
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simu-
lator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordpr
ess.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

De bombardier
dash 8 Q400
Introductie. De eerste afleve-
ring van de vertaling van een
reeks artikelen over deze
prachtige software van Majes-
tic. Artikelen geschreven door
Jane Whittaker in de PC-Pilot.
Vertalingen waar we allemaal
op hebben zitten wachten.

Notam 213   19 mei 2016hcc zeeland!

Jetstream 4100 van
PMDG, de FMC
Het laatste artikel in deze reeks.
Niet echt moeilijk te volgen
want het is allemaal logisch. En
PMDG installeert FMCs die ook
werken. Misschien nog beter
om de J41 gewoon te kopen en
ermee te gaan vliegen.

P&W  R1830 Twin
Wasp

Pratt & Whitney. Beide heren
hebben nog nooit vliegtuigmo-
toren gebouwd. Ze hebben het
kapitaal verschaft, de ruimte en
de naam gegeven voor Rent-
schler de man achter de P&W
motoren. De glorietijd die tot
de verbeelding spreekt is die
van de stermotoren.

F4U-1 CORSAIR ‘BIRD-
CAGE’
De eerste versie van dit legen-
darische vliegtuig, met stermo-
tor. Software van JustFlight.

Freeware. Prachtig. Houdt dit in
de gaten. De cockpit is nog niet
helemaal af. Stermotoren.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de GA-bijeenkomst van 21 april j.l. in 's Heer
Arendskerke

Op 5 mei was het Arendshuis gesloten en was er geen
airliner-bijeenkomst

Plaatjes en een kort verslagje van de hangardag op 23
april j.l. In het Arendshuis

Gezellig! En er viel veel
te vertellen. Bijvoor-
beeld Jaap den Ouden
over zijn nieuwe opstel-
ling met drie schermen
naast elkaar. Daar kan
je intens gelukkig mee
zijn.

En ook elkaar een beet-
je op weg helpen. Hoe
werkt dit nou eigenlijk
want het is toch nog
niet helemaal duidelijk.
Hopelijk waren de in-
spanningen op dat vlak
niet tevergeefs want
daar was deze dag
voor.

En had Carlo nog wat
nieuwe snufjes? Niet
meer dat mooie 4K
scherm want dat heeft
hij weggegeven! Wel
even aandachtig naar
de Garmin 750/650
gekeken. Ja, fraai.

Tja, ..en als je te lang wacht met het schrijven van een verslag wordt het steeds
moeilijker. Maar toch een poging. Uiteraard kwam de Hangardag ruim aan bod
en Cas vroeg of er nog overhemden en andere kledingstukken met het HCC
logo beschikbaar zijn. Dat wordt nagegaan.

Jan Kerkhove ondervond problemen met download en installatie van Boeka-
rest via SimMarket.
Het huwelijk tussen FSX en W10 wil niet altijd vlotten. De resultaten zijn ver-
schillend. Leen Ista  kon daarvan meepraten. W7 lijkt nog steeds het beste
compromis te zijn voor ons simmers. Alweer moeten we vaststellen dat upgra-
de naar 8.1 en 10 niet altijd de verwachte verbetering te zien geeft.
Leen Ista vindt dat er verschillen zijn tussen P3d en FSX en die mogen best
eens verklaard worden. Of we daar een lezing aan moeten wijden of dat we ad
hoc uitleggen is nog niet duidelijk.

De lezing van Erik riep aardige discussies op over hoe het nou eigenlijk zit met
dat vliegen. En dat was natuurlijk zijn bedoeling. Niet alles kan eenduidig ver-
klaard worden en oude theorieën worden ingehaald door discutabele nieuwe.
Leuk toch, zo worden we wijzer.
Volgende lezing over stuurvlakken zal ongetwijfeld weer de hersens in het
zaaltje doen kraken.

Het was met de Hangardag leuk om al die HCC overhemden in actie te zien.
Het was druk, gezellig en zeker nuttig. En ook leuk om te zien dat links en
rechts allerlei probleempjes een oplossing vonden. De publieke belangstelling
viel tegen, maar de aanwezigheid van de PZC inclusief fotografe maakt veel
goed. We hopen op een leuk stukje in de krant en dat is ook veel waard.

Ron



Al enige tijd waren onze tutorials
(de PC-Pilot tutorials) gericht op de
jets (straalvliegtuigen zeiden wij
vroeger) maar dat gaat allemaal
veranderen in deze aflevering, want
ik ga je inwijden in de iconische
Bombardier Dash 8 Q400. De Dash 8
is een high performance regionale
turboprop waar piloten, flight atten-
dants en passagiers van houden. Bij
het schrijven van deze artikelen is
de Dash slechts een van de twee
regionale airliners met een capaci-
teit van meer dan 40 stoelen die nog
in productie zijn (de andere is ATR).
Dat er meer dan 700 vliegtuigen van
zijn gebouwd is bewijs van het suc-
ces van deze opmerkelijke kleine
airliner.

De Dash 8 kom je overal in de wereld
tegen en heeft geopereerd in het hoge
noorden bij Air Baltic en Scandinavian
Air Services tot in het uiterste zuiden in
Australië bij Quantas. Hij ‘shuttled’ ook
regelmatig passagiers over de USA, Ca-
nada, het Europese continent, Afrika en
Japan. Kort gezegd, je komt de Dash 8
overal tegen en hij wordt beschouwd als
een van de meest veelzijdige vliegtuigen
ooit gebouwd.
Deze serie tutorials richt zich op de Dash
8 Q400 verstrekt door het Majestic De-
velopment team en onder meer in de
verkoop bij Just Flight. Dit is een high
fidelity weergave van het vliegtuig,
waarbij de ontwikkelaars het doel voor
ogen hebben om eventueel een versie
voor commercial airliner training uit te

brengen. Het vliegtuig kan zowel in de
ouderwetse FSX als in de Steam-versie
als in P3D (v2) geïnstalleerd worden. Er
bestaan ook andere simulaties van de
Dash 8 voor FSX die ook geschikt zijn
voor het volgen van deze tutorials. Maar
hoe beter de simulatie overeen komt
met de werkelijkheid hoe meer je aan
deze tutorials hebt.

Een veelzijdig vliegtuig

Je vraagt je misschien af waarom er
gekozen is voor de Dash 8. De Dash 8
vormt een perfecte brug tussen general
aviation vliegen en de wereld van de
airliners. Dit is een vliegtuig dat kan
opstijgen van een baan van slechts
4500ft en dus op kleine vliegveldjes

over de hele wereld kan opereren. Maar
hij voelt zich net zo goed thuis in het
verkeerspatroon van de belangrijke in-
ternationale luchthavens. En toch is de
Dash 8 relatief eenvoudig te vliegen met

DE BOMBARDIER DASH 8 Q400
INTRODUCTIE (DASHING = ONVERSCHROKKEN)

Dashing around is dus onverschrok-
ken rondgaan. Zeg maar, de niet
tegen te houden city hopper. Dit is
de eerste aflevering van een serie
vertalingen van artikelen van Jane
Whittaker in de PC-Pilot, het lijfblad
van de flightsimmer, over de DASH 8
Q400. Artikelen die onze Nederlands
lezende flightsimmer niet mogen
ontgaan. Hoeveel afleveringen het
worden? Geen idee.
Erik.



slechts een gematigd ingewikkeld over-
head panel, maar hij heeft wel alle voor-
zieningen die je normaal gesproken
alleen in top-of-the-line straalvliegtuigen
aantreft zoals een volledig operationele
flight management computer. Voor veel
piloten was de Dash 8 hun opstap van
General Aviation naar de heavy jets. En
op die manier is het vliegtuig voor ons
een ideale leerschool voor het vliegen
van airliners en voor het leren kennen
van de daarbij behorende procedures.
In deze tijd van versobering hebben veel
luchtvaartmaatschappijen hun grotere
jets vervangen door de Dash 8. Bereke-
ningen toonden aan dat zelfs met vlie-
gen op halve capaciteit het vliegtuig nog
duidelijk profijt opleverde met relatief
lage operationele kosten. Met een sterk
klimvermogen en een opmerkelijke
kruissnelheid van 360kts kan hij ook
nog concurreren in het luchtruim van de
jets en toch ook nog gelijke timetables
aanhouden. Op de korte trips die voor
het grootste deel de workload van de
Dash 8 vormen lieten analyses zien dat
er geen opvallende winst was in vliegtij-
den bij het inzetten van deze turboprop
vergeleken met de grotere jets. Een be-
langrijk gedeelte van het werk dat een
vliegtuig moet verzetten ligt in de klim,
de afdaling en het taxiën over de lucht-
havens waar de Dash 8 zich door zijn
mogelijkheden weet staande te houden
tussen de andere vliegtuigen. De Cruise
gedeelten van de vlucht zijn meestal
kort omdat de meeste vluchten korter
zijn dan een uur. Het interessante is dat
als wij een langere afstand zouden wil-
len vliegen het vliegtuig met gemak een
1000nm extra aankan en met een zorg-
vuldige planning voor brandstofstops
zonder meer de Atlantische Oceaan kan
oversteken.

Short-haul vluchten

Het profiel van de Dash 8 blijkt ideaal te
zijn voor flight simmers die domweg niet
de tijd hebben om lange vluchten te

maken. Een korte vlucht van een uur of
minder achter onze computer past vaak
beter in ons druk, druk, druk bestaan.
De Dash 8 maakt het ons mogelijk een
airliner te vliegen naar grote en kleine
luchthavens met vluchten in ‘hapklare
brokken’ en we zo de eetlust bewaren.

Over Southampton

We gaan nu kijken naar de uitvalsbasis
voor onze vluchten met de Dash 8. Na-
tuurlijk is het duidelijk dat je het vlieg-
tuig kunt inzetten vanaf elk vliegveld
naar keuze, maar voor het doel van de-

ze tutorials (tutorials zijn artikelen be-
doeld voor zelfstudie) wordt de Sout-
hampton Airport in de UK genomen. En
daar zijn een aantal redenen voor. Ten
eerste is Southampton de thuisbasis
voor de Dash 8 vliegtuigen van Flybe
Airlines. Ze vormen de vaste aankleding
van de luchthaven als je binnenkomt of
vertrekt en het veld is goed uitgerust
voor regionale turboprops. Fijn voor ons,
is de Flybe livery ook meegenomen in
het basispakket van Majestic zodat we
de werkelijkheid dicht kunnen benade-
ren. En Southampton is ook erg makke-
lijk voor het navigeren met slechts een

enkele lange baan en een centrale taxi-
baan van de terminal naar de baan. Er
bestaan geen lange ingewikkelde taxi-
routes die een mens dol draaien of dis-
cussies over welke baan voor vertrek in
gebruik is. De luchthaven heeft wat in
essentie alleen maar een enkel platform
is en een enkele start/landingsbaan. Dus
alles super eenvoudig. Kaarten voor
Southampton zijn ook gratis te downloa-
den van het internet van de civil aviation
website en andere bronnen. Gewoon
Googelen ‘charts EGHI’. De ligging van
Southhampton is ook perfect voor korte

Southampton wordt de basis waar vandaan wij opereren bij deze serie artikelen. Het
vliegveld is thuisbasis voor de Dash 8 van flybe.

Met zijn ‘venijnige insecten’ - silhouet heeft de Dash 8 een bijzonder karakteristieke
vorm en is hij onmiddellijk herkenbaar.

Een echte hoogdekker met de propellers
ruim boven de grond.



vluchten over de UK en naar het Euro-
pese continent met plaatsen als Amster-
dam, Parijs en Brussel makkelijk
bereikbaar voor onze Dash 8. Het als-
maar producerende team van ORBX
heeft ook een verbazend nauwkeurige
weergave van de luchthaven die warm
wordt aanbevolen tezamen met de sce-
nery voor de UK van FTX (ORBX). Maar
het is niet noodzakelijk Southampton
aan te schaffen. De tutorials werken ook
prima met de default scenery.

Vaardigheden in vluchtplanning zijn een
belangrijk deel in het vliegen met de
Dash 8, die is uitgerust met een full
glass cockpit en een bewegende kaart
op het scherm. Veel aandacht zal wor-
den ingeruimd voor de FMC om de vin-
ger achter dit ingewikkelde apparaat te
krijgen tezamen met de mogelijkheden
van de moving map op vluchten vanuit
Southampton. Er is een overmaat aan
interessante routes die wij kunnen vlie-
gen en een reeks aan navigatie hulpmid-
delen die wij daarbij kunnen gebruiken.
De Dash kan natuurlijk ook gevlogen
worden van VOR naar VOR zonder daar-
bij de flight management computer te
hoeven inzetten. We zullen deze moge-
lijkheid zeker gebruiken en hem ten vol-
le inzetten bij onze vluchten.
Natuurlijk zal de ongelofelijk gedetail-
leerde flight mangement computer
(FMC) uitgebreid voor komen in de tuto-
rials. De FMC ingebouwd in de Dash 8 is
een volledig uitgeruste en complexe unit
voorzien van allerlei mogelijkheden die
je normaal alleen vindt in de grote jets.
Dat houdt dus zowel laterale als vertica-
le navigatie in en voorzieningen die het
mogelijk maken te vliegen binnen RNP
(Required Navigational Precision) navi-
gatie. RNP is een onderwerp op zich dat
steeds meer op de voorgrond komt bij
de modernere vorm van GPS-navigatie.
We zullen deze punten en het juiste ge-
bruik van de FMC enige tijd bestuderen
hetgeen je net zoals vele andere voor-
zieningen in de Dash 8 van nut zal zijn
bij andere vliegtuigen.

We nemen de rustige weg.

Je zou wel eens verrast kunnen zijn door
de operating altitude (de normale kruis-
hoogte) van dit vliegtuig. Waar de jet
airliners graag vliegen op kruishoogten

boven de 30.000ft opereert de Dash 8
graag op lagere hoogten van rond de
25.000ft. Dit ligt beneden de jet airliners
en ruim boven de meeste general aviati-
on vliegtuigen. Dat geeft de regionale
turboprops een corridor in een relatief

rustig luchtruim. En dat kan bijzonder
nuttig blijken speciaal in volgepakte air-
spaces boven Europa en de US. Als we
de Dash 8 vliegen worden we vaak al-
leen gelaten door de grote airliners om
onze weg te vervolgen kruisend zonder
verkeersopstoppingen. Het heeft iets
van met je auto rijden op een rustige
lokale weg terwijl je de files ziet op de
snelweg vlak naast je. En dit vraagt ook
om een bepaald niveau van vluchtplan-
ning en vooruitdenken om de vluchten
zo in te delen dat je ook gebruik maakt
van deze corridors en dat gaan we tot in
detail bekijken. De conclusie is dat het
effectief vliegen van een regionale tur-
boprop een andere benadering vraagt
dan de ‘high and fast’ benadering van de
wereld van de grote jet airliners en dat
is een heel boeiend onderwerp van dis-
cussie.

De Dash 8 heeft een full glass cockpit die zich kan meten met die van jet airliners.

Terrein- en weerradar zijn geïntegreerd in
de multi functionele cockpit schermen.

Eigenlijk een niet echt ingewikkeld overhead panel.

Een volledige set navigatievoorzieningen
en ontvangers op de middenconsole.



De Dash 8 is volledig uitgerust met een
terrain radar. Hij heeft bovendien een
gedetailleerde weather radar compleet
met voorzieningen als altitude mapping
(verschillende hoogtes in verschillende
kleuren) en beam tilt (even globaal:
verbetering van het radarsignaal) en is
zo een van de meest veelzijdige units
die je in flight simulation kunt vinden.
Dit soort radars zijn momenteel erg po-
pulair bij flight simmers maar vaak is er

een groot ‘gat’ in het begrijpen hoe je
dergelijke apparatuur zo nuttig mogelijk
kunt inzetten. De Dash 8 zullen we als
demonstratiemodel gebruiken door een
complete aflevering te wijden aan de
aan boord zijnde GPWS (Ground Proxi-
mity Warning System) en verwante
stukken gereedschap zoals de terrain en
weather radar die zo belangrijk zijn als
we in slecht zicht vliegen. De vaardighe-
den die je hier opdoet kan je in veel van

je favoriete vliegtuigen gebruiken als je
in IFR condities vliegt.

Autoland is geen optie!

De mogelijkheid om in IFR-condities te
vliegen levert ook een aantal boeiende
oefeningen om de Dash 8 in te zetten.
Maar in tegenstelling tot de al versche-
nen tutorials over andere vliegtuigen in
de PC-Pilot tot zover is, de Dash 8 niet
gecertificeerd voor geautomatiseerde
landingen. Ja dat heb je goed gelezen je
kunt de Dash 8 niet automatisch laten
landen. Je moet dus elke keer op de
hand landen. De uitrusting en autopilot

van de Dash 8 (en wat dat betreft geen
enkel andere turbopropvliegtuig mo-
menteel in dienst) zijn niet gecertifi-
ceerd voor met de autopilot gekoppelde
automatische landingen. Het laatste deel
van een ILS approach moet met de hand
gevlogen worden vanaf de gepubliceerde
minimums. Een handgevlogen approach
met slecht zicht in de Zwitserse Alpen is
een van de meest uitdagende kanten om
dit vliegtuig te vliegen en dat gaan we
ook oefenen. Dat maakt het vliegen met
de Dash 8 ook een van de meest bevre-
digende ervaringen voor een piloot. In
feite is het zo dat menig piloot liefde
heeft opgevat voor dit vliegtuig en deze

Dubbel uitgevoerde gedetailleerde FMC’s op de middenconsole

Extreme luchthavens als Castlegar worden ook aangedaan door de Dash 8 dankzij
zijn short-field performance.

De Air Berlin livery met de door Majestic gratis bijgeleverde Ground Power Unit.

Een uitgebreid crew alerting system waarschuwt de piloot voor elke afwijking in de
configuratie van het vliegtuig.



liefde ook zijn hele loopbaan trouw blijft
en de mogelijkheid om over te stappen
naar de grotere jets terzijde schuift.
Hoewel we dus niet automatisch kunnen
landen is de Dash 8 wel in staat tot een
steile afdaling naar London City Airport.
In 2001 werd de Dash 8 Q400 goedge-
keurd door de Europe’s Joint Airworthi-
ness Authorities voor steile approach
operations, vooruit lopend op een goed-
keuring om op London City Airport te
opereren. En dat gaan we ook oefenen
op de korte sprong vanaf Southampton.
Hopelijk ben je het er nu mee eens dat
dit een boeiend en uitzonderlijk vliegtuig
is waarbij veel te ontdekken valt. De

Bombardier Dash 8 Q400 is uitzonderlijk
veelzijdig en is geschikt voor hele reek-
sen van vluchten inclusief de al genoem-
de uitdagende approaches in de regio
van de Alpen en de steile glideslope van
London City. Je kunt hem ook vinden op
de megaterminals over de hele wereld
en zo wordt de reputatie van een ‘go
anywhere’ vliegtuig bekrachtigd.
In de volgende aflevering gaan we met-
een over tot de orde van de dag met het
bespreken van de procedure voor het
starten van de motoren van de Dash 8
als we in het vliegtuig stappen aan de
gate in Southampton.

De Dash 8 wordt geleverd inclusief 34 liveries. Te veel om ze hier allemaal af te
beelden.



Vast even een waarschuwing voor als je de FMC
van de PMDG 737 NGX gewend bent: de combi-
natie FMC (PMDG heeft het over de FMS ofte-
wel het Flight Management System) en
autopilotpaneel kent geen VNAV, geen Vertical
Navigation, d.w.z. dat je geen knop kunt indruk-
ken waarna het vliegtuig ook meteen na de start
zelf het stijgen naar kruishoogte uitvoert en ook
niet het dalen vanaf je TOP (Top Of Descent)
dus het punt dat je je daling moet gaan inzetten.
Dat gaat op handbediening door middel van je
nieuwe hoogte instellen met de ALT-knop en
daarna je stijg- of daalsnelheid instellen. Maar
dat is niet minderwaardig of zo want de FMC is
verder professioneel. In die periode voorzag men
regionale kisten nog niet van een VNAV. Je kunt
hem wel updaten met behulp van Navigraph en
hebt op die manier recente gegevens over SIDs
en STARS. Het voordeel is dan weer dat de
FMC simpel en begrijpelijk is dus de ideale
overstap van GA-kist naar airliner. Aan de slag!

Voor dit vierde en laatste artikel in rij ga ik volledig
het vluchtplan volgen zoals dat beschreven is in de
tutorial flight waarvan je inmiddels natuurlijk al
lang de PDF hebt gedownload (zie vorige afleverin-
gen).
Nadat je cockpit ‘draait’ maar de motoren nog niet
zijn gestart ga je je vluchtplan in de FMS invoeren.
De FMS staat normaal gesproken nog uit. Wat je
ziet is een donker scherm met vingerafdrukken en
stofsporen erop. De werkster was nog niet langs
geweest. Je drukt op de knop ON middenboven. Zo
simpel is dat. Dan zie je een scherm zoals hier
rechts. Daarna drie keer drukken op ENTER. Daar-
mee gaat de J41 zichzelf positioneren. De boord-
computer voert gegevens in zodat hij weet waar hij
precies staat op de aardbol. Hetzelfde als je Tom-
Tom doet nadat hij bruikbare satelieten heeft ge-
vonden maar bij vliegtuigen is dit een veel uitge-

breider proces. Daarna kom je vanzelf in de
FLIGHT PLAN pagina. En daar zie je alle vlucht-
plannen die beginnen op KHPN (in dit geval maar
eentje).

Je drukt op de toets naast het pijtje en daar staat je
vluchtplan (dat door de makers van de PMDG J41
werd meegeleverd).

Maar als je liever handmatig een vluchtplan wilt
invoeren dan kan dat ook. Dat ziet er zo uit:

KHPN, ELIOT, V39 to LRP, KIAD.HYPER2 AR-
RIVAL, KIAD.

En dat gaan we invoeren. Door drukken op de FPL
(Flight Plan) toets kom je op pagina 1 van het actie-
ve flightplan. Daar voer je met het toetsenbord de
luchthaven van vertrek in dus KHPN. ELIOT is het
punt waar wij ons invoegen op de V39-snelweg en
LRP is de afslag van die snelweg waar we overgaan

Jetstream 4100
FMC

de Flight
Management

Computer

Zelf een vluchtplan uitdenken dat ook nog
klopt met de realiteit is een vak apart en is
niet in een artikeltje als dit weer te geven. Ik
houd gewoon het vluchtplan aan van de tuto-
rial van PMDG. Daarin komt een klein stukje
V-route voor (de ‘snelwegen’ voor regionale
vluchten): V39.



op de nadering naar het vliegveld KIAD. We moe-
ten daarom ELIOT invoeren als eerste bestemming
nadat we van KHPN zijn opgestegen. Nadat we
KHPN hadden ingevoerd drukken we twee maal op
de ENTER-toets waarmee KHPN bevestigd wordt.
Dan verplaats je de cursor één positie naar beneden

en voer je ELIOT in. En dan heb je dit voor je:

Nu de V39 invoeren. Je drukt eerst de #-toets in op
het nummerieke gedeelte gevolgd door V39. Zo dus

Nu wil de FMS van je weten waar je de V39 weer
gaat verlaten. Laat je niet misleiden door het
woordje TO voor ELIOT, dat komt doordat je nog
niets hebt bevestigd. Je krijgt nu een keuzelijst met

onderin in wit SELECT ENDING WPT (Waypo-
int). Nu moet je scrollen met de PRV (Previous) en
NXT (Next) toets door diverse pagina’s totdat je
LRP hebt gevonden, het punt waar we de V39 gaan

verlaten:

Eén keer drukken op de line select key dan licht
JOANE op, nog een keer drukken dan licht LRP op.
En dan ENTER.
Voer daarna KIAD in als eindbestemming.

En tenslotte gaan we de STAR invoeren voor het
arrival-gedeelte van deze vlucht. Klik daarvoor op
ARRIVE (active fpl pagina 1/1) en dan op ENTER.
Dan zie je dit scherm verschijnen. Klik op LRP en

op ENTER en dan krijg je een lijst met de arrivals
die LRP gebruiken als transition punt. Selecteer de
HYPER2 arrival en dan ENTER. Je krijgt een lijst
met landingsbaan mogelijkheden na de HYPER2
arrival. Je selecteert RW01 en ENTER om de arri-
val af te ronden. En dan zie je dit, de lijst met fixen
van deze STAR. Klik op SELECT om te bevestigen
dat ze aan het vluchtplan moeten worden toege-
voegd. Vergeet niet je vluchtplan te saven!

Normaal gesproken starten we het opzetten van een
vluchtplan met het invoeren van een SID. Dat gaat
op dezelfde manier als het invoeren van een STAR.
Druk op DEPART in de eerste FPL (flightplan) pa-
gina en dan ENTER, en voor het vertrek hier be-
staan bestaan geen SIDs. We krijgen dus vectors op



van Air Traffic Control. Het blijkt dat ATC ons wil
laten vertrekken van rwy 34 en dat doen we dus.

Zo, en nu hebben we het vluchtplan en dan zijn we
er nog niet. De autopilot wil namelijk weten of wij
dit vluchtplan ook daadwerkelijk willen vliegen.
Het is gewoon een tamelijk wantrouwig apparaat.
Daartoe moeten we de eerste leg van het vluchtplan
activeren.
Druk op de NAV toets dan kom je in het NAVIGA-
TION gedeelte en zie je dit:

Twee maal drukken op ENTER zorgt ervoor dat
ELIOT ons eersvolgende waypoint achter TO komt
te staan en oplicht. Dat betekent dat de autopilot het
heeft begrepen. Nu zit LNAV erin. De laterale navi-
gatie, de navigatie van punt naar punt.

Maar wat we zo graag willen is een geautomatiseer-
de VNAV. Elke flightsimmer is daar dol op.
VNAV, of vertical navigation houdt in dat we van
te voren alle gegevens over verschillende vlieg-
hoogtes invoeren en dat de autopilot dat dus keurig
allemaal uitvoert voor ons. En daar ligt een beetje
het probleem. Een echte VNAV vind je alleen in de
airliners. Ook de Dash 8 Q400 van Majestic heeft
geen echte VNAV. Hij heeft wel het belangrijkste
van de VNAV ingebouwd, dat is namelijk de TOD,
de Top of Decsent en kan vanaf dat punt de bereke-

ningen maken voor de afdaling in de approach,
maar de Dash 8 is natuurlijk een veel moderner
vliegtuig dan de J41. Bovendien moet voor een
complete VNAV ook een uitgebreide database wor-
den geïnstalleerd waarin alle gegevens voor SIDs
en STARs staan. Dat is niet zo een probleem meer
nu we de database van Navigraph (of Aerosoft)
hebben. Maar, de J41 al een wat ouder toestel, had
helemaal geen werkende VNAV. Dus zet je die er
ook niet in. En bovendien, piloten van regionale
vluchten blijken in de praktijk helemaal niet zo een
behoefte te hebben aan een compleet werkende
VNAV. Hun vluchten zijn veel korter en het op-
nieuw instellen van hoogtes wordt meestal niet zo
een bezwaar gevonden. Wat biedt de VNAV in de
J41 ons wel? Je zou kunnen zeggen dat hij een be-
langrijk adviserend lichaam vertegenwoordigt in de
cockpit. Als we de kruishoogte hebben ingevuld
kan de VNAV ons wel uitgebreid advies geven over
de verschillende hoogtes die we op verschillende
waypoints moeten hebben inclusief de voorgeschre-
ven hoogtes in bijvoorbeeld een STAR. En dan
hebben we eigenlijk genoeg. We moeten die hoog-
tes dan wel overbrengen naar de autopilot. En de
snelheid in de gaten houden s.v.p.
We drukken op de VNAV knop waarna pagian 1
verschijnt. Dan drukken we op de knop DATA?
linksonder en komen we op de pagina waar we on-
ze kruishoogte invullen. En dan gaat het machientje
voor ons rekenen. Meer hoeven we niet te doen.

Nou ja, als we een achterdochtige piloot zijn kun-
nen we even checken of de FMC wel de juiste
hoogtes heeft ingebracht waar restricties gelden en
je weet: achterdochtige piloten leven het langst.

En dan zitten er in de FMC nog de pagina’s voor
brandstof en gewicht van het vliegtuig, maar daar
valt eigenlijk niks leuks over te vertellen.

Ja weet je, zo langzamerhand is wel alles verteld
wat voor een eerste kennismaking nodig is om je
koudwatervrees te overwinnen. De J41 van PMDG
is een prachtige simulatie waarin bijna elk knopje
werkt en alles klopt ook. En dan de geluidjes en
geluiden!
De Jetstream is nog steeds niet goedkoop. Houdt de
feestdagen in de gaten. Omdat het al een wat oudere
addon is kan je hem vaak met korting tegenkomen.

Erik.



P&W  R1830
Twin Wasp

De Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp was een
14 cilinder, dubbel rij’s, luchtgekoelde radiaal
motor. Paardenkracht varieerde tussen 800 en
1.350hp afhankelijk van het model en de confi-
guratie. Meer dan 173.600 motoren werden ge-

produceerd en hij werd gebruikt in een reeks
vliegtuigen, waaronder de Douglas DC-3, B24
Liberator en de Grumman F4F Wildcat,

De Pratt & Whitney Company werd in 1860 opge-
richt door Francis Pratt en Amos Whitney. Het
hoofdkantoor stond in Hartford (Connecticut). In
1861 vingen zij aan met de productie van geweren
en machines om geweren te maken voor de Noor-

delijken tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.
In 1925 benaderde Frederick Brant Rentschler Pratt
& Whitney, in een zoektocht naar financiën en
ruimte om zijn nieuwe vliegtuigmotor te bouwen.
Pratt & Whitney leende hem $250,000, hij mocht
gebruikmaken van de naam Pratt & Whitney en hij
kreeg ook ruimte aangeboden in de werkplaats. Dit
was het begin van de Pratt & Whitney Aircraft
Company. De eerste motor van Pratt & Whitney, de



Wasp, werd op kerstavond 1925 voltooid. De Wasp
ontwikkelde 425 pk (317 kW) bij de derde testrun.
De motor slaagde met glans voor een test van de
Amerikaanse marine, en als gevolg hiervan nam de
marine 200 motoren af.

In 1929 beëindigde Frederick Rentschler zijn sa-
menwerking met Pratt & Whitney Machine Tool en
richtte de

 op, de voorloper van United Technologies. Het
contract dat werd gesloten na de beëindiging van
de samenwerking stond toe dat Rentschler de
naam mee mocht nemen naar zijn nieuwe bedrijf.
De Wasp was dus de eerste in de serie en daaruit

werd de Twin Wasp ontwikkeld. Twee rijen van ze-
ven cilinders achter elkaar, die ‘verspringend’ zijn
geplaatst om een goede koeling van de achterste
rij te garanderen. Uit de Wasp, de machine met een

enkele rij met negen cilinders werd later de Wasp
Junior ontwikkeld voor de kleinere luchtvaart. Veel
Boeing Stearmans werden later uitgerust met deze
Wasp Junior. De Boeing Stearman, waarvan er meer
dan 10.000 zijn gebouwd is nog steeds een geliefd
collectors item. Het is dan ook een prachtige ma-
chine. Voor FSX is wel software voor de Stearman
maar die is niet mooi genoeg.

In het korte avontuur van Microsoft, dat bekend
staat als MS Flight kwam een schitterend gemaakte
Stearman voor. Maar MS Flight is afgeblazen als

project (niet zo erg), helaas deze Stearman werd
dus ook afgeblazen (heel jammer).
De Twin Wasp is naar de andere kant ook verder
ontwikkeld en de grootste P&W radiaalmotor is de
Wasp Major geweest: vier rijen van 7 cilinders ach-
ter elkaar. Machtige machines. En toen was het op,
want toen kwamen we in het tijdperk van de straal-
motoren en de turboprops en daar is niet veel aan
te zien aan de buitenkant. Dat is ook het mooie aan
radiaal motoren. Ze zijn machtig om te zien vooral
als ze worden opgestart. De werking ervan is een-
voudig te begrijpen. Het plaatje hier kan je als be-

wegend model terugvinden op WikipediA. Dat
maakt de werking duidelijk. Over compressors gaan
we maar niet praten, dat zou iets te ver gaan voor
dit blaadje.

Erik.

P&W Wasp

Amelia Earhart, Lockheed Electra, P&W Wasp

Stearman



F4U-1 CORSAIR
‘BIRDCAGE’

In 1938 formuleerde het US Navy
Bureau of Aeronautics een verzoek
om voorstellen voor een vliegdek-
schip gestationeerde fighter air-
craft. Vought-Sikorsky ging hierop
in met een ontwerp uitgerust met de
2.000hp dubbele rij,  18 cilinder ra-
diaalmotor van Pratt & Whitney
bekend onder de naam Double
Wasp een van de krachtigste vlieg-

tuigmotoren uit die periode. De
XF4U-1, de naam van het prototy-
pe, brak het wereld snelheidsrecord
voor een eenmotorige fighter in le-
vel flight met een snelheid van 404
MPH. Alleen de nieuwe tweemotori-
ge P-38 van Lockheed (Lightning)
kon daar dicht bij in de buurt ko-
men.

In de XF4U-1 zaten vele ontwerpnieu-
wigheden zoals puntlassen en platte
stroomlijn-popnagels voor een betere
stroomlijning en natuurlijk het nu
overbekende zeemeeuw-silhouet van
de vleugels ontwikkeld om een enor-
me drieblads propeller  van 13 voet 4
inches mogelijk te maken om zoveel
mogelijk kracht van de motor te kun-
nen omzetten.
Ook al was het niet eenvoudig te bou-
wen, het vleugelprofiel bleek bijzon-
der efficiënt aerodynamisch gezien en
met de mogelijkheid de vleugels te
vouwen die in de productiemodellen
werd doorgevoerd, maakte de F4U
heel veelzijdig bij operaties van kleine
velden en vanaf carriers.
In het eerste jaar van de productie,
1942, produceerde Vought 178
F4U-1s. Deze vliegtuigen vonden snel
hun weg in de frontlijn service van de
oorlog in de Pacific, om meteen ge-
vechtsmissies te vliegen in 1943 bij
het corps US Marine, dat op de eilan-
den gestationeerd was. De eerste ge-
vechtsmissie werd uitgevoerd door
VMF-124 (Squadron 124 Marine op
Guadalcanal) op 11 februari 1943.
Veel marinecorpsen en Navypiloten
bereikten de ‘Ace’-status vliegend in
de Corsair in zijn verschillende uit-
voeringen. Latere uitvoeringen waren
uitgerust met zwaardere bewapening
en zijn herkenbare ‘bubble’ cockpit
die uiteindelijk zorgde voor een beter
zicht naar voren bij carrier approa-
ches.
De eerste Corsairs, zoals deze uitvoe-
ring van JustFlight hadden een van

veel raamstijlen voorziene canopy met
een zwaar uitgevoerd frame voor de
voorruit, wat op vliegdekschepen ze-
ker de nodige beperkingen opleverde.
Zo veel eigenlijk dat ook door andere
problemen met vleugelstall, deze
vroege F4Us werden teruggetrokken
van dienst op carriers totdat de proble-
men konden worden opgelost. Ook het
onderstel, hoewel erg sterk, gaf te
weinig mee wat resulteerde in kange-
roesprongen bij touchdown op een
bewegend dek.
Uiteindelijk was het de British Royal
Navy die de Corsair wist te temmen
toen de F4U-1B bij hun werd gele-
verd: deze versie had vouwvleugels
voor betere opslag op de krappe
hangardekken en de wingstall proble-
men werden opgelost.
Met toevoeging van de nieuwe bubble
hood en andere verfijningen bouwde
de Corsair een respectabele staat van
dienst op gedurende de rest van WWII
en later in het Korea conflict. Corsairs
in de nadagen van dit vliegtuigtype
waren in dienst bij andere internatio-
nale strijdkrachten, zoals de Franse en
Argentijnse marine en bleven door-
vliegen in de 1950s en 1960s. In de
loop der tijd werd het airframe aange-
past om een grote verscheidenheid
van wapens te dragen: bommen, raket-
ten en ook radarknobbels konden wor-
den bevestigd en het bereik werd
groter door droptanks voor brandstof.
De Pratt & Whitney Double Wasp
werd ook voortdurend verder ontwik-
keld en in de jaren 50 werden exem-
plaren die 3.000 pk konden ontwik-



kelen gebruikt voor airraces. Maar
terug naar het begin van van de vogel
met de gebogen vleugels, de F4U-1.

De Birdcage was nooit makkelijk te
vliegen. De Birdcage was een uitda-
ging voor nieuwe maar ook voor erva-
ren piloten en kon bijten indien niet
correct behandeld. En daarvan is in de
addon van JustFlight niet veel te mer-
ken, alleen met taxiën misschien. Het
effect van de formidabele propeller is
dan zeker merkbaar.

JustFlight heeft een mooie addon ge-
maakt met veel details. Heel veel
knoppen en schakelaars waarvan de
meeste ook werken. In de manual
wordt hierop uitgebreid ingegaan.
Maar moeilijk vliegen? Nou nee. En
het is een warbird dus roll, looping of
Immelmann, geen probleem, ook niet
met het gas een stuk dicht. Moet na-
tuurlijk ook voor een gevechtsvlieg-
tuig. Leuk om te zien is hoeveel extra
de compressor je oplevert: Een pro-
pellervliegtuig zonder compressor le-
ver 30 (29.92) manifold pressure, de
Corsair zit bij een hoogte van 6.000ft
op 60! Maar dat was ook de opzet bij
de bouw: een kist met de grootst mo-

gelijke motor en de grootst mogelijke
propeller. De Japanners waren niet blij
toen dit vliegtuig in de Pacific ver-
scheen.
Maakt die motor nu lawaai? Eh ja.
Heel jammer dat er geen verschil is in
geluid tussen kap dicht of kap open.
De manual is uitgebreid en goed ver-
zorgd. Hopelijk gaat JustFlight ook
nog de versie met de bubble canopy
uitbrengen.

Kijk ook nog even hier: http://www.justflight.com/product/f4u1-corsair-bird-
cage  En ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_engine

http://www.justflight.com/product/f4u1-corsair-birdcage
http://www.justflight.com/product/f4u1-corsair-birdcage
http://www.justflight.com/product/f4u1-corsair-birdcage
https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_engine




De C47/DC3 van Manfred Jahn is een overbekend
stuk freeware. Mooi en gratis. Manfred heeft een
nieuwe versie, versie 2 gemaakt en die is weer
prachtig. Je moet op zoek naar deze file:
Douglas_C-47_V2.zip Ga naar FlightSim.com en

kies daar voor FSX Warbirds in de file library en
vul de file name in in het onderste veld.
Nu is verder het wachten op de prachtige, versleten
cockpit gemaakt door Jan Visser, speciaal voor de-
ze C47. Ook gratis! De plaatjes hier bijgaand. Hij is

bijna af. Volg de ontwikkelingen op:
http://www.sim-
outhouse.com/sohforums/content.php
Accounts aanmaken.

http://www.sim-outhouse.com/sohforums/content.php
http://www.sim-outhouse.com/sohforums/content.php


Parijs Freeware
Incroyable!

Ga naar: http://marcoh.gratisim.fr/paris_en.html
Tip van Gijs Kamerman

http://marcoh.gratisim.fr/paris_en.html


Daardoor wordt de eerste rij schoepen van de turbi-
ne niet meer `gekoeld` en zou zonder een motor
management deze rij kunnen `verbranden`. Is de
turbine op speed dan zorgt de planetaire gearbox
voor het juiste gevraagde propvermogen.  De sa-
menhang van Propeller/ Spoed/RPM//turbine
RPM//turbine temperatuur// brandstoftoevoer is hier
evident. Iedere waarde is exact te meten. Waarbij
RPM staat voor  Revolutions Per Minute.

Met de huidige techniek zijn bovengenoemde para-
meters gemakkelijk te meten en kritieke waarden te
voorkomen en tevens in hun afhankelijkheid van
elkaar.

Rounds worden in de boks ring gedaan.

Hopelijk krijg ik nog commentaar van een geïnte-
resseerde uit de club.

Vriendelijke groet.

Dick Gooris

Beste Erik en Ron,

Zoals gewoonlijk lees ik de Notam altijd. Zeker de
technische zaken interesseren mij. Ik mag aanne-
men dat de inhoud van deze artikelen waar door jou
veel werk in is gaan zitten op de club vragen gesteld
zullen worden. Zo niet dan kun je je afvragen wat
het nut is van het werk dat er in is gaan zitten. (Ik
kan het gewoon niet laten, Erik)

Zo ook met het artikel over de Jetstream en meer
precies de single shaft turboprop. Het omkaderde
stukje (hier rechts) zette mij aan het denken. Waar-
om is het `logisch` dat er schade optreedt als niet
eerst de brandstoftoevoer verhoogd wordt? Er wordt
namelijk vermogen gevraagd door de propeller-
spoed te vergroten terwijl de turbine op een laag
pitje draait en dan bijna door z´n knieën zou gaan.

Twee dingen die je nooit moet doen met een
single shaft turboprop:

Als je de powers levers geheel naar voren duwt
voor een takeoff, terwijl je condition levers nog
op TAXI staan, heb je je baas uit te leggen hoe
het nu weer komt dat je motoren geheel gesmol-
ten zijn. Dus takeoff eerst de condition levers
naar FLIGHT.

Tijdens het vliegen mogen je condition levers
nooit lager dan 96% komen. Als je dat wel doet
dan slaan je motoren af met een daaropvolgende
schade die zeker de aandacht zal trekken van de
autoriteiten.

Uitvalsbasis was LFPZ ten westen van Parijs (freeware bij ORBX Global)



Ingestuurd door Dick Willebrands


