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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!

F L I G H T S I M  Z E E L A N D

GEOFS: Een speeltje. Maar een
leuke. Een flightsim in je brow-
ser met Google Earth als onder-
grond. Niets installeren en
gratis

Ron Konings krijgt bezoek van
CTV-Zeeland voor een beeld-
verslag van zijn flight Simulator.

De frequenties van EHAM en
EHRD zoals ze nu zijn. Jaap den
Ouden zocht het uit.

Sierra Nevada en
Yosemite
De laatste etappe van onze lan-
ge reis langs de westkust van
Noord Amerika. Nu niet meer
langs de kust maar over berg-
ketens met als sluitstuk een
spectaculaire trip door het dal
van Yosemite.

Airbus 320
deel 2
power on
Vanaf Cold and Dark. We gaan
de Airbus opstarten.

GENERAL AVIATION GA
Back to Basics

Serie 1 Les 2 Preflight en

groundhandling procedu-

res.

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


Geen verslagen van de vergaderingen in juni want wie kan zich die nog herinneren na de vakantie?

Direct vliegen in je internetbrowser met als ondergrond Google Earth, achttien vliegtuigen/luchtvaartuigen, niets installeren en gratis. Leuk! Valt kwalitatief
best mee. Ondekt door Carlo van Oers in zijn nimmer aflatende speurtocht naar sceneryprogramma’s op het internet. Ga naar: http://www.geo-fs.com/

Ron werd geïnterviewd door een bevallige dame van CTV-Zeeland en zoals we
gewend zijn wist hij het enthousiasme voor de flightsim wel over te brengen.
Ik hoop dat de link nog bestaat als je dit leest: http://www.ctvzeeland.nl/met-
beide-benen-op-de-grond/content/item?983147

Jaap den Ouden heeft alle frequenties
van EHAM en EHRD even uitgeplozen
want er is nogal wat veranderd.

EHRD ILS

RWY 06 109.10  / 57

RWY 24 110.90  / 237

VOR

RTM   110.40

HSD    115.15

ROT  350,50

RR NDB    404.50

STD NDB    386

EHAM ILS

06      110.55 / 058

22      109,15 / 222

27      111.55 / 267

18C    109.50 / 184

18R    110.10 / 184

36C    108.75 / 004

36R    111.95 / 004

VOR

SPL    108.40

SPY    113.30

AMS   113.95

PAM   117.80

http://www.geo-fs.com/
http://www.ctvzeeland.nl/met-beide-benen-op-de-grond/content/item?983147
http://www.ctvzeeland.nl/met-beide-benen-op-de-grond/content/item?983147
http://www.geo-fs.com/


De vorige etappe van deze lange reis langs de west-
kust van Noord-Amerika zijn we geëindigd op Verno-
nia (05S) in Oregon en nu zit ik er een beetje mee. We
zouden de trip eindigen in San Francisco maar dat is
nog een heel eind vliegen en de Bonanza is nu ook
weer niet een snelheidsding dus ik had me al voorbe-
reid op een lange reis met tussenstops. En de westkust
van dit stuk kan je toch niet vergelijken met dat prach-
tige ‘fjorden’-gebied waar we tot nu toe hebben gevlo-
gen. Eigenlijk een beetje saai. En dan lacht het geluk
mij weer toe zoals zo vaak (je bent ervoor geboren)
want ik krijg een telefoontje uit Portland hier vlakbij of

ik eventueel wil meevliegen met een TBM 850, een
snelle turboprop die richting San Francisco moet.

En dat is dan weer zo een buitenkansje. Een voorstel
waar je geen nee tegen kunt zeggen. Als ik de Bonanza
nu even naar Portland vlieg, want daar zit een kantoor
van mijn verhuurder, dan kan ik overstappen op de
TBM. De piloot zit te springen om een co-pilot. Hij heeft
al een lange reis achter de rug en hij voelt er niets voor
om dit laatste stuk alleen te vliegen. Zo gezegd, zo ge-
daan. Een fraaie TBM 850 met een volledige glass cock-
pit. Yes! Zeg maar een beest in mooi rood met wit.

Een lange reis langs de westkust van Noord-Amerika
Sierra Nevada en Yosemite



Maar ik stel wel mijn voorwaarde! Ik wil zo graag door
de Yosemite Valley vliegen, dat moet spectaculair zijn
en dat is wel een stukje om. Maar mijn verzoek wordt
ingewilligd want mijn toekomstige captain heeft dit al
eens gevlogen en hij kan zich mijn wens goed voorstel-
len. Wat zit de wereld toch simpel in elkaar.

De route die we vliegen is erg eenvoudig. We gaan
rechtstreeks van Portland Int. (KPDX) naar Mammot Yo-
semite (KMMH), waar we een kop koffie drinken en dan

naar San Francisco Int. (KSFO),
maar dat laatsste stukje gaan we
door de Yosemite Valley en bij
San Francisco willen we natuurlijk
even de brug zien, want als je de
brug van San Francisco niet ge-
zien hebt, ja, wat moet je dan
verder?
Sierra Nevada betekent be-
sneeuwde bergketen die vooral
op het grondgebied van Californië
ligt, maar een kleiner deel, de
Carson Range, ligt voornamelijk in
de buurstaat Nevada. Er liggen
verschillende belangrijke natuur-
gebieden en bezienswaardighe-
den in de Sierra Nevada. Lake
Tahoe is het grootste alpiene
meer van Noord-Amerika en

Mount Whitney de hoogste berg van de 48 aaneenge-
sloten staten. Naast twee nationale monumenten en
twintig wildernisgebieden, telt het gebied ook drie nati-
onale parken: Yosemite, Sequoia en Kings Canyon Na-
tional Park. De aard van de Sierra Nevada wordt sterk
bepaald door de geologie en ecologie van het gebied.
Meer dan 100 miljoen jaar geleden vormde graniet de
diepe ondergrond. Vanaf zo'n 4 miljoen jaar geleden
werd de bergketen omhooggeduwd. Door gletsjerero-
sie kwam het graniet opnieuw bloot te liggen, wat re-
sulteerde in de kenmerkende lichte bergtoppen en
klippen van de Sierra. Door het gevarieerde landschap,

met verschillende hoogtes en klimaten, herbergt het
landschap nu een grote variëteit aan leven (Wikipedia).
Lake Tahoe komen we langs als we niet ver meer ver-
wijderd zijn van KMMH. De granieten domes komen we
op onze reis op verschillende plaatsen tegen vooral in
het Yosemite National Park. Een dome  onstaat als ge-
steentelagen van onderen omhoog gedrukt worden
waardoor een koepelachtige vorm ontstaat. Zeg eens
dat het niet interessant is.
Eenvoudige navigatie maar er valt een boel te zien en je
ziet het beter als je wat hoger gaat vliegen en dat zullen
we wel moeten. In de buurt van KMMH is de veilige
hoogte 12.500ft en dat is voor de TMB 850 geen enkel
probleem.

Niet elk deel van dit eerste traject is even spectaculair
van bovenaf gezien maar gelukkig ligt er een dik hand-
boek aan boord voor de Garmin G1000 en je weet, er is
niets mooiers dan studeren. Een van de lastigste dingen
bij dit systeem is de knoppen leren kennen, want onder

elke toets in de onderrand zit weer een aantal andere
menu-onderdelen verborgen en daaronder weer nog
meer menu’s. Gelukkig staan in deze manual uitgebrei-
de schema’s hoe al die menu’s in elkaar zitten en dan



gaat er een wereld voor je open. Hierboven zie je een
van deze schema’s. Interessant toch? Je kunt deze ma-
nual hier binnenhalen:
http://static.garmincdn.com/pumac/190-00498
07_0A_Web.pdf

En voort gaat de reis. We stijgen op van Mammoth Yo-
semith (KMMH) op zoek naar Yousemite Valley. Daar-
toe moeten we eerst klimmen naar een hoogte van
13.000ft want het gebergte rondom Yosemite Valley is
behoorlijk hoog en als je dan de vallei gevonden hebt
stort je je erin.
Yosemite Valley is een glaciale vallei in Yosemite Natio-
nal Park, in het oosten van de Amerikaanse staat Cali-
fornië. De vallei ligt in het westen van de Sierra Nevada

en is uitgesleten door de Merced River. Ze is ongeveer
13 kilometer lang en tot een mijl diep. Ze wordt om-
ringd door hoge granieten bergen zoals Half Dome en El
Capitan. Yosemite Valley is dichtbebost met dennen.
Het dal is wereldberoemd om z'n natuurschoon en
wordt gezien als de belangrijkste bezienswaardigheid
van Yosemite National Park. Tot de bezienswaardighe-
den in de vallei horen de rotsformaties Half Dome, El
Capitan, Sentinel Rock, Cathedral Rocks, Three Bro-
thers, North Dome en de Royal Arches. Er zijn vele, vele
watervallen. Spectaculair om te vliegen. En daarna vlie-
gen we door naar San Francisco om de Golden Gate
Bridge te bewonderen want zonder dat kan je natuurlijk
niet verder in dit leven. De Golden Gate Bridge is een

KMMH

http://static.garmincdn.com/pumac/190-00498-07_0A_Web.pdf
http://static.garmincdn.com/pumac/190-00498-07_0A_Web.pdf
http://static.garmincdn.com/pumac/190-00498-07_0A_Web.pdf
http://static.garmincdn.com/pumac/190-00498-07_0A_Web.pdf


hangbrug over de zeestraat Golden Gate, de opening
van de Baai van San Francisco in de Stille Oceaan en
verbindt het Schiereiland van San Francisco met Marin
County ten noorden van de metropool San Francisco. In
1930 ging de bevolking van San Francisco en Marin
County akkoord met de bouw van de brug. Door de
aandelencrisis uit 1929 kon de regering de bouw niet
financieren, uiteindelijk heeft de Bank of America, die
gevestigd is in San Francisco, de brug gefinancierd. De

kleur van de brug, international orange, is uitgekozen
door Irving Morrow (de vormgever van het ontwerpers-
duo) omdat deze goed te zien is in de mist die vaak bij
de brug te vinden is. De brug wordt onderhouden door
zo'n dertigtal schilders. In films is de brug een dankbaar
slachtoffer. Geen enkele brug is zo vaak ingestort in
films als de Golden Gate Bridge.  En zo zijn we aan het
einde gekomen van onze lange reis langs de westkust.

Erik.

De scenery van alle
artikelen is ORBX, de
drie toestellen waar-
mee gevlogen werd
zijn van Carenado en
de flight simulator is
Prepar3D versie 3.



Airbus 320 deel 2 power on
Nu we in de vorige aflevering alle
klokken, schakelaars, beeldscher-
men en nog wel wat meer hebben
leren kennen van de Airbus 320
gaan we gewoon eens wat leven
brengen in dit ding. We starten van-
af Cold and Dark, dus de gehele
cockpit is een dooie boel. Maar er is
een kans dat de Airbus, als je hem
voor het eerst opstart, dat de moto-
ren al draaien en je klaar bent voor
taxiën. We moeten daarom terug
naar Cold and Dark en dat hoef je
maar één keer te doen.

Ga naar de tweede MCDU, die van de
first officer aan de rechterkant van de
console en dan zal je het menu van
MCDU2 zien. Hier kan je veel regelen en
instellen. Je drukt dan op ACFT STATE
want daar kan je de staat instellen
waarin je het vliegtuig wilt aantreffen als
je aan boord stapt. In het tweede plaat-

je druk je op COLD DARK STATE en dan
valt alles stil in de cockpit. Cold and
dark zal de staat zijn waarin je je vlieg-
tuig aantreft als je ‘s ochtends de eerste
bemanning bent. En dan is ook echt al-
les uit. In het tweede plaatje zag je ook
dat TURN AROUND STATE groen ge-
kleurd was: we hebben het vliegtuig zo
aangetroffen. Dan staan de meeste din-
gen nog aan in de cockpit maar je moet
de FMC nog invoeren en de motoren
staan stil. Zo tref je de kist aan als je
een tweede of latere bemanning bent
die dag. In het rechterrijtje zie DEF (de-
fault) groen gekleurd. Dat hebben wij zo
gedaan, waardoor het vliegtuig als we
de flight sim de volgende keer opstarten
COLD AND DARK op het platform wordt
neergezet. TAXI STATE en TAKE-OFF
STATE, je voelt al welke kant dit opgaat,
maar dat behandelen we later. Eén ding
is duidelijk: als je maar weinig tijd hebt
voor de flight sim is dit natuurlijk heel

Deze A318 van Al Jaber Aviation, die luxe vliegtuigen verhuurt (zeg maar uiterst
comfortabele bizjets), staat op de blokken, motoren uit maar waarschijnlijk
staat de cockpit wel helemaal aan want die kan voorlopig even draaien op de
Gound Power Unit die je ook ziet staan.



handig. Ik heb mij laten vertellen dat er
ook piloten zijn die dit menuutje gebrui-
ken uit pure gemakzucht. Nou vraag ik
je toch!

Maar eerst de HANDLEIDING. Zonder
handleiding moet je niet in een airliner
gaan vliegen. Troost je, we gebruiken er
maar één van 114 pagina’s en bij de
PMDG 737 zal je je toch gauw door een
veelvoud van deze 114 pagina’s moeten
heen worstelen. Klik op het Windows
icoon in je taakbalk, dan programma’s >
Aerosoft > Airbus > Airbus 320 -321 >
Documentation en daar vind je Vol6-
StepbyStep EN.pdf (mag ook DE natuur-
lijk) en dat is de meest complete hand-
leiding. Hiermee zou je het moeten
kunnen doen. In de rest kan je later nog
eens gaan grasduinen indien je last hebt
van overtollige energie. Als deze artike-
len in de Notam toch tekort schieten
(hetgeen heel makkelijk kan gebeu-
ren) heb je deze manual als back-up.
Alles staat erin. Ook de checklists en
hier rechts laat ik er een zien met
kleurtjes. Ze kloppen echt en ze zijn
heel compleet en al die kleurtjes heb-
ben weer een betekenis. Geen wonder
dat ik heb gezocht naar iets eenvoudi-
gers. Ga even naar: http://studylib.net/
doc/8237103/airbus-320-321-cockpit-
flows voor een werkbare checklist. Privé
ben ik er ook een aan het samenstellen
in een nog handzamer en overzichtelij-
ker formaat en voor de eerste fase, de

cockpit tot le-
ven brengen heb ik die hierboven in ge-
bruik. We zetten de BATTERY MASTER
knoppen 1 en 2 aan en dan gaan op
verschillende andere knoppen lampjes
branden o.a. de knoppen van de brand-
stofpompen. Die moeten straks nog
aangezet worden. En dan gaan we zo
snel mogelijk wat stroom ‘van buiten’
halen, dus zetten we de EXTERNAL PO-
WER aan want het generatorkarretje of
hoe heet zo een ding staat buiten al

klaar. Dan zetten we de navigatielichten
aan. De knop zit in het EXT LT panel,
dat was panel 19 in onze vorige afleve-
ring. Je zet de navigatielichten aan als je
in de cockpit bezig bent of als technische
mensen hier bezig zijn. Dat is om de
ground crew te laten zien dat er binnen
gerommeld wordt.
En dan zouden we ook graag wat willen
zien op de verschillende schermen. Twee
knoppen links van het Primary Flight
Display kan je naar rechts draaien naar
BRIGHT en dan krijg je beeld. Probeer
maar even, dit wijst zichzelf. De twee

displays hebben je op dit moment nog
niet veel te vertellen omdat je nog niets
hebt ingevoerd in de MCDU (het invoer-
apparaat van de FMC). Maar daar gaan

we zo iets
aan doen.
Eerst nog
even de
twee ECAM
schermen,
Electronic
Centralised
Aircraft Mo-
nitors die
ook naar
BRIGHT
gedraaid
kunnen wor-
den met
twee knop-
pen verder
naar bene-
den. Als je
‘s nachts in
een cold
and dark
cockpit
stapt kan
het behoor-
lijk donker

Battery Master 1 en 2

http://studylib.net/doc/8237103/airbus-320-321-cockpit-flows
http://studylib.net/doc/8237103/airbus-320-321-cockpit-flows
http://studylib.net/doc/8237103/airbus-320-321-cockpit-flows


zijn en wil je toch graag een beetje licht.
Dat zal je op de tast moeten doen.
Meteen naast je rechterdijbeen links van
het trimwiel zitten twee draaischake-
laars, een voor FLOOD LIGHT en de an-
der voor INTEGRATED LIGHTS. Je kunt
ze allebei gebruiken als het nog stikdon-
ker is. Ze hebben een verschillende be-
naming maar doen precies hetzelfde en
zijn aan elkaar gekoppeld: Integrated
light verlicht alle knoppen en ook een
paar lampjes voor algemene verlichting
van het instrumentenpaneel. Je vindt
dezelfde draaiknop voor integrated light
ook op het overhead panel en dan denk
je, de OVHD INTEG LT knop op het
overhead panel zal dan wel alleen de
verlichting op dit paneel aanzetten. Niet
dus. Alle ‘knopverlichtingen’ worden op
deze manier aangezet. Ach niet zeuren
over een paar lampjes meer of minder.
Wel heel fraai. Op het overhead panel zit
ook nog een DOME schakelaar en eigen-
lijk zou je die moeten gebruiken bij een
donkere cockpit, integrated light bevalt
me beter, bovendien beter te vinden op
de tast.

We wilden wat beeld hebben op de twee
schermen recht voor ons de PFD en de
ND en liever geen testbeeld. Daarvoor

gaan we naar de twee MCDU’s en dat is
ook het laatste punt van deze kleine
checklist. Voor de twee MCDU’s gebruik
ik geen checklist want de MCDU’s zijn
eigenlijk uitgebreide ckecklists op zich.
Eerst gaan we naar de rechter MCDU die
we al kennen van het instellen van de
aircraft state. We gaan naar de LOAD
AND FUEL pagina dus druk ik in het ope-
ningsscherm op LSK L5. Ik heb even
alleen het schermpje weergegeven.
Neemt minder ruimte.
Daar moeten we het een en ander invul-
len in de amberkleurige hokjes. De
luchtvaart gebruikt het luxe woord am-
ber voor deze kleur.

PAX (NUM) is het aantal passagiers.
CARGO (MT) is de vracht in Metric Tons
en FUEL (MT) de brandstof in Metric
Tons. De Airbus is Europees en wordt
dus bij levering ingesteld op het metri-
sche stelsel maar dat kan je veranderen
als je in Amerika gaat vliegen.
Met de nummertoetsen op de MCDU
voer ik 120 in in het scratch pad. We
nemen 120 passagiers mee. Dan druk-
ken op links de bovenste toets (LSK 1L)
en dan verschijnt 120 in de vakjes voor
passagiers, zoals hieronder. We vliegen
zonder vracht dus daar vullen we - 0 -
in. En we laden 7 ton brandstof. Je ziet
dit alles in de afbeelding hier rechtsbo-
ven.

Door het invoeren van deze gegevens
zijn rechts de teksten BOARDING en
FUEL in amber opgelicht. Als je op de
toetsen daarnaast drukt begint het toe-
stel te laden, passagiers en brandstof,
maar voor de passagiers moet je eerst
de deuren openzetten als dat nog niet
gebeurd is en ook de cargo door als we
vracht mee zouden nemen. Als dat je
allemaal te veel wordt kan je ook druk-
ken op INSTANT daaronder dan gaat het
proces versneld en zonder zorgen over
de deuren. Maar natuurlijk gaan wij het
officieel doen.
Als je nu op FUEL drukt begint dit te
knipperen en wordt er brandstof gela-
den. Het maximum is 19.15 ton en het
tweede getal, 2.42 ACT (actual, wat er
nu in zit) gaat stijgen. Als je op RETURN
drukt ga je weer naar het hoofdmenu en
daar kan je ACFT DOORS aanklikken
waardoor je in de pagina voor de deuren
komt (zie volgende pagina). De boven-
ste vier zijn passagiersdeuren en de on-
derste twee zijn voor vracht. Als je op
de MCDU in deze DOORS pagina gaat
staan komt er automatische een sche-
matische afbeelding van het vliegtuig op
het onderste ECAM scherm dat het nog
eens verduidelijkt. Best wel verzorgd
allemaal.



We gaan naar de volgende checklist, de
cockpit preparation. De twee Engine
Master Switches zie je hier links. Die
moeten naar beneden staan op OFF. De
Speed Brake mag niet op ARMED staan.
Je ziet hier links bij de bedieningsschuif

RET staan. Je kunt de hendel van de
speed brake nog iets naar boven druk-
ken en dan is hij ARMED (Shift - / in
FSX). Wat vraagt er nog meer om een
verdere uitleg? De chocks zijn aange-

bracht dus de
parking brakes
kunnen los. Is
ook beter als
een vliegtuig
geparkeerd
staat en alle
systemen uit.
Je transponder
staat in stand-
by mode als je
ATC links bo-
venin het ven-
ster ziet,
anders even
draaien aan de
ronde knop
onder het ven-
ster. Het plaat-
je is een beetje
gedraaid maar
dit is hoe de
captain het
ziet.

De twee radio panels links en rechts van
de trimwielen worden aangezet met een
tuimelschakelaar. Beide gaan gelijk aan.
In de werkelijkheid is dat natuurlijk niet
zo.
ECAM Recall vraagt enige uitleg. In het

bovenste ECAM scherm komen in de
linker benedenhoek mededelingen of
waarschuwingen die je even moet door-
nemen. Maar die moet je eerst even
naar voren halen. Dat doe je op het
toetsenbord vlak onder de ECAM scher-
men, waar je de RCL toets indrukt. Dan
verschijnen die berichten als ze er zijn.

Na je check of de autopilot aan staat
gaan we naar het overhead panel. Met
de vorige aflevering moet het mogelijk
zijn de emergency lights te vinden en
ook zo de no smoking signs, wing + en-
gine anti ice, probe heat. Voor hot air /
bleeds / packs gaan ik toch weer even
het air conditioning panel laten zien
want dit wordt wat ingewikkelder.



Dat is de onderste van drie panelen. Je
ziet dat de twee PACKs knoppen FAULT
geven in oranje (amber?). Er werkt nog
niks daar want de motoren draaien nog
niet. Alle knoppen op dit paneel moeten
aan staan maar je ziet helemaal niets.
Wel als je op een van de knoppen drukt
want dan krijg je OFF te zien en dat is
niet de bedoeling. APU BLEED in het
midden is een uitzondering, die moet uit
staan. Blower/Extract Fans werkt niet in
deze simulatie. Dat was paneel 27 in de
vorige aflevering dus we kunnen aanne-
men dat dit aan staat.
Boven het AIR COND panel zit het ELEC
panel en daar moeten we checken of de
Engine Generators aan staan. Je ziet ook
daar FAULT en dat is hetzelfde verhaal
als bij de PACKs. Als je twijfelt of iets
aan staat of niet, klik dan even op de

knop dan zie je het vanzelf. Houd er
rekening mee dat de Aerosoft Airbus ook
veelvuldig gebruik maakt van de rech-
termuisknop om iets aan te klikken. De
APU GEN moet ook aan staan. De EXT
PWR hadden we in het begin aangezet
en dat werkt, dus je ziet ON in blauw.
De zes fuel pumps in het paneel daarbo-
ven moeten aan staan want anders krij-
gen we geen brandstof (nou ja, niet op
de officiële manier).
Boven het FUEL panel zit het HYD panel
voor de hydrauli-
sche druk. We
moeten daar de
ELEC PUMP aan-
zetten helemaal
rechts. De twee
hydraulische pom-
pen die op de mo-

toren zitten doen op dit moment nog
niks. Naast de hendel voor het landings-
gestel op je instrumentenpaneel zit een
metertje. De bovenste wijzer hiervan
gaat naar rechts als je de ELEC PUMP
inschakelt. Ja, dat werkt. Je hoort ook
vaak een ‘blaffende hond’ geluid als de
boel op druk gebracht wordt. Klinkt
overtuigend.
We gaan door met GPWS, Ground Proxi-
mity Warning System, het systeem dat
je waarschuwt als de grond te dichtbij
komt. Het paneel zit links van het AIR
COND paneel. Als we het op prijs stellen
bijtijds gewaarschuwd te worden, moe-
ten ze allemaal aan, behalve de meest
rechtse. Die gaat alleen aan als we een
landing met Flaps 3 maken in plaats van
Full Flaps.

FCS is Flight Control Systems of ook wel
FLT CTL. Dat paneeltje zit drie panelen
hoger dan de GPWS en de werking hier-
van is niet gesimuleerd. We kunnen hier
dus niks en we hopen maar dat Aerosoft
het allemaal goed gedaan heeft.
Het ADIRS panel is belangrijk. Air Data
Inertial Reference System. Hier worden
alle gegevens verzameld over positie,

airspeed, angle of attack, altitude, ui-
terst belangrijk voor de navigatie. Bij
het begin van de vlucht moet het vlieg-
tuig uitgelijnd worden op de positie waar
het ook werkelijk staat, want anders
begin je helemaal verkeerd. Je zou het
een soort kalibreren kunnen noemen. In
deze Airbus zit een iets vereenvoudigde
uitvoering. Je moet de drie draaiknop-
pen recht omhoog draaien naar NAV en
dan wachten. Dat duurt ongeveer vijf
minuten en dat zie je verschijnen in het
ECAM scherm (IR IN ALIGN 5 MN).

Het paneel voor de Comm Radio werkt
alleen op de console en niet op het over-
head panel die zit er voor de show.
Twee vensters voor de standby en de
actieve frequentie, een draaiknop be-
staande uit twee ringen voor het instel-
len van de frequentie voor de punt en de
ander voor achter de punt. En dan een
knop om de standby over te zetten naar
active. En dat is dus de radio voor de



communicatie. Over het instellen van
frequenties voor VOR- en ADF-bakens
hebben we het nog niet gehad. Die houd
je tegoed.

Maar nog steeds geen beeld op onze
PFD en ND. Inmiddels is er wel iets
nieuws verschenen op de linker MCDU
nadat we de knoppen op ADIRS hebben
verdraaid: RESET IRS TO NAV. De flight
management computer vraagt ons of we
even opnieuw een koppeling willen ma-

ken nadat de ADIR-knoppen zijn ver-
draaid. Het systeem checkt even of wij
het ermee eens zijn voor hij verder
gaat. Je ziet bovenin het scherm ook
nog even met welk motortype deze Air-
bus is uitgerust (CFM56) en hij laat
zien van wanneer de navigatiegege-
vens zijn: 11 nov 2015. Je drukt nu op
de INIT knop meteen onder het scherm
en dan kom je in de INIT pagina van de
MCDU. En wonder boven wonder staat
ALIGN IRS al klaar voor ons om geacti-

veerd te worden. Dus we drukken op de
knop ernaast. En dan is het weer even
wachten. Als het ‘calibreren’ achter de
rug is (de vijf minuten) verschijnt op
beide schermen het vertrouwde beeld.

En nu kunnen we beginnen met het in-
voeren van alle vluchtgegevens in de
linker MCDU, het laterale vluchtplan, het
verticale vluchtplan, de reduced power
voor take-off en nog wel wat meer. En
dat is voor de volgende keer.

Dit artikel is nummer 2 in een ho-
pelijk lange reeks over de kleinere
Airbus. Alles wat hier staat gaat
ook op voor de kleinere 318/319 al
zullen de beladingsgewichten en
zo wel anders zijn. Het is geschre-
ven sterk leunend op de video’s
van Doofer911 die je hier kunt
vinden:
https://www.youtube.com/watch?v
=TRCbOc1QgSw
en met de volgende 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 hu-
moristisch, dus niet droog en dat
helpt. Kijk een hier:
http://utem.com/  Ook warm aan-
bevolen.

Erik.

En DOOFER911 heeft nog veel meer in
huis dus niet alleen de Airbus. Naast de
gebruikelijke video’s over circuitvliegen,
landen, enz. vind je ook heel specifieke
die je nieuwsgierigheid weer prikkelen.
Ik strooi er een paar over deze pagina.
Video’s in het Engels, het is niet anders,
maar DOOFER911 heeft een duidelijk
schots accent en dat is een voordeel.
Met de vaak rollende -r- hebben Schot-
ten de neiging om beter te articuleren
dan de toch wat, eh, eh, gemakzuchtige
Engelsen. Ga even naar zijn officiële
website:
https://www.youtube.com/user/
Doofer911
Petje af voor deze veel producerende
flightsimmer.

https://www.youtube.com/watch?v=TRCbOc1QgSw
https://www.youtube.com/watch?v=TRCbOc1QgSw
http://utem.com/
https://www.youtube.com/user/Doofer911
https://www.youtube.com/user/Doofer911


Welkom terug!

Ik hoop maar dat je je basisma-
noeuvres hebt geoefend en dat je
je de visuele referentiepunten kunt
herinneren sinds de vorige afleve-
ring. Toen we begonnen met deze
serie wisten we ook wel dat je bij-
na stond te steigeren om de lucht
in te kunnen en daarom hebben
we de ground manoeuvres overge-
slagen en hebben we het leven
eenvoudig gemaakt. Nu is het tijd
om te leren vliegen als een volwas-
sene en introduceren we een paar
basis vluchtvoorbereidingsproce-
dures.
Een oud gezegde leert ons dat de
klus nog niet klaar is als het pa-
pierwerk nog niet af is. Eh, in de
luchtvaart wordt nog niet eens aan
de klus begonnen voordat het pa-
pierwerk af is. Terwijl procedures
over de hele wereld kunnen ver-
schillen zijn alle landen het eens
dat er stringente onderhoudstan-
daards in acht moeten worden ge-
nomen door iedereen die hierbij
betrokken is van vliegtuigmonteur
tot piloot, door kloppende logboe-
ken bij te houden van elk vliegtuig.
Meestal wordt dit de Maintenance

Release genoemd en het bevat niet
alleen de uitvoering van het voor-
geschreven onderhoud vastleggen
maar ook vermelding van elk pro-
bleem door de piloot gemeld, zoals
kapotte lichten, sponzig werkende
remmen, enz. In de flight simula-
tor slaan we deze fase vaak over
omdat de default software niet
voorziet in een dergelijk onder-
houd, maar je zou toch zeker de
correcte procedures moeten oefe-
nen door ervoor te zorgen dat je in
elk geval de juiste checklist, kaar-
ten, enz. aan boord hebt die je
eventueel nodig hebt voor de voor-
genomen vlucht.
Een van de redenen dat we A2A
vliegtuigen gebruiken in deze serie
is dat er een werkplaats ‘view’ in
zit. Dit maakt het ons mogelijk de
systemen in het vliegtuig te inspec-
teren, slijtage aan de motor te be-

kijken, mogelijke uitval te herken-
nen die aanwezig is en, nog be-
langrijker, dat het gerepareerd
wordt voordat we opstijgen. Dit
simuleert bovendien onze preflight
maintenance check.

De wandeling rond het vliegtuig

Beter bekend als de walk around
die in de echte vliegerij een must is
maar in de flight simulator eigen-
lijk niet goed aan bod komt. Als je
naar de handboeken van echte
vliegtuigen kijkt, zie je dat alle pi-
loten of die nu van een C152 of een
747 zijn, geïnstrueerd worden een
walk around te houden om eventu-
ele beschadigingen op te sporen of
zaken die niet zitten zoals ze beho-
ren te zitten. Niveaus van de olie
enz. ook al geeft het onderhouds-
rapport aan dat alles oké is. De
meeste piloten van lichte vliegtui-
gen gebruiken deze rondgang bo-
vendien voor het verwijderen van
elk hoesje zoals die van de pitot-
buizen, weghalen van de wielblok-
ken, sloten op besturingsmecha-
nieken en troetelhondjes onder de
propeller.
Ondanks de beperkte mogelijkheid

GENERAL AVIATION (GA)

Serie 1: les 3:
preflight and groundhand-

ling procedures



van een walk around in de flight
simulator kunnen we het toch op-
nemen in de routine door een add-
on te gebruiken zoals ORBX Simu-
lations BOB First Person Mode
(verkrijgbaar op de freeware sectie
op https://orbxdirect.com) die zelfs
het enigszins op en neer bewegen
van je hoofd simuleert als je loopt.
Een heel wat realistischer oplos-
sing komt weer van A2A, die een
slimme walk around utility heeft
geïntroduceerd voor zijn GA-vlieg-
tuigen een paar jaar geleden en die
blijft doorgaan met deze walk
around verder te ontwikkelen zo-
dat je anders de prijs betaalt als je
het niet doet. Afhankelijk van je
techniek en vaardigheid gaat de
Accu-Sim module onverwachte
storingen en beschadigingen gene-
reren, die, indien je ze niet voor de
start oplost slecht aflopen. Dus
voor dit gedeelte van Back to Ba-
sics zullen we de walk around la-
ten zien voor de A2A Cessna C172
Skyhawk. Door te klikken op de
verschillende posities van de route
rondom het vliegtuig (het kleine
vliegtuigje linsboven in dit plaatje)

verandert onze view steeds en
kunnen we het vliegtuig behoorlijk
uitgebreid checken doordat delen
getoond worden die beschadigd of
versleten kunnen raken en we
kunnen meteen de goede werking
controleren van trim tabs en flaps.
En de brandstof en de olie natuur-
lijk.

Checklists

Laten we teruggaan naar de Piper
Cub voor het volgende verhaal. Als

we er eenmaal van overtuigd zijn
dat hij de lucht in kan, kunnen we
in de kist klimmen, onze spullen
opbergen en onze stoel aanpassen.
Een ander verschil tussen simula-
tie versus realiteit dat duidelijk
wordt is het gebruik van check-
lists. Leerlingvliegers in de echte
wereld zullen natuurlijk exact
doen wat de instructeur hen graag
wil laten doen. Dat kan een beetje
variëren met instructeurs die zwe-
ren bij geschreven checklists en
andere die meer waarde hechten
aan een checklist in je geheugen
(met een geschreven checklist als
backup indien nodig) en sommige
vliegtuigen hebben zelfs de kern
van de checklists afgedrukt op het
instrumentenpaneel. Heel wat
vliegtuigen in de flight simulator
hebben interactieve checklists of
ze zijn afgedrukt in het electroni-
sche kneeboard.
Ikzelf geef de voorkeur aan de ‘ge-
heugenmethode’ en gebruik daar-
bij een aantal geheugensteuntjes
die ik al wat langer geleden ge-
leerd heb. Ik heb gezien dat zij uit-
stekend kunnen aangepast worden
van het ene lichte vliegtuig naar
het andere en met een paar veran-
deringen ook goed samengaan met
het vliegen van eenvoudige jets in
de flight simulator. De eerste
check, eenmaal comfortabel in de
stoel met de riemen om is in de
cockpit rondkijken op zoek naar
beschadigde instrumenten, knop-
pen enz. Als dat oké is begin ik
met mijn officiële checklists.

Een walk around van te voren is essen-
tieel en kan schade en overmatige slij-
tage aan het licht brengen.

Voordat je vol gas geeft voor de take-
off check je je olietemperatuur- en
drukmeter om zeker te zijn dat alles in
orde is.



Op de vorige pagina de lijst voor
pre-start, after-start en pre-take-off
checks die je voor deze serie kunt
gebruiken als je dat wilt en we zul-
len er nog dingen aan toevoegen
als we verder komen. Ik moet even
benadrukken dat, ook al werkt dit
goed voor de meeste GA-vliegtui-
gen in de flight simulator je deze
lijst toch wel moet bespreken met
je instructeur als je hem ook in de
echte wereld wilt gaan gebruiken.

Laten we gaan

In deze serie hebben we een aantal
‘tips’ weggegeven die in feite al-
leen maar goed ‘luchtman’-schap
zijn. Dit begrip betekent actie on-
dernemen door de bemanning om
een veilige vlucht zeker te stellen

voor iedereen in de lucht en op de
grond. Ze zijn altijd ‘gezond ver-
stand’. Bijvoorbeeld, als we op het
punt staan een bocht naar links te
maken moeten we eerst de lucht
scannen om er zeker van te zijn
dat er geen conflict met een ander
vliegtuig ontstaat. Maar als de za-
ken drukker beginnen te worden
kan good airmanship achteruit-
gaan. Bijvoorbeeld, wij bevinden
ons in een circuit en proberen te-
gelijkertijd de checklists af te ron-
den, het vliegtuig te besturen, de
flaps uit te zetten en naar de baan
te draaien. In onze haast om al de-
ze taken af te ronden kan het voor
komen dat je aan je bocht begint
zonder dat je de lucht hebt afge-
zocht en in het volle luchtruim van

het circuit kan dit catastrofaal zijn.
Ik zeg dat nu maar omdat we op
het punt staan dat grote ventilator-
achtige ding aan de neus te laten
draaien. En dat is een behoorlijke
hoeveelheid hout of metaal die niet
zal aarzelen om alles te vermalen
wat op zijn weg komt. Zelfs als wij
checklists gebruiken en een abso-
lute ace zijn in de techniek van het
vliegen dan zal je nooit je brevet
halen als je niet eerst volgens good
airmanship nadenkt voordat je tot
handelen overgaat. Dus kijk goed
om je heen voordat je begint met je
pre-start checklist. Loop door je
checklist, prime (choke) als nodig
voor de condities en dan als je bij
‘C - clear prop’ bent roep je
‘CLEAR PROP’ met een luide ge-
biedende stem en kijk je weer
goed om je heen voordat je de pro-
peller laat draaien.
Als je eenmaal de motor hebt ge-
start ga je terug naar de cockpit en
naar je checklists om te kijken of
de motor geheel naar wens pres-
teert en of de uitgebreide reeks

van klokken en andere instrumen-
ten correct aanwijzen (dat zou in
de Cub niet zo veel tijd moeten
kosten). Voor dit moment maken
wij nog geen gebruik van radiopro-
cedures omdat dat erg afhangt van
de grootte van de luchthaven waar
vandaan wij vliegen. Maar maak
gebruik van ATC als je dat leuk
vindt of speel je eigen procedures
af.
Vlak voordat we van onze plaats
afkomen check je nog een keer je
omgeving om te kijken of niemand
in gevaar komt. Langzaam en ge-
leidelijk geef je zoveel gas dat het
vliegtuig net gaat rollen. Draai dan
meteen het gas dicht en zet de
remmen in werking om er zeker
van te zijn dat die werken. Als we
dat zeker weten ga dan weer voor-
waarts rollen en neem weer gas
terug om niet sneller te gaan dan
een stevig wandeltempo. Dat zal in
de A2A Piper Cub rond de 1200
rpm liggen.

Met de hand aanzwengelen van een
propeller is een bijna-hartverlamming
veroorzakende ervaring, maar was
normaal bij oudere propellervliegtui-
gen en deze optie zit ook in onze Piper
Cub.

Aspect view veranderen in het hoofdmenu van FSX geeft je een beter perspec-
tief bij het taxiën met staartwielvliegtuigen.

Het zicht naar voren in tail-draggers is
beperkt en vereist een paar alternatie-
ve technieken bij het taxiën.



Je maakt indruk op je instructeur
door langzaam te taxiën en goed
om je heen te kijken. Dit is niet
moeilijk in normale omstandighe-
den maar taxiën met een staart-
wielvliegtuig (tail-dragger) heeft
een aantal extra dingen om over
na te denken vergeleken met een
meer normaal neuswielvliegtuig.
Het is je natuurlijk al opgevallen
dat het zicht over de neus een
beetje beperkt is door de motor-
kap. Om te vermijden dat we

rechtstreeks in een ander vliegtuig
taxiën wordt met tail-draggers ge-
taxied in een langzaam weefpa-
troon waardoor we kunnen zien
wat er voor ons zit. En over taxiën
bij harde wind moeten we ook nog
even gaan nadenken. Hieronder
zie je hoe je veilig moet taxiën met

een vliegtuig met staartwiel. Als je
het vliegveld rond taxied zie je dat
je richting ten opzichte van de
wind verandert, dus hier moet je
van te voren rekening mee houden
en moet je de positie van je stick
veranderen als je van koers veran-
dert. Maar houd in gedachten dat
de techniek een beetje verandert
voor vliegtuigen met drie poten
dus met een neuswiel - daar zullen
we later in de serie naar kijken als
we meer in detail aandacht beste-
den aan cross-wind take-offs en
landingen.

Klaar voor take-off

Als je op het holding point van de
baan bent of er dichtbij, wachtend
in een rij, rond dan de uiterst be-
langrijke pre-take-off checks af.

Dus nog even, je kunt hiervoor je
real world default checklist gebrui-
ken of je geheugensteuntjes-check-
list. Het gebruik van flaps voor
take-off is een van de meest be-
sproken onderwerpen met je ‘ech-
te wereld’ instucteur. Mij is
geleerd ze niet te gebruiken voor
normale take-offs bij meer dan vol-
doende baanlengte maar er zijn
anderen die ze ook dan gebruiken.
In onze illustere Piper Cub is deze
keuze al voor je gemaakt omdat de
Cub geen flaps heeft.
Na de visuele check op andere
vliegtuigen of obstakels rijd je de
baan op en ‘lined up’ (recht op de
baan en op de centre line).
Doordat dit een ideale virtuele we-
reld is zullen we op dit moment
nog geen take-offs met dwarswind
(cross wind) maken maar we moe-
ten ons wel realiseren wat voor
krachten er op ons vliegtuig wer-
ken want we kunnen het vliegtuig
alleen maar onder controle houden
door die krachten te begrijpen en

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 3 van serie 1.

Erik

ORBX Simulations Shoreham/EGKA Airfield is perfect voor lesvliegen.

Prop wash en een meer naar achteren
gelegen zwaartepunt spannen samen
om het controleren van een tail-drag-
ger tot een uitdaging te maken.



die met onze besturing op te van-
gen. Om dit te laten zien openen
we het Aircraft > Realism setting
venster en verzekeren ons ervan
dat Autorudder niet is aangevinkt.
Doordat de propeller met de rich-
ting van de klok draait veroorzaakt
hij een slipstroom van lucht die
een beetje op een kurkentrekker
lijkt en je kunt zien hoe deze slip-
stroom werkt op de linkerkant van
de verticale stabiliser.

Dit duwt de neus van ons vliegtuig
naar links rond het zwaartepunt
als we meer power geven en de
propeller sneller gaat draaien. En
alsof dat nog niet genoeg is voelen
we ook nog het torque effect van
de draaiende propeller. Dat laat de
afbeelding van de Cessna-cockpit
met de pijlen een beetje zien. De
propeller draait in de richting van
de klok en die veroorzaakt een net
zo grote en tegen de klok in draai-
ende tegenkracht. De wielen zor-
gen ervoor dat we niet omkantelen
maar de extra kracht en belasting
op het linkerwiel zorgen ook voor
een naar links draaien van de
neus. Dus zoals de meeste piloten
van propeller aangedreven vlieg-
tuigen moeten wij tegensturen

voor die krachten door rechts roer
(right rudder) te geven bij het op-
voeren van de power. Dat kan bij
tail-draggers nog extra moeilijk
worden doordat we ook nog te ma-
ken hebben met het veel grotere
oppervlak van het vliegtuig dat
achter het zwaartepunt zit waar-
door er gevoeliger gereageerd
wordt op windvlagen of dwars-
wind. Een van de redenen waarom
de Piper Cub decennia lang zo een
eerbiedwaardige trainer geweest is
komt doordat hij een goed bestuur-
baar staartwielvliegtuig blijft op de
grond in alle, behalve de zware,
zijwindcondities.
Om veilig en soepel op te stijgen
draaien wij het gas open tot onge-
veer 1500rpm en checken dan
even snel de olietemperatuur- en
de drukmeter om zeker te zijn dat
de motor oké is. Als we dat zeker
weten zetten wij de throttle lang-
zaam verder open terwijl we de
neus naar beneden houden naar de
baan toe om de ‘neusswing’ zo

klein mogelijk te houden door hem
niet te laten verstoren door krach-
ten (lees wind) van bovenaf. De
staart komt dan vanzelf omhoog
en de Cub vliegt zichzelf van de
baan af met maar de kleinste druk
naar achteren op de stick. En nu is
het tijd dat je je weer even de
climb attitude, de stand van de
neus in een klim, in herinnering
brengt, zoals in de vorige afleve-
ring behandeld. Je gaat nu door
met de klim op de koers van de
baan met een snelheid van 55 kno-
pen.

De volgende aflevering

Terwijl het erop lijkt dat we nau-
welijks van de grond zijn gekomen
deze aflevering, is dit toch het
voorbereidende werk voor de vol-
gende aflevering waar we de gehe-
le tutorial bezig zullen zijn met het
leren van een paar sleutelvaardig-
heden van basic flight die je door
de gehele serie zullen heen helpen.
Die komen bijvoorbeeld alle bij
elkaar als we het meest kritische
deel gaan behandelen: landen!

De A2A Cessna 172 wordt over de hele wereld gebruikt als trainer en we zullen
hem later in de serie uitgebreid behandelen.

Het torque-effect van de propeller
voegt nog een extra moeilijkheid toe
aan het onder controle houden van
propeller aangedreven vliegtuigen.

Een checklist uit de echte we-
reld voor de Piper Cub kan je
hier vinden:
http://indianapilotsclub.org/sites/
default/files/Cub_Checklist.pdf
In de map van de default Piper
Cub zit ook een checklist in ht-
ml formaat die je kunt uitprin-
ten.

http://indianapilotsclub.org/sites/default/files/Cub_Checklist.pdf
http://indianapilotsclub.org/sites/default/files/Cub_Checklist.pdf
http://indianapilotsclub.org/sites/default/files/Cub_Checklist.pdf
http://indianapilotsclub.org/sites/default/files/Cub_Checklist.pdf
http://indianapilotsclub.org/sites/default/files/Cub_Checklist.pdf



