
Notam 216 september 2016

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

DASH 8 Q400 de FMS
een vluchtplan maken

De vierde aflevering van de
vertalingen van artikelen van
Jane Whittaker in de PC-Pilot.
Nog even doorbijten en dan
kunnen we bij de volgende
aflevering de lucht in.

hcc zeeland!

Southern Alaska van
PAYA naar PAKT
Het vervolg van de lange reis
langs de westkust van Noord-
Amerika

De GARMIN 530 (met VNAV-
knop) heeft een heuse Vertical
Navigation. Tenminste…
Vertaling van vier pagina’s uit
de officiële handleiding.

Wat zegt u?
METAR!

Metar-afkortingen. Heerlijke
stof.

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


Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 1 september j.l. in 's Heer Arendskerke
Wat is er nu leuker dan na de vakantie te begin-
nen met een mooie gadget. Nog niet te zwaar be-
lastend en er zitten een hoop knopjes op en die
doen ook iets als je erop drukt. Fun!

Vandaar dat Erik die sinds kort beschikt over de
Garmin GTN 750 een korte demonstratie hield van
dit kleine wonder. Airliner-bijeenkomst? Dit is toch
GA? Ach loopt dat niet allemaal door elkaar bij ons
de laatste tijd? En dit is dus wel de flight manage-
ment computer voor de GA-kisten. Dus toch een
beetje airliner.

De plaatjes zijn van het demomodel dat je gratis
kunt downloaden en waarmee je naar hartelust kunt
stoeien. Gratis. Het echte stukje software dat je ook
kunt koppelen aan je vliegtuig kost 65 euro. Geen
klein bedrag maar als je bedenkt dat in de echte we-
reld het inbouwen van dit wondertje al gauw 10.000
dollar kost dan is dit te geef. Eigenlijk. Deze soft-
ware doet het schitterend en het is een genot om er
mee te werken. Dat mag wat kosten. Ga naar:
http://www.flight1.com/products.asp?product=f1g
tn   Daarna even scrollen naar ‘Important Down-
load Information en daar kan je vinden free GTN
750/650 product
Dat is de gratis demo waarmee je kunt oefenen.

De vergadering? Tien man. Niet veel. Wij zijn ook
een beetje een club
van pensionado’s
en die hebben na-
tuurlijk wel wat an-
ders te doen.

Jan Kerkhove zat een beetje te modderen met het
installeren van een nieuwe versie van FSComman-
der. Steeds kwamen er mededelingen naar boven
dat de oude FSC nog met restjes aanwezig was. Al-
leen de map weggegooid? Niet officieel gedeïnstal-
leerd. Carlo gaat na de pauze er even induiken bij
Jan.
Cor de Weerdt was nieuw en kwam bij ons kijken.
Hij was al voortvarend bezig geweest en had X-Pla-
ne aangeschaft via Dovetail de big, big verkoopor-
ganisatie voor spelletjes en simulators. X-Plane
sprak hem aan omdat hij uit recensies had begrepen
dat het vlieggedrag van de kisten dichter bij de wer-
kelijkheid zou liggen dan bij FSX. Eh ja, dat kan.
P3D is wat dat betreft een hele verbetering stelde
Carlo. En als je de verschillende beoordelingen
naast elkaar legt dan scoort X-Plane op dit punt be-
ter en daarna FSX op dat punt weer beter. Maar Do-
vetail heeft sinds kort een Flight School programma
gebaseerd op FSX-Steam en is dat niet het juiste
programma om mee te beginnen? PC-Pilot had wel
wat kritische kanttekeningen maar toch wel heel
interessant voor de beginnende flightsimmer. Erik
geeft informatie door aan Cor en stuurt hem de re-
cente Notam. En daarna nog een Notam en nog een.
Liveries voor de Boeing 737 voor FSX zijn tegen-
woordig moeillijk te vinden zegt Cas. Erik gaat er
in duiken.
Installeren van FSInn in P3D. FSInn komt niet naar
boven in het addon-menu. Ga naar Estonia migrati-
on tool en doe een keer disable en daarna enable.
Dan wordt alles opgelost. Zegt Ron. Erik gaat het
proberen.
Plan-G heeft geen map meer. Van de vier mogelijk-
heden werkt alleen nog maar ‘OpenCycleMap’ Ook
OpenStreetMap werkt niet meer. Nou ja! Ik ga toch
ook geen geld vragen voor de Notam?
Erik
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De Bombardier Dash 8-Q400 is een nog-
al apart vliegtuig als je het vergelijkt
met wat voor standaard dan ook, met
ultra moderne avionics (beeldschermen)
en state of the art prestaties. Een van
de belangrijkste factoren van het succes
van dit vliegtuig, dat over de hele we-
reld dienst doet is de geïntegreerde
flight management computer (FMC). Het
is zeker mogelijk om het vliegtuig zon-
der de FMC te vliegen. In feite is er een
aantal Dash 8 vluchten dat zonder de
FMC plaats vindt omdat het gevlogen
kan worden van VOR naar VOR zoals we
dat ook doen met een General Aviation
kist. En precies dat gaan we ook doen in
een toekomstige tutorial. Maar om het
vliegtuig echt helemaal de baas te wor-

den is kennis van de FMC essentieel. Het
goede nieuws is dat deze duidelijk een-
voudiger is dan de apparatuur die je
vindt in de Boeing en Airbus varianten.
Het vliegtuig is niet gebouwd om de FMC
heen zoals bij de genoemde voorbeelden
en is ook niet afhankelijk van een over-
weldigende hoeveelheid informatie in de
FMC. Behalve een paar vrij simpele in-
voergegevens over de prestaties, zoals
we dat in de vorige aflevering hebben
gezien is het enige dat nog ingevoerd
moet worden het vluchtplan dat eigenlijk
op eenzelfde manier wordt ingegeven
als bij een GPS in een GA-vliegtuig. Er is
een soort eenvoudige basis verticale
navigatie (VNAV) maar de kern van de
FMC is ontworpen om een vluchtplan te

maken. Het is veel meer een navigatie-
gereedschap dan een, het gehele vlieg-
tuig omvattend management systeem,
zoals we dat bij de airliners hebben le-
ren kennen.

En nu we dat weten laten we dan ook
maar meteen doorgaan met het maken
van een vluchtplan. En op dit moment
moet je alles vergeten wat je met Airbus
en Boeing FMCs hebt geleerd. Oké, haal
even diep adem en bereid je voor op
een volledig andere manier van gege-
vensinvoer. We vliegen de FlyBe Dash 8
van onze virtuele thuisbasis Southamp-
ton en gaan naar het noorden naar Man-
chester. De afstand die we vliegen is net
ietsje onder 150 mijl en is karakteristiek

voor de korte trajecten waar dit type
voor wordt gebruikt.

Standard Routing Document

Je vraagt je misschien af waar we het
juiste en ook realistische vluchtplan kun-
nen vinden voor deze trip. Alle airline-
vluchten in het UK-luchtruim zijn
vastgepind op specifieke routes die ook
zo gevlogen moeten worden. Deze zijn
ontworpen door de Air Traffic Control
Agencies teneinde de belasting van het
luchtverkeer beter te spreiden in het
UK-luchtruim en vluchtplanning te ver-
gemakkelijken. Het is zo ongeveer het-
zelfde als met je auto van Southampton
naar Manchester te rijden en je aanwij-
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zingen krijgt welke route je moet volgen
om je vrij te houden van overvolle we-
gen. In Groot Brittannië hebben we een
enorm aantal luchthavens inclusief een
heleboel internationale hubs (overstap-
vliegvelden). En of dat nog niet genoeg
is om een flinke opeenhoping te veroor-
zaken vliegen ook nog eens vele inter-
nationale vluchten speciaal die tussen de
US en Europa over het UK-luchtruim als
onderdeel van hun reis. Het antwoord op
deze problemen was het creëren van het
UK and Ireland Standard Routing Docu-
ment (SRD). Ga even naar het aparte
venster verderop in dit artikel voor een
link waar je deze SRD gratis kunt down-
loaden. Het bevat alle entry/exit punten
van het UK-luchtruim en een lijst van
bestemmingen. Dat kan zowel een an-
dere Britse luchthaven zijn als ook een
waypoint wat dan een vertrekpunt uit
het Britse luchtruim moet zijn. Bijvoor-
beeld als je over de UK zou vliegen zoek
je je punt van binnenkomst en je punt
van vertrek van het Britse luchtruim en
dan levert de SRD je welke route je pre-
cies moet vliegen tussen deze twee pun-
ten. Als je een binnenlandse route moet
vliegen zoals wij in dit geval gaan doen
hoef je slecht je luchthaven van vertrek
(EGHI) en je bestemming (EGCC) op te
zoeken en dan geeft de SRD je de juiste
route. In ons geval hebben we twee rou-
tes gevonden waaruit we kunnen kiezen.
Een kleine check van de SRD leert ons
dat de eerste bedoeld is voor lagere
vluchten, terwijl de tweede grotere
hoogtes toestaat tot een hoogte van
FL245. We pakken de bovenste in de
lijst en een hoogte van 10.000ft. Hoewel
dit vrij laag is voor de Dash 8 is het niet
ongebruikeleijk dat deze lagere vluchten
ook worden opgegeven om opstoppin-
gen op kortere vluchten met propeller-
vliegtuigen te vermijden.

‘DCT NORRY Q41 WCO DCT DTY DCT
SAPCO N57 TNT DAYNE2A’

In deze route betekent DCT direct. We
vliegen dus direct naar NORRY waarna
we de Q41 airway volgen tot WCO, dan
direct naar DTY (Daventry), direct naar
SAPCO, volgen dan de N57 airway tot
TNT (Stoke on Trent) voordat we de
DAYNE2A Standard Instrument Arrival
oppakken (STAR) die ons Manchester in
leidt.

Het vluchtplan invoeren

Laten we nu alle gegevens in de FMC
van onze Dash 8 zetten. Door op de
knop FPL te drukken komen we op de
flight plan pagina en die is blanco op één
punt na aan de rechterkant: Copy PLT
RTE. Daar kan je de vluchtplannen vin-
den die je hebt bewaard.

Voer de luchthaven van vertrek en die
van de bestemming in, in ons geval dus
EGHI en EGCC. Als je de codes voor de
luchthavens invoert word je naar een
bevestigingspagina geleid om zeker te
zijn dat het ingevoerde waypoint ook
correct is. Drukken op ENTER bevestigt
je invoer.
Je moet nu twee waypoints met een
nummer op het FPL-scherm hebben,
nummer 1 het veld van vertrek, EGHI,
en nummer 2 het veld van aankomst,

EGCC.
Als je nu op de MENU-knop drukt en dan
op de knop links van DEPART zie je dat
je de baan van vertrek kunt kiezen op
Southampton en dat zal vandaag Run-
way 02 zijn voor een vertrek naar het
noorden. Op deze pagina kan je ook een
Standard Instrument Departure (SID)
invoeren als er ook inderdaad een is
voor deze luchthaven. In ons geval vlie-
gen we direct naar NORRY na onze take-
off en volgen we geen specifieke SID,
want die is er niet.
Druk op de knop links naast EGCC waar-

door EGCC oplicht en voer dan NORRY in
waarna je weer naar een bevestigings-
pagina voor NORRY wordt geleid. Als je
dit vervelend vind elke keer die vraag
om bevestiging kan je ook twee keer
vlak na elkaar drukken. Maar… een ech-
te piloot raakt hierdoor natuurlijk niet
geïrriteerd en is juist blij met deze con-
firmation page want op deze manier kan
je nog even extra checken of het klopt
wat je gaat invoeren. Er zijn vele, vele
doublures van waypoints over de hele
wereld en het is helemaal niet moeilijk
om per ongeluk de verkeerde in te vul-



len en dat leidt tot leuke verrassingen.
Daarom zijn deze bevestigingspagina’s
er ook, dus behandel het niet als iets dat
alleen maar het invoeren van gegevens
vertraagt, maar zie het als een belang-
rijke veiligheidscheck. Het niet correct
invoeren heeft in het verleden wel dege-
lijk geleid tot fatale ongelukken.
Vanaf NORRY volgen we de Q41 airway
tot WCO (Westcott) dus we moeten nu
iets geheel nieuws gaan behandelen
namelijk het invoeren van een airway
string. Druk op de knop naast EGCC
zoadat EGCC oplicht en druk op de knop
LIST. Het invoeren van waypoints vindt
dus altijd plaats boven het waypoint dat
je hebt doen oplichten. Dus in dit geval
EGCC aanklikken en daarna iets invoe-
ren zorgt ervoor dat de nieuwe invoer
komt te staan boven EGCC en niet eron-
der. Dit is gewoon vaste prik bij het be-
dienen van de FMC in de Dash 8.

Hoe voeg je punten van een airway in?

Nadat je op de LIST knop hebt gedrukt
krijgen we de LIST-pagina voor ons en
kunnen we rechts op de knop naast AIR-
WAY drukken. Dan zie je dat je van
NORRY de keus hebt uit vier airways.
Airway Q41 is nummer 2 in het lijstje
dus je voert 2 in. En dit verschilt com-
pleet van de Boeing en Airbus FMC/CDU
technologie want we voeren niet de

naam van de airway in bij het opzetten
van het vluchtplan. Het is verleidelijk om
uit vaste airlinergewoonte Q41 in te
voeren op het toetsenbord en … niet
doen dus. Airways worden ingevoerd
door ze te selecteren uit de lijst die je
voor je ziet door middel van het betref-
fende nummer. Zoals je ziet is de Q41
nummer 2 van de lijst. Je voert het cij-
fer 2 in op het numerieke gedeelte en
dan ENTER.
Nu we de FMC hebben verteld dat we de
Q41 willen volgen moeten we hem ook
nog duidelijk maken waar we de Q41
willen verlaten. Doordat we op ENTER
hebben gedrukt komen we automatisch
in de pagina waar we dit kunnen kiezen.

Op nummer 5 van deze lijst staat WCO
dus we drukken op de -5- van het toet-
senbord en dan ENTER. Ons vluchtplan
ziet er nu uit als hierboven is weergege-
ven. Sommige airways hebben pagina’s
vol met waypoints en dan moet je met
de PREV en NEXT toets door de lijst
scrollen.
Deze procedures gaan we herhalen bij
het invoeren van de twee volgende way-
point waar we direct naartoe vliegen:
DTY en SAPCO en daarna maken we een
airway string langs de N57 van SAPCO
naar Stoke on Trent (TNT).
Wat we nu verder nog moeten doen als
TNT erin staat zijn de arrival gegevens-
voor Manchester invoeren. Highlight TNT
om de arrival informatie in te voeren.
Als je arrival data invoert komen die
altijd te staan na het punt dat je hebt
aangeklikt, nogal afwijkend van de nor-
male invoer van airways en waypoints
dus wees voorzichtig met deze eigenaar-
dige karaktertrek.
Nu moet je niet op de LIST-knop druk-
ken maar op de MENU-knop. Dus voor
airways gebruik je de LIST-knop en voor
departures en arrivals gebruik je de ME-
NU-knop. Even onthouden.
Gebruik dezelfde methode van een num-
mer invoeren om Runway 23 te selecte-
ren als onze baan van bestemming en
kies voor de DAYNE2A STAR. Je kunt op
deze pagina ook de ILS23R selecteren.

Als alles naar wens is kunnen de gege-
vens naar de FMC worden doorgestuurd.

Let op de kloof!

Waarschijnlijk kom je een NO LINK knip-
perlicht tegen tussen het DAYNE way-
point en het vliegveld zelf. Dit komt
doordat we bij de door ons gekozen
STAR, vectors mogen verwachten vanaf
DAYNE naar de centerline van de baan.
Je kunt deze NO LINK eruit halen door
erop te klikken en de DEL functie aan de
rechterkant van de pagina te gebruiken.
Ervan uitgaande dat het vectors vanaf
Dayne zijn, zullen veel Dash 8 piloten
hier een GAP-waypoint  in het vluchtplan



inbrengen waarmee opzettelijk een dis-
continuity (DISCO) wordt aangebracht
als reminder dat ze van dit punt naar
binnen worden gevectored. Dat GAP-
waypoint kan ingebracht worden vanaf
de LIST-pagina door de GAP als actief
waypoint in te voeren. Zoals de naam al
doet vermoeden heb je nu een ‘gat’ in je

vluchtplan dat je later weer kunt verwij-
deren wanneer je vestors heb opgekre-
gen.

Het actieve waypoint

Als je een Boeing of een Airbus zou vlie-
gen zou dit het ongeveer zijn, wat het
invoeren van het vluchtplan betreft.
Maar er komt nu een immens belangrij-
ke stap die nog moet worden afgerond
om er zeker van te zijn dat de FMC je
ook werkelijk brengt naar het eerste
waypoint van je vluchtplan. Als default
is het eerste waypoint in je vluchtplan
niet het actieve waypoint. Om het active
waypoint te synchroniseren druk je op
de NAV-knop om naar de navigationpa-
gina te gaan. Selecteer het FROM-way-
point en selecteer het opnieuw als EGHI
en herhaal dit proces met het TO-way-
point door EGCC in te voeren. Dit zorgt
ervoor dat het vluchtplan wordt geup-
date met in dit geval NORRY als eerste

waypoiunt. Je kunt ook, een stuk een-
voudiger, bevestigen dat alles oké is
door op FPL te drukken, dan op MENU
en dan op CLEARANCE. Op deze manier
breng je het vluchtplan naar voren in
een iets andere vorm ongeveer gelijk
aan onze ATC-clearance als een volgen-
de check voor de juistheid van ons
vluchtplan. Hier rechts is NORRY geacti-
veerd als eerste waypoint nadat we
weer op FPL hebben gedrukt.

Dit is de vierde 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 afleverin-
gen het worden? Geen idee.
Erik.

Het Standard Routing Document
(SRD) downloaden
De huidige SRD die regelmatig wordt
geupdate kan gratis worden binnen-
gehaald bij de UK National Air Traffic
Services (NATS) website als je de
link zoals hieronder intikt. Mensen
met een lage internetsnelheid moe-
ten er rekening mee houden dat dit
een groot PDF-document is van meer
dan 800 pagina’s. Een fascinerend
document met vele duizenden routes
over de UK dat in al je wensen voor-
ziet voor vluchten in dit luchtruim
zonder dat je hoeft over te gaan naar
zelf een vluchtplan in elkaar te sleu-
telen.
www.nats-uk.ead-it.com/
aip/current/srd/SRDDOC.pdf

Of als dit niet goed werkt ga dan
Googelen op Standard Routing Docu-
ment NATS. Na even zoeken heb je
hem ook snel te pakken.

In de volgende aflevering gaan we dit
alles samenbrengen en gaan we naar
Manchester!
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De vorige keer waren we gebleven in Yukatat,
PAYA, en met een lange trip achter de rug, en
daarna een gastvrij onthaal in de Yukatat Lodge
op het vliegveld zelf, met een eenvoudige doch
voedzame maaltijd en een paar whiskeys achter
de kiezen, belandden we, als vanzelf, al vroeg on-
der de lakens. En dat kwam goed uit want we
moesten de volgende dag vroeg weg. Bovendien
had de verhuurder van onze Navajo nog een ver-
rassing voor ons.

We moesten de volgende dag de blauwe Navajo
inleveren en kregen daarvoor een beige Navajo te-
rug. Nou beige is ook mooi, maar waarom? Hij had
in de andere Navajo net een nieuwe Garmin GTN
750 laten inbouwen en of we die eens wilden pro-
beren. Ja natuurlijk! Dus even heel snel manuals
gaan doornemen. Nee, dat was niet nodig want hij
had ook het verzoek of wij zijn knappe dochter een
lift wilden geven naar Juneau. En zij weet inmiddels
alles van de Garmin GTN 750/650. Nou ja, alles.

Southern Alaska van PAYA naar PAKT
Een lange reis langs de westkust van Noord-Amerika



Maar dit is een machientje dat heel gebruiksvrien-
delijk is en intuïtief de bedienen is. De draaiknop-
pen, de wanhoop van vele flightsimmers hebben
nu een heel beperkte functie gekregen. Oh ja, nog
iets, haar vriendje gaat ook mee. Eh, oké, hoe
meer zielen hoe meer vreugd. En we hebben er
geen spijt van, van ons gezelschap want ze advise-
ren ons juist hoog te gaan vliegen als we PAJN na-
deren, terwijl we low and slow van plan waren.
Met alle fjorden daar die in mooie bochten liggen
is hoger vliegen veel mooier. En verder adviseren
ze ons bij PAJN, bij de verkeersleiding een rondje
over het veld aan te vragen, zogenaamd om ons te
oriënteren, maar vooral om te zien hoe PAJN ligt
ingebed in allerlei, moerassige afwaterings
'rivieren’ van de gletsjers daar. Moet spectaculair

mooi zijn. We starten met niet echt mooi weer.
Een behoorlijk wolkendek en het is te hopen dat de
zon dit een beetje wegwerkt. Daarom is het wel
verstandig eerst even de approach plates voor
PAJN te raadplegen. En dat is simpel. Met slecht
zicht dus op je instrumenten de approach maken
kan alleen op baan 8. Baan 26 kan alleen met goed
zicht want het traject gaat door een nauwe rechte
corridor en dat is te riskant bij slecht zicht.
Runway 8 heeft wel approaches die je of op de GPS
kunt doen of via de NDB vlak voor de luchthaven.
Precision landing is er niet bij. Je zult voor het laat-

ste stukje gewoon voldoende zicht moeten heb-
ben.
Juneau is de hoofdstad van Alaska en dat is een
beetje raar want er leidt geen enkele weg naar Ju-
neau. Alle verkeer gaat per boot of per vliegtuig.
Dat komt door de uitzonderlijk ruwe natuur rond-
om en dat trekt ook veel toeristen aan. Het aantal
inwoners van Juneau dat rond de 32.000 ligt stijgt
in het seizoen met ongeveer 6.000 toeristen die
vooral per cruiseschip aankomen. Een toeristische
en tamelijk mondaine plaats. Als je per vliegtuig
aankomt vooral landend op baan 8 dan is het land-

Juneau PAJN Google Maps HD



schap onder je met de uitlopers van gletsjers spec-
taculair. Juneau ligt op zeeniveau met een tijver-
schil van gemiddels vijf meter (!), aan de voet van
steile bergen van 1100 tot 1200 meter. Bovenin de
bergen ligt het Juneau Icefield een enorme ijsmas-
sa waar vandaan rond de 30 gletsjers naar bene-
den gaan. De Mendehall en de Lemon Creek
gletsjers zijn de belangrijkste. Je kunt ze goed zien
vanuit Juneau.

Lang voordat de Europeanen zich hier vestigden
was deze plek de favoriete visgrond voor de Auke-
en Takustammen die hier duizenden jaren hebben
gewoond. De afstammelingen hiervan noemen we
de Tlingit People met een rijke artistieke traditie in
houtsnijden, weven, verhalen vertellen (hebben
wij geen tijd meer voor), zang en dans. Juneau is
een belangrijk sociaal ontmoetingcentrum gewor-
den voor de Tlingit people en andere indianen-
stammen.
De Russen hadden een kolonie hier van 1784 tot
1867 maar hebben zich hier uiteindelijk niet ge-
vestigd. De kolonie was er voor de intensieve wal-
visvangst en bonthandel met de lokale stammen.
Toen de gold rush in Californië een beetje afnam
verplaatsten de mijnwerkers zich meer naar het
noorden naar de kust van de Pacific en uiteindelijk
ook Alaska. Toen er hier goud werd gevonden
kwam al heel snel een gold
rush op gang. In oktober
1880 werd een gebied afge-
bakend waar snel en voort-
varend een mijnkamp werd
opgezet. En dit werd Juneau
genoemd naar de goudzoe-
ker Joe Juneau, een serieus
type zoals je kunt zien.



Ketchikan (PAKT) ligt in het meest zuidelijke puntje
van Alaska en is niet groot. Met alle buitenwijken
meegerekend komen we op ongeveer 14.000 in-
woners, maar Ketchikan is bekend. De economie
draait op overheidsdiensten, toerisme en de com-
merciële visserij. De wat vlottere jongens hebben
Ketchikan de bijnaam ‘Salmon Capital of the World
gegeven’ en dat is niet eens echt overdreven. De
zalmvangst is een belangrijke pijler van de econo-

mie. Maar ook als je je als
hobby-visser eens flink
wil uitleven is dit de plek.
Vele plaatjes kan je vin-
den op internet van een
trots groepje mannen (en

vrouwen) met voor zich op het grasveldje de buit
uitgestald. Het tableau noemen we dat. Een stuk
of twintig zalmen van reuzenformaat. Eén per per-
soon is toch meer dan genoeg? Enfin, Ketchikan
heeft een professionele vissersvloot voor de zalm
met mooie stoere schepen. Een andere belangrijke

PAYA PAGS PAJN PAKT



pijler van de economie, de Ketchikan Pulp Compa-
ny pulp mill (voor houtpulp) werd gesloten wegens
milieuvervuiling. Een dramatisch stukje in de ge-
schiedenis van Ketchikan. Maar… Ketchikan heeft
wel de grootste collectie totempalen van de we-
reld!
Ketchikan International Airport is een belangrijke
hub in het luchtvaartverkeer met een nonstop jet-
service op Seattle, Juneau, Sitka en Wrangell en
een directe dienst naar Anchorage, dat alles ver-
zorgd door Alaska Airlines. En verder is het een be-
langrijke plaats voor de bush carrier en charter
luchtvaart hier in de buurt. Ook wat de scheep-
vaart betreft is Ketchikan een belangrijke ‘over-
stap’-plaats. De haven ligt dan ook prachtig.
PAKT ligt in een fjord of een kanaal en dit kanaal
vliegen we rechtstreeks naar binnen want de lan-
dingsbaan ligt in bijna dezelfde richting. We krijgen
een clearance voor direct in. Easy Peacy.

Erik



Er zit een VNAV in de Garmin GNS
530 (versie met VNAV-knop) en
waarom gebruiken we die niet?
Omdat we niet weten hoe die
werkt. Zo was het bij mij tenmin-
ste. Na vertalen van vier pagina’s
uit de officiële handleiding van
Garmin weet ik het nu wel. En het
werkt … na enige studie.

De GNS 530’s Vertical Navigation
Pagina maakt het mogelijk een drie-
dimensionaal profiel (zie volgende
pagina) aan te maken dat je geleidt
van je huidige positie en hoogte
naar een uiteindelijke (verlangde)
hoogte op een specifieke plaats. Dat
is nuttig als je wilt afdalen naar een
vaste hoogte dicht bij een luchtha-
ven of als je wilt klimmen naar een
bepaalde hoogte voordat je een
route oppakt of een direct-to way-
point. Als dit profiel eenmaal is vast-
gesteld houden waarschuwingen en

aanvullende gegevens op de default
NAV- en Mappagina’s je op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Een verticaal navigatieprofiel aan-
maken:

1)  Druk op de VNAV-knop op de
530 om naar de Vertical Navigation
Pagina te gaan.
2)  Druk op de kleine rechterdraai-
knop om de cursor aan te zetten.
3)  Met het TARGET ALTITUDE veld
oplichtend stel je door middel van
draaien aan de kleine en de grote
rechterdraaiknop de gewenste
hoogte in en druk je op de ENTER-
knop.

4)  Draai aan de kleine rechterknop
om ‘Above Wpt’ (AGL) te selecteren
of ‘MSL’ en druk op ENTER. ‘Above
Wpt’ gebruikt de hoogte van het
vliegveld van bestemming zoals is
opgeslagen op de Jeppesen NavDa-
ta kaart. ‘MSL’ maakt het mogelijk

VNAV (Vertical Navigation)
in de GNS 530



om een specifieke doel-hoogte in te
stellen voor elke categorie van way-
points: luchthaven, VOR, NDB. Inter-
section of user waypoint.
5)  Draai aan de grote en kleine
rechterknop om de gewenste afstand
tot het doel-referentie-waypoint in te
stellen en druk op ENTER. Als de
doel-hoogte precies bereikt moet
worden op het referentie-waypoint
vul je een waarde in van -0-.
6)  Draai met de kleine rechterknop
om “Before’ of ‘After’ te kiezen en
druk op ENTER. Hiermee bepaal je of
het punt van hoogteverandering
voor of na het reference waypoint
moet liggen (niet als je -0- hebt
ingegeven natuurlijk)
7)  Als je met een vluchtplan vliegt
kan dit doel-referentie-waypoint
gekozen worden uit de waypoints in

het vluchtplan zelf. De 530 kiest zelf
als default het laatste waypoint in
het vluchtplan. Om een ander way-
point te kiezen draai je de kleine
rechterknop om het gewenste way-
point te kiezen en geeft dan ENTER.
8)  Het defaultprofiel hanteert een
daalsnelheid van 400 feet-per-mi-

nuut. Om de daalsnelheid te veran-
deren draai je aan de grote rechter-
knop om het veld ‘VS Profile’ te
doen oplichten en gebruik je de
kleine en de grote rechterknop om
een nieuwe waarde in te voeren. En
dat sluit je af met ENTER.

Met het profiel ingebracht wordt de
vereiste verticale snelheid (VSR) ge-
toond op de Vertical Navigation
Page. Je kunt het volgende verwach-
ten dat gaat gebeuren als je de ver-
tical navigation voorziening gebruikt:

▪ Eén minuut voordat je het begin-
punt van de afdaling bereikt komt er
een ‘message’ naar voren ‘Approa-
ching VNAV Profile’. De dalings- of
klimhoek wordt vastgezet om te
voorkomen dat veranderingen in
snelheid het dalingsprofiel verande-
ren.

▪ Indien geselecteerd, wordt de ver-
eiste vertical speed (VSR) in de de-
fault NAV en Map pagina’s
weergegeven om de juiste dalings-
of klimhoek te handhaven.

Op 500 feet boven (of beneden bij
een klim) de ingestelde hoogte

wordt een ‘Approaching Target Alti-
tude’ bericht getoond. Het venstertje
met de VSR in de default NAV en
MAP pagina’s wordt dan blanco.

Berichten van de verticale navigatie
kunnen aan of uit gezet worden (bij
default staan de berichten uit). Deze
berichten uitzetten maakt het je mo-
gelijk om gewoon het ingestelde
profiel aan te houden zonder dat er
berichten naar voren komen als je
daar geen behoefte aan hebt.

Het aan- of uitzetten van de verti-
cal navigation (VNAV) berichten:



1)  Druk op de MENU knop om de
Vertical Navigation Page Opties
weer te geven.
2)  Als er staat ‘VNAV Message On?’
druk je op de ENT knop. Of, indien
de berichten al aan staan en je ze
uit wilt schakelen check dan of
‘VNAV Messages Off?’ oplicht en
druk dan weer op ENT.

De VNAV fabrieksinstellingen weer
terugzetten:

1)  Druk op de MENU knop om de
Vertical Navigation Page Opties
weer te geven.
2) Draai aan de grote rechterknop
zodat ‘Restore Defaults?’ Oplicht en
druk op de ENT knop.

Tot zover de vertaling. Nog niet
eens zo lang geleden was de 530
het state of the art product voor de
GA-vliegerij, tenminste als je niet
wilde overstappen naar een cockpit
met twee G1000 schermen. Bestel
dan maar een nieuw vliegtuig. Maar
het is net of Garmin toch niet hele-
maal tevreden was met het kleine
kastje en misschien vooral met die
draaiknoppen. Wat een gepeuter.
Carenado dacht dat op te lossen
met een soort ‘sweet spots’ verbon-
den aan die draaiknoppen en maak-
te het nog erger. Alles is te leren
natuurlijk. Maar dat hoeft niet meer.

Alle dromen waar de makers van
Garmin nog mee rondliepen hebben
ze gestopt in de nieuwe GTN
650/750. Een paar plaatjes hier, ook
van het VNAV gedeelte. Hoe werkt
het als je het vergelijkt met de 530?
Hemels! Dus de GTN 650/750 is
eigenlijk de Flight Management
Computer voor de GA-kisten? Niet
helemaal, of nog niet. Binnen de
FMC in airliners zitten koppelingen
tussen het GPS-gedeelte, laten we

dat zo noemen voor dit verhaal, en
de autopilot. Bij de GA-vliegtuigen
is de LNAV koppeling wel in orde,
dus de autopilot volgt de route op
de GPS. Met het VNAV gedeelte,
het verticale profiel van je vlucht ligt
dat moeilijker. Het koppelen van de
GPS met vooral de climb rate van je
autopilot is nogal een puzzel vooral
als je graag vliegt in zo een mooie

oude Learjet (scheurijzer). Daar zit
een heel eenvoudige autopilot in.
Dus je dacht dat je met de 650/750
alles had opgelost maar je hebt er
een probleem bijgekregen. Oplos-
sing? Niet zo veel willen. De Garmin
650/750 is prachtig. Heerlijk om me
te werken.

Erik.



EHAM 140825Z 17005KT 140V200 CAVOK 09/06 Q1019 NOSIG
LOWW 140850Z 31014KT 9999 -RA FEW008 SCT030 BKN100
OVC450 05/03 Q1014
EHBK 140925Z AUTO VRB01KT 9999 NSC 10/02 Q1020 NOSIG

Dit klinkt als geheimtaal. Bijvoorbeeld de gehei-
me codering van de Japanners, gebruikt vlak
voor de Slag om Midway en door de Amerika-
nen gekraakt. Maar deze codering hoeven we
niet te kraken, want de handleidingen kan je
overal vinden.

EHAM is herkenbaar, dat is Schiphol.

140825Z?? Nou, begin eens met het eind. ‘Z’ = Zu-
lu en Zulu is de Greenwich Mean Time, GMT, ofte-
wel de tijd op de Greenwich meridiaan. 140825Z
betekent: de veertiende van de maand waarin we
zitten om 08.25 uur uitgedrukt in GMT. Weer zo
een dingetje. Als we allebei in wintertijd zitten
loopt Nederland 1 uur voor op Engeland, dus dan
is het bij ons 09.25 uur. We lopen voor, dus er is bij

ons al één uur verstreken ten opzichte van Green-
wich.

17005KT. Windrichting is 170°. Windsnelheid 5
knopen (kt = knots).

140V200. Windrichting varieerde (V) tussen 140°
en 200° de afgelopen 10 minuten.

Wat zegt u?
METAR!



CAVOK. Ceiling And Visibility OK (Zicht 10 km of
meer, bewolking boven 5000 ft en geen buien).

09/06. temperatuur/dauwpuntstemperatuur.
Dauwpunttemperatuur? De temperatuur waar wa-
terdamp overgaat in waterdruppels (zo ongeveer).

Q1019. QNH. En dat weet je natuurlijk. We zien al-
tijd staan 29.92 of 1013 als we met Fair Weather
vliegen. Dat is de QNH. Wil je het nog even precies
weten, download dan het artikeltje Altitude van on-
ze website: https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/09-altitude.pdf  en lees het stukje
Pressure Altitude.

NOSIG. No Significant Change (Geen belangrijke
verandering komende 2 uur).

Dat viel dus heel erg mee. En EHAM was eigenlijk
ook al een beetje geheimtaal. LOWW ook en EHBK
ook. De ICAO (spreek uit: ai-kee-oo) codes van de
luchthavens. Ik kan je wel een lijstje geven hiervan
maar dan is het weer: waar heb ik dit lijstje opge-
borgen. Liever de logica die erachter zit. Voor Euro-
pa dan. De noordelijke landen beginnen met een E,
de zuidelijke landen met een F. EH– is Holland, EG–
is Great Britain, ED– is Duitsland. LF– is Frankrijk, LI–
is Italië, enz. Als je het snel wilt weten kun je veel
beter even Googelen. Je tikt in ‘ICAO Klagenfurt’.
Dat gaat sneller dan een lijstje opzoeken in je eigen
computer. Dus EHAM was Schiphol. LOWW is We-
nen, EHBK is Maastricht. Ja waar die BK nu vandaan
komt?

We waren nu bij LOWW aangekomen en zien daar:

9999. Zicht 10 km of meer.

-RA. De code voor lichte regen.

FEW008. Few (1-2/8) bewolking, basis op 800ft.

SCT030. Scattered (3-4/8), basis op 3000 ft.

BKN100. Broken (5-7/8, basis op 10000 ft.

OVC450. Overcast (8/8), basis op 45000 ft.

En de laatste:

AUTO. Bericht is gemeten en doorgestuurd door
een automaat.

VRB01KT Variable. 1kt. Windrichting variabel 1
knoop.

NCS. No Significant Clouds. Geen wolken onder
5000 ft en geen Cumulonimbus (bui) aanwezig.

Nou oké de allerlaatste:

EGLL 182050Z 00000kt 0100
R27L/0900D FZFG VV001

EGLL. London Heathrow.

00000kt. Windstil.

0100. Slecht zicht rondom (100m).

R27L/. Runway Visual Range op baan 27 links.

0900D. 900 m en afgelopen 10 min afgenomen.

FZFG. Freezing Fog. (Aanvriezende mist).

VV001, Vertical Visibility 100 ft.

Goede pagina’s over METAR:
https://nl.wikipedia.org/wiki/METAR

https://en.wikipedia.org/wiki/METAR

https://ruudhoog.home.xs4all.nl/weather/decodi
ng.htm

http://www.wrh.noaa.gov/wrh/metar_decode_k
ey.pdf

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/09-altitude.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/09-altitude.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/METAR
https://en.wikipedia.org/wiki/METAR
https://ruudhoog.home.xs4all.nl/weather/decoding.htm
https://ruudhoog.home.xs4all.nl/weather/decoding.htm
http://www.wrh.noaa.gov/wrh/metar_decode_key.pdf
http://www.wrh.noaa.gov/wrh/metar_decode_key.pdf


De Havilland 84. Ingestuurd door Dick Willebrands


