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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!

De voltallige redactie van de Notam

gaat met vakantie. In juli verschijnt

er geen Notam.

Airbus 320
deel 1
cockpitgids
Een nieuwe serie: Hoe vlieg ik de
kleine Airbus van Aerosoft? Negen
delen (hoop ik). Een alternatief
als de PMDG 737NGX je af en toe
boven het hoofd stijgt.

GENERAL AVIATION (GA)

Serie 1: les 2:

trimvlakken: hoe ze werken

Vervolg van de serie die in de vori-
ge Notam is begonnen. Kort uitge-
drukt: Hoe leer ik vliegen? En hoe
leer je dat? Geduld, oefenen en be-
grijpen wat er gebeurt met je vlieg-
tuig. Voor de liefhebbers derhalve.
En laten flight simmers die onge-
duldig zijn maar snel de auto pilot
aanzetten.

Little Navmap
Een nieuwe freeware flight plan-
ner, moving map en nog meer
voor FSX en P3D voor in de eerste
plaats GA-vliegen. Wat hebben we
nu inmiddels? Plan-G van Tim
Arnot, VfrFlight van Łukasz Kulasek
en dus nu ook Little Nav-
map van Alexander Bart-
hel. Little Navmap nu als
eerste. Heel uitgebreid,
heel veel informatie,
heel veel mogelijkheden.
Studeren, studeren.

FSW, FLIGHT SIM WORLD
VAN DOVETAIL GAMES

Is het wat? Jessica Bannister
Pearce van PC-Pilot heeft een be-
oordeling geschreven op Mutleys
hangar. Niet overenthousiast.

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van 18 mei j.l. in 's Heer
Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 1 juni j.l. in
's Heer Arendskerke
Bij de head tracker van Pim (TrackIR) was een onderdeeltje kapot gegaan,
en wel het onderdeel dat je op je koptelefoon klipt. Eigenlijk niet te repa-
reren. Zonde, is toch dure apparatuur. Maar misschien kan hij overstappen
op die nieuwe head tracker (EDTracker?) die goedkoper is. Omdat nie-
mand ervaring heeft met een head traker was het zaak Pim zover te krij-
gen dat hij hem een keer mee zou nemen. Kunnen we allemaal eens even
kijken. Pim heeft dat toegezegd. Verder zat hij met de vraag: Waar zit in
godsnaam de map airplanes in FSSteam. En dat was nu ook precies de
vraag bij JoinFS: hoe leg ik het pad aan naar de airplanes in FSSteam als
ik de verschillende vliegtuigen in de database wil zetten hetgeen nu een-
maal moet om ook de substituten te kunnen invullen en zonder dat alles
zie je de ander gewoon niet. Maar je moet geen pad aanleggen naar air-
planes, slechts een pad naar de hoofdmap van FSX. Ondergetekende liep
behoorlijk vast in de structuur die Dovetail heeft aangelegd bij installatie
van FSSteam. Het is duidelijk wat ze gedaan hebben. Gewoon een soort
shell geïnstalleerd speciaal voor Dovetail om latere installatie van nog veel
meer leuke games van hun site snel en soepel te installeren en daarna
zoek je je blind. Softwaremakers? Dictators! Als grapje erin gegooid dat
iedereen maar moet overgaan naar Prepar3D maar dat sloeg niet aan.
Trouwens er zijn ook clubleden die P3D niet aan de praat kunnen krijgen.
Ook nog als bemoedigend gedachte het idee van een herinstallatie van
Windows op tafel gelegd. H’m, op die manier komen we niet verder. En
toch, als je machine al helemaal mudvol zit en het register ook al uitpuilt
door alle extra installaties en veranderingen, ja, dan kan je er donder op
zeggen dat dingen niet meer gaan werken. Samengevat: Jaap van Liere
kreeg de database voor de airplanes voor JoinFS voor FSSteam niet in or-
de. En dit moeten we aandacht blijven geven. Iedereen moet kunnen mee-
doen. Maar toch, die volstrekt volgelopen computers… op een gegeven
moment kom je gewoon niet verder.

Ron, een fanatieke scenery-installateur heeft ons perfect laten zien hoe je
hele rijen van fotografische scenery in P3D installeert en tegelijk de hoe-
veelheid werk een beetje inperkt met ouderwets knip en plak. Ja slim. Heel
Spanje vertegenwoordigt 105GB. Mooi? Ja mooi! En hij heeft een foefje
bedacht om de inlaadtijd te bekorten. En die rare bug van FSX bij het acti-
veren van Add-on scenery schijnt in P3D verdwenen te zijn.

Bij de presentatie van Erik over de Default GPS bleek dat toch niet ieder-
een alle verborgen kwaliteiten van dit apparaat had weten te ontdekken.
Reden dus om op dit onderwerp door te gaan.

Erik

Deze avond kunnen we beschouwen als het startpunt van JoinFS als nieu-
we hosting voor onze multiplayer-internetvluchten. 'Let's all join in harmo-
ny' zullen we maar zeggen. Een kleine donatie aan de maker is hier op z'n
plaats! Er zijn nog wel wat vragen en kleine issues, maar dat is een kwes-
tie van wennen en tijd. Zo kon ik zelf het scannen van de aanwezige pla-
nes niet in gang krijgen. Kwestie van goed lezen, niet de SimObjects/
airplanes aanwijzen maar de root van FS10/P3d. Het staat er ècht, maar
lezen?? Ook het vinkje bij de default poort staat niet aan, maar moet wel.
Even een weetje en altijd wel iemand die je er op wijst. Enne, FS9/2004
gewoon vergeten, werkt niet. Ko presenteerde zijn PowerPoint die aan dui-
delijkheid niks te wensen overlaat. Applaus voor Ko, Leen en André die er
al veel tijd in hebben gestoken. Het vervolg zal de in JoinFS aanwezige
map zijn. Leuk hoor, maar hoe werkt het?

Oscar van Rossum wil na het zomerreces op middagen online de Airliner-
theorie en praktijk met ons doornemen. Een aanvulling op bestaande cur-
sussen en gericht op praktische problemen zoals hierboven beschreven.
Nadere informatie volgt.

Jan Kerkhove kwam nog even terug op het krijgen van de juiste STAR
info. André deed uit de doeken hoe het in werkelijkheid gaat. Anders dus,
veel meer met een aanvliegpunt, vaak een VOR en dan verder met vecto-
ren die je voor de ILS localizer brengen. Geen stress in de cockpit en zo
heeft ATC ook wat te doen.
Jan miste ook een debriefing. We zullen voortaan meer aandacht geven
aan opgetreden problemen in de Airliner avonden. De middagen van Oscar
zijn hier perfect voor. Maar die problemen dan wel noteren en van tevoren
aangeven!

Er waren wat nieuwtjes. Will had de beta van P3D 64b gespot en Carlo
liet ons de demovideo van eveneens 64b Flight Sim World zien.  Een
afgeleide van FSX en broertje van Flightschool; beide vallend onder het
Steam regime. Een andere bijzonderheid is de gratis op te halen fotosce-
nery per tegel genaamd Ortho4xp voor X-Plane. Of het ook voor P3d en
FS10 werkt? Het proberen waard. We gaan het van jullie horen.

Wat we ook tegoed houden van Cas is een presentatie over V-Bird VA.
Een club waarbij online gevlogen kan worden in relaxte sfeer. Cas heeft
inmiddels zijn duizendste vlucht daar gemaakt. Indrukwekkend!  Ook dit
zal na de zomer op ons beamerscherm komen.

Ron.



Als je de Airbus net hebt geïnstal-
leerd en in de cockpit stapt zullen
waarschijnlijk beide motoren draai-
en omdat dat een beetje standaard
is bij FSX en Prepare3D. Daar gaan
we iets aan doen want dat is zonde
van de brandstof, je moet uiteinde-
lijk nog helemaal je weg vinden in
dit toestel. We gaan daarvoor naar
de rechter CDU op de middenconso-
le, bij de Airbus heet die MCDU,
want hier kan je veel instellen.

Je drukt op de bovenste knop links, dat
is de LSK 1 L (Line Select Key 1 Left) en
dan krijg je een beeld zoals hier rechts
weergegeven. Dan druk je op de tweede
knop links, inderdaad, LSK 2 L waardoor
het toestel in de TURN AROUND STATE
wordt gezet. Dat is de staat van de ma-
chine zoals je hem aan zou treffen als
een eerdere bemanning al een vlucht
gemaakt heeft. Veel zaken staan nog
aan, maar de motoren zijn uit. Je moet
de flight management computer nog
helemaal invoeren, de trim instellen en
nog wel wat meer, maar je schermen
zijn aan en de energie wordt geleverd
door een GPU, Ground Power Unit. Die
zie je buiten ook staan en er staan ke-

gels om het toestel en de deuren zijn
open. Het toestel hierboven staat inmid-
dels al in Take-off state, dus voor ver-

trek aan het begin van de baan. Met de
knoppen rechts kan je je eigen voorkeur
invoeren waarmee je altijd wilt starten,
bijvoorbeeld TURN AROUND STATE, dan
druk je de toets LSK 2 R in. De -R- is
van RIGHT, zo eenvoudig is dat alle-
maal. Ik kom er nog op terug, op de
MCDU2. Maar niemand houd je tegen
om vast op onderzoek uit te gaan. Neem
dan de Step by Step Manual uit de docu-
mentenmap erbij die is het meest com-
pleet.

We gaan beginnen!

Op de volgende pagina heb ik het voor-
ste overhead panel lekker groot afge-
beeld. Dat werkt wat plezieriger. Het
bovenste stukje ontbreekt hier. We be-
ginnen links bovenaan (2) met het pa-

neel ADIRS, Air Data Inertial Reference
System waar je drie draaiknoppen van
OFF naar NAV kunt zetten. Dat moet je
op een gegeven moment doen als je het
vliegtuig start vanuit Cold and Dark
want anders krijg je geen beeld op de
schermen op je instrumentenpaneel. De
rest van de knoppen werkt niet. Dat zou
bij PMDG wel werken maar dit is ook
geen PMDG-sofware. De ADIRS sturen
alle gegevens naar je beeldschermen
zoals altitude, attitude, speed, position,
enz. Boven de ADIRS zit ook nog een
COCKPIT DOOR VIDEO paneeltje (1).
Onder de ADIRS zitten  FLT CTL (3)
(flight controls, het systeem voor de
besturingsvlakken), dan (4) EVAC (snel
het vliegtuig uit) en dan (5) Emergency
Electracal Power. Ze werken alle drie
niet. GPWS (6) begint iets interessanter
te worden: Ground Proximity Warning
System. Dit systeem zorgt voor de
waarschuwingen als je te dicht bij de
grond komt, dan hoor je: TERRAIN
AHEAD, PULL UP, GLIDESLOPE enz. Een
paar knoppen hiervan werken ook. Dat
is bedoeld voor vliegen in bergachtige
omgeving als je niet voortdurend de
waarschuwingen wilt horen. RCDR (7) is
de flight recorder. De linkse aan/uit
knop werkt. De middelste werkt niet en
de rechtse TEST werkt wel. Dan zitten
we op het onderste stuk van de linker-
kolom: OXYGEN (8), CALLS (9), RAIN
RPLNT (10) en WIPER (10). Oxygen is
om de zuurstofmaskers naar beneden te
laten vallen bij het wegvallen van de
druk in het vliegtuig. De enige knop die
werkt in deze panelen is de wiperknop,
je ruitenwissers. Calls is mij onduidelijk
en rain rplnt ook. Misschien kom ik daar
nog achter maar de knoppen werken
dus niet.

Het middengedeelte is voor ons veel
interessanter, daar zitten de belangrijke

In rood aangegeven de knoppen op het
voorste overhead panel die allemaal
niet werken, niet zijn gesimuleerd. Op
het achterste overhead panel werkt he-
lemaal niets. Voor de rest is de Aero-
soft Airbus 318/319/320/321 dik in
orde.

Airbus 320 deel 1 cockpitgids
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systemen zoals FIRE, HYD, FUEL, ELEC,
AIR COND en onderaan een aantal klei-
nere panelen. Het FIRE paneel (11)
doet niks, je kunt alleen het fire alarm
activeren. Dan het paneel HYDRAULICS
(12). In de Airbus zitten drie hydrauli-
sche systemen waarvan je de pompen
aan of uit kunt zetten, de middelste
daarvan heeft een afdekklepje. Hele-
maal rechts zit een elektrische pomp
voor het op druk brengen en dan is er
nog een knop PTU (Power Transfer Unit,
AUTO) die je in werking kunt zetten
maar hij kan ook uit zichzelf gaan wer-
ken. Hij geeft een apart pomgeluid en
zorgt er voor dat de druk in de drie ver-
schillende systemen altijd voldoende is.

Het FUEL paneel (13) heeft knoppen
voor de pompen van de rechter- de cen-
trale- en de linkertank. Per tank zijn er
twee knoppen. Precies in het midden
zitten twee knoppen boven elkaar, de
bovenste is CROSSFEED dus overpom-
pen van de ene zijde naar de andere en
de onderste heet MANUAL. In de Airbus
is veel geautomatiseerd en ook bij de
brandstofpompen maar je kunt ook
overstappen op handmatig indien nodig.

Daaronder het paneel ELEC (14) een
uiterst belangrijk paneel voor ons. Mid-
denboven zitten twee knoppen voor het
inschakelen van de batteries, het eerste
dat je doet bij opstarten vanuit Cold and
Dark. Venstertjes voor het uitlezen van
de voltage zitten ernaast. Meteen onder
de battery knoppen zit de BUS TIE, de
knop waarmee alle verbindingen tot
stand komen. Links iets lager zit de APU
GEN en rechts iets lager de knop EXT
PWR die we aan kunnen zetten als de
externe energievoorziening is aangeslo-
ten (het karretje). Verder naar links en
rechts zitten de knoppen van de genera-
tor van de rechter- en linkermotor die
normaal aan staan. Helemaal links en
rechts een knop met een afdekplaatje.
De knoppen hieronder zorgen ervoor dat
de generators losgekoppeld worden in
de vlucht in bepaalde noodgevallen. De

generators dan weer koppelen gaat he-
laas niet. Dat moet na de vlucht door
monteurs gebeuren. Trouwens, deze
twee knoppen werken niet. De twee
kmoppen helemaal links boven de afge-
schermde knop werken evenmin. Zijn
we gauw mee klaar.

We gaan een paneel zakken en komen
op het eveneens belangrijke AIR COND
paneel (15) of het persluchtgedeelte.
Helemaal links en rechts zitten de knop-
pen PACK 1 en PACK 2. Pack is een
acroniem voor Pneumatic Air Cycle Kit.
Dat werkt pas als beide motoren draai-
en, want de perslucht wordt recht-
streeks afgenomen van de motoren. Met
de twee knoppen BLEED schakel je de
perslucht naar het vliegtuig in of uit. De
drie draaiknoppen midden boven zijn
voor de temperatuurregeling, een voor
de cockpit een voor de cabine voorin en
een voor de achterkant. In de linkerbo-
venhoek zit een draaiknop om de snel-
heid van de lucht te regelen. Een lagere
stand hier maakt meer energie beschik-
baar voor de motoren. Midden onderin
zit APU BLEED, de perslucht van de
Auxiliary Power Unit de kleine straalmo-
tor in de staart die energie kan leveren
als de beide motoren nog niet draaien
en de ground power is losgekoppeld
(normaal gesproken vlak voor de start
van de motoren). De RAM AIR knop doet
niets in deze simulatie. Je hebt nog een
knop CROSS FEED en een knop HOT
AIR.

ANTI ICE (16) is duidelijk. De linker-
knop is voor het ontdooien van de vleu-
gels, de andere twee knoppen zijn voor
ijsbestrijding in de motoren.
PROBE/WINDOW HEAT is warme lucht
op de voorruit. (17), die je aan of uit
kunt zetten. Rechts daarvan is het pa-
neel voor het instellen van druk in de
cabine (18) die in de Airbus volledig
automatisch wordt geregeld met een
computer, maar je zou ook met de hand
kunnen instellen indien nodig. Hier
werkt geen van de knoppen. Daaronder

links zit het paneel EXT LT (19) zeg
maar de ‘buitenverlichting’. Je hebt ach-
tereenvolgens de STROBE lights,
BEACON lights, WING lights, NAV & LO-
GO lights, RWY TURN OF lights, die op
het voorste landingsgestel zitten en
schuin naar links en naar rechts schijnen
en handig zijn bij taxiën. De LAND (lan-
dingslichten hebben twee standen om-
dat ze worden uitgezet of ingetrokken in
de vleugels en de laatste schakelaar hier
is de TO (take-off) en TAXI lights. Taxi is
één lamp op het voorwiel, bij TO komt
er een tweede lamp bij. Het heeft niet
veel zin ze te laten branden als je neus-
wiel is ingetrokken. Wanneer moet je
welke lichten aan doen? Kijk even hier:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/lichten-aan1.pdf

Twee knoppen op het paneel APU (20)
werken allebei en dat moet ook want die
hebben we elke keer nodig: de master
switch en de start switch. Als je de mas-
ter switch indrukt verschijnen er auto-
matisch op een van de centrale beeld-
schermen de gegevens van de APU. Je
moet wachten tot je daar FLAP OPEN
ziet en dan kan je de startknop indruk-
ken. Het toerental neemt dan toe en ook
de uitlaattemperatuur (EGT). Daarna
wordt de APU generator automatisch
gekoppeld.

INT LT (21) is de binnenverlichting. Met
de linkerdraaiknop zet je de verlichting
van alle panelen in de cockpit aan. Heel
fraai om te zien. Er zijn ook knoppen op
andere plaatsen in de cockpit die het-
zelfde doen. De knop kent twee stan-
den: aan of uit. De tweede knop werkt
niet, de derde is voor de DOME LIGHT,
een algemene verlichting die je als eer-
ste aan zou doen indien je in een donke-
re cockpit komt en dan rechts daarvan
zit het ANNUNCIATOR LIGHT zeg maar
de testverlichting om te checken of alle
lampjes het doen. (22) Is voor seat
belts on en voor no smoking. Die kan je
op auto zetten of gewoon aan. En rechts

daarvan zit de schakelaar voor de emer-
gency exit lights.

We gaan naar het rechterpaneel van het
overhead panel. Het bovenste gedeelte
is een back up paneel voor de radio-ont-
vangst en dit gehele paneel werkt niet
(23) en (24). Je stelt je radio in op de
middenconsole.

FLT CTL (25) is hetzelfde als aan de
linkerkant van het overhead panel en
hier werkt ook niets. Daaronder CARGO
SMOKE detection (26). Werkt ook niet.
Dan VENTILATION (27) bijvoorbeeld
wanneer je co-pilot stiekem een sigaret-
je heeft zitten roken, maar hier werkt
ook niets. ENG (28) Emgine Start werkt
ook niet, maar maak je geen zorgen, je
kunt de motoren starten. En dan zijn we
grote stappen snel thuis op paneel (29)
dat hetzelfde is als het onderste paneel
aan de linkerkant. Dus de knop van de
rechter ruitenwisser werkt wel.

Het wordt tijd dat we eens overstappen
naar zaken die wel werken. Ik heb er
een paar.

In het verlengde van de middenstijl van
de voorruit kan je op een rechthoekig
vlak drukken en dan komt een magne-
tisch kompas naar beneden. Daar kan je
dus ook op vliegen!

Op de grond worden airliners vaak be-
stuurd met een tiller, een helmstok. Dat
kan in de Airbus ook. Daarvoor moet je
wat kunstgrepen verrichten die allemaal

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/lichten-aan1.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/lichten-aan1.pdf


beschreven staan Vol1-InFSX EN.pdf
pagina 24 van de bijgevoegde documen-
ten. Je kunt de besturing toewijzen aan

een draaiknop op je throttle of stick of
zoiets en ik heb ermee gewerkt en heb
het er daarna weer uitgegooid. Maar
misschien iemand anders.
Het mooiste is het wegschuivende zij-
ruit. Als je de hendel verzet komt er een
‘blok’ raam naar je toe en dat verschuift
dan naar achteren met prachtige gelui-
den (kloink, boink). Alleen voor op de
grond, bijvoorbeeld als de captain even
wil praten met een stewardess beneden
op het platform.

Het echte werk

Dat gaat nu beginnen. De schermen die
je als piloot altijd voor je neus hebt en
als je airliners een beetje gewend bent

ziet dit er vertrouwd uit. Nr. (2) is het
Primary Flight Display dat ik nog uitge-
breid ga behandelen als we hoogtes,
V-speeds, enz. gaan invoeren. Nr. (3) is
het Navigation Display waar je laterale
route op wordt weergegeven net zo als
bij de GPS. Maar er kan nog veel meer
op dit schermpje, zoals een kaart met
obstakels in de omgeving en ook een
weergave van wat de weather radar
ziet. Het paneeltje links hiervan (1) met
de draaiknoppen is om de helderheid
van de twee schermen af te stellen. Al-
leen de twee bovenste draaiknoppen
werken. De linker is voor de primary
flight display en rechter voor de naviga-
tion display. Die rechter draaiknop be-
staat uit een knop in het centrum met
een ring er omheen. Die ring is bedoeld
voor het afstemmen van de helderheid
van bijvoorbeeld de kaart met obstakels
op de grond die je over je navigation
display hebt heengezet. Pal boven deze
dubbele draaiknop zit de testknop voor
het Ground Proximity Warning System
(GPWS) waarmee je even alle waarschu-
wingen kunt uitluisteren. Met de knop
(4) schakel je de GPWS op je navigation
display aan of uit. Denk erom, Aerosoft

heeft een nieuwigheid: inschakelen doe
je met je linker muisknop, uitschakelen
met je rechter. Even wennen dus. (5)
en (6) zijn ouderwetse standby instru-
menten die onafhakelijk van de andere
systemen werken. (6) is zelfs een ana-
loge peilingsklok. Daaronder zit een
schermpje (7) dat in de werkelijkheid
wordt gebruikt voor niet urgente berich-
ten, bijvoorbeeld communicatie tussen
piloot en maatschappij of METAR berich-
ten. Dit schermpje werkt niet. De be-
kende schermen (8) en (9) zijn
natuurlijk overbelangrijk. Het zijn de
ECAM (Electronic Centralized Aircraft
Monitor) schermen. Het bovenste is voor
het volgen van de motoren, FOB (Fuel
On Board), de stand van de flaps en
waarschuwingen en een mini checklist.
Met het onderste ECAM scherm kan je
alle andere systemen naar voren halen.
Daarvoor is een apart toetsenbord dat je
in afbeelding (13) ziet. En dat zijn heel
wat gegevens. Over bijvoorbeeld
DOORS, ENG (een tweede scherm voor
de motoren), BLEED AIR, AIR PRESSU-
RE, ELECTRICAL HYDRAULIC, FUEL,
APU, AIR CONDITIONING, WHEELS,
FLIGHT CONTROLS. STS is status waar-

me je checkt of alles normaal is, RCL is
recall om nog even de berichten terug te
bladeren die op het bovenste scherm
hebben gestaan. Als je de rode knop
EMERGENCY indrukt krijgt je de lijst met
namen te zien van de mensen die ge-
werkt hebben aan deze add-on. Grap-
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pig! De vier pijlknoppen naast elkaar
werken niet. (10) is het paneeltje waar
je de toestand van het landingsgestel
kunt zien en waar je ook de AUTO
BREAKS kunt instellen. Voor een take-
off zet je die meestal op maximaal zodat
je toestel vol in de remmen gaat bij een
rejected take-off. Daarna moet je wel
even naar de garage om de remmen te
laten controleren. Voor een landing zet
je de auto breaks meestal op de middel-
ste stand. Verder: BRKFAN, een ventila-
tor om de remmen te koelen als ze te
warm geworden zijn en een schakelaar
voor anti-skid en neuswielbesturing. Er
zit ook een tweede knop voor GPWS
voor de co-pilot, een wat uitgebreide
klok (11) waarmee je van alles kunt
doen en een klokje voor het registreren
van de remdruk (12) en de hendel voor

het landingsgestel met maar twee stan-
den dus niet een tussenstand zoals bij
de 737.
Onderaan deze pagina afgebeeld is de
FCU of Flight Control Unit, je mag ook
zeggen het paneel voor de auto pilot.
Het meest rechtse deel van de co-pilot
dat gespiegeld is, is weggelaten. Hele-
maal links zitten twee knoppen die niets
doen. Dan de twee belangrijke warning
lights (1). Het bovenste is het Master
Warning Light dat begint de flashen in
rood en waarschuwt voor iets dat echt
niet in orde is, met een stevig belsig-
naal. Kan je niet missen. De onderste is
het Master Caution Light in amber. Die
waarschuwt voor iets dat op korte ter-
mijn je aandacht nodig heeft. Het bo-
venste knopje bij (2) is de stopwatch
die uiterst eenvoudig te bedienen is.
Eerste keer drukken aan, tweede keer
stop en derde keer terug naar nul. Be-
slist de favoriet voor het opnemen van
je vliegtijd. De stopwatch verschijnt
links onderin het ND (navigation dis-

play). Daaronder de Side Stick Priority.
Als beide piloten aan de stick zitten te
zwengelen kan je hier op drukken en
dan kan je zien welke van de twee het
vliegtuig bestuurt. Werkt niet in deze
simulatie.
Rechts daarvan zit het EFIS panel (3)
dat ik nog even vergroot heb weergege-
ven. EFIS staat voor Electronic Flight
Information System. Dit paneeltje be-
paalt wat je in je primary flight display
(PFD) en je navigation display (ND) te
zien krijgt en hoe. QNH is bekend. Lin-
kermuisknop op de ronde knop ga je
over naar Standard, rechtermuisknop
weer terug naar QNH. Onder de knop
voor de barometer setting zit de knop
voor je Flight Director en rechts daarvan
LS is het Landing System in je PFD zet-
ten. Dan komen de twee balken voor
een ILS-landing in beeld. De rest van de
knoppen op het EFIS panel werken op
de ND. Met de rij bovenin kan je een
keuze maken welke navaid je in beeld
wil hebben: een waypoint (intersectie),

een VOR, een NDB of een
airport. De meest linkse is
CSTR (constraint) waarmee
je de hoogtebeperkingen
van een SID of een STAR
in beeld kunt brengen. Ze
kunnen niet allemaal tege-
lijk aan. Gelukkig niet. De
middelste draaiknop staat
nu op ARC. Je krijgt een
boog in beeld met de top,
die de richting van het
vliegtuig weergeeft. Naar
rechts (PLAN) draaien

geeft je een kompasroos, een cirkel dus
met het noorden naar boven en met
deze weergave kan je ook in combinatie
met je flight management computer je
laterale vluchtplan helemaal nalopen.
Nav is ook een kompasroos maar met
de top in de richting van het vliegtuig.
VOR is een roos bedoeld voor peilen van
een VOR baken en LS is je ILS in beeld
gebracht met aan de rechterkant je ver-
ticale pad in beeld. Klinkt allemaal inge-
wikkeld. Is het niet als je gewend bent
met geavanceerde HSI-klokken te vlie-
gen. De rechterdraaiknop is voor de ran-
ge en die werkt alleen in de ARC-modus.
Dus vergroten of verkleinen van je map
die eronder zit. Daaronder twee schake-
laars met een keuze tussen ADF, OFF en
VOR. Als je de juiste frequenties hebt
ingebracht in de radio krijg hier richting-
pijlen in beeld. De co-pilot heeft ook een
EFIS-paneel en in de werkelijkheid kan
dat onafhankelijk van de linker EFIS
werken. In deze simulatie werken beide
EFIS-panelen tegelijk voor beide naviga-
tion displays. (Ja in de PMDG 737 kan je
de NDs apart instellen, ik weet het).

En nu, waar het echt om draait, de FCU
of Flight Control Unit (4). Op de volgen-
de pagina staat een vergroot beeld. Alle-
maal bekende zaken hier zoals SPEED,
HDG (heading), ALT (altitude) en V/S
(vertical speed). Je ziet de draaiknoppen
voor de instellingen, je ziet LOC, locali-
ser hold, A/THR, auto throttle, AP1 en
AP2, de auto pilots, EXPED, expedite
maar die werkt niet en APPR wat van-
zelfsprekend de approach is. Wat je zo

Ground Proximity Warning System op
je Navigation Display.
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3
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niet ziet is dat de ronde knoppen uitge-
trokken kunnen worden of ingedrukt en
daar zit ‘m nu net de clou bij de Airbus.
Linker muisknop is indrukken, rechter
muisknop is uittrekken. Als je de knop
indrukt koppel je de auto pilot aan de
flight management computer. Als je de
knop uittrekt koppel je de auto pilot aan
de waarden die jijzelf invoert in het ven-
ster. Simpel hè? Als je de knoppen in-
drukt zie je een streepjeslijn met aan
het eind een gele punt. Je ziet dus geen
snelheid meer, of geen heading meer
want die waarden staan in je flight ma-
nagement computer en kan je op je
middenconsole uitlezen. Alleen je hoogte
instelling blijft altijd zichtbaar omdat je
die vaak onderweg moet instellen bij-
voorbeeld bij een hoogtebeperking van

een SID. Je kunt wel een hoogte instel-
len en dan op de knop drukken, dan
komt er een gele punt in beeld en dat
wil zeggen dat het vliegtuig gaat stijgen
volgens de meest efficiënte manier. Als
je een hoogte hebt ingesteld en je trekt
de knop uit dan stijg hij op de snelst
mogelijke manier. Je kunt met de meest
rechtse knop de verticale snelheid instel-
len. Je draait dan aan de knop en trekt
hem uit. Het vliegtuig gaat dan stijgen
met de ingestelde vertical speed. Als je
de knop indrukt gaat het vliegtuig de
dan bereikte hoogte handhaven (level
off).
Als je een hoogte hebt ingesteld en je
trekt de knop van ALT uit zoals hierbo-
ven beschreven verschijnt er bovenin je
PFD in groen OP CLB, dat betekent open
climb oftewel zo snel mogelijk stijgen.
Dan zitten we meteen in het Flight Mode
Annunciator (FMA) gedeelte van de PFD,
een zeer belangrijk gedeelte. Hier kun je
alles uitlezen hoe het er voor staat met
je vliegtuig. Daar kunnen heel wat ver-
schillende mededelingen staan en het is
handiger dat te behandelen als we gaan
vliegen in plaats van dat nu allemaal op
te dreunen.

En dan te bedenken dat echte piloten al
die knoppen op de middenconsole hier
rechts afgebeeld op de tast kunnen vin-
den. Nou, zou dat nou echt zo zijn? (1)
en (2) zijn de twee MCDU’s die aan het
begin al een beetje aan bod kwamen.
Daar ga ik uitgebreider op in als we de
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machine klaar gaan maken. Tussen de
twee MCDU’s in zit het paneeltje voor
instellingen op het onderste centrale
beeldscherm. De twee draaiknoppen hier
zijn voor de helderheid van de twee
schermen. Was ik vergeten. (3) is voor
het afstellen van de frequentie voor je
comm radio, dus contact met de ver-
keersleiding. De frequenties voor VOR-
en ADF-bakens breng je in in de linker
MCDU. Alleen de ronde, tweevoudige
knop werkt voor het invoeren van de
cijfers en natuurlijk ook de toets met de
pijlen voor het omzetten van standby
naar active. De rest doet niets. Links op
de console is comm nav radio 1 en
rechts is comm nav radio 2.
Daaronder twee draaiknoppen en rechts
van de throttle zit er ook nog een en ze
doen allemaal hetzelfde: de verlichting
van alle panelen in de cockpit wordt
hiermee aangezet. Overigens is die ver-
lichting wel mooi zoals je op pagina 2
van dit artikel kunt zien.
(5) is het paneel voor de weather radar
en die kan beter behandeld worden als
we ook daadwerkelijk met weer gaan
vliegen. Bij fair weather of zo heeft het
niet veel zin. (6) is de instelling van de
tranponder, je ziet ‘m even hieronder
nog. Met het toetsenbordje kan je de
code inbrengen en met de draaiknop
kan je van standby naar bijvoorbeeld TA
only gaan of naar TA/RA, waarmee je
alle vliegtuigen in de omgeving op je
scherm krijgt. TA/RA zet je natuurlijk
pas aan als je de baan opdraait. De rest
van de knoppen zijn nep geloof ik.

(7) zijn de speed brakes. Rechtermuis-
knop op de hendel is speed brakes ar-
med, linkermuisknop en schuiven zet je
de speed brakes uit, maar de standaard
toetsenbordcommando’s van FSX/P3D
werken hier ook. (8) zijn de flaps waar-
voor je ongetwijfeld ook al knoppen op
je throttle quadrant of je stick hebt inge-
richt. De flapstand wordt niet aangege-
ven in aantal graden maar eenvoudig in
1, 2, 3, FULL. Dan, (9) werkt wel maar
is een speeltje. Als je je hoofd rechtsom
draait kan je op het achterschot van de
cockpit een kastje zien en dat kan je
aanzetten hiermee. Dan krijg je een vi-
deobeeld van de linksvoor toegangsdeur
tot het vliegtuig. Waar is dit voor? Om
te checken of de deur gesloten is? Dat
kan je beter op je rechter MCDU contro-
leren. Om de stewardessen te bekijken?
Toevallig zijn ze op het moment dat jij
kijkt niet op die plek. Grapje van de ma-
ker. (10) zijn de parking brakes, met
daaronder de rode knop waarmee je het
landingsgestel handmatig kunt uitzetten.
Is niet gesimuleerd. Eigenlijk begint dit
een langer lopend verhaal te worden van
wat er allemaal niet werkt in deze add-
on en dat is toch een beetje onsportief.
De dingen om serieus te kunnen vliegen
werken namelijk wel allemaal en werken
ook goed, bijvoorbeeld de flight ma-
nagement computer. Ik heb slechtere
voorbeelden gezien. Waarschijnlijk zal
het in de A320 van FlightSimLabs wel
allemaal werken maar er is een prijsver-
schil.

De throttles van de Airbus verschillen
wezenlijk van wat je gewend bent. Er
zitten ‘click spots’ op. Je kunt dat zien
aan de kleine witte driehoekjes die naar
rechts wijzen. De gashendels hier staan
nu op de click spot IDLE. Naar boven toe
kom je CL (CLIMB) tegen, meer naar
boven toe FLX of MCT (maximum conti-
nuous trust) en dan als bovenste stand
TOGA (take off go around). Bij TOGA
wordt het maximale vermogen geleverd.

Bij FLX MCT heb je een derated climb
dat wil zeggen dat het take off vermo-
gen is teruggeschroefd. Welke mate van
derated climb je moet instellen is afhan-
kelijk van de baanlengte, wind, bela-
ding, temperatuur, enz. En dat wordt
allemaal door anderen dan de piloten
uitgedokterd en dat wordt ook voorge-
schreven uit overwegingen van brand-
stofbesparingen. Wat natuurlijk niet wil
zeggen dat de captain niet verantwoor-



delijk blijft voor het op tijd loskomen
van de baan. Het eerste stuk van de
klim gaat vrij stijl maar na een korte
periode zie je in je PFD een mededeling
verschijnen dat je throttle terug moet
naar de click spot CL (climb). Daarna,
als de auto throttle aan blijft hoef je de
gashendels niet meer aan te raken, ook
niet bij de afdaling. Alleen vlak voor de
baandrempel gaan ze op IDLE en dan
gaat automatisch de auto throttle eruit.
Eerlijk gezegd: Dit vliegt lekker.
Reverse thrust is eveneens mogelijk (F2
ingedrukt houden of de knop die je
daarvoor hebt ingericht) en dan zie je de
gashendels verder teruggaan en de twee
zwarte flaps op de hendels komen om-
hoog. De throttles weer terug op idle
heft de reverse thrust ook weer op.
De trimwielen had je al gezien en daar is
niets nieuws over te melden.
Je ziet twee knoppen onder de throttles
met daarop ENG1 en ENG2. Starten van
de motoren doe je door de draaiknop
daaronder naar IGN (ignition) START te
draaien en dan een van de ENG knoppen
in te drukken. Zeg maar dat dat de
brandstoftoevoer is. Is allemaal heel
simpel. Er zat ook nog een knop ENG
MANUAL START op het overhead panel
maar die deed niets.

Dit artikel is geschreven sterk leu-
nend op de video’s van Doofer911
die je hier kunt vinden:
https://www.youtube.com/watch?v
=TRCbOc1QgSw  en met de vol-
gende artikelen zal dat niet anders
zijn. Dus warm aanbevolen deze
video’s als je de Engelse taal
meester bent. Ook de boeken van
Mike Ray zijn altijd lezenswaardig
en bovendien humoristisch, dus
niet droog en dat helpt. Kijk eens
hier: http://utem.com/  Ook warm
aanbevolen.  Erik.

https://www.youtube.com/watch?v=TRCbOc1QgSw
https://www.youtube.com/watch?v=TRCbOc1QgSw
http://utem.com/


We gaan het leven wat makkelij-
ker maken.

Tot nu toe hebben we nog niet ge-
keken naar onze grote vriend, de
trimvlakken. Zoals elke flight sim-
mer of echte piloot weet, kan je
niet ver vliegen als je de stand van
je vliegtuig steeds moet bijhouden
door eenvoudigweg te trekken of
duwen met de flightstick/yoke
(vliegstuur) en dus voortdurernd
druk moet houden op het stuurap-
paraat. Je zou heel snel moe wor-
den, zodat vluchten niet veel
langer dan een paar minuten zou-
den zijn. Niet leuk en ook niet erg
praktisch! Geen twijfel dat je al
gebruik maakt van de trimvlakken
om je te helpen, maar begrijp je de
theorie er achter en doe je het wel
goed?
De trim control in de cockpit laat
meestal een ‘tab’ bewegen dat een
klein secundair controlevlak is dat

is vastgemaakt aan de achterrand
van een hoofd besturingsvlak.
Door deze tab te bewegen kunnen
we de luchtstroom over dat hoofd-
besturingsvlak veranderen zodat
de aerodynamische druk op onze
stick verdwijnt.
Een voorbeeld. Hier zie je een ele-
vator in een positie die we zien als
we het vliegtuig met de neus naar

beneden duwen door druk op de
stick naar voren. Maar je hebt ook
de tab, de extra flap achteraan de
elevator, die in een neutrale positie
staat en daardoor niets doet. Bij

deze configuratie zouden we voort-
durend druk naar voren moeten
houden om de neus in de naar-be-
neden-stand vast te houden.
En hier zie je de oplossing. De
trimtab is versteld naar neus naar
beneden. De kleine neerwaartse
kracht die de resulterende lucht-

stroom veroorzaakt aan de achter-
kant van de elevator is voldoende
om de gehele elevator in die posi-
tie te houden zonder enige extra
invoer van de piloot. Eindelijk ver-
lichting!
Dezelfde algemene principes zijn

ook van toepassing op de aileron
trim tabs en de rudder trim tabs.
Een eenvoudige General Avialion
trainer heeft meestal alleen een
instelbare elevator trim tab en doet
het verder met vaste trim tabs voor
de ailerons en de rudder. Dat is
prima en er kan goed mee ge-
stuurd worden bij een klein een-
motorig vliegtuig dat langzaam
vliegt en met torque van de motor
zoals de Cessna 172. Maar als de
kracht van de motor of het aantal

motoren toeneemt zul je zien dat
ook aanpasbare aileron- en rudder
trims zijn aangebracht.
En alsof je het niet zou weten, er
zijn altijd uitzonderingen, en onze
Cub behoort daar toe. Sommige
fabrikanten van lichte vliegtuigen,
zoals Piper gebruiken een ‘stabili-

GENERAL AVIATION (GA)
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sator’ waar de gehele horizontale
stabiliser beweegt en niet een ele-
vator met een aparte trim tab zoals
eerder beschreven. Door de angle
of attack van de stabiliser te veran-
deren met een hendel of zwengel
kunnen we ook te veel druk op on-
ze stuurknuppel nivelleren. Bij de
Piper Cherokee wordt nog een an-
dere variant gebruikt want daar is
eigenlijk geen elevator. Vliegtui-
gen die op deze manier zijn gecon-
figureerd maken meestal gebruik
van trimtabs die over bijna de ge-
hele achterkant van de stabiliser
lopen en de andere kant op draai-
en dan de conventionele trim tabs.

Dit veroorzaakt een kracht die, als
de piloot de stick loslaat, ervoor
zorgt dat het vliegtuig weer de
neusstand inneemt zoals die in de
eerdere uitgetrimde situatie was
om zo hetzelfde te bereiken wat
een gewone trim tab zou doen (in-
gewikkeld? Lees het artikel over
de Cherokee in Notam 195: https://
flightsimzeeland.files.wordpress.c
om/2015/06/notam-141016
195.pdf). Rationeel gezien vanuit
de piloot is het enige verschil, dat
hij bij de pre-flight inspectie (waar

we het de volgende keer over zul-
len hebben) zich ervan bewust
moet zijn dat sommige vliegtuigen
niet zijn uitgerust met trim tabs,
sommige bewegen in dezelfde
richting als de stabiliser en sommi-
ge in tegenovergestelde richting.
Je moet eenvoudig weten met wel-
ke uitvoering je te doen hebt.

Ups en downs

Om in de flight simulator de trim
te sturen is de beste methode
knoppen op je yoke/yokestick hier-
voor te benoemen, of als het echt
niet anders kan de toetsen op het
num pad van je toetsenbord. Laten
we eens bekijken hoe je op de juis-
te manier moet trimmen in een
simpele klim met onze Piper Cub.
In deze aflevering vliegen we van
Jefferson County Int. (0S9) Port
Townsend, Washington, USA, van
ORBX. Ondanks zijn Int. (Interna-
tionale) status is het ten eerste een
GA veld met een ‘schuur’ van de
douane in een van de hoeken maar
het is een schilderachtige omge-
ving om te vliegen.
We gaan door een paar oefeningen
heen hoe we het vliegtuig op de
juiste manier in de klim en in de
afdaling moeten zetten vanuit
straight and level omdat dit de ba-
sis is van bijna alle manoeuvres in
de lucht. Oké, de cockpit in, de
lucht in en ga dan naar het zuid-
oosten en stabiliseer op straight
and level op 1.000ft door je vlieg-
tuig zo goed mogelijk te trimmen.

Geef nu langzaam gas tot full po-
wer en trek tegelijkertijd de stuur-
knuppel rustig naar achteren
totdat de horizon op de plek komt
waar de overkappingen van de ci-
linders samenvallen met de motor-
kap. Je ziet ook dat de horizon zit
op de tweede bout van onderaf van
het raamprofiel, allemaal goede
visuele aanknopingspunten. Houd
nu deze stand van het vliegtuig

vast op het oog en houd de druk op
de stuurknuppel. In de Piper Cub
is de beste stijgsnelheid rond de
55mph. Check deze snelheid in de
lucht en indien nodig, pas de stand
van de neus aan met behulp van de
visuele aanknopingspunten over
de neus heen. Wacht tot de snel-
heid zich heeft gestabiliseerd. En
herhaal deze procedure totdat je
een stabiele klim hebt van 55mph
maar houd in gedachten dat de vi-
suele aanknopingspunten bij jou
iets kunnen verschillen door een
ander gewicht, luchtdruk, enz.
Trim nu de neus een beetje om-
hoog terwijl je tegelijkertijd de
druk op de stuurknuppel vermin-
dert. Als de neus daarna nog naar
beneden wil zakken geef je weer
druk op de knuppel en trim je de

Jefferson County International Airport biedt veel. Veel ruimte, ook in de lucht,
faciliteiten op de grond en een café.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-141016-195.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-141016-195.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-141016-195.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-141016-195.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-141016-195.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-141016-195.pdf


neus ietsje meer omhoog voordat
je de druk op de knuppel lang-
zaam vermindert. Ga hier mee
door totdat het vliegtuig in een sta-
biele klim zit en er geen druk meer
is op de stuurknuppel of de neus
niet meer de neiging heeft te zak-
ken. Je hebt je kist nu op de cor-
recte manier getrimd voor de klim.
De trimtabs zijn klein en zeker
niet bedoeld als primair bestu-
ringsvlak dus ontwikkel niet de
verfoeilijke gewoonte om je neus-
stand (pitch) te veranderen door
hiervoor alleen de trimvlakken te
gebruiken! Pas altijd eerst de pitch
aan met de knuppel, houd hem
dan in die stand als de pitch naar
jouw zin is en trim dan om de druk
op de knuppel weg te halen. In de
echte wereld verandert de joystick/
yoke niet van stand tijdens het
trimmen. In de flight simulator zal
de joystick of yoke wel steeds een
beetje bewegen doordat de soft-
ware werkt met digitale re-cente-
ring van de nulzone. Maar als je je
concentreert op je neusstand en de
juiste techniek zal je waarschijnlijk
het verschil niet eens merken.
Achter elkaar gezet is de volgorde
voor het beginnen aan de klim: po-

wer - attitude - trim, of anders ge-
zegd: vol gas - neusstand - trim,
zoals je hier ziet.

Om weer straight and level te gaan
vliegen, gebruik liever de term ‘le-
vel off’, op onze nieuwe hoogte
gebruiken we eenzelfde techniek
maar dan heet het: attitude - power
- trim.

De reden waarom we de volgorde
veranderen is dat in een vliegtuig
met weinig vermogen we het vlieg-
tuig de tijd moeten gunnen om te
versnellen naar de kruissnelheid
voordat we power verminderen en

gaan trimmen. In dit
voorbeeld gaan we ‘off
levelen’ op 2.000ft en dan
opnieuw trimmen.

Wat omhoog gaat komt
ook weer omlaag. De vol-
gende oefening waarvoor
we worden opgeroepen is
te leren afdalen naar een
gegeven hoogte terwijl
we een gegeven koers
blijven vliegen. Dus van
onze uitge- trimde
straight and level vlucht
zetten we carb heat (ver-

warming van de carburateur) vol
aan en brengen de gashendel terug
naar idle (volledig dicht). De neus
zakt dan omlaag maar laat hem
niet verder zakken dan een paar
graden en maak weer gebruik van
de visuele aanknopingspunten.
Houd die neusstand vast, check of

je snelheid rond de 70mph ligt en
pas de neusstand aan indien nodig
om die snelheid te behouden.
Als we tevreden zijn over de sta-
biele afdaling met de juiste snel-
heid, trim dan het toestel uit. Ik

ben er zeker van dat je met behulp
van de visuele aanknopingspunten
voor afdalen, als die eenmaal in je
geheugen zitten, je in staat bent
om heel snel deze configuratie in
te stellen op het moment dat je
hem nodig hebt. Houd ook in ge-
dachten dat het instellen van de
motor enigszins kan afwijken voor
een ander vliegtuig dan de Cub en
dat je daarvoor in de plaats een
andere set van RPM en dalings-
snelheid moet toepassen.

Ga ervoor, Ace!

En nu moet je dit gaan oefenen om
je vaardigheden te vergroten bij de
klim, de afdaling en bij levelling
off. Je moet gewoon de juiste set-
ting weten van je attitude/power/
airspeed voor elke fase en de juiste
volgorde die je moet toepassen bij-
voorbeeld power - attitude - trim
en de techniek van het trimmen.
Begin je oefeningen met straight

Nuttige gereedschappen in de flight simulator zo-
als de Flight Analysis vervangen je instructeur
omdat je een eerlijk beeld krijgt van je prestaties.

A2A’s Accu-Sim houdt bij hoe je om-
gaat met je vliegtuig en de systemen en
confronteert je met de gevolgen.



and level en vlieg naar een visueel
herkenningspunt (we proberen zo
veel mogelijk om geen gebruik te
maken van de klokken). Ga daarna
in een klim terwijl je de koers naar
dat herkenningspunt hetzelfde
houdt en klim tot 1.000ft waar je
gaat ‘afvlakken’ naar straight and
level. Wanneer je eenmaal goed in
straight and level zit, begin dan
aan een afdaling waarbij je ge-
bruik maakt van de juiste techniek
en je koers handhaaft voordat je
uiteindelijk weer ‘off levelt’.
Als je vliegt met Flight Simulator X
op met Prepar3D herhaal deze oe-
fening nog eens een paar keer
voordat je naar Options > Flight
Analysis venster gaat om daar pre-
cies te bekijken hoe je gevlogen
hebt. Als je alle hierboven genoem-
de tips hebt opgevolgd zul je ver-
baasd zijn hoe accuraat je wel hebt
gevlogen (zie de vorige pagina).

We gaan de dingen omdraaien

Tot nu toe hebben we gevlogen in
een (hopelijk) rechte lijn. En dan is
het nu tijd om om te draaien en
weer terug te vliegen naar het
vliegveld. Maar voordat we dat

doen, laten we eerst even kijken
wat er aerodynamisch gebeurt als
we een bocht maken. Eerst zijn we
in straight and level. Je ziet dat de
kracht van de lift (de lift compo-
nent) verticaal werkt. Het volgen-
de plaatje laat onze Cub zien in
een bocht en terwijl de gewicht-

component nog steeds loodrecht
naar beneden naar moeder aarde
wijst is de liftcomponent nu gekan-
teld naar de binnenkant van de
bocht. Dat betekent dat onze veri-
cale component van die lift nu iets
kleiner geworden is dan het in
straight and level zou zijn en dat
betekent dat de vleugels effectief
minder verticale lift opwekken. Bij
rustige vriendelijke bochten is de
verandering in verticale lift niet
erg groot maar gecombineerd met
het secundaire effect waar we het
in de vorige aflevering over gehad
hebben, is dat toch genoeg om er-
voor te zorgen dat de neus van het
vliegtuig gaat zakken. En dat bete-

kent, als wij een constante hoogte
willen handhaven gedurende de
bocht we hiervoor moeten com-
penseren door een lichte druk naar
achteren op de stick te geven als
we de bocht inrollen en moeten we
de druk op de stick verminderen
als we weer uit de bocht draaien.
Voordat we beginnen met het oefe-
nen van bochten draaien moeten
we ons wel realiseren dat wij niet
alleen zijn daar in de lucht en een
echte piloot scant altijd het lucht-
ruim om ver te blijven van andere
vliegtuigen en objecten. En dat is
vooral belangrijk als je een bocht
gaat maken! Scan altijd de lucht in
de richting waar je naar toe wilt
draaien en blijf checken geduren-
de het maken van de bocht. Dit
vergeten bij een examen in de ech-
te wereld resulteert zonder meer in
zakken.
Om deze fundamentele piloten-
vaardigheid te oefenen begin je in
een uitgetrimde straight and level
vlucht terwijl je vliegt in de rich-
ting van een herkenbaar punt ver-
der voor je uit in het landschap.

De A2A Piper Cub wordt geleverd met
verschillende bekende uitvoeringen
waaronder skies.

Een van de redenen om in een simpel vliegtuig te beginnen is dat we ons concen-
treren op de technieken en niet worden afgeleid door al die klokken waar we al-
leen maar de verschillende wijzers gaan najagen.



Leg het vliegtuig naar links in een
aangename helling terwijl je de
stick tegelijkertijd rustig naar ach-
teren trekt om je hoogte te hand-
haven. De truc is hier dat je, welke
druk je ook voelt op de stick, je je
concentreert op het constant hou-
den van de hellingshoek en tege-
lijk de neus in de juiste stand
houdt. Check regelmatig de hoog-
temeter om er zeker van te zijn dat
de aanpassing van je pitch correct
is om dezelfde hoogte te houden in
de bocht.
Een van de voordelen van deze Pi-
per Cub voor het eerste deel van
onze training is dat we niet voort-
durend in de verleiding komen om
even snel op onze vertical speed
meter te kijken tijdens deze boch-
ten. De VSI (Vertical Speed Indica-
tor) geeft de mate van stijgen of
dalen altijd vertraagd weer het-
geen, door de bouw, eigen is aan
deze meter en dat kan ertoe leiden
dat piloten de naald van de klok
achterna gaan zitten in plaats van
zich te concentreren op een con-
stante hoogte.
Ga door met het draaien van deze
linkerbocht totdat je tevreden bent
met de hellingshoek die constant
moet zijn en met het handhaven
van je hoogte.
Verwacht je al een beetje wat ik
wil gaan zeggen? Houd de stand
van je vliegtuig (attitude) constant
in de gaten door in de omgeving
visuele aanknopingspunten te kie-
zen en onthoud ze ook.
De twee afbeeldingen hier laten

zien welke punten ik gebruik in de
A2A Piper Cub. Elke keer als ik
een linkerbocht in wil draaien bij
normale kruissnelheid hoef ik de
Cub alleen maar zo te draaien dat
de horizon samenvalt met de bo-

venrand van het instrumentenpa-
neel, de rechter afdeklaat van de
motor en de onderste bout van het
raamprofiel. Oefen dit een paar
keer en je zult verbaasd staan hoe
snel je je techniek ontwikkelt al-
leen maar door gebruik te maken
van de aanknopingspunten om je
heen. Check daarna in Flight Ana-
lysis hoe je het hebt gedaan.

Natuurlijk willen we niet altijd
naar links draaien dus herhaal de-
ze oefening met een helling naar
rechts. Houd in het achterhoofd
dat we niet altijd de kracht op de
stick volledig wegtrimmen, bij-
voorbeeld niet bij bochten, bij
stalls en bij luchtacrobatiek. Als
we dat wel zouden doen, zouden
we geconfronteerd worden met
stevig correctiewerk op de stick als
we eenmaal terugkeren naar
straight and level.

De volgende keer

Nou, dit was het wel weer even.
We hebben nu de eerste afbeta-
lingstermijn gehad van de basis
vliegmanoeuvres die je in staat
stelt om veilig en hopelijk ook cor-
rect je vliegtuig onder controle te
hebben. Dus herhaal de oefenin-
gen totdat het allemaal vloeiend en
accuraat gaat. Doe er gewoon je
best op je de visuele aanknopings-
punten te herinneren voor elke fa-
se van de vlucht en oefen op de
overgang van de ene fase naar de
andere geholpen door bijna alleen
de referentiepunten die je ziet
rondom. De volgende keer begin-
nen we gewoon weer op de grond
om de pre-flight procedures door
te nemen voordat we beginnen aan
‘balanced turns’ en het juiste ge-
bruik van de rudder.

Tien jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vlie-
gen. In die tien jaar is er veel, veel
verbeterd aan vooral de add-ons
voor de flight simulator. Het werd
daarom tijd om deze series te her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 2 van serie 1.

Erik

De volgende aflevering maken we kennis met de ‘walk around’ en de uitgebalan-
ceerde vlucht.



Goh, wat waren we blij indertijd met Plan-G, die
prachtige gratis flight planner voor General Aviation.
Alles gebaseerd op de navigatie database van FSX zelf,
dus geen SIDs, geen STARs, wel approaches, net zoals
je het kunt vinden in de default GPS van FSX. Ik ben
Plan-G een beetje uit het oog verloren door de aan-
schaf van de Garmin GTN750 en ben dus niet meer
precies op de hoogte van de stand van zaken bij Plan-
G. Maar doordat de GTN750 zo een beetje al je wen-

sen vervult word je ook lui. En een beetje ongedurig.
De nieuwsgierigheid gaat het toch weer winnen.

Derhalve was het onmogelijk om niet te reageren op al
die meldingen van een nieuwe freeware flight planner
voor GA of eigenlijk twee nieuwe flight planners: De
eerste is VfrFlight van Łukasz Kulasek  en de ander is
Little NavMap van Alexander Barthel, die ik hier be-
spreek. Beide voor FSX, FSX Steam en Prepar3D. Ik geef

je even de twee website adressen zodat je zelf een
beetje kunt surfen:
https://www.youtube.com/user/lukaszkulasek/featur
ed
https://albar965.gitbooks.io/little-navmap-user
manual/en/
Dit tweede adres is dus voor Little NavMap en hier kan
je de Engelse handleiding binnenhalen en zo verder
spitten.

van LOWI naar LFST

https://www.youtube.com/user/lukaszkulasek/featured
https://www.youtube.com/user/lukaszkulasek/featured
https://www.youtube.com/user/lukaszkulasek/featured
https://albar965.gitbooks.io/little-navmap-user-manual/en/
https://albar965.gitbooks.io/little-navmap-user-manual/en/
https://albar965.gitbooks.io/little-navmap-user-manual/en/
https://albar965.gitbooks.io/little-navmap-user-manual/en/


Hierboven zie je hoe het eruit kan zien als je hem net
hebt binnengehaald. Kàn zeg ik want alle verschillende
vensters (Flight Plan, Information, Map, Search, Simula-
tor Aircraft, Flight Plan Elevation Profile) kun je undoc-
ken en ergens anders op je bureaublad zetten. Dat is
fijn want dan haal je meteen de map uit de omkadering
weg zodat je die veel groter ergens anders kunt neer-
zetten. En ook het verticale profiel lijkt interessant om
ergens anders als lange smalle strook neer te zetten.
Maar wees er voorzichtig mee, de vensters uit het grote
kader weghalen is een stuk eenvoudiger dan alles weer
terugzetten. Ik vlieg zelf met de map apart zoals je bo-
venaan de vorige pagina kunt zien. De versie die je hier

ziet is de bètaversie 1.4.0. Het verschil is dat er nu air-
spaces en controlzones zijn ingebouwd en nog wel wat
meer verbeteringen, want alles is nog in beweging met
Little NavMap. De ‘club’ telt inmiddels vele trouwe pro-
beerders die regelmatig tips en wensen opzenden naar
Alexander Barthel en een van de veel uitgesproken
wensen is SIDs en STARs. Ja, oké en dat kan natuurlijk
niet met de database van FSX, approaches wel. Een ap-
proach is het laatste stukje van de landing, het stuk
naar de baan toe vanuit een bepaald punt, de Initial Ap-
proach Fix (IAF) waar het punt van vastligt en ook de
hoogte. Die staan wel in de database van FSX. Nou ja,
zo goed als het kan want de database is zwaar verou-

derd. De STAR of ook genoemd de Arrival is meer iets
van de grote luchtvaart en dat is de nadering naar de
IAF. Ik vertel het allemaal een beetje vereenvoudigd.
Dat wil nog niet zeggen dat GA-vliegers zijn vrijgesteld
van het vliegen van een STAR. Ze zullen alleen die STAR
meestal handmatig moeten invoeren omdat (tot voor
kort) dat niet in de ingebouwde GPS zat. Zàt, zeg ik
want met de Garmin GTN750/650 is dat veranderd. Het
is lastige materie. In elk geval, indien ik een flightplan-
ner zou willen maken (kan ik niet) waar SIDs en STARs
wel in zitten moet ik de oude FSX-database weggooien
en een nieuwe opbouwen en dan ben ik eigenlijk al een
beetje verplicht gebruik te maken van bronnen waar-
voor betaald moet worden (fsAerodata). En daar gaat
mijn freeware  flightplanner. Of misschien kan gebruik
gemaakt worden van databases van bijvoorbeeld Jep-
pesen of Navigraph. En dat druist ook een beetje in te-
gen het idee van freeware. Datzelfde geld voor Plan-G
van Tim Arnot en voor VfrFlight van Łukasz Kulasek.
Overigens, er zijn mogelijkheden om die verouderde
database van FSX te updaten maar daarmee heb je nog
geen SIDs en STARs.

Na downloaden en unzippen is het simpelweg het .exe
bestand aanklikken en dan vraagt het programma je de
weg naar de scenery config file van je flight simulator
teneinde de complete navigatie database te installeren.
Dat updaten van de database hoef je maar één keer te
doen, eh, nou ja, als je nieuwe scenery installeert zou je
het ook opnieuw moeten doen. Voor de zekerheid dan.
Als bijvoorbeeld de ligging van de baan in het oude FSX
afwijkt van de nieuwe add-on. H’m wordt dit verhaal
niet te ingewikkeld?
Laten we met iets leukers en iets simpelers doorgaan.
Het verticale profiel. Dit hier is een vlucht in Zwitser-



land en Oostenrijk en dat kun je zien. Er staat heel wat
in dit plaatje: vertrek en eindpunt, afstand van huidige
positie tot vertrek en tot de plaats van bestemming, de
verschillende waypoints van de route, kruishoogte, vei-
lige hoogte, enz. En belangrijk, de TOD, de Top Of Des-
cent, het punt waar je moet gaan dalen uitgaande van
een bepaalde daalsnelheid. Dat verticale profiel: bij
Plan-G vroeger moest je dat handmatig inbrengen met
behulp van ‘bodemprofiel’-gegevens die je van het net
moest halen. Hier zit het er standaard in. Mooi zo!

Het invoeren van een vluchtplan kan op meerdere ma-
nieren. Ten eerste door in het search menu een ICAO
code of naam in te voeren en dan met de rechtermuis-
klik een menu naar voren te halen. Daarop aangeven
dat dit de haven van vertrek is. Dat doe je net zo met de
bestemming. Je kunt de luchthavens ook op de kaart
aanklikken en dan dezelfde procedure. Invoeren van
navaids kan via het search menu maar ook met de pijl
op een leg in de kaart zoals hier rechtsboven is te zien.
Je kunt ook een vluchtplan puur als tekst invoeren,
maar houd er rekening mee dat SIDs en STARs niet ge-
accepteerd worden en er kunnen nog wel wrijfpunten
ontstaan tussen een plan gemaakt in FSCommander
met de laatste Airac en de verouderde database van
FSX.  De maker heeft gemeld dat dit hem ook bezig-
houdt en aangezien er in korte tijd heel wat updates

gevolgd zijn kan je verwach-
ten dat hij ook echt op zoek
is naar een oplossing. Hij
heeft op het forum uitgelegd
waar nu precies de schoen
wringt en van zijn verhaal
kon ik iets volgen. En iets is
meer dan niets. Aan de foto
van Alexander Barthel kun je
zien dat hij een nerd is dus
dat komt wel goed.
Je kunt ook voor het invoe-
ren van een vluchtplan naar
de map in je computer gaan
waar je vluchtplannen zijn
opgeslagen en daar aanklik-
ken. Little NavMap ‘eet’ en
schrijft .pln plans en ook, op
verzoek, .gfp plans die ge-
schikt zijn voor de Garmin
GTN 750/650. Je kunt kiezen
voor Victor routes of jet rou-
tes of klassieke navigatie met
NDBs en VORs. Enzovoort,
enzovoort. Lees de manual
(read the f….ing manual).

Search, zoeken (naar navaids
bijvoorbeeld) kan op verschil-
lende manieren waaronder
invoeren van tekst met ge-
bruikmaking van *, maar lees
hierover de handleiding.
Daarnaast zijn er allerlei
zoekfilters die je kunt inscha-
kelen zoals hiernaast gedaan
is met luchthavens in een
straal tussen 200 en 400nm
rondom Frankfurt.
Met je muis over bijvoor-
beeld een luchthaven gaan

Een navaid invoegen in een vluchtplan door op de leg te klikken en te schuiven.
Een info-menu van de navaid verschijnt.

Wijziging van de VOR TRA door simpelweg te klikken en te schuiven van het
waypoint TRA naar KLO. Een selectiemenu komt naar boven.

Search functie: zoek naar luchthavens in een straal van 200 tot 400nm rondom.

Inzoomen op een luchthaven levert een zeer gedetail-
leerd diagram op met duidelijk de verschillende par-
kings en ramps aangegeven. Dit is Hamburg.



opent een informatieschermpje waar heel veel informa-
tie staat o.a. ook het weerbericht. Je moet wel even de
codering voor weerberichten leren. Ga anders even
naar Notam 216 laatste artikel: https://flightsimzee
land.files.wordpress.com/2015/06/notam-160915
2161.pdf   Maar niet alleen informatie over luchtha-
vens, ook over NDBs en VORs, missed approach instruc-
ties, nou ja, veel informatie. Echt iets dat je zelf even
moet verkennen.
Het flight plan, als je dat eenmaal klaar hebt levert je
veel informatie: frequentie van bakens, nog te vliegen
mijlen, airways. Dubbelklikken op een van de elemen-
ten van het vluchtplan levert ook weer extra informatie
op die in het informatievenser verschijnen. Een enkele
klik markeert het element op je map.

In het venster Information zit verder een venster
Weather waar je het weer meer gedetailleerd kunt le-
zen. Little NavMap neemt de weergegevens over van
FSX zelf maar kan ook gegevens binnenhalen van NOAA
online Weather Service en van VATSIM network online
weather service. Bovendien van Active Sky Next of
AS16, indien geïnstalleerd. Het Informatievenster is in
de nieuwste bètaversie inmiddels uitgebreid met nieu-
we tabs: procedures, navaids/ airways, airspaces.
In het venster Simulator Aircraft vind je allerlei gege-

vens over je eigen vliegtuig. Daar zit een tabblad in met
progress waar je uitgebreid kunt bekijken hoe je vorde-
ringen zijn tijdens de vlucht. In de nieuwste update is
daar een tabblad bijgekomen voor AI/Multiplayer vlieg-
tuigen. Als je op de kaart met de muis op een AI/Multi-
player kist gaat staan krijg je ook een uitgebreide over-
zicht van dit toestel.

En eigenlijk is dit nog maar globale overzicht aan infor-
matievensters ook de kern van deze mooie freeware:
informatie, informatie, informatie. Overweldigend in
het begin. Typisch een programma waar je langzaam
stap voor stap in moet groeien. De handleiding is 76 pa-
gina’s in het Engels of Duits dus dat is te doen. Ik ga het
voorlopig gebruiken want ik wil hierin een beetje thuis
raken.

En dan komt natuurlijk de gedachte naar boven: En hoe
zit het nu met dat nieuwe freeware programma van
Łukasz Kulasek of hoe zit het momenteel met Plan‐G,
want Tim Arnot zal toch ook niet stil hebben gezeten?

Hè gelukkig, er valt nog een boel te onderzoeken en te
schrijven. Stel dat je als schrijvr niet meer weet wat je
moet schrijven.

Erik.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-160915-2161.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-160915-2161.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-160915-2161.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-160915-2161.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-160915-2161.pdf


Wat een mooie foto die van FSW! Voor iets dat
nog helemaal van de grond moet komen. Ja,
maar het is een prachtige plaat! Flight School
van Dovetail Games is niet meer. Nee, met het
begin beginnen. Microsoft Flight is niet meer.
Indertijd toen men er bij Microsoft achter
kwam dat de flight simulator nooit goud geld

zou opleveren draaide men de kraan dicht. De
flight simulator heeft maar een beperkte
markt. Het is wel zo dat flight simmers veel
geld uitgeven aan hun hobby maar het zijn er
te weinig. Een nichemarkt. Microsoft heeft
toen in een laatste reddingspoging (lees winst-
gevend maken) geprobeerd er een game van te
maken, want een game spreekt jongeren aan.
En dat is geflopt. Het bestaat nog wel maar er
zijn geen ontwikkelingen meer. Toen verkocht
Microsoft de rechten van de grote flight sim
aan Lockheed Martin en aan Dovetail. Dovetail

heeft dat idee van een lichtere game-achtige
flight sim voor nieuwelingen niet laten varen
en is toen begonnen met Flight School. Ook dat
is ter ziele. Te weinig voorbereiding. Die voor-
bereiding heeft men nu overgedaan en dat is
Flight Sim World. Zelfde oude idee opnieuw
vormgegegeven en hopelijk nu wel goed voor-
bereid en 64 bits!. Van mij mag er een lichtere
flight sim game komen die nieuwelingen aan-
trekt. Waarom niet? Kijk hier:

https://flightsimworld.com/ of hier
http://www.mutleyshangar.com/reviews/jess/bs-
fsw/bs-fsw.htm

https://flightsimworld.com/
http://www.mutleyshangar.com/reviews/jess/bs-fsw/bs-fsw.htm
http://www.mutleyshangar.com/reviews/jess/bs-fsw/bs-fsw.htm
https://flightsimworld.com/


Ingezonden door Dick Willebrands


