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Approach procedures

Worden bij grotere luchthavens
nog wel STARs gevlogen of
gaat de approach geheel volgens
vectors door ATC opgegeven?
Bij een van de multiplayer
vluchten met een approach op
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boven.
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bezoek bij de Flightsim afdeling
op Schiphol.
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Verslag van de GA-bijeenkomst van 19 mei j.l. in 's Heer
Arendskerke
Met twaalf bezoekers is een Flightsim avond overzichtelijk. Vakantie en
andere oorzaken zullen we maar denken.  De vragenronde bracht zoals
altijd weer een  keur aan groot en klein leed naar boven.
Een Carenado installatie van Erik blijkt crashgevoelig te zijn. Bekend is dat
er versies in omloop zijn die een probleem veroorzaken met de virusscan-
ner. Ron vroeg of  anderen het probleem kennen van wegvallen geluid bij
een full screen cockpit beeld in A2A vliegtuigen. Zat eerst ieder niet te be-
grijpen waar hij het over had, kwam Carlo even later met de mededeling
dat bij hem ook het geluid wegviel. Zijn onderzoekende geest voorkwam
dat Ron aan zichzelf ging twijfelen. Jan Kerkhove konden we via een snelle
tip van Erik helpen met 'pause on task switch' en even later keek Jan weer
blij toen de oorzaak van toeters en bellen na het uitzetten van  de 737
motoren duidelijk gemaakt werd.
Ron tipte aan dat er over twee weken weer een deel van de cursus 737
behandeld zal worden. Dat betekent óók voor hem dat er nog even snel de
boeken in gedoken moet worden… Met een bezoek aan de KLM simulators
kom je er niet, er moet weer gestudeerd worden.

Een vreemd fenomeen met NL2000 werd in de groep gegooid.  Hoewel
niemand buiten Ron het kent of waargenomen heeft is het er wel degelijk!
In de configuratie van Ron worden er vier beelden geproduceerd waardoor
gevoeligheid voor framerate's toeneemt. Dat kan de enige verklaring zijn
voor  het plotseling terugvallen en in een minuut oplopen van de fps. Maar
gelukkig is er een workaround door de time preview aan te klikken. Wie
lage fps heeft in NL2000 kan het eens proberen. Een probleem waar we
later nog op terugkomen.

Jaap den Ouden deed op verzoek verslag van zijn drieschermen opstelling.
Het vermoeden bestaat dat er slechts één beeld gebruikt wordt, uitge-
smeerd over drie monitoren. En het kan zoveel mooier.
We gaan onszelf niet te kort doen en het onderwerp wordt nog even vast-
gehouden. Ook ons beeld van de wereld buiten de cockpit willen we over-
zichtelijk houden.

De presentatie van Erik over de basis van het vliegen was weer zeer het
aanhoren waard. Hij weet  als geen ander de pitch, roll en yaw te plaatsen
en begrip voor het onderwerp over te dragen. Altijd goed voor discussie en
zo worden we alsmaar wijzer… benieuwd naar de volgende in deze serie.

Ron.

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 2 juni j.l. In
's Heer Arendskerke
De avond stond in het teken van van geen ATC meer voor de GA-vluchten. Ko kon-
digde deze week aan, ik dacht nu voor de vijfde keer, dat hij stopt met de ATC
voor de GA-multiplayervluchten, want ‘de tank is leeg’. Hij kan geen nieuwe ideeën
meer verzinnen. En hoe lang heeft Ko de ATC wel gedaan? En je kunt ook moeilijk
zeggen dat hij zich er met een jantje-van-leiden vanaf heeft gemaakt. Zo goed
hadden we het nog nooit. En, hoewel het een GA-onderwerp is en niet een ariliner-
werd dit toch in de vergadering gebracht. Waarom? Omdat Ko ook over niet al te
lange tijd wil stoppen met de ATC voor de airliners. Dus we zitten met een pro-
bleem. Een paar mensen stellen dat er natuurlijk ATC moet zijn of in elk geval een
vluchtplan, een vluchtplan dat je netjes thuisgestuurd krijgt zodat je dat niet zelf
hoeft uit te denken. Oké, als je dat dan wilt komt meteen de vraag boven wie de
ATC en de vluchtplanning gaat overnemen van Ko. Dat werd in de vergadering in-
gebracht. H’m, misschien was degene die dat op zich gaat nemen niet aanwezig op
deze vergadering. In elk geval, wat is de zin van een discussie over wel/geen ATC
als er doodgewoon niemand de ATC gaat doen? Ron vindt een ATC helemaal niet
nodig, ook omdat vliegen zonder vluchtplan, vertrekkend van een bepaald veldje
de mogelijkheid biedt om mensen die echt nog beginnen met het multiplayer vlie-
gen eerst eens even rustig te laten wennen zonder dat ze meteen met navigatie en
zo worden lastiggevallen. De communicatie is al lastig genoeg in het begin. Carlo
vindt het een mooi idee om alle vliegers te laten vertrekken van verschillende vel-
den om dan allemaal samen te komen op één veld. Zeg maar nader tot elkaar. En
Erik was al bij voorbaat ongeduldig bij deze discussie, dus had een kleine presenta-
tie gemaakt van een mooie omgeving in Zuid-Frankrijk. Dicht tegen de Pyreneeën
en de Franse Alpen aan. Mooi heuvelachtig landschap (ORBX Global) met gratis
kleine luchthavens. Het landschap moet een beetje boeiend zijn. En dan kan ieder
voor zich een eigen vluchtplan maken. Waarom niet? Wat gaan we realistisch ge-
zien doen met de vluchtplanning voor het GA-vliegen?

Verder een bijzonder interessante discussie over het beeld van FSX/P3D over drie
schermen. Zeer interessant maar veel te ingewikkeld voor een korter verslag als
dit. Erik gaat zijn nieuwe computer inregelen (met drie schermen) en tegelijk een
verslag maken hierover. Het onderwerp wordt dus verder uitgediept.

Les 4 van de 737 (veranderingen aanbrengen in de FMC tijdens de vlucht) schoot
er bij in, ook doordat Ron nog even de film wilde tonen van het bezoek van Ron en
Carlo en Wil aan de flight simulator afdeling van Schiphol. Bijzonder indrukwek-
kend, zie ook het artikel hierover in deze Notam.

Nog even als reminder (als je je wilt aanmelden voor een open dag):
25 juni Veteranendag in Ter Reede
16 juli Hoogvlegersdag op Midden-Zeeland
15 september Digimarkt  (Poelmarkt?) In Arendskerke, een algemene dag over
computers.
Vragen/aanmeldingen bij Ron.

Erik



Alaska, Canada (British Columbia),

Een lange reis langs de westkust van Noord-Amerika
US (Washington, Oregon, California)



Een lang gekoesterde wens was ooit een uitge-
breide vlucht te maken beginnend in Zuid-Alaska
zo westelijk mogelijk en dan zo de kust volgend
over Canada te vliegen en daarna de westkust van
de Verenigde Staten. Dat alles in het najaar, om-
dat vooral de westkust van de US dan prachtige
kleuren heeft: de Indian Summer. Voor het eerste
stuk beginnend in Alaska en daarna Canada kon ik
een vliegmaat vinden en we konden ook beslag
leggen op zo een prachtige Piper Navajo. Het
tweede stuk moest ik alleen vliegen. Maar ik had
weer geluk. De tocht langs de US-kust heb ik ge-
daan met de Beech Bonanza, niet de V-staart
maar de F33A, een icoon in de luchtvaart. En zo
stonden we al wat later in de middag op PAHO
(Homer) om de Navajo over te nemen.

Het eerste wat je doet is natuurlijk een Alaska-Par-
ka aanschaffen met bontkraag langs de capuchon.
Voor in de cockpit niet echt nodig want er zit ver-
warming in de Navajo. Voor buiten in Alaska is het



wel zo prettig. Beetje koud toch wel, alhoewel dat
best meevalt want Zuid-Alaska heeft in het alge-
meen wel lange winters maar die zijn niet bijzon-
der koud. Het is een z.g. subarctic coastal climate.
En de natuur is prachtig. Veel zalm ook. Een van de
belangrijke bronnen van inkomsten is het opzetten
van sportvistrips voor echte mannen, Bavaria en
zo.
Een Alaska-Parka is een bezit. Je kunt ze in alle
soorten krijgen daar, ook volledig vervaardigd van
huiden. Wij houden het maar op een standaard-
model en hij zit heerlijk ook tijdens het vliegen.

Omdat we later in de middag gestart zijn vliegen
we rechtstreeks door naar PAEN, Kenai Municipal
Airport, een kort tripje over vlak land. We bewaren
het grote werk voor morgen. De wolkenluchten
onderweg zijn prachtig en bij ondergaande zon zet-
ten we het toestel neer op PAEN tegen een strakke
avondhemel.
Kenai Fjords en Kenai National Park zou je eigenlijk
‘gedaan’ moeten hebben. Overweldigende natuur,
waar bergen, ijs en oceaan elkaar tegenkomen met
gletsjers, beren, kanovaren (kajaks, brrr..) en tips
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voor je veiligheid, bijvoorbeeld als je een beer te-
genkomt. Wij besluiten eigenlijk om dit alles maar
van boven te gaan bekijken met de verwarming
aan in de Navajo, want het zijn vooral de gletsjers
die we willen zien. Daarom gaan we de volgende
dag vroeg weg en volgende de oranje route in het
bovenstaande kaartje, eerst over Tustumena Lake
en dan het gebied van de gletsjers in. We hebben
goed zicht het eerste deel en hopen dat het ook zo
blijft de rest van de route pal over zee, zodat we
veel kunnen zien van de spectaculaire kust van
Zuid-Alaska. Helaas er komt behoorlijk mist van zee



binnendrijven en we moeten beslissen of we recht-
streeks doorvliegen naar PAYA (Yakutat) of dat we
dichter naar de kust kruipen. Lastige beslissing
want als het echt dichttrekt is de kust volgen geen
ideale manier van navigeren. Bovendien is het een
behoorlijke trip van PEAN naar PAYA. Rechtstreeks
door over zee is beter met IFR vliegen met verschil-
lende VOR-bakens als ondersteuning. Trouwens we
hebben de GPS nog.
Maar VOR-bakens voldoende hier. Je kunt MDO
(Middleton Island) nemen eerst met een inbound
track en dan later outbound richting YAK (Yakutat)
tot je die kunt oppikken. JOH (Jonstone Point) is
dan je ondersteuning. Kind kan de was doen. En nu
maar hopen dat de mist tegen de middag gaat op-
trekken.

Het woord Ken of Kena waar Kenai vandaan komt
betekent vlak land. Het vlakke land rond Kenai dat
ten westen ligt van het Kenai National Park, het
gedeelte met de gletsjers. Russische pelsjager/han-
delaars arriveerden hier in 1741. Pytor Zaikov
bouwde hier Fort Nikolaevskaia en toen begon na-
tuurlijk de ellende. Gewapende strijd en smallpox
zorgden voor een stevige uitdunning van de au-
tochtone bevolking.

De middelen van bestaan waren dus de pelsjagerij
en vooral de visvangst. Ook de goudkoorts heeft in
Alaska gewoed zoals we tegenwoordig nog op Dis-
covery kunnen zien, maar vooral het toerisme is dè
belangrijke industrie en wat wil je ook met een
dergelijke natuur. Oké als je voorkeur uitgaat naar
platliggen met een pina colada in je hand (die auto-
matisch wordt bijgevuld) moet je hier niet wezen.
Alaska vraagt wat investeringen, wat dadendrang
en de nodige geschikte kleding. Maar dan is het

prachtig.
Yakutat waarnaar we op weg zijn is aanzienlijk klei-
ner dan Kenai dat al een beetje mondain is. Met
een inwonersaantal van rond de 800 moet je je
geen grootse voorstelling maken. Maar maak je
geen zorgen, de plaatselijke bevolking weet het je

uitstekend naar de zin te maken. En de kroeg is
niet moeilijk te vinden want er zijn er niet zo veel.
Yakutat ligt midden in een nationaal park, of eigen-
lijk meerdere nationale parken, beschermd natuur-
gebied en het is verwonderlijk dat Yakutat over
een uit de kluiten gewassen luchthaven beschikt.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde de
USAAF hier een uitgebreide luchthaven met garni-
zoen. Alaska is strategisch belangrijk. En die lucht-
haven is er nog steeds. Waarschijnlijk willen de
bewoners die niet kwijt. Het zorgt voor een recht-
streekse aanvoer van toeristen. Aanvliegen op
PAYA is mooi en spectaculair. Voor de kust liggen
ontelbare eilanden en hier wordt driftig aan alle
soorten van watersport gedaan.

De lucht trekt behoorlijk dicht als we naderen, dus
opschieten. Donkere wolken pakken zich samen.
Niets is zo veranderlijk als het weer in Alaska. We
gaan daarom maar rechtstreeks naar The Yukatat
Lodge. Op een groot bord op het gebouw staat:
FOOD SHELTER BOOZE. Kan niet missen.

Erik.



In deze aflevering gaan we verder
met de ontdekking van de Majestic
Dash 8 Q400 met een overzicht van
de motoren van het vliegtuig en het
daarmee samenhangende overhead
panel systeem. Hoewel de Dash 8
een regionale turboprop is doet het
overhead panel toch denken aan die
in de grotere jets dus het zal in vele
opzichten bekend overkomen bij
flightsimmers die gewend zijn aan
vliegen in de grotere Boeing of Air-
bus. Eigenlijk zorgt de glass cockpit
met EFIS schermen en de integrale
flight management Computer er
voor dat je echt het gevoel hebt in
een veel groter toestel te vliegen.
Pas als je buiten kijkt en die twee
propellermotoren ziet wordt je
eraan herinnerd dat het hier om een
propellertoestel gaat.

De Pratt & Whitney Canada PW150A
motoren in de Dash 8 zijn simpel uitge-
drukt opmerkelijk. Ze hebben een naam
op het gebied van betrouwbaarheid en
hebben bijzonder veel vermogen. De
kracht die deze motoren kunnen afge-
ven is zo groot dat zelfs bij maximaal
take off gewicht en 78 passagiers het
vliegtuig nog van de grond kan komen
bij een baanlengte van 4600ft. En dat is
een buitengewone prestatie en stelt de
Dash 8 in staat te opereren, binnenko-
mend en weer vertrekkend, van uitzon-
derlijk kleine velden met een aantal
passagiers en een payload die eerder
zouden passen bij een jet. De Q400 is
bovendien een spaarpot voor de maat-
schappijen met een brandstofverbruik
van ongeveer 30% minder dan de con-
currerende regionale jets. Is het dan een
wonder dat het vliegtuig over de hele

wereld populair is bij vele luchtvaart-
maatschappijen?

We zetten groundpower aan.

Laten we in de cockpit stappen en wat
voorbereidende handelingen verrichten.
Op dit punt in de tutorials wil ik er even
extra op wijzen dat we niet de volledige
en officiële checklist gaan volgen. Het
doel van de tutorial in deze aflevering is
die Pratt & Whitney motoren op te star-
ten, want dat is nu eenmaal noodzake-
lijk voor het vliegen met dit vliegtuig.
Het eerste wat we gaan doen is ground
power op te vragen zodat we onmiddel-
lijk een electrische energievoorziening
hebben in de cockpit. Een kleine ground
power unit (GPU) kan op elke luchtha-
ven worden opgevraagd om essentiële
voorzieningen voor het vliegtuig te leve-

ren. De ontwikkelaars van de software
hebben ook een volledig gemodelleerd
model van de GPU meegeleverd. Dat is
niet alleen een visueel model maar het
maakt bovendien start-up geluiden en
een draaigeluid dat van de werkelijke
versie werd opgenomen. Er is een her-
kenbare keelgeluiden producerende
start-up roar en daarna het geluid van
een draaiende compressor. En dat ver-

DE BOMBARDIER DASH 8 Q400
ENGINE STARTS - DE VUREN WORDEN ontSTOKEN

Aan de gate met de ground power unit aangesloten aan de neus van het vliegtuig. In deze fase wordt de cockpit alleen door de externe bron van energie voorzien.

Dit is de tweede aflevering van een
serie vertalingen van artikelen van
Jane Whittaker in de PC-Pilot over de
DASH 8 Q400. Artikelen die onze
Nederlands lezende flightsimmer niet
mogen ontgaan. Hoeveel afleverin-
gen het worden? Geen idee.

Erik.



meld ik even omdat met de compressor
aan het duidelijk is dat de GPU is aange-
sloten zonder dat je uit het raam hoeft
te kijken om dit te checken, zo stevig is
het geluid.
De GPU kan aan het vliegtuig worden
gekoppeld door het ‘services’ menu van
de flight management computer te ge-
bruiken. Druk op de knop DATA en daar
wordt de optie voor de GPU weergege-
ven. Als je de GPU niet meer nodig hebt
kan deze via hetzelfde menu worden
losgekoppeld.
Met de GPU aangesloten zet je de scha-
kelaar voor de external power om
rechtsboven op het overhead panel zo-
dat je het hele vliegtuig voorziet van AC
power (wisselstroom) vanuit de GPU.
Op dezelfde manier moet je ook de DC
power (gelijkstroom) vanaf de GPU

doorschakelen via de External Power DC
schakelaar bovenaan links op het over-
head panel.
De ground power unit is op zich een
goed ding, maar is niet altijd ideaal.
Zoals al eerder genoemd maakt hij een
hoop herrie. Technisch gesproken kan
de kwaliteit van de geleverde elektrici-
teit sterk variëren eerder met pieken en
storingen dan een nette pure levering
van elektriciteit. Voordat het vliegtuig in
orde wordt gemaakt voor vertrek is het
de normale procedure om de afname
van stroom over te zetten naar de auxi-
liary power unit (APU). De APU kan zo-
wel stroom als een persluchtvoorziening
voor het vliegtuig leveren. Aan de gate
kan de APU met bleed air (perslucht) de
air conditioning verzorgen wat op warme
dagen goed uitkomt. Maar perslucht is

ook nodig om de motoren te starten. De
Pratt & Whitney motoren op onze Dash
8 hebben drie belangrijke dingen nodig
om met succes op gang te komen name-
lijk perslucht, elektriciteit en brandstof.
De eerste twee kunnen direct geleverd
worden door de APU en de brandstof-
tanks leveren de derde. Maar de brand-
stoftanks opereren op elektriciteit dus
de APU levert ook een essentiële dienst
als het om brandstof gaat.

APU controls

Op het APU CONTROL sub panel op het
overhead panel, de naam doet dat al
vermoeden, zitten de knoppen voor het
opstarten en het verdere gebruik van de
APU. Om de APU te starten druk je eerst
de PWR-knop in, de eerste links. Deze

opent de brandstofklep waardoor er
brandstof naar de APU kan stromen
voordat deze gestart wordt. Als je goed
hebt opgelet heb je middenboven op het
overhead panel het VALVE CLOSED
lampje zien uitgaan en FUEL OPEN
lampje is aan gegaan waarna we de APU
kunnen starten. Je hebt ook een snelle

flikkering gezien van de lampjes op de
knoppen van APU CONTROL panel want
de unit voert eerst een zelftest uit. Als je
dit hebt gezien druk je op de START
knop om de APU aan het draaien te krij-
gen. En dan geduld. Maar let op, ook al
gaat de APU nu draaien, hij levert nog
geen elektriciteit of perslucht. De start-
knop laat tijdelijk zien: APU start door
middel van een indicatie START in oran-
je. Op toeren gekomen laat de PWR
knop in groen RUN zien. Naast de PWR
indicatie in groen moet de indicatie GEN
gaan oplichten maar als je de APU hebt
opgestart krijg je waarschijnlijk een
lichtje WARN in oranje op de GEN-knop.
Niet piekeren, dit is eenvoudig een
waarschuwing dat de externe energie-
voorziening (GPU) nog steeds de energie
levert. Die kan je nu afkoppelen (op de
FMC zoals eerder genoemd) want we
hebben hem niet meer nodig. Daarna
hoort op de GEN-knop ON in groen te
verschijnen (anders even op de GEN-
knop drukken). De APU levert nu de
elektriciteit. En dan moeten we een paar
minuten wachten voordat we op de knop

Met de motoren uit zie je een bonte verzameling waarschuwingslampjes op het an-
nunciation panel maar je mag doen alsof  je ze niet ziet.

Koppelen en loskoppelen van de GPU:
Druk op DATA, dan op SERVICES in
het scherm en dan REQUEST.

1

2

3



BL AIR drukken. Dit is het persluchtsy-
steem dat het mogelijk maakt om pers-
lucht, door de APU geleverd, te gebrui-
ken voor de air conditioning en starten
van de motoren. Het is normaal om de
APU eerst een paar minuten de elektrici-
teit te laten leveren voordat we ook de
perslucht erbij zetten. Dit geeft de APU
tijd om eerst warm te draaien om zo
onnodige overbelasting en mogelijke
slijtage te voorkomen. Nadat je de bleed
air hebt aangezet moet je naar het air
conditioning panel gaan aan de rechter-
kant van het overhead panel om de
bleed air supply van motor 1 en 2 uit te
zetten. Dit is voor de APU het signaal
dat air conditioning geleverd kan wor-
den. De bleed air knop op het APU panel
zal nu oplichten en je kunt duidelijk de
luchtstroom door de cockpit horen. Als
je dat niet hoort check dan ietsje lager
of of beide PACK schakelaars op het air
conditioning panel op AUTO staan.

Geheel op eigen kracht

Het vliegtuig draait nu geheel onafhan-
kelijk van wat voor verziening dan ook

vanaf de gate. Alle behoefte aan elektri-
citeit en perslucht voor de Dash 8 wordt
nu intern verzorgd door de APU. Op vel-
den waar geen ground power aanwezig
is kan de APU ervoor zorgen dat het
vliegtuig geheel zelfvoorzienend is. Met
in gedachten dat de Dash 8 ontworpen
is om op heel kleine vliegvelden te ope-
reren met een minimum aan grondvoor-
zieningen is deze constructie bijzonder
nuttig. De Dash 8 komt ook vaak op
bijzondere warme vliegvelden in de tro-
pen, dus de mogelijkheid om ook de air
conditioning door de APU te laten ver-
zorgen als de kist op de grond staat
wordt door de passagiers zeker verwel-
komd want dat scheelt een stuk in com-
fort. Heel wat prpellervliegtuigen zijn
niet zo luxe uitgerust met passagiers al
aan boord op het platform, wegsmeltend
in de hitte, dus nog een reden waarom
de Dash 8 zo populair is bij zowel de
passagiers als de bemanning.
Op dit moment kun je de push back
starten. Als je kijkt naar de ground ser-
vice pagina (dezelfde pagina als voor
het koppelen van de GPU) van de flight
management computer vind je daar

eenvoudig te kiezen opties voor de push
back die het allemaal een stuk eenvou-
diger maken. Even samenvatten: voor
de push back heeft de bemanning het
vliegtuig al compleet voorbereid inclusief
het inbrengen van het vluchtplan in het
navigatiesysteem en andere activiteiten
van huishoudelijke aard. Maar deze tu-
torial is specifiek gericht op de start pro-
cedure van de Dash 8, dus voor deze
keer gaan we gewoon voorbij aan de
andere cockpittaken.
Elke maatschappij heeft zo zijn eigen
start up procedures maar de meeste
starten de rechtermotor eerst. Dat komt

doordat de meeste vliegvelden de gate
en de voorzieningen aan de linkerkant
van het vliegtuig hebben, dus bij de
push back is de rechtermotor normaal
gesproken van deze voorzieningen afge-
keerd. Oké laten we de rechtermotor
opstarten.
Eerst moet je de twee PACK schakelaars
op het airconditioning panel uit zetten,
liever niet op AUTO laten staan, zodat
alle perslucht gebruikt kan worden voor
het starten.

De motoren gaan aan

Het proces van starten is in wezen erg
eenvoudig, met het engine start panel
direct beneden het APU sub panel. Je
ziet hier een aantal schakelaars. De eer-
ste twee zijn draaischakelaars die de
status van de ontsteking bepalen. In de
stand OFF hebben de motoren natuurlijk
geen ontsteking en zonder ontsteking
gaat het niet. De NORM positie maakt
ontsteking mogelijk en dit is ook de nor-
male positie gedurende de vlucht. Zoals
je verwacht van de positie NORM is dit
de juiste stand voor starten en voor
daarna. Meteen rechts van de twee
draaischakelaars zie je de START knop
en een selectieschakelaar voor motor 1
of motor 2. Aan de slag met motor 2.
Zet de draaischakelaar voor de rechter-
motor op NORM, zet de selectieschake-
laar op motor 2 en druk dan op de
START knop, Je kunt nu horen dat de
rechtermotor begint te draaien. Je kunt
de juiste spotview selecteren om de be-
weging van de propeller te volgen. De
propeller zal niet meteen op volle toeren
draaien omdat we eerst brandstof moe-
ten leveren aan de motor, waarvoor we
de condition levers op de centrale con-
sole nodig hebben. Nadat je geconsta-
teerd hebt dat de propeller netjes vrij
ronddraait zet je de condition lever van
motor 2 naar de START/FEATHER posi-
tie. Brandstof komt dan in de turbine en
dan zie je dat de snelheid snel toe-
neemt. Trouwens het geluid van de op

Makkelijke push back met het FMC menu

Start panel onder APU CONTOL panel



toeren komende motor is niet te missen.
En nu moet je de klokken van de motor
gaan volgen op het electronic fligth dis-
play om te checken of er een correcte
en veilige motorstart is. RPM (Revoluti-
ons per Minute) moet zich stabiliseren
rond 210 - 220 met een temperatuur
van rond de 400°C. Je moet letten op
een eventueel niet lukken van de start
of ook alert zijn op een bijna niet voor
komende brand in de motoren. In dat
geval moet de brandstoftoevoer onmid-
del- lijk worden afgesloten en de brand-
blussers aangezet. Als het allemaal goed
gegaan is kan het proces herhaald wor-
den voor motor 1. Nu moet je twee cor-
rect gestarte motoren hebben.

Schoon schip na het opstarten

Met beide motoren nu draaiend kan de
APU worden afgezet. Schakel de bleed
air van beide motoren in en zet de scha-
kelaars voor de generators op beide mo-
toren om. Zet beide aircontioning PACKS
weer naar AUTO, waarna je de lucht-
stroom weer kunt horen. De motoren
van het vliegtuig leveren nu air conditio-
ning en elektriciteit.
Zet nu de beide condition levers naar

maximum waardoor beide motoren rond
de 660RPM gaan draaien, ideaal voor
taxiën. We zullen de principes achter de
condition levers in een latere tutorial

behandelen als flight operations aan de
beurt zijn.
In de volgende tutorial gaan we voor het
eerst naar de flight management com-
puter kijken die het echte hart van het
vliegtuig en de navigatie vormt. In de
tussentijd nu je toch de motoren draai-
end hebt ga gerust een stukje vliegen

om een beetje gevoel voor het vliegtuig
te krijgen.

Condition lever van de rechtermotor op START/FEATHER

RPM rond 210, temperature rond 400°C

Fuel cut off en de brandblussers rechts op het brandstofpaneel.

De twee motorgeneratoren moeten ook aan.



Wat heeft een gouverneur er nou mee te maken?
Nou niet zo vreemd eigenlijk, want een gouver-
ner, een goede van de oude stempel regelt alles
en dat doet hij niet door zich overmatig in te
spannen maar eerder door zijn gewicht in de
schaal te leggen. En zo is het ook met de GO-
VERNER. Die regelt automatisch de stand van
de propellerbladen met slechts weinig inspan-
ning en door middel van van de flyweights, de
vlieggewichten. Maar laten we bij het begin be-
ginnen want dit is ingewikkelde materie.

Een Cessna 172 heeft een eenvoudige vaste propel-
ler en dat is niet het beste wat er bestaat. Wel sim-
pel en wel goedkoper. Maar het liefst willen we
toch propellerbladen hebben die versteld kunnen
worden. Dat is veel efficiënter. Waarschijnlijk weet
je dat de scheepsschroef van een speedboot een gro-
tere spoed heeft dan de schroef van een langzame
‘waterverplaatser’. De speedboot gaat veel sneller
door het water en de schroef moet daarom een gro-
tere hoek hebben anders gaat hij juist tegenwerken.

Hij moet precies zo een hoek hebben dat hij bij het
draaien het water makkelijk kan laten doorstromen
maar dan nog net iets groter om ook voortstuwing
te leveren. Een te kleine hoek remt juist af. Zo is
het ook met propellers. Met het bijkomende effect
dat de lucht ijler wordt naarmate we meer stijgen.

Dat vraagt ook weer om een andere hoek. En dat
zouden wij allemaal precies moeten weten, welke
propellerhoek nodig is en die handmatig moeten
instellen en dat is niet te doen. Daarvoor is de go-
verner. Die doet dat automatisch en die doet dat in-
telligent.

Op deze tekening zie je in de rode ovaaltjes de
vlieggewichten. Die zitten op een as die gekoppeld
is aan de motoras. Als die as sneller gaat draaien
gaan die vlieggewichten uitstaan door de middel-
puntvliedende kracht. En die middelpuntvliedende
kracht krijgen wij gratis dus daar gaan we iets mee
doen. Misschien nog een beetje onduidelijk hoe dit
alles is gebouwd, daarom op de volgende pagina
een hele grote opengewerkte tekening die in dit arti-
kel is opgenomen omdat het zo een mooie tekening
is. De vlieggewichten zijn ook hier aangegeven.
Verder zie je op welke plek de governer op de mo-
tor is gebouwd. Al die termen… leer ze nu niet uit
het hoofd. Dat heeft geen zin. Je ziet dat de as van
de governer door middel van een tandwiel op de
motor is gekoppeld. Hij draait dus mee met de mo-
tor met een toerental dat recht evenredig is met het
toerental van de motor.
Nu neem ik je even mee naar vroeger (daar gaat hij
weer), naar de tijd dat we poorten uitvijlden van
onze tweetakt brommer en hem opvoerden. Dat
mag tegenwoordig niet meer dus wordt dat ook niet
meer gedaan. Maar het gaat mij niet om dat opvoe-
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ren, het gaat mij om de functie van die poorten.
Hier zie je ze:

Als de zuiger in zijn bovenste stand staat is de on-
derste poort geopend en kan er gas in het motor-
blokje stromen. Dan volgt de ontbranding en gaat
de zuiger naar beneden. Helemaal beneden is de
bovenste poort open en kan het gas wegstromen.
Eenzelfde principe wordt gebruikt in de governer.
Alleen, we werken daar met olie. Het is een hydrau-
lisch systeem.

Goed laten we de tweetaktmotor even vergeten
want alle vergelijkingen gaan mank. Bij de gover-
ner hebben we maar één poort die wordt afgesloten
of die open staat. Je ziet hem in het plaatje hier
rechtsboven, in de rode ovaal. Hier is de poort voor
de olie naar de power piston afgesloten, maar als de
motor meer toeren gaat maken gaan de twee vlieg-
gewichten (rood) naar buiten en wordt de pen of de
zuiger in die smalle cylinder waarin hij zich bevindt
omhoog getrokken en komt de poort vrij. Er gaat
hydraulische olie richting de propeller vloeien. De
pen wordt tegen de kracht van een veer ingedrukt
die je bovenin de tekening ziet. Die veer zit er niet
voor niets. Die zal op een gegeven moment de pen
wel weer naar beneden drukken als het motortoe-
rental terugloopt en dan wordt de poort weer afge-
sloten. Maar eerst, waar gaat de olie heen als de

poort open staat? Die gaat naar het mechaniek bij
de propellerbladen dat zorgt voor het verstellen van
de bladen. De bruine kleur is het gedeelte waar de
olie vanuit de governer naar toe gaat. De zuiger die
je daar ziet wordt naar rechts gedrukt. Daardoor
verschuift de as in de spleet die je ziet in die eerste
cylinder met de tanden erop en die tandkrans zorgt
voor het verdraaien van de propellerbladen. Nou,
dat was niet zo moeilijk te begrijpen. Maar om nu

te zeggen, alles is duidelijk… We zijn genoodzaakt
om er toch de handboeken bij te pakken om een
beetje duidelijk te maken ten eerste wat nu het doel
is en of het wel allemaal zo eenvoudig is, of zijn er
misschien toch nog ‘aanvullende bijzonderheden’.
Wat denk je?

De constant speed propeller, tegenwoordig de alge-
mene vorm van een propeller met verstelbare bla-
den, stelt de piloot in staat een vast toerental te
kiezen voor motor en propeller waarna de governor
ervoor zorgt dat dit toerental gehandhaafd blijft in
de wisselende omstandigheden zoals verandering
van hoogte en van power setting (je throttle). Daar-
door blijft steeds het meest efficiënte toerental voor
de motor gehandhaafd. Dat in stand houden van het
toerental wordt bereikt door verstelling van de pro-
pellerbladen. Als de throttle hoger wordt gezet
wordt de hoek die de propellerbladen maken ook
groter. Voor een economische kruissnelheid kan de
piloot de throttle terugzetten waardoor de hoek van
de propeller ook weer afneemt, maar het toerental
blijft gelijk.
Voor het kruisgedeelte en de afdaling is dat meest
economische toerental precies wat we willen. In je
POH (Pilots Operating Handbook) lees je wat het
juiste toerental is voor de kist waarin je vliegt. Voor
de takeoff en begin van de klim hebben we liever
maximaal vermogen. Maar ook kort voor de lan-
ding willen we maximaal vermogen achter de hand
hebben voor het geval dat. Voor die gedeelten van
de vlucht kiezen we daarom voor een maximaal
toerental. En dat kunnen we instellen  met de han-
del voor het toerental.

Je kunt je voorstellen, ook na het verhaal van de
speedboot en de langzame waterverplaatser, dat er
krachten ontstaan wanneer de stand van de propel-
lerbladen niet juist is voor de snelheid waarmee de

as verschuift naar voren of
naar achteren in de spleet



lucht langs de bladen stroomt. Dus, we hebben ge-
zien dat bij toename van het toerental er olie wordt
gepompt naar de propeller waardoor de hoek van de
bladen groter wordt. Maar het systeem werkt ook
omgekeerd. Als de hoek van de bladen te groot is
voor de luchtsnelheid heeft dat een remmende wer-
king op het toerental. En verlaging van toerental
zorgt ervoor dat de vlieggewichten naar binnen
gaan en daardoor wordt het ‘staafje’ dat de poort
opent of afsluit naar beneden gedrukt, waardoor de
oliestroom de andere kant op gaat. De olie stroomt
terug naar de ‘sump’, de vergaarbak voor de olie.
Hier rechts nog even de twee plaatjes van de eerste
pagina maar dan wat groter. Bij overspeed, bijvoor-
beeld doordat je de throttle verder openzet waar-
door de motor meer toeren gaat draaien, gaan de
vlieggewichten naar buiten en gaat het staafje met
de zuiger omhoog en wordt de weg vrijgemaakt
voor olie die door de governer boost pump op druk
is gebracht. Die olie stroomt naar de propeller. Bij
underspeed, bijvoorbeeld doordat het toerental te-
rugloopt, wordt de verbinding tussen de boost
pump en de propeller verbroken en vloeit de olie
weer terug en uiteindelijk terug naar de propeller
aan de andere kant van de zuiger.

Je ziet ook een propeller control cable. Dat is de
verbinding met je hendel voor het toerental in de
cockpit. Die kabel kan ook over een ronde schijf
lopen zoals je bij de opengewerkte tekening op de
eerste pagina kunt zien. Verstellen van je hendel in
de cockpit zorgt voor een meer of minder samen-
drukken van de veer die eronder zit en dat heeft
weer onmiddellijk invloed op de stand van de vlieg-
gewichten.

Bij elkaar zijn er heel wat zaken die invloed hebben
op dit gecompiceerde mechaniek en die ga ik wel
zo een beetje noemen maar niet allemaal behande-
len wat ze precies voor invloed hebben. Het gaat er

om dat je het principe kunt volgen, het principe dat
de governer automatisch zorgt voor een juiste stand
van de bladen met een steeds weer terugkeren naar
het ingestelde, verlangde toerental. Dit zijn die fac-
toren die invloed hebben: de stand van je throttle,

de stand van je hendel voor het toerental, de snel-
heid door de lucht en hoe dun, hoe ijl de lucht is.
Dat zijn de hoofdfactoren, maar het is een ingewik-
keld systeem. Er zit bijvoorbeeld ook vaak een kop-
peling in naar de brandstoftoevoer waardoor de
motor meer toeren gaat draaien in bepaalde situa-

ties, zonder dat we de throttle verzetten. Het zou
echt te ver voeren om dit allemaal uit te diepen.

Hierboven nog even drie afbeeldingen in jaren-30
tekenfilmstijl die de drie bestaande toestanden
weergeven van wat er voorin de propeller gebeurt.
De bovenste is de overspeed-situatie, de onderste is
underspeed en op de middelste tekening is de situa-
tie in evenwicht. Het zwarte ding is een propeller-
blad.

Mocht je dorst naar kennis nu nog niet bevredigd
zijn dan kan je een heel leuk klein foldertje in strip-
verhaal-stijl downloaden van:
http://www.mccauley.textron.com/von_klip_tip_cs
_propeller.pdf

Erik.

http://www.mccauley.textron.com/von_klip_tip_cs_propeller.pdf
http://www.mccauley.textron.com/von_klip_tip_cs_propeller.pdf


In Q&A van de PC-Pilot nr. 103 stond een inte-
ressante discussie over deze vraag. En precies
diezelfde vraag kwam boven niet lang geleden
bij een van onze multiplayervluchten op Schip-
hol. Eerst even de vertaling van het stukje in de
PC-Pilot:

Beste PC-Pilot,
Als lezer van PC-Pilot al vele jaren volg ik regelmatig ar-
tikelen zoals jullie flight adventures en challenging air-
ports en probeer ik ze ook te vliegen met gebruikmaking
van de kaarten die worden meegeleverd of verkrijgbaar
zijn via het internet. Maar… soms raak ik een beetje in de
war wat die approach kaarten betreft, zoals ze in de wer-
kelijkheid worden gebruikt. Ik maak vaak gebruik van
ATC, meestal VoxATC of de default versie in FSX en ik
word dan altijd naar binnen gevectored. Wat voor nut
hebben deze kaarten als een approach via vectors de
norm is, of is dat alleen maar de norm binnen FSX?
Als aanvulling: Ik vlieg vaak vliegtuigen met een FMS
met gebruikmaking van Navigraph AIRAC cycles.
Als ik een vlucht wil reproduceren in een vliegtuig zon-
der deze apparatuur ervaar ik dat vele waypoints enz.
niet voor komen in de default FSX database. Ik kwam de
volgende website tegen met een automatische installer
die de laatste AIRAC gegevens aan FSX toevoegt:
http://www.aero.sors.fr/navaids3.html. Ik hoop dat dit
nuttige informatie is.
Vriendelijke groet, Malcom.

PC Pilot
Hallo Malcom,
Dank voor de link. Radar vectoring in de echte wereld
hangt in belangrijke mate af van de ATC dekking. Drukke
luchthavens met approach radar zullen gewoonlijk vlieg-
tuigen met vectors begeleiden totdat zij de ILS onder-

scheppen. Dit is gebruikelijk in Noord Amerika en Euro-
pa waar de dekking van de radar meestal vrij goed is.
Maar meer afgelegen vliegvelden hebben vaak geen ap-
proach control dus is het de taak van de piloot om de
approach te vliegen volgens de kaarten.
Hoewel de ATC in FSX niet erg realistisch is simuleert het
toch ruwweg air traffic control in de US en dat is waarom
je meestal vectors worden opgegeven. Maar als het aan-
komt op ATC buiten de controlled airspace levert ATC in
FSX geen goed werk af. Ik hoop dat dit helpt.
Cheers, Richard.

En hier ging ook onze discussie over in de multiplay-
er vlucht. Schiphol heeft wel degelijk approach kaar-
ten voor de verschillende banen maar worden die
wel gebruikt?

André Portier doet het ons nog even uit de doeken:
In den beginne waren er de approach charts. De perfec-
tionering van radarvolgen is pas later ontstaan en sinds-
dien is Eurocontrol steeds verder is uitgebreid zodat de
airliners al ver van te voren op krijgen welke route ze
moeten volgen. Maar het kan ook gebeuren dat vliegtui-
gen wèl de approach kaart moeten volgen bijvoorbeeld
bij gebrekkig radiocontact. Hier een kaartje dat laat zien

Approach procedures. Worden bij grote luchthavens nog wel STARs gevlogen
of worden we allemaal naar binnen gepraat met vectors van ATC?

http://www.aero.sors.fr/navaids3.html


dat al het verkeer naar SPL wordt gevoerd naar een mi-
nimumhoogte van 7000ft. De vliegtuigen komen van de
verschillende transitions af die ook op de kaart staan:
SUGOL, RIVER, ARTIP. Hiernaast zie je een ruimere kaart
waar het centrumgedeelte niet meer is ingevuld want
dat hebben we al gezien. We zien weer SUGOL, RIVER en
ARTIP, maar ook HSD (Haamstede). Wat we ook zien is
dat op al deze transitions HOLDINGS zijn ingetekend
(die van RIVER en HSD zijn gecombineerd) en ze hebben
alle een voorgeschreven minimumhoogte van 7000ft.
Ook SPL, pal boven Schiphol heeft een holding met een
dergelijke hoogte. ATC heeft op deze manier heel wat
mogelijkheden om vliegtuigen te ‘parkeren’ bij grote
drukte. En, dit verkeer zit op een hoogte van 7000ft en
dat is ruim boven het start- en landingsverkeer op de
luchthaven zelf. Maar meestal wordt het verkeer gevec-
tored. Dat wil dus niet zeggen dat als bij onze multiplay-
ervlucht, ATC besluit ons volgens de kaarten te laten
landen we dat dan maar niet gaan doen. ATC besluit wat
er gaat gebeuren. Maar dat was de discussie ook niet.
Ook nog twee opnames van Flightradar24 waarin je
twee approaches uit de praktijk ziet. De een is een vec-
toring vanuit ARTIP naar ILS 27 en de tweede een vecto-
ring via de HSD-VOR naar ILS 27. Dit is de praktijk.



Simulator Park
Beneden staan de aliens zacht-

jes op hun spinnepoten te deinen. On-
ze gids wenkt en wat onzeker volgen
we hem vanaf de veilige hoogte de
kuil in. Opkijkend naar de zoemende
gevaartes verzekert oppasser Marc ons
dat de poten stevig verankerd zijn op
een plaat beton van een meter dik.
Toch maar niet te dichtbij komen.
Grote hydraulische systemen en een
computerzaal houden de 15 ton zware
aliens op spinnepoten tevreden. Nu we
ons daarvan verzekerd weten durven
we ze zelfs aan te raken....

U heeft het al geraden: we zijn
in de simulatorafdeling van de KLM
op Schiphol Oost op uitnodiging van
Marc Willers, een van de technici die
twaalf simulators in bedrijf houden.
747, 738, 788, 774, 332, zelfs nog een
MD-11; alle soorten en maten.

Voordat we plaats nemen in
een van de sims (schepen) heeft Marc
een verrassing : "Zullen we even in
deze hangar langs gaan, dan krijgen
jullie een idee van de grootte waarmee
je straks gaat vliegen".  Wil Blokpoel
stuurt zijn Audi rustig tussen de jum-
bo's door. Het binnenwandelen van
een hangar (schuur) doet je je inder-
daad heel klein voelen. Een sfeer als
in een kathedraal als je de geluiden en
geuren wegdenkt.  Al zijn kerosine-
geur en werkplaatsgeluid voor mij
hetzelfde als wijwater of een stevige
preek voor een ander. De meesten van
ons hebben wel eens gevlogen, maar
een lege 747 binnenstappen is toch

anders. Carlo van Oers laat zijn came-
ra klikken. Als bonus de uitleg in de
cockpit van een technicus. Het idee
van grootte en zwaarte komt wel bin-
nen.

Wat er allemaal komt kijken
bij deurbediening en 'safety' is niet
altijd zichtbaar. Op Schiphol Oost
worden bemanningen er met hun neus
bovenop gezet. Zoveel vliegtuigtypes,
zoveel deurtypes. En hoe laat je de
glijbaan op de juiste manier naar bui-
ten floepen? Nou ja, floepen… het
gaat in de stilte van de afdeling met
een donderende klap. Complete romp-
delen en beweegbare vloeren zorgen
dat ieder bemanningslid kan oefenen
wat te doen als het nodig mocht zijn.

Na een hapje ("Jullie zijn mijn
gasten!") in de bedrijfskantine lopen
we nog even langs bij Operations
(Houston control). Hier wordt alles
geregeld wat met de vliegende KLM
te maken heeft. Een foto kan nauwe-
lijks recht doen aan de indruk van dit
zenuwcentrum met beeldschermen.

Maar… we kwamen voor de
simulators!  Deurtje open, deurtje
dicht… en daar zitten we in een 747
cockpit.  Mag ik..? Ja hoor. En vervol-
gens kun je het 'battery'-knopje niet
vinden omdat het vlak boven je hoofd
zit en niet op een comfortabel compu-
terscherm! Maar na enige tijd hebben
we alle vier de motoren aan de praat
en taxien we over het EHAM plat-
form. Denk niet dat er zich een foto-
grafisch landschap ontrolt na de start.
Het is eerder versie nl2000 2.9 maar
de vliegvelden die in de software zit-

drie kleine kleutertjes



ten zijn wel exact, inclusief pushback.
Alle vliegvelden die door de KLM
met het vliegtuigtype worden aange-
daan zitten er in.

De 787 simulator ("Ik bewaar
het mooiste voor het laatst!") is toch
wel iets aparts. Zijn we gewend aan de
strak-zakelijke klokkenwinkel, komt
de 787 over als design. Ook onder-
huids totaal anders. "Het is een vlie-
gend netwerk", laat Marc  ons weten.
"Daardoor ook een heel specifieke
opstartroutine". Ja inderdaad, ook het
resetten van de router!  Het beeld van
de relatief kleine 787 simulator is al-
weer mooier en breder dan wat we
hiervoor zagen. En als we dachten dat
we intussen al aardige airlinervliegers
zijn, staat ons een verrassing te wach-
ten.. "Kijk", zegt Marc, "dit is eerder
de realiteit", en het wordt donker. En
het regent en het sneeuwt… flaps en
gear doen het toestel schudden, de
storm rammelt aan de 787.
 "Minimums!" klinkt de onver-
biddelijke stem. "Zien jullie de lichten
al?" vraagt Marc. Spanning in de
cockpit, we vliegen echt. Als spook-

achtig verlichte schimmen bewegen
de lichten door de sneeuwjacht onder
de turbulente Dreamliner. Enkele ste-
vige bonken en we glijden over de
gladde baan, maar het gaat goed en
met een zucht van verlichting....

"Nog even kijken in de Airbus?"

tekst: Ron
foto's : Carlo.

knoppie… welk knoppie?



Mosquito boven EHMZ, foto Leen Ista


