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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

hcc zeeland!

WITTMAN TAILWIND
Een buizenframe met linnen be-
spannen. De vleugels van simpel
multiplex. Kunststof motorkap en
wat klokken erin. Krachtige motor
met een heerlijk geluidje. Een
feest om in te vliegen.

AEROFLY
new kid on the block

Het moest er een keer van komen,
een artikel over Aerofly want versie
FS2 is net uit. Onze vaste mede-
werker Ab Hoving geeft een im-
pressie.

V u i s t r e g e l s

Simpele kleine berekeningen die
je onder het vliegen uit je hoofd
kunt doen. Ze helpen echt.

DASH 8 Q400
getting airborne

We gaan vliegen! Met alle tu-
torials die we nu hebben ge-
had moet dat kunnen. Dit is
het vluchtplan: EGHI DCT
NORRY Q41 WCO DCT DTY
DCT SAPCO N57 TNT DAYNE2A
EGCC. Helder nietwaar?

Wanneer moeten je
lichten aan?
Vliegtuigen zijn net kerstbo-
men, maar in tegenstelling tot
kerstbomen zet je niet altijd alle
lichtjes aan. Daar zijn regeltjes
voor.

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van 15 september j.l.
in 's Heer Arendskerke

Een texture scenery is wat FS standaard biedt: de wereld op de grond
bestaat uit veelhoeken en die vlakken worden gevuld met een texture;
zeg maar een grafisch patroon. Vorm en formaat van de veelhoek zijn
gemakkelijk digitaal weer te geven. Zoals een trampoline? Ja zoiets, het
zeil is gespannen tussen ophangpunten en het zeil kan omhoog en om-
laag gedrukt worden. De bolling of holling die we dan zien noemen we
met een duur woord: mesh. Mesh is wat je krijgt met een eiersnijertje:
allemaal plakjes van dezelfde dikte maar verschillende hoogte. Omdat
de breedte (dikte) van de plakjes steeds hetzelfde is kun je gemakkelijk
het hoogte en lengteformaat van de plakjes in getalletjes vatten. Zo krij-
gen we een verzameling vlakjes voorzien van een texture, als we land-
schappen gaan indelen naar soort spreken de softwareboys van
‘landclass’. En in bergachtig gebied leggen we de plakjes gesneden ei er
onder en zien we reliëf. Moeilijk? Welnee, lees nog maar eens over.
Fotoscenery is in grote lijnen hetzelfde. Met als verschil: de texture is
hier een vierkant fotootje. Zeg maar een postzegel. Het hele gebied waar
we overheen vliegen is verdeeld in  kleine luchtfotootjes die op een geor-
dende manier onder ons doorschuiven. Er hoeven geen veelhoeken be-
rekend te worden, elk fotootje is vierkant en keurig geblend (overlopend
gevoegd) zodat er een continu realistisch landschap ontstaat. Dat foto-
(ook wel VFR-) landschappen de processor zwaarder zouden belasten is
een fabeltje. Het leggen van mesh onder de foto’s werkt hetzelfde als bij
texture scenery.
Alles heeft voor en tegens. Problemen ontstaan als sceneries ooit voor
fs8 of fs9 zijn geschreven en met patches (breiwerkjes) omgezet worden
naar fs10 of p3d om er tenminste nog iets van te kunnen verkopen. Dat
geldt in verhevigde mate voor de 3D objecten die bovenop de onder-
grond geplaatst moeten worden. Dat zijn allemaal hoekpunten waar-
tussen textures gespannen worden net als bij bodemtextures. Bij
objecten in 3 dimensies (gebouwen, boompjes, vliegtuigen enz.) tikt het
aantal te berekenen en te vullen vlakjes driedubbel aan zo ook als er
problemen in zitten.
Het soms genoemde nadeel dat fotoscenery onscherp wordt beneden
500 voet hoogte wordt opgevangen door aparte sceneries voor vliegvel-
den te gebruiken.  Wie op circuit zit (en dat doen we allemaal toch?)
concentreert zich niet meer op het landschap maar op het te vliegen
circuit. Texturescenery herhaalt zich en is nietszeggend op bekend ter-
rein. Wie slim is pakt van alles het beste en maakt er wat van…Een
bekend voorbeeld van deze aanpak levert ORBX die een geslaagde com-
binatie van fotografische textures neerzet. In de praktijk zien we dat GA
vliegers de VFR sceneries omarmen en de Airliners zeggen dat het ze
niks kan schelen. Er is dus geen andere conclusie dan dat er geen con-
clusie is. Voor ieder wat wils en je kunt ze alle twee door elkaar gebrui-
ken.

Terwijl half Nederland in de zomerse nagloei nog maar net op gang geko-
men is, zijn het drukke dagen  voor de flightsimmers. Nou ja, voor som-
mige dan. Na een aarzelende Airliners start gaf de demoploeg zaterdag 10
september acte de présence op de open dag van het Arendshuis. Will,
Carlo, Jan, Wouter en Ron dompelden zich onder in ‘loud music and
dance’ en vlogen intussen hun rondjes al dan niet met bezoekers achter
het stuur. Nieuwe contacten, nieuwe namen, nieuwe kansen voor onze
club. De maandag daarop alweer de eerste basiscursus van het seizoen.
Daarvan verslag in deze Notam. En toen was het weer derde donderdag.
Met 11 man niet eens zo slecht bezocht voor een terrasjes avond. Om de
zwoele zomeravondsfeer niet meteen te bederven attendeerde Ron ons op
de mooie Italië VFR scenery uit de link die in de vorige Notam stond. En
pak meteen Spanje er even bij. Ko verzuchtte dat hij niet kon beslissen
welke koers hij moest nemen. Foto scenery of texture scenery?  Het ant-
woord is even simpel als praktisch: wat je leuk vindt. Voor de liefhebbers
een korte uitleg hier rechts.

Dit dus naar aanleiding van de vraag van Ko… verder meldde hij het niet
doorgaan van mp262, wegens terrasjesweer, eens in de zeven jaar moet
dat kunnen.
Een discussie over de problemen met EZDok dat maar niet wil werken in
P3D. Bij Erik althans. Hij heeft ook een probleem met FSInn in P3D.
Links en rechts vliegen de suggesties, workarounds en mogelijke oplos-
singen over;  we gaan horen wat er van gekomen is. Adri zat in FS10
steamversie tegen lege gaten aan te kijken waar instrumenten behoren te
zitten. Andere naam voor aanwijzers is ‘gauges’ dus de speurtocht in de
directories begon. Uiteindelijk leek een herinstallatie de beste kansen te
bieden. Toen dat ook niet het gewenste resultaat opleverde bleef helpdesk
van Steam over. We gaan ook dit nog horen.

De luchtige en humorvolle lezing van Erik over de beginjaren van naviga-
tie was een prima opwarmertje. Een immer terugkerend onderwerp en
met reden.

Aan de slag heren,  terrasjes zijn voor volgend jaar.

Ron.



Een radicaal licht, snel en zelf te
bouwen vliegtuig met een lage
kostprijs. Dat was het idee van Ste-
ve Wittman. Steve Wittman had
naam gemaakt in kleine air racers
in het begin van de dertiger jaren
en later door het ontwerpen van
zijn eigen vliegtuigen. De Tailwind
serie werd als tekening gelanceerd
in 1954 als Tailwind W-8.

Een klein en simpel ontwerp met een
romp gemaakt van stalen buizen be-
kleed met doek, een motorkap van
composiet fiberglass, aluminium deu-
ren en radicaal ontworpen, gladde
vleugels zonder popnagels of naden
gemaakt van dun, glad multiplex van
goede kwaliteit, prachtig glad na af-
werking. De romp vormde een kleine
doos met rechte zijden, een gladde
bovenkant en zag er vanaf de voor-
kant een beetje dommig vierkant uit,
maar vormde in feite een vleugelpro-
fiel met lift als gevolg. Daardoor kon
Steve het vleugeloppervlak verminde-
ren. Korte vleugels dus met een span-
wijdte van slecht 22ft. Hij koos voor
een high speed vleugelprofiel met
weinig luchtweerstand en voegde
flaps toe om de landingssnelheid op
het juiste peil te brengen. Zo kwam hij
uit op een kleine racer die kon ver-
snellen tot 160-180 MPH in een korte
acceleratietijd. Later werd de serie uit-
gebreid met een model W-10, waarin
verdere verfijningen en verbeteringen
werden doorgevoerd en de topsnel-

heid werd ook omhoog gebracht. Te-
genwoordige eigenaren en bouwers
claimen snelheden van 180 tot 200
MPH, met een kruissnelheid van 160
tot 180 MPH wat natuurlijk fenome-
naal is voor een dergelijk vliegtuigje
met een gewicht van 750 pounds (340
kilo).

Al vrij snel werden Tailwinds over de
hele wereld gebouwd. Met zijn simpe-
le constructie en eenvoudige materia-
len is een Tailwind project een juiste
keus in sommige landen waar exoti-
sche, dure materialen niet te krijgen
zijn. Een gemiddelde prijs voor zelf-
bouw ligt rond de 25.000 USDollars
en dat is laag te noemen als je het

vergelijkt met andere tegenwoordig
op de markt zijnde zelfbouw projec-
ten.
Zelfbouwers zijn ook naar hartelust
bezig geweest met het aanpassen van
hun kist aan persoonlijke voorkeuren.
Ramen werden veranderd of uitge-
breid, in de vorm van de rudder wer-
den wijzigingen aangebracht, maar
vooral in de interieurs en instrumen-
tenpanelen bestaan vele, vele creatie-
ve varianten. En toch is het gemaakte
vliegtuig altijd terug te voeren op het
ontwerp van de W-8 of de W-10.

Lionheart Creations die ook de
mooie Quest Kodiak levert maakt een
addon voor FSX van dit vliegtuigje
voor rond de vijftien euro en dat is
niet verkeerd. Nou is het natuurlijk
een simpel vliegtuig zonder ingewik-
kelde systemen, dus… De texture
(stofuitdrukking) van de buitenkant
had nog net iets beter gekund maar
het interieur en het instrumentenpa-
neel zijn dik in orde. De W-8 is simpel
wat de klokken betreft, de W-10 heeft
nog wat extra zoals een echte autopi-
lot, een uitgebreide HSI voor IFR-vlie-
gen, enz. en Lionheart gaat lekker los
in de begeleidende manual:

Als je in je fonkelnieuwe, vers geschil-
derde, thuis gebouwde Tailwind stapt,
zie je achter je een klein vrachtcom-
partiment een koelbox met wat drink-
water en snacks voor je langere tocht
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en ook je rugzak met slaapzak en reis-
benodigdheden met camera en zo. En
die box kan open. Ja, ja.

De Tailwind is een soort raket. Hij is
extreem licht met een groot vermo-
gen en daarmee moet je leren om-
gaan. Op je takeoff run gaat je throttle
langzaam naar voren zeker in het be-
gin anders ga je subiet naar links de
baan af door de torque. Je bent ge-
waarschuwd.
Bij 45 MPH (mijlen per uur, geen kno-
pen) gaat de staart omhoog en bij 90
tot 100 MPH kan je los. Iets minder
goed dan de Cessna, maar de vleugels
van de Tailwind zijn ook op snelheid
gebouwd. Doordat de acceleratie
hoog is heb je die takeoff speed snel
bereikt. Je hebt geen lange baan no-
dig. Er zitten ook nog flaps op die ef-
fectief zijn. De vertical speed bij
climbing out is bewonderendswaar-
dig. Beperkte luchtacrobatiek is mo-
gelijk met dit toestelletje. Dus als je zo
langzamerhand genoeg hebt van de
eeuwige Cessna, probeer dit dan eens.



De stuurknuppel zoals je die op foto’s
en tekeningen ziet laat geen diepe
indruk achter. Je vraagt je af of de
jacht op goedkoop niet te ver is door-
gezet, maar er zit een diepere ge-
dachte achter. De Tailwind is een
hoogdekker die nogal laag is. Je moet
dus diep bukken onder de vleugel om
te kunnen instappen. Als je daarbij
ook nog eens je been over een stuur-
knuppel heen zou moeten tillen wordt
instappen wel erg lastig. Bij de stuur-
knuppel die Steve Wittman heeft uit-
gedacht kan je zo met je benen er
onderdoor schuiven. Een spitsvondig-
heid nietwaar? En als het je allemaal

te tractorachtig is kan je zelf een
mooiere constructie uitdenken met de
daarmee gepaard gaande kosten. Dat
het ontwerp aluminium deuren heeft
is logisch: kan je niet door het decor
vallen bij een scherpe bocht. En voor
deze zelfbouw hoef je alleen maar te
leren hoe je moet lassen en hoe je
doek over het geraamte moet span-
nen. En dan nog een stukje houtbe-
werking. En alles is te leren weet ik uit
ervaring nadat ik een houten kajuit-
zeilbootje had gerestaureerd in het
verleden. En dan de trots en de vol-
doening. En dan heb je nog helemaal
niet gevlogen. Er zijn bouwers die af-
wijken van het standaardverhaal en de
vleugels compleet van aluminium
bouwen en ook brandstoftanks in de
vleugels komen voor. Je kunt hem
bouwen zoals je wilt: met alles er op
en eraan (voor IFR-vliegen) en zo kaal
mogelijk voor grotere snelheid.

Lionheart Creation vestigt ook nog
even onze aandacht op kleine smalle
ruitjes in de deuren. Dit is wat ze zeg-
gen: ‘Het is net alsof je in een Porsche
Speedster zit…’

Ga even naar
http://www.lionheartcreations.com/Tai
lwind.html  om al dit moois te bekij-
ken.

Erik

http://www.lionheartcreations.com/Tailwind.html
http://www.lionheartcreations.com/Tailwind.html


In geen jaren heeft de toekomst er
voor de flightsimmer zo goed uitge-
zien als op dit moment. Dovetail
Games bracht deze zomer zijn
Flight School uit, een programma
gericht op de beginneling met leer-
zame lessen en brevetten om te be-
halen. Eind dit jaar komt dezelfde
firma met een geheel nieuwe flight-
sim en het beste nieuws is dat het
Duitse Aerofly op 13 mei van dit
jaar zijn FS2 op de markt heeft ge-
bracht. Daarover dan ook dit stuk-
je.

Om in flightsim-terminologie te blij-
ven: Aerofly FS2 komt niet helemaal
uit de lucht vallen. Al een aantal jaren
is voor weinig geld de eerste versie te
verkrijgen, die zich uitsluitend af-
speelt in Zwitserland. Hoewel het pro-
gramma een aantal leuke details
meebracht (prachtige scenery, goed
uitgewerkte (bemande) vliegtuigen),
was er met name op het gebied van de
bestuurbaarheid via de bestaande con-
trolers nogal wat ruis. Vorig jaar
kwam de firma met een nieuwe versie
voor zuidwest Amerika, alleen uitge-
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bracht voor tablets en smartphones en
dit jaar is deze uitgebreid naar PC en
laptop.
Microsofts FSX is inmiddels hoogbe-
jaard en dat is te zien, ook in de ver-
sies van Prepar3D en Steam. Het blijft
een wankel platform, waar visueel al-
leen genoegen aan te beleven valt als
er diep in de beurs wordt getast voor
add-ons, om onder andere het weer, de
vliegvelden en het aanbod van vlieg-
tuigen wat op te krikken naar een ge-
nietbaar niveau.
Wie Aerofly FS2 heeft gezien, be-
grijpt niet waarom hij zich al die tijd
met FSX heeft moeten behelpen.
Aerofly heeft het gepresteerd eindelijk
de stap te zetten naar een flightsim op
64-bits basis en dat is te merken:
adembenemende hi-res scenery, tot op
het niveau van klinknagels uitgewerk-
te vliegtuigen en een interface die
rechtstreeks is overgenomen van de
tablet versie.  Simpeler kan het niet.

Tot zo ver het positieve nieuws. Aan
de negatieve kant moet worden ge-
zegd dat deze flightsim niet af is. Zo
is hij ook uitgebracht: als Early Ac-
cess Game, dat wil zeggen dat het be-
drijf middels (te vroege) verkoop
inzage geeft in wat ze tot nu toe heeft
gewrocht, maar dat er nog van alles
aan moet gebeuren om het programma
als een volwassen simulator te kunnen
beschouwen. Zo is er geen  AI traffic
(hoewel de vliegvelden vol staan met
geparkeerde toestellen), er is geen ge-
sprek met de verkeerstoren mogelijk,

er rijden geen auto’s op de wegen,
water is nog geen water, maar een stil
plaatje, er is geen ILS, we moeten
werken met een gebrekkige methode
om een flightplan te maken en het
programma lijdt aan een tamelijk
knullige manier van vliegen op de au-
tomatische piloot en zo kan ik nog wel
even doorgaan. En het grootste ver-
schil met het Microsoft product is dat
deze sim zich (nog) uitsluitend af-
speelt in drie staten in het zuidwesten
van Amerika, Californië, Arizona en
Nevada.
Kortom, het is niet af. Maar daar staat
tegenover dat alle vliegvelden daar
prachtig zijn afgewerkt met alles wat
je er graag zou zien, dat er een grote
keuze aan vliegtuigen is, waarvan bij-
na alle in diverse ‘liveries’ en dat
Steam automatisch de updates uitvoert
die de firma lanceert. Ook is er kort-
geleden een SDK vrijgegeven waar-
mee kundige vrijwilligers met klem
worden uitgenodigd mee te werken
aan het vervolmaken van het program-
ma. Bovendien is er een forum gecre-
eerd, waarvan in elk geval kan worden
gezegd dat er door Aerofly serieus en
actief op wordt gereageerd. Kom daar
maar eens om bij andere producenten.

Alles bij elkaar genomen past op de
vraag of we meteen naar de winkel
moeten rennen om het programma te
kopen een genuanceerd antwoord.
Wie spectaculaire beelden wil zien
(vlieg boven Los Angeles en bekijk
van boven de perfect weergegeven

wolkenkrabbers of vlieg door de
Grand Canyon of boven Monument
Valley) of wie de ontwikkeling van de
meest veelbelovende flight simulator
van deze tijd wil meemaken, zal zich
aan de 44,99 Euro niet bekocht voe-
len.
Wie een kant en klaar product ver-
wacht komt bedrogen uit (maar dat
kan haast niet meer na dit stukje te
hebben gelezen). Voor die personen
herbergt het programma echter alsnog
een flight school met 21 lessen, die ik
persoonlijk als veel stimulerender on-

derging dan het onder die naam uitge-
brachte Dovetail product dat ik in het
begin van dit stukje noemde.

Er zit weer leven in de flightsim!

Ab Hoving



In PC-Pilot nr. 104 staat een uitgebreid
artikel over vuistregels of in het En-
gels: Rules of Thumb. We zijn namelijk zo
langzamerhand een beetje in verwarring
gebracht door allerlei regeltjes van ATC
en regeltjes uit de manuals die als het
ware heilig verklaard zijn. En daardoor
zijn we gestopt met logisch nadenken. Dom
dus. Het zal je verbazen dat zelfs een
paar basis-vuistregels je goed kunnen
helpen met vliegen. Basisregels met een
beetje hoofdrekenen. Dit is een uittrek-
sel van het artikel van Peter Stark in de
PC-Pilot.

Zeker flightsim piloten willen nog wel
eens veranderen van vliegtuig en de
cijfertjes die in je hoofd zitten voor
bijvoorbeeld het vliegen van een Piper
Cub zullen niet goed werken in een 777.
Zou het niet fijn zijn als er een aantal
van die cijfertjes die gebruikt worden in
de verschillende fases van een vlucht,
dat die in alle vliegtuigen zouden gel-
den? Nou dat kan, dus laten we in de
cockpit klimmen. De praktijk is de beste
leermeester. En de beste manier is na-
tuurlijk ze nu te leren en ze hierna bij
elke vlucht te gebruiken. Het zijn vuist-
regels en zijn dus niet altijd 100%
nauwkeurig maar ze zijn in de flightsim
uitstekend toepasbaar. Gebruik in eerste
instantie Fair Weather en ga pas later
wat ‘wind’ erin zetten, zo kom je er
langzaam in.

Getting airborne

Als flightsim Bush Pilot is het je waar-
schijnlijk wel eens overkomen dat je snel

het einde van de baan ziet naderen, met
daar een mooie rij hoge bomen en dat je
je dan afvraagt of het niet beter was
geweest toch even je gewicht te checken,
de hoogte van het vliegveld (density
altitude) en de lengte van de baan voor-
dat je de throttle had opengezet. Ook
kleine foutjes of onbekende oorzaken
kunnen bijdragen tot de onwenselijke
situatie dat er niet voldoende baan
overblijft. Een gouden regel:
Als je 70% van je takeoff snelheid nog
niet hebt bereikt als je halverwege de
baan bent, breek je de start af.
Vele kleinere velden hebben om die reden
een speciale markering halverwege de baan
om je daarbij te helpen. Dus als ons
toestel een (TO) safety speed heeft van
100kts moeten we halverwege de baan op
70kts zitten. Best wel leuk om dit eens
uit te dokteren, hoeveel baan je nodig
hebt voor deze 70% met jouw kist, op
zeeniveau en ook wat hoger. Soms hoor je
wel eens dat flightsimmers het niet leuk
vinden om steeds een beetje doelloos rond
te vliegen. Hier heb je een doel.

Kruishoogte (cruise level)

Eenmaal veilig in de lucht, als we niet
van plan zijn een toeristische trip te
maken maar een beetje efficiënt van A
naar B willen vliegen gaan we een uiterst
eenvoudige vuistregel toepassen. Het is
een onlogisch om met onze Cessna 172 naar
10.000ft te stijgen voor een trip van
20nm of met een 737 naar 10.000ft te gaan
voor een afstand van 300nm. De volgende
regel maakt het ons een beetje makkelij-
ker:

Trip distance = cruise flight level (of
de afstand = kruishoogte in ft).
Als een 737 vlucht 300nm is, is FL300
(flight level) een goede hoogte. Een
Cessna182 vlucht van 105nm levert een
kruishoogte op van 10.500ft, maar we
zullen dan eerder naar 8.500ft gaan omdat
de Cessna geen drukcabine heeft en
10.000ft is zo ongeveer de bovengrens
voor een vliegtuig zonder drukcabine.

Levelling off

Levelling off betekent mooi en geleide-
lijk overgaan van bijvoorbeeld klim- naar
kruishoogte of van afdalings- naar cir-
cuithoogte. Vooral bij vliegtuigen met
power kan dit overgaan van de ene fase
naar de volgende een rollercoaster worden
indien je niet van te voren een beetje
rekent. Door de opgeslagen energie van
het vliegtuig kan je heel eenvoudig door
je geplande hoogte heen schieten. Dus
begin je aan je level off al op een
bepaalde hoogte onder je kruishoogte:
Je start je level off op 10% van je



klimsnelheid.
Hè wat? Laten we stellen dat je met 500
fpm (feet per minute) klimt in je Cessna
172, dan start je met levelling off op
500 x 10% = 50ft beneden je kruishoogte.
Op dezelfde manier: Als je als een raket
omhoog gaat met 3000fpm moet je de level
of beginnen op 3000 x 10% = 300ft beneden
je kruishoogte. Hetzelfde geldt allemaal
omgekeerd bij een afdaling.

Groundspeed (snelheid over de grond)

We kunnen niet onze ETA (Expected Time of
Arrival) weten op een waypoint of lucht-
haven als we niet eerst onze groundspeed
weten en het is ons bekend dat wind op de
kop of wind van achteren direct van
invloed is op onze groundspeed. Laten we
die groundspeed nu eens uitrekenen zonder
hulp van de electronische gadgets zoals
de GPS:
Ground Speed = (nm in 36 seconds) x 100.
Neem twee fixes, twee punten waarvan de
plaats vastligt bijvoorbeeld twee VOR-
stations en gebruik je stopwatch om te
zien hoeveel nautical miles je aflegt in
36 seconden en vermenigvuldig dit met
100. Laten we zeggen dat je met een
Cessna182 1,4nm hebt afgelegd. Vermenig-

vuldigd met 100 levert dit een ground-
speed van 140kts op. Check dat daarna
maar eens even tegen de groundspeed in je
GPS of tegen de DME readout dat je op het
gekozen VOR-baken hebt getuned.

Afdaling

Er zijn verschillende regeltjes die nut-
tig zijn voor het plannen van je afdaling
naar een vliegveld, maar de simpelste en
meest noodzakelijke is natuurlijk hoe ver
van de luchthaven verwijderd je met de
afdaling moet beginnen je zogenaamde Top
of Descent (ToD of TD):
ToD (nm) = Altitude to Descend/1000 x 3

We zijn op een kruishoogte van 8500ft en
de hoogte van het veld is bijvoorbeeld
2.778ft, laten we dat afronden naar
3.000ft. Dat houdt in dat onze circuit-
hoogte 4.000ft moet zijn (iets meer dan
1200ft boven het veld): 8.500ft - 4.000 =
4.500ft. Als we het regeltje hierboven
gaan gebruiken moeten we met de afdaling
beginnen rond 13,5nm van het veld. Want
4500/1000 x 3 = 13,5. (In het plaatje
staan andere getallen. Dat is bedoeld om
je zelf ook even aan het rekenen te
zetten.) Maar het is ook gebruikelijk om
een paar extra mijlen in te bouwen om de
snelheid naar beneden te brengen tot
circuit-snelheid. Dus laten van die
13,5nm 18nm maken.
Maar hoe snel moeten we afdalen? Er zijn
verschillende methoden om dat te bepalen.
We vliegen VFR dus laten we de eenvoudig-
ste methode gebruiken.
Rate of Descent = Groundspeed x 5
Deze standaardformule geeft je een glide
slope van 3 graden, dezelfde dus als de
standaard glide slope voor de ILS. In ons
voorbeeld hadden we een groundspeed van
140kts: 140 x 5 = 700fpm. Een afdalings-
snelheid van 700 ft per minuut.
Helaas onze passagiers krijgen last van



hun oren bij zo een snelle afdaling en we
moeten iets anders verzinnen. Dan gebrui-
ken we de volgende formule:
Cruise Altitude - Circuit Altitude / Rate
of Descent = Time of Descent.
Even invullen: (8500 - 4000) / 500 = 9.
Dus 9 minuten voor onze afdaling naar
circuithoogte. Reken maar na. Je start je
afdaling niet later dan 9 minuten voor
ETA en dan moet je een paar mijl voor het
circuit op de juiste hoogte zitten.

Maar vuistregels zijn vuistregels en die
zijn nog altijd ondergeschikt aan ‘good
airmanship’: Letten op het terrein en bij
deze toch wel snelle afdaling moet je
niet aarzelen je heading en descent rate
aan te passen indien dat nodig is.

Peter Stark heeft inmiddels twee artike-
len geschreven met ‘Rules of Thumb’. De
tweede gaat over vuistregels voor airli-
ners. Ik kan je geen beter advies geven,
indien je de Engelse taal een beetje
beheerst een keer de PC-Pilot te kopen.
Elke aflevering staat weer vol met we-
tenswaardigheden.

Erik.

737, 737, 737, 737, 737, 737, 737. Gaan we ook
nog een keer met iets anders vliegen? De vraag
was: willen we doorgaan met de lessen over de
PMDG 737 van het vorige seizoen. Eigenlijk niet.
Eigenlijk is het beter om nu eens te kijken naar de
video’s van Peter vd Meulen die sinds enige tijd
op het web staan. Hier is de link:
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2
oBRUN6IQW-QjHA  Beter kan je het niet krij-
gen. Met als aanvulling de vertalingen van de arti-
kelen van Jane Whittaker die je op de pagina
archief van onze website kunt vinden heb je be-
slist een compleet programma in het Nederlands
om mee verder te kunnen.

Maar met welk vliegtuig gaan we dan vliegen? De
Dash8 Q400 van Majestic is voor de hand lig-
gend. Een prachtige addon en de FMC is weer net
een beetje anders. De Dash8 kost geld. Is iedereen
bereid dat uit te geven. Het is zeker geen miskoop.
Wat verder? Nog steeds is de BAe146/RJ70 enz.
Een goede keus. Kost ongeveer veertig euro. Of
misschien de CRJ700, enz. Van Wilco. Hij is een
vijf jaar geleden te duur in de markt gezet omdat
de detaillering vooral van de cockpit het niet haalt
bij de bovengenoemde voorbeelden. Misschien
wordt hij daarom tegenwoordig vaak aangeboden
voor twintig euro. De FMC is goed en dat is be-
langrijk. Er is geen koppeling met de autopilot
voor VNAV, maar in de werkelijkheid komt dit
bij regionale jets en turboprops ook vaak voor.
Een volledig werkende VNAV is eigenlijk een
luxe ding. Piloten kunnen dat toch ook zonder?
En dan is er nog de Fremium (ja fremium) Boeing
757 van Just Flight. Gratis dus. Volgens mij was
de FMC in dit toestel ook in orde. Oké, als we
even genoeg hebben van de 737 welk toestel kie-

zen we dan? De laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van business-jets bij Carenado zijn teleurstel-
lend. Het VNAV-gedeelte blijft een verwaarloosd
onderwerp en nog wel wat punten van kritiek op
de FMC. De A320 van Aerosoft misschien ?
Prachtig toestel. Kost geld. Discussie wordt even
aangehouden.

Hoe maak je een vluchtplan. Eén avond over dit
onderwerp? Mogen er best meer worden. Een
vluchtplan maken in FSCommander (de meesten
van ons hebben het programma) Maar dan de
SIDs en STARs. Jan K zei: ‘En dan krijg ik een
SID op en dan zoek ik mij een slag in de rondte en
dan lig meteen achter. Yep, klopt. Die SIDs moet
je dus gewoon van te voren bekijken. Ko en An-
dré beperken zich tegenwoordig sowieso al tot
twee banen van vertrek dus krijg je met een beetje
geluk vier SIDs. En als je in FSC kijkt een hoop
onbruikbare SIDs. Maar de bruikbare noteer je
dus gewoon. Op je bloknootje. En juist dit is een
onderwerp om eens lekker een paar ‘verenigings
avonden’ over door te zagen. Als mensen er voor
zorgen dat er een laptop aanwezig is met FSX en
FSC erop (mijn laptop is te klein en te langzaam),
ja hoor, met genoegen ga ik het onderwerp op het
scherm zetten, in de hoop dat ik niet vastloop.
Maar dan is er altijd hulp. De vraag van Cor de
Weerdt, van ‘Kan je mij nu eens even uitleggen
hoe dat zit met die approach plates’ sluit naadloos
aan op het verhaal van de SIDs en STARs. Dat
moet dus op die avonden aan bod komen.

Laten we de standaardtermen voor ATC bij de
multiplayervluchten nog eens tegen het licht hou-
den. Beetje saneren misschien?

Erik

Verslag van de airliner-bijeenkomst van 6 oktober j.l. in 's Heer Arendskerke

https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA


RONDJE RIO …..

Ron stuurde een e-mail met de vraag of een GA-vlucht rondom Rio
kon worden ingepast en of ik in de functie van ATC dat wilde
beoordelen. Natuurlijk kan dat en na afspraak begaf ik me naar
huize Konings om m’n zegen uit te spreken.

Er staat daar een complete Flight Simulator met een uitzicht op de
omgeving dat doet denken aan Panorama Mesdag. Er moest gevlo-
gen worden want we gingen de route even testen. Het instappen
van de cockpit geeft al een gevoel dat je een gereedstaande
kist in klimt, het enige wat ontbrak waren (gelukkig) de riemen.
We gingen airborn en dan heb je het gevoel dat je werkelijk aan het
klimmen bent. Het zicht was uitermate “real” en het bochtenwerk
kon niet realistischer zijn. Hoewel de Simulator  toch duidelijk op
de vloer stond vastgenageld zag ik de navigator tijdens een rechtse
bocht lager zitten dan ikzelf; volgens mij kan dat niet maar het
maakte de vlucht wel echter.

We maakten halverwege een tussenstop om een bakje koffie weg te
werken en we startten opnieuw om de route in z’n geheel af te leg-
gen. Uiteindelijk na Touch-and-Go en Low Pass te hebben uitge-
probeerd verscheen Rio, de moeite waard om te bekijken. Jezus
stond op z’n berg de vlucht te regelen (zoals dat vroeger door een
agent op de kruising gebeurde) en wij doken omlaag om de stran-
den te bezichtigen. Vlak voor het vliegveld van aankomst namen
we nog een duik onder de brug, rondden een baken en maakten ons
klaar voor de landing.

Wanneer je uiteindelijk weer met beide benen op de vloer staat ben
je toch sprakeloos. Mijn avond kon niet meer stuk! Ik ben overi-
gens blij dat ik dergelijke apparatuur niet in huis heb want ik zou
er waarschijnlijk niet meer uitkomen.

Als ik het niet langer kan uithouden heb ik gelukkig Ron nog in de
buurt !!

Piet Davidse.



In deze aflevering vervolgen we on-
ze serie tutorials voor de Majestic
Dash 8 met een korte vlucht van on-
ze flightsim thuisbasis Southampton
naa Manchester. Bij voorbaat is het
correct te stellen dat deze vlucht
niet de strikte airliner procedures of
elke nuance van aircraft manage-
ment zal volgen. En dat is om een
aantal redenen. Ten eerste, om dat
te doen, zou veel te veel ruimte vra-
gen. Ten tweede, de aandacht is
vooral gericht op de essentiële pun-
ten van de vlucht om niet te verzan-
den in details. Dus beschouw dit als
een kort overzicht en in komende

tutorials kunnen we dan op verschil-
lende punten terugkomen en de de-
tails verder invullen.

Wat we met deze vlucht willen bereiken
is het samenbinden van alle tutorials tot
zover inclusief de start van de motoren
en het programmeren van de FMC (flight
management computer) met de route en
performance details.
Het eerste wat je zou moten doen is de
weight en balance configureren met het
Majestic Control Panel zoals uitgelegd in
de vorige afleveringen. Zorg dat je de
zero fuel weight van het vliegtuig goed
hebt geregistreerd. Aan te bevelen is

een hoeveelheid brandstof van 70%
want dan hebben we meer dan genoeg
om Manchester te bereiken en daarin zit
meer dan voldoende reserve voor afwij-
kingen van het vluchtplan en het vliegen
van een holding mocht dat nodig zijn.
Zoals we al eerder hebben besproken
kunnen deze getallen gebruikt worden
om in te vullen op de performance pagi-
na van de flight management computer
en dat moet je nu doen.

Het vluchtplan

Nu we toch in de FMC bezig zijn is het
een goed idee om het vluchtplan naar

Manchester op te zetten zoals we dat
gedaan hebben in de vorige aflevering.
Mocht je niet meer een kopie hiervan bij
de hand hebben dan is hier het vlucht-
plan:
DCT NORRY Q41 WCO DCT DTY DCT
SAPCO N57 TNT DAYNE2A
Samengevat vliegen we direct naar het
NORRY waypoint voordat we de Q41
airway gaan volgen tot Westcott, dan
door naar Daventry, SAPCO en volgt dan
de N57 naar Stoke-on Trent. De kruis-
hoogte voor de vlucht van vandaag is
20.000ft. Een van de grote voordelen
van het vliegen met een regionale prop-
liner is dat we kunnen vliegen boven de

D A S H  8  Q 4 0 0
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hoogte die door de GA-toestellen wordt
gebruikt en beneden de hoogte van de
airliners. Omdat onze route naar het
noorden in de werkelijkheid een van de
drukste routes in de wereld is, is het feit
dat we komen te zitten in het niet volge-
propte middendeel tussen beide catego-
rieën een enorm voordeel. Dat is een
van de redenen waarom regionale vlieg-
tuigen zo populair zijn op de domestic
vluchten in het overvolle luchtruim van
de UK.
Nadat je alles volledig hebt opgezet
overtuig je dan ervan dat je de auxiliary
power unit hebt opgestart voordat je de
ground power loskoppelt. Het kan tame-
lijk irritant zijn nadat je het vluchtplan
met alles erop en eraan hebt ingevoerd,
om dat zomaar te zien verdwijnen door-
dat de elektriciteit wordt afgesneden.
Dus check zorgvuldig dat je volledig
bent overgegaan op electrische energie
van de auxiliary power unit voordat je
de ground power loskoppelt voordat je
overgaat tot de push back. Je moet er

nu ook voor zorgen dat de trim in de
takeoff range gezet wordt. En dan is het
een goed idee om de hoogte selector
meteen op 20.000ft te zetten (bij deze
vlucht) met de knop op het autopilot
instrumentenpaneel. Deze ingestelde
hoogte kun je dan zien op de primary
flight display boven het lint dat de feite-
lijke hoogte aangeeft. Blijf aan de knop
draaien totdat je 20.000ft kunt uitlezen.

Push back

Je kunt nu aan de push back beginnen.
Nadat je toestemming hebt gekregen
start je de motoren volgens de procedu-
res die we hebben doorgenomen in eer-
dere afleveringen en begin je met taxi-
ën. De normale baan van vertrek is Run-
way 20 omdat de windrichting meestal
een vertrek in westelijke richting voor-
schrijft. Het is een goed idee om je hea-
ding bug op het autopilot paneel op de
richting van de baan te draaien. Zet de
flaps in de takeoff positie en eenmaal op

de baan duw je de condition levers van
het vliegtuig helemaal naar voren.

Het gebruik van de autopilot

Als alles klaar is zet je de takeoff door
en dan mag je verwachten dat je de
takeoff snelheid bereikt op ongeveer
130kts. Eenmaal gesetteld in de klim
trek je het landingsgestel in en ook de
flaps volgens het voorgeschreven sche-
ma. Zet de autopilot aan als je de 200ft
bent gepasseerd en druk op de heading-
knop. Het valt je op, als je goed oplet,
dat het vliegtuig ook de pitch waarmee
je bent opgestegen handhaaft samen
met de heading die je hebt ingesteld. Op
1500ft AGL (above ground level) kan je
beginnen met de neus naar beneden te
brengen naar een drie graden climb
pitch. Een bijzonder handige voorziening
maakt het mogelijk de bestaande pitch
te veranderen zonder de noodzaak de
autopilot los te koppelen. Draai eenvou-
dig aan het nose up/nose down scroll

wiel op het autopilot paneel en dan
wordt automatisch de pitch aangepast
naar de verlangde pitch. Draai de pitch
naar beneden naar drie graden en dan
begint het vliegtuig te versnellen in de
klim. Maar, deze modus moet met ver-
stand gebruikt worden, zeker in de klim,
want het invoeren van een pitch die on-
houdbaar is kan leiden tot een drama-
tisch verval in snelheid en tot de moge-
lijkheid van een stall. Je dient altijd
zorgvuldig je snelheid in de gaten te
houden met in het achterhoofd dat dit
vliegtuig niet over een autothrottle be-
schikt.
Een andere modus die nuttig is in de
klim is de VS-modus die het je mogelijk
maakt een vaste vertical speed in te
stellen. Druk op de VS-knop en dan kan
je het scroll wiel gebruiken om een ver-
tical speed in te voeren en niet meer
een pitch in graden. Dit is waarschijnlijk
het meest bruikbaar bij een afdaling
waar je de instructie krijgt te dalen vol-
gens een vaste dalingssnelheid of waar

Het vluchtplan naar Manchester is geladen in de FMC zodat het vliegtuig de route in
LNAV-modus kan volgen.

NORRY is ons eerste waypoint als we Southampton Airport verlaten. NORRY is al
zichtbaar op het navigatievenster.



je op een bepaald waypoint op een be-
paalde hoogte wilt zijn. Velen van ons
zijn bekend met deze mogelijkheid om-
dat die ook is ingebouwd in de default
vliegtuigen in FSX.

We volgen de track naar Manchester

Nu kun je de LNAV-knop indrukken
waarna het vliegtuig de route gaat op-
zoeken die in een keer door gaat naar
Manchester volgens de waypoints van
ons vluchtplan in de FMC. Dit is precies
hetzelfde als het volgen van een GPS
vluchtplan in de default vliegtuigen en
werkt op bijna precies dezelfde manier.
We moeten ook de power en propeller
pitch (hoek van de propeller) terugbren-
gen voor de verdere klim om te zwaar
belasten van de motoren te vermijden
gedurende deze lange klim naar
20.000ft. Voor dit gedeelte is het een
goed idee om de IAS-modus van de au-
topilot te gebruiken. Deze modus heeft
betrekking op de Indicated Air Speed en
maakt gebruik van pitch om een vaste

snelheid te handhaven in de klim of de
afdaling (op een manier die overeen-
komt met FLCH en LVL CHG in de
Boeing en Airbus toestellen). In deze
modus past het vliegtuig de pitch aan
om de ingestelde snelheid vast te hou-
den. We kunnen deze dus gebruiken om
de hele klim naar 20.000ft te maken
met een snelheid van 220kts. Ook hier
kan het scroll wiel op het autopilot pa-
neel gebruikt worden om de verlangde
snelheid in te stellen.
Maar pas op. Omdat er geen authrottle
op de Dash 8 zit breng je ook geen ver-
anderingen aan in de power setting van
het vliegtuig. Je verandert alleen de
pitch om de snelheid vast te houden
zonder dat de power setting verandert.
Het is dus onze verantwoordelijkheid als
pilot-in-command om zeker te stellen
dat we de juiste power setting hebben
ingesteld met de hendels van de throt-
tle. Als er onvoldoende power is kan de
IAS-modus het onmogelijk maken om
de verlangde snelheid te handhaven en

andersom als de snelheid hoger gaat
worden dan de geselecteerde snelheid
zal de pitch automatisch verhoogd wor-
den om de snelheid te verminderen
waarbij ook de stijgsnelheid vergroot
wordt. Deze modus gebruikt de zwaarte-
kracht om het vliegtuig af te remmen
dus het is duidelijk dat hoe groter de
pitch is hoe harder het vliegtuig moet
werken om de snelheid gelijk te houden
en wordt elke overspeed situatie geëli-
mineerd.

De ALT select knop is uiterst belangrijk

Als je door de 10.000ft heen bent check
dan of je de ALT SEL knop hebt inge-
drukt. Dit is een Dash 8 ‘GOTCHA’ waar
heel wat piloten ingetrapt zijn dus is het
de moeite waard dit even in detail te
behandelen. Behalve wanneer je de ALT
SEL knop hebt ingedrukt voordat je je
verlangde hoogte hebt bereikt gaat het
vliegtuig gelukzalig, zonder onderbre-
king door met stijgen. Alleen als je de
ALT SEL knop (altitude select) hebt in-

gedrukt zal de kist de klim beëindigen
en op de op de primary fligth display
ingestelde hoogte gaan vliegen (level
off). Veel piloten hebben deze belangrij-
ke stap gemist, zodat dit er nu ingeramd
wordt op vliegscholen die de omschake-
lingsopleiding doen naar de Dash 8.
Het vliegtuig moet nu netjes op weg zijn
naar Manchester op een koers naar het
Cowley waypoint in Oxford met de Lon-
don City rechts van ons. Op dit punt
gaan we mengen met het verkeer van
Heathrow en Gatwick dus houdt je traffic
radar goed in de gaten om er zeker van
te zijn dat je geen neusversiering wordt
van een 747 longhauler! We vliegen dan
door op een kruishoogte van 20.000ft
wanneer we richting Stoke-on-Trent
gaan vliegen, naar het TNT waypoint.
Nogmaals, omdat je niet kunt vertrou-
wen op een autothrottle houdt je snel-
heid in de gaten en laat die niet
afzakken. Voor dit korte kruisgedeelte is
240kts een goed gekozen snelheid.

De Dash 8 is voorzien van ground power aan de gate om het vliegtuig van elektriciteit
te voorzien.

Voorafgaande aan het starten van de motoren is het normaal dat je een boel lampjes
ziet branden op het paneel.



Afdalen naar Manchester

Als je op 25 mijl van Stoke-on-Trent zit
is het tijd om na te gaan denken over
onze afdaling naar Manchester. De
throttle hendels van je kist moeten nu
naar achteren getrokken worden tot net
boven flight idle. Afdalen met gas erop
zal leiden tot een overspeed situatie die
je maar beter kunt vermijden. Met de
hendels vlak boven flight idle helpt echt
om precies voldoende propellerrotatie te
hebben om het elektrische systeem van
het vliegtuig van voldoende energie te
voorzien. De initial aproach altitude (de
hoogte waarop de approach begint) is
4000ft en die zetten we met de ALT SEL
knop in de primary flight display en ge-
bruiken de IAS knop om een snelheid
van 220kts vast te houden. Het vliegtuig
zal dan vaart minderen tot de gekozen
snelheid en vervolgens de gehele afda-
ling maken naar onze gekozen hoogte
van 4000ft. Als je ziet dat je dalings-
snelheid te laag is, kan het zijn dat je

ongewild nog te veel power levert met
de throttle hendels en het vliegtuig de
neus nog te hoog houdt en op die ma-
nier niet wil versnellen in de afdalings-
snelheid. Als andere mogelijkheid, als je
sneller wilt afdalen kies dan met de IAS
knop voor een grotere airspeed en het
vliegtuig zet zijn neus verder naar bene-
den om die grotere snelheid te bereiken.
Door voorzichtig te variëren in zowel de
power setting als de target speed (IAS)
kan je zo je dalingssnelheid regelen om
op het waypoint DAYNE voor Manchester
op 4000ft uit te komen.

Vectors naar de runway

Eenmaal op DAYNE gebruik je de navi-
gation display als gids. Je kunt een hea-
ding kiezen die je direct naar de
centreline van baan 24R voert. Gebruik
de heading select voorziening voor de
juiste vectors naar je final approach.
Eenmaal voorbij de hoger gelegen ge-
deelten daal je verder af naar 2000ft en

De rechtermotor begint te draaien en brandstof is zojuist in de motor gebraacht. Met de motoren gestart en het vliegtuig correct geconfigureerd voor takeoff zouden er
geen waarschuwingen op de enunciator moeten zijn.

Afdalend met 240kts vlak voor DAYNE waypoint en verder de snelheid omlaag naar
220kts voor de rest van de afdaling.



minder je vaart tot een approach speed
van 180kts en zet je de flaps uit in hun
eerste stand. Als je dat wilt kan je een
visual approach maken of als alternatief
voer je de ILS frequentie in van 109.50
met een koers van 236 graden in de
navigatieradio resp. met de course knop
op het glareshield en ‘schiet’ je een ILS
approach naar de luchthaven. De APPR
knop van de autopilot zorgt voor het
oppakken van zowel de glideslope als de
localiser, precies zoals in de default kis-
ten van Microsoft. Maar wees je er wel
van bewust dat de Dash 8 niet gecertifi-
ceerd is voor een geautomatiseerde lan-

ding dus je moet de autopilot loskop-
pelen voor 200ft AGL. De laatste fase
van de landing moet altijd op de hand
gevlogen worden in dit toestel. Als je
afdaalt op de glideslope zet je de flaps
en het landingsgestel uit en configureer
je het vliegtuig volledig voor de final
approach en de landing. Vlak boven de
baan geef je heel rustig een paar graden
neus omhoog voor een vriendelijke flare
en zet je de throttle hendels op idle en
trap je op de remmen. Je kunt ook re-
verse thrust (stuwkracht omdraaien)
gebruiken als je dat wilt, maar met
meer dan voldoende baanlengte op

Manchester zou afremmen voldoende
moeten zijn zonder dat dit verrassingen
oplevert. Maar pas op, de Dash 8 staat
erom bekend moeilijk te zijn in de flare
waardoor het toestel de bijnaam Crash 8
heeft gekregen.
Eenmaal ‘clear of the active’ taxi je naar
de gate, start je de APU onderweg en
maak je het vliegtuig op orde. Zet de
motoren uit op de definitieve plek. Gefe-
liciteerd! Je hebt net je eerste tutorial
vlucht in de Dash 8 gemaakt. In de vol-
gende afleveringen gaan we de procedu-
res wat strakker toepassen voor een
groter realisme en controle wanneer

meer systemen van het vliegtuig worden
geïntroduceerd.

Dit is de vijfde 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.

Veilig geland op Manchester Airport na 35 minuten in de lucht.



Basiscursus Vliegsimulatie

Het is maandag 12 september 2016 en ik start met een basiscursus in
Flight Simulatie die gegeven wordt door Ron Konings en wel bij hem thuis,
wat een luxe! Hoewel het prachtig weer is nemen we om ongeveer tien uur
plaats voor een PC. Het deel van de basiscursus krijg ik op papier voor me
en ik kan als ik dat wil tijdens zijn uitleg er extra aantekeningen op maken.
Als er veel informatie op je afkomt dan vergeet je makkelijk wat en dat
kan erg vervelend zijn als je iets essentieels mist bijvoorbeeld wanneer je
goed voorbereid de landingsprocedure wilt uitvoeren. Er komt namelijk
heel wat bij kijken voordat je je toestel goed en recht op de baan wilt heb-
ben. Het is best wel stressen.
Ondanks mijn kennis en praktijklessen van zo’n 30 jaar terug in een mo-
torzweefvliegtuig op vliegveld Midden-Zeeland, ik heb toen geprobeerd
een brevet te halen, zover is het helaas niet gekomen, is het opfrissen van
zeker de theorie rondom het vliegen zeer welkom.
Mijn joystick heb ik meegebracht, die wordt eerst gekalibreerd om vervol-
gens de knoppen ervan in de Settings (Controls, Buttons and Keys) voor
bepaalde acties toe te wijzen zoals b.v. de Trim (up, down), Flaps, Ra-
diostack, GPS en op het toetsenbord leer ik meteen de meest belangrijke
toetsen die van S (views vanuit verschillende posities) en W (2D-cockpit
view).
Alle stuurvlakken worden als laatste check gecentreerd met knop C of wat
standaard meestal kan met knop Num-5.
Hoewel ik zou kunnen vermelden wat nog meer met knoppen op de toet-
senbord (Shift + nr en F1 – 12) mogelijk is, lijkt het mij beter om mijn
ervaring van vandaag over het voetlicht te brengen. Wat een prima bele-
ving om onder zeer goede begeleiding een uitdagende en leuke hobby in-
teressanter te maken zodat het plezier alleen maar kan toenemen.
Uiteraard heb ik vandaag fouten gemaakt, gelukkig maar want daar leer ik
van. Ik merk dat ik heel serieus bezig ben ondanks dat FS een spel is, een
spel met technische en procedurele aspecten die je moet weten waarom
een vliegtuig kan vliegen en hoe je die moet besturen. De aerodynamica
van het vliegtuig en de veranderingen in deze luchtstromen door invloeden
van bepaalde handelingen in de cockpit, moet begrepen worden. Dat heeft
Ron mij geduldig weten uit te leggen. Delen van mijn hersenen die voor
technische zaken in ruststand bleken te staan werden goed wakker ge-
schud en aan het werk gezet.
Om de theorie met enkele opstijgingen en landingen op de PC nog meer
cachet te geven wordt de dag afgerond met een uur in de nagebouwde
cockpit van een Baronvliegtuig met 2 motoren. Dat is pas het ‘echte’ simu-
latiewerk. Petje af als je zoiets zelf weet op te bouwen.
De buitenwereld wordt als het ware buiten de cockpit gehouden zodat de
concentratie optimaal kan zijn. Het is toch heel anders dan voor de PC zit-
ten vind ik. De hele opgebouwde setting is zodanig goed dat in mijn bele-

ving ik in een vliegtuigje zit achter het stuur met allerlei metertjes en
knoppen voor mij. De simulatie met enkele beamers en een halfronde
(180graden) groot scherm zorgt voor de rest van de bijna-werkelijkheid.
Het lijkt namelijk zo echt dat, wanneer ik een scherpe bocht maak richting
het vliegveld Midden-Zeeland Ron naast mij hoger lijkt te zitten. Het geluid
van de motor doet ook levensecht aan en je hersenen zijn door alle simu-
laties ervan overtuigd dat je in een echt vliegtuig zit.
Ron vraagt waar ik heen wil en ik zeg dat het landen, doorstarten en weer
opstijgen mij het meest interesseert op dit moment want uiteindelijk komt
het bij vliegen erop neer dat juist daarop de nadruk komt te liggen. Als dat
allemaal goed gaat dan wil ik graag verder kijken wat de mogelijkheden
zijn om het hele pakket van simulatievliegen te exploreren.
Het draait op deze dag vooral om 2 belangrijke zaken tijdens het vliegen
en dat het beste met hoofdletters omschreven kan worden:
NEUSSTAND = SNELHEID (Trim)  en  GAS = HOOGTE
Als ik dat doorhebt blijkt het eigenlijk zo logisch maar al vliegend blijkt dat
je in een eerste reactie de joystick naar voren duwt als je wilt dalen bij-
voorbeeld richting de landingsbaan. Heb je eenmaal de joystick getrimd op
een bepaalde snelheid dan kun je de gashendel rustig bedienen om het
vliegtuig de daling in te laten zetten.

Bedankt Ron voor deze leerzame dag (Cor de Weerdt)



Navigatielichten moeten aan staan bij vliegtuigen die opere-
ren op het platform, de baan en in de vlucht van zonsop-
komst tot zonsondergang. Daarnaast moeten vliegtuigen die
zijn uitgerust met een anti-collision lichtensysteem die lich-
ten ook tonen tijdens alle operaties (dag en nacht). Echter: In
slecht-zicht omstandigheden kan de pilot-in-command be-
slissen dat de anti-collision lichten uitgezet moeten worden
indien hun straling een gevaar voor de veiligheid opleveren.
Aanvullende strobe (flits-) lichten moeten op de grond uitge-
zet worden indien zij nadelig werken (verblinding) op
grondpersoneel en andere piloten en in de vlucht indien zij
een nadelig effect van weerkaatsing op wolken hebben.

Een anti-collision lichtensysteem kan gebruik maken van een
of meer roterende beacons en/of strobe lichten, hetzij rood of
wit van kleur en zij hebben een andere (hoger dan minimum)
intensiteit vergeleken bij andere vliegtuigen. Veel vliegtuigen
hebben zowel een roterend beacon als een strobe lichtsy-
steem.

De FAA heeft een vrijwillig piloten veiligheidsprogramma,
Operatie Lichten Aan, om het zien en voorkomen concept te
verbeteren. Piloten worden aangemoedigd hun landingslich-
ten aan te doen gedurende takeoff, hetgeen betekent: òf de
landingslichten aan nadat clearance is gegeven, òf wanneer
het vliegtuig begint te rollen. Verder worden piloten aange-
moedigd hun landingslichten aan te doen beneden de
10.000ft, dag en nacht, speciaal wanneer geopereerd wordt
binnen 10 mijl vanaf een luchthaven, of in omstandigheden

van beperkt zicht en in gebieden waar zwermen vogels ver-
wacht kunnen worden, dus kustgebieden, merengebieden,
afvalbergen, enz. Ofschoon lichten aanzetten het concept
zien en voorkomen versterkt, moeten piloten niet daarom
‘achterover gaan leunen’ maar moeten zij altijd een scherpe
blik rondom blijven houden op nadering van andere vlieg-
tuigen. Niet alle vliegtuigen zijn uitgerust met lichten en ook
komt het voor dat piloten hun lichten niet hebben aangezet.
Aanbevelingen van vliegtuigmakers voor het in werking stel-
len van landingslichten en elektrische systemen dienen aan-
dachtig doorgenomen te worden.

Luchtverplaatsingen van grote propeller- en jetvliegtuigen
hebben gezorgd voor het omver blazen of beschadigen van
meerdere kleine vliegtuigen die daarachter taxieden. Om dat
te voorkomen en gezien vanuit het verstoren en verwonden
van grondpersoneel door dergelijke krachten, beveelt de
FAA aan dat carriers en commerciële maatschappijen hun
roterende beacon-lichten altijd aanzetten wanneer de moto-
ren in werking zijn. General aviation piloten in vliegtuigen
die zijn uitgerust met roterende beacons wordt ook aangera-
den om deel te nemen in dit programma dat ontworpen is
om anderen te waarschuwen voor potentiële gevaren. Omdat
dit een programma is op vrijwillige basis moet altijd voor-
zichtigheid in acht worden genomen en moet niet altijd al-
leen maar vertrouwd worden op het roterende beacon als
indicatie dat vliegtuigmotoren in werking zijn.

Wanneer moeten je lichten aan?



Alvorens met taxiën te beginnen, wordt aanbevolen de vol-
gende lichten aan te zetten: navigatie-, positie-, anticollision-,
en logolichten (indien aanwezig). Om bedoelingen duidelijk
te maken aan andere piloten, wordt het aanzetten van de
taxilichten aanbevolen voor het in beweging zetten op de
grond of de bedoeling dat te doen en wordt het uitzetten van
de taxilichten gezien als stopzetten van het vliegtuig of over-
dracht aan ander grondverkeer. Strobe-lichten moeten niet
aan staan tijdens taxiën als zij een nadelige invloed hebben
op het zicht van andere piloten of grondpersoneel.

Naar inzicht van de pilot-in-command dienen alle buitenlich-
ten aangezet worden bij taxiën op of bij het oversteken van
een landingsbaan. Dit om het vliegtuig beter te laten opval-
len bij controllers en andere piloten op approach, taxiënd of
een baan overstekend. Piloten moeten voldoen aan enige be-
perking in de werking van de lichten en moeten zich altijd
rekenschap geven van het effect van landings- en strobe-lich-
ten op andere vliegtuigen in hun omgeving.

Bij het opdraaien van de baan voor takeoff of voor een ‘line
up and wait’ moeten alle lichten, uitgezonderd de landings-
lichten, aan staan teneinde het vliegtuig goed zichtbaar te
maken voor ATC en anderer vliegtuigen op approach. De
landingslichten moeten aan nadat takeoff clearance is gege-
ven of bij het in gang zetten van de takeoff op luchthavens
zonder control tower in werking.

( navigatielichten = positielichten)




