
Notam 227 september 2017

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
Ingezonden door Dick Willebrands

Wat kunnen wij verwach-
ten van de nieuwe
Prepar3D versie 4?

De eerste bespiegelende artikelen
over de nieuwe flightsim beginnen te
verschijnen en zijn voor ons van be-
lang. Een vertaling. Add-on ontwik-
kelaars verwachten dat wij snel
zullen overstappen naar deze 64-bits
sim want dit heeft zoveel voordelen.

General aviation (ga)
back to basiscs
serie 1 les 4
we gaan doordenken

De beste artikelen die ik tot nu
toe ben tegengekomen over de
basisvaardigheden van het vlie-
gen. Vertaling nummer 4.

Airbus 320
deel 3 FMC de
route
Het intikken van de gegevens van
de vlucht in de MCDU: de route,
maar ook de belading, de hoe-
veelheid brandstof de VNAV-gege-
vens, V-speeds, enz. Dit is het
echte airlinerwerk. Even doorbij-
ten.

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


Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 7 september j.l. in 's Heer Arendskerke

Het was weer even wennen, maar met een alleszins
redelijke opkomst was het snel als vanouds. Ron had
een menuutje samengesteld. Erik was deze keer af-
wezig en Gerrit Littel áánwezig. Hij is een ervaren
simmer en we hopen dat hij zich snel bij ons thuis
voelt.
Ron hield een pleidooi voor de multiplayervluchten
die Ko en Piet voor ons samenstellen. De moeite die
ervoor gedaan wordt kunnen we honoreren met
deelname. Ron begrijpt dat er bij sommigen wat
angst zit om met anderen te vliegen om wat voor re-
den dan ook. Vliegkunst, het Engels en of hardware
problemen kunnen beletsel zijn. En toch moeten we
daar een vinger achter zien te krijgen. De komende
Free Flight dinsdagen gaan we daaraan verder wer-
ken.
Er wordt nog steeds gevlogen met een variëteit aan
hostingprogramma’s. Hadden we de illusie dat ieder-
een op JoinFS zou overschakelen, blijkt dat niet al-
tijd het geval. Ook de ongeschiktheid van FS9 voor
JoinFS speelt ATC parten. We zullen het onderwerp
levend houden totdat we bruikbare uniformiteit heb-
ben.
Het volgende onderwerp was flightplans. Jos ervaart
dat FSCommander terugspringt naar veld van ver-
trek zodra de star van het aankomstveld wordt inge-
klikt. De oplossing blijkt te zitten in  “aircraft on
map” in het menu van FSC. Jos gaat dat uitproberen
en we horen graag van hem of deze door Ko aange-
dragen oplossing werkt. Ron deed verslag van de
weigering van FSmovingmap om een in P3d ge-
maakt flightplan te laden. Dat gaat niet met een lan-
ge naam, maar altijd wanneer alleen de ICAO wordt
gebruikt.

Cas hield een informatieve verhandeling over VBird.
Een Nederlands hostingprogramma met uitgebreide
toevoegingen en statistieken. Onze conclusie: laag-
drempelig en vriendelijk voor instappers. Niet dat we
onze eigen server ontrouw moeten worden, maar wel
een aanrader.
Na de pauze verrichtte Carlo nog wat missionaris-
werk voor X-Plane. Dit binnen het kader van ‘Gluren
bij de buren” waarin hij andere sims en aanverwan-
ten demonstreert. Het programma X-Plane11 heeft
alles in zich om een succes te worden: goede frame-
rates, logische interface, verkrijgbare sceneries, vol-
doende graphics. Uiteraard valt op een en ander wel
wat aan te merken; maar dat kan op P3d ook. Lang-
zaam maar zeker komt er meer waardering en stap-
pen enkelen over. In dit opzicht wil ik jullie wijzen
op de artikelen hierover in de nieuwsbrief van de
landelijke FS groep. Ik neem aan dat jullie die alle-
maal krijgen? Voor het geval van niet is hier de link
http://td35.tripolis.com/public/r/Q_yLdIFFObzmwdQJ
3DOzXg/O4JUmqfwzUIWn9BQ2R0kVw/gSVjY7kW
M4K0eM3Zzo1dNA
De afterglow was weer als vanouds gezellig en we
zijn prima het nieuwe seizoen ingerold.

Ron.
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Zeker weten, 64-bits is zeker een marketing-
rondzoem-woord voor de flight simulator ge-
meenschap op dit moment. X-Plane begeeft
zich nu al een bepaalde tijd in het 64-bits ge-
bied en Dovetail heeft zijn volwaardige simula-
tor, Flight Sim World, uitgegeven met veel
nadruk op het feit dat zij een 64-bits architec-
tuur gebruiken. Maar wat is 64-bits en waarom
hecht de flightsim gemeenschap daar zoveel
waarde aan?

Op zijn eenvoudigst gezegd, kan een 64-bits
toepassing van veel meer geheugenruimte ge-
bruik maken dan een 32-bits programma. In
theorie kan een 64-bits toepassing 16 exabytes
benutten, waarbij de 4GB van een 32-bits stuk
software dus volledig in de pan wordt gehakt.
Maar dit wordt natuurlijk beperkt door het fy-
siek aanwezige geheugen. Dus als je 16GB
RAM hebt zal je programma niet in staat zijn
meer in te schakelen dan tot deze limiet. Dus
ja, je hebt een ‘ongelimiteerde’ geheugenruim-
te beschikbaar, maar je zult altijd worden geli-
miteerd door je hardware. Daarbij komt, als
een ontwikkelaar zijn software niet optimali-
seert of als er bugs in zitten die tot ‘geheugen-
lekkage’ kunnen leiden, kan je toch op een
gegeven moment het punt van de OOM (Out Of
Memory) bereiken.

64-Bits zal niet alle OOM gevallen op weten te
lossen maar het zal zeker een HELEBOEL
meer ademruimte geven dan een 32-bits pro-
gramma.

En het is ook goed te bedenken dat een 64-bits
programma niet de framerate zal verbeteren of

het ‘stotteren’ van de toepassing. Het kan een
aantal optimalisaties mogelijk maken maar een
rechtstreekse omzetting van 32-bits naar 64-
bits ( zonder dat een verdere verbetering wordt
aangebracht) zal slechts leiden tot een kleine
of in het geheel geen verbetering in prestaties.

Maar voor de flight sim gemeenschap is de up-
grade van 32-bits naar 64-bits, nu anno 2017,
gewoon noodzakelijk. Ontwikkelaars zijn bij-
zonder getalenteerd geweest in het leveren van
gigantisch gedetailleerde producten voor de
sim en hebben daarbij de ‘VAS footprint’ (VAS
= Virtual Address Space, zie bijvoorbeeld:
http://support.precisionmanuals.com/
kb/a108/vas-management-stopping-out-of-me-
mory-oom-errors.aspx) zeer goed in het oog
gehouden. In tegenstelling daartoe: hoe krach-
tiger de hardware hoe meer wij gaan proberen
het detailleringsniveau en de texture resolution
(verfijning van de ‘bekleding’ van het land-
schap en de objecten) op te schroeven. Met de-
ze toename komt ook een toename in
benodigde geheugenruimte en voor je het weet
wordt je geconfronteerd met een blanco
scherm en een pop-up die je vertelt dat je ‘ran
out of memory’ bent.

Met deze trend van krachtiger hardware die
steeds meer 32-bits programma’s voorbij loopt,
verlangen flight simulator enthousiastelingen
intens naar een beter management van het ge-
heugen en een verandering van code om nog
een goede aansluiting te houden met de tegen-
woordige hardware.
Dus wat heeft dit te maken met wat wij zouden
moeten verwachten als Lockheed Martin met

een versie 4 van Prepar3D is gekomen? Nou,
omdat de verandering van 32-bits naar 64-bits
niet zo simpel is als alleen maar een paar din-
gen hier en daar te veranderen moeten we ons
realiseren dat dit een geheel nieuwe wijze van
coderen is voor de sim en daarom zullen veel
onderdelen van je favoriete vliegtuig of soft-
ware veranderd moeten worden. En dat bete-
kent dat toch heel wat van je favoriete add-ons
niet zo maar zonder meer zullen werken vanaf
het moment dat versie 4 werd uitgebracht. Een
aantal van die add-ons zou kunnen zijn:

PMDG aircraft

Hifi Simulations Active Sky

FSLabs A320X

Orbx People and Object Flow

SODE

 …en nog heel wat meer.

Dit klinkt beangstigend maar het is de realiteit.
Hoe komt dat zo? Dat komt eenvoudigweg
doordat vele van de complexe add-ons geba-
seerd zijn op de DLLs van de simultor. En
doordat de codebasis van de sim veranderd
moet worden om 64-bits mogelijk te maken
zullen vele van de DLLs ook veranderd moeten
worden.
De eerste verwachting waar we vanuit moeten
gaan is dat de meeste van onze add-ons niet
zullen werken in Prepar3D versie 4 op dag 1
van verschijnen.

Wat kunnen wij verwachten van de nieuwe Prepar3D versie 4?
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Verder, ook als een product niet gebaseerd is
op DLLs is het best mogelijk dat de installer
niet goed samenwerkt met versie 4. Terwijl er
prima gereedschappen zijn zoals FSX naar
P3D Migration Tool van Flightsim Estonia (dat
overigens ook ge-update moet worden), zullen
er geen officiële installers zijn voor tenminste
een paar weken. Ik ga ervan uit dat je in staat
bent de installer naar de juiste directory te ge-
leiden en dat zal het allemaal wel lukken, maar
nogmaals, het kan een paar bijkomende effec-
ten hebben die je in het geheel niet verwacht.

Dit geldt allemaal uitgaande van de veronder-
stelling dat de ontwikkelaars een tekstcon-
structie van de sim hebben gebruikt slechts een
paar weken voor de officiële uitgave van versie
4. Als de belangrijkste ontwikkelaars meer dan
voldoende tijd hebben gehad om hun produc-
ten te bouwen en te testen voor de nieuwe sim
kan het wachten wellicht aanzienlijk korter
uitvallen. We weten dat verschillende produ-
centen inmiddels hun bedoelingen hebben dui-
delijk gemaakt voor versie 4.

ORBX heeft zich al vastgelegd dat alle produc-
ten verenigbaar zullen zijn zonder daarvoor
verder iets in rekening te brengen. PMDG
heeft opnieuw bevestigd wat zij in januari 2015
hebben gezegd. Dus elke P3D-klant (inclusief
de komende DC-6) zal worden ondersteund bij
‘ten minste’ P3D v4, dus we hoeven ons geen

zorgen te maken over onze favoriete airliners
in de schitterende nieuwe sim.

ORBX’s John Vennema heeft ook gezegd dat
alle ORBX producten ‘100% gratis’ zullen zijn
bij het upgraden naar de nieuwe sim.

Aerosoft’s Mathijs Kok is er ook op gericht om
voor Prepar3D versie 4 te onwikkelen. Als het
gaat over kosten voor upgrades, stelt hij dat dat
afhankelijk is van hoeveel van de code gelijk is
aan de oude en dat weten we op dit moment
nog niet. Maar zoals altijd zal Aerosoft je niet
vragen om een product volledig nieuw aan te
schaffen voor een nieuw platform.
Andere 3rd party ontwikkelaars hebben ook al
aangeschoven bij P3D v4, met van FSLabs een
wat formele uitspraak dat een officiële road
map de volgende week zal komen.

ImagineSim stelde onomwonden dat hun ko-
mende Singapore scenery klaar zal zijn voor

een ‘64-bits simulator’ door UltraHD textures
te leveren.

Als we de fabrikanten bekijken zien we al veel
steun voor de nieuwe sim en naar de geluiden
te oordelen hebben veel ontwikkelaars de si-
mulator al in huis (artikel geschreven 21 mei
2017). En dat is bijzonder goed nieuws want
dat garandeert ons dat de producten eerder
sneller dan later rechtstreeks geschreven zul-
len zijn voor Prepar3D v4.

Andere verwachtingen waarop we ons zullen
moeten voorbereiden is dat de prestaties niet
van het niveau ‘deze wereld verbazend’ zullen
zijn. Met het komen en gaan van de verschil-
lende versies hebben wij gezien dat de presta-
ties verbeteren voor een aantal gebruikers
maar voor anderen ook weer niet. Het is moge-
lijk dat je versie 3 verfijnd tot in perfectie hebt
afgesteld, maar met de komst van versie 4 is
het mogelijk dat je weer terug moet naar ge-
sleutel in de CFG files en andere variabelen om
die prestaties weer helemaal in orde te krijgen.
Als simmer horen we dit natuurlijk al te weten
maar voor de nieuwelingen in het veld, geldt
dat je voorbereid moet zijn op wat werk dat ligt
te wachten om hem helemaal goed draaiend te
krijgen op jouw PC. En nogmaals, alleen door-
dat het een 64-bits programma zou zijn, wil dat
nog niet zeggen dat het probleem van de
framerates wordt opgelost!

Iets anders dat ons te wachten staat zullen de
kosten van upgraden zijn. Allereerst is het lo-
gisch dat upgraden van versie 3 naar versie 4
niet gratis zal zijn. In feite zal gebruik gemaakt
worden van dezelfde licentiestructuur als nu
het geval is. Maarnatuurlijk zal het upgraden
van de sim niet de enige kostenpost zijn. ORBX
heeft gezegd dat upgraden gratis zal zijn en



Aerosoft blijft zeggen dat je nooit twee maal
voor dezelfde bestanden hoeft te betalen -
maar andere ontwikkelaars kunnen ervoor kie-
zen om een upgrade-tarief te gaan hanteren.
Even buiten alle emoties om, dit is de realiteit
die we tegenkomen. Opwerken van een 32-bits
structuur naar een 64-bits is geen goedkoop en
eenvoudig proces voor ontwikkelaars die sterk
afhankelijk zijn de 32-bits DLLs van de huidige
sim. Dat kan honderden manuren gaan kosten
en niet alle ontwikkelaars kunnen dat zomaar
gratis weggeven. Verder zijn er ook vliegtuigen
waar mensen van houden zoals de RealAir Tur-
bine Duke die waarschijnlijk nooit het daglicht
zullen zien in een 64-bits omgeving, want de
makers van RealAir zijn wegens hoge leeftijd
gestopt.

Andere verdwaalde gedachten bij mij zijn dat
we geen belangrijke update voor de core engi-
ne zullen zien. We zouden een aantal nieuwe
effecten kunnen tegenkomen, een geheel nieu-
we lighting engine en verbeterde stabiliteit,
maar als je een verandering verwacht in de
flight dynamic engines, hellende landingsba-
nen en verbeterde ATC, denk ik dat je je toch
zult losmaken met een gevoel van teleurstel-
ling. Ik geloof werkelijk dat deze update zich
gaat richten op andere aspecten van de sim die
voor de primaire klanten van Lockheed Martin
belangrijker zijn: de commerciële en militaire
groepen. Eigenlijk zijn wij alleen maar bofkon-
ten dat wij ook kunnen investeren in dit plat-
form voor simulatie en studeren.

Maar begrijp mij niet verkeerd. Dit is niet be-
doeld om mensen bang te maken zodat ze den-
ken dat overstappen naar een nieuwe sim een
slechte zaak is, dat absoluut niet. Ik ben bijzon-

der opgewonden over de toekomst van onze
hobby en passie. De paar laatste jaren waren
werkelijk interessant voor de gemeenschap
want we hebben nu drie platformen die zich
verder ontwikkelen voor de flight simulator.
Met het verschijnen van AeroFlyFS2 op de ra-
dar van ORBX, zouden dit vier platformen kun-
nen worden. Met zoveel keus en platformen
die continue worden ge-upgrade, verkeren ont-
wikkelaars in een totaal andere situatie dan
waar ze een vijf jaar geleden waren.

PMDGs Robert S. Randazzo bracht het een
aantal weken geleden het best onder woorden:
‘We komen uit een periode van ongekende sta-
biliteit van het platform. Een vol decennium
met een enkel platform maakte het de ontwik-
kelaars mogelijk om te vernieuwen en vaardig-
heden op te bouwen zonder dat elke twee jaar
het proces weer opnieuw geleerd moest wor-
den zoals we dat in de oudere tijden gedwon-
gen waren te doen’.

Terwijl het wachten de moeite waard was en
de upgrade eigenlijk behoorlijk laat is, zijn er
toch een paar harde werkelijkheden waarmee
we vrij snel in het reine moeten komen. Laat je
niet ontmoedigen; wees voorbereid met een
open benadering en vooral, wees geduldig nu
ontwikkelaars zich het klokje rond moeten
werken om je zo snel als zij kunnen hun beste
producten te leveren .

Captains,

Er is een oude bezwering die soms weer in je
gedachten komt: ‘Moge je in interessante tijden
leven’.
Als software-ontwikkelaar en als piloot ben ik
een grote fan van verveling. Verveling betekent
dat alles stabiel is. Vanuit mijn gezichtspunt is
stabiel juist goed.

Een paar jaar gelden brak de paniek uit in de
sim wereld toen Microsoft de verdere ontwik-
keling van hun flight simulator om zeep hielp
en zich uit de markt terugtrok.
Flightsimmer die al een tijdje meegaan kunnen
zich wellicht herinneren dat ik toen nogal uit-
gesproken ben geweest in mijn overdenkingen
dat dat een goede zaak was omdat het een deur
zou openen naar nieuwere ideeën en innovatie
en dat het een signaal zou kunnen zijn voor
een vernieuwing van de hobby na een periode
van frustratie. En dit standpunt ben ik blijven
ondersteunen - en ik denk dat 2017 uiteindelijk
het jaar zal worden dat we moderne software-
en hardware-structuur zullen gaan zien en al-
dus plezier bij de simmers.

We komen uit een periode van ongekende sta-
biliteit van het platform. Een vol decennium
met een enkel platform maakte het de ontwik-
kelaars mogelijk om te vernieuwen en vaardig-
heden op te bouwen zonder dat elke twee jaar
het proces weer opnieuw geleerd moest wor-
den zoals we dat in de oudere tijden gedwon-
gen waren te doen. Met dat in gedachten is het
begrijpelijk dat er maar een paar flightsimmers
zijn die met vragen komen over de platforms
die gaan komen dus ik wilde je een beetje in-
formatie verstrekken om je ongerustheid weg
te nemen die je zou kunnen hebben over onze
plannen in de toekomst:



Prepar3D v4:

Er is nogal wat ruis in de gemeenschap, waar-
van nog niets bevestigd is (inmiddels dus wel)
en waarin wordt gesteld dat Lockheed Martin
werkt aan de voorbereiding van de volgende
versie van Prepar3D. Voor onze P3D klanten:
Onze al lang bestaande policy is geweest dat
wij onze bestaande producten in P3D v4 zullen
blijven ondersteunen ‘op zijn minst’. Dat houdt
in dat de aankoop die je al hebt gedaan geen
verdere kosten met zich meebrengt voor P3D
v4. Het is redelijk te verwachten dat een nieu-
we versie ook nieuwe voorzieningen zal inhou-
den en wij verwachten dat wij die nieuwe
voorzieningen als ze ook hout snijden zullen
‘uitrollen’ gebruik makend van ons Micro-up-
date proces dat wij over de laatste jaren heb-
ben ontwikkeld. Dit alles is slechts een
opnieuw vaststellen van de policy die wij heb-
ben aangekondigd in januari 2015 toen wij on-
ze eerste producten voor Prepar3D uitbrachten
- er is dus niets veranderd.

Dovetail Games’ Flight Sim World:

Een aantal mensen hebben zich afgevraagd
wat ons officiële standpunt is ten opzichte van
het kortgeleden aangekondigde Dovetail
Games’ Flight Sim World pakket. Ik wil even
onze gedachten hierover op een rijtje zetten
om verkeerde veronderstelling door het ontbre-
ken van informatie over dit onderwerp te voor-
komen.

Een opsomming: Wij zijn bijzonder verheugd
te ervaren dat de inspanningen van Dovetail
resultaten beginnen op te leveren en wij kijken
ernaar uit om verder nieuws te vernemen. Op
het nu bereikte punt in de ontwikkeling is het
echt geen makkelijke taak om alle vragen te

beantwoorden of PMDG dit platform gaat on-
dersteunen ja of nee, of onze bestaande pro-
ductielijn omgezet kan worden naar FSW, enz.,
enz. De bodemlijn is dat wij eigenlijk niet veel
weten over wat dan ook van dit platform.

Voor een bepaalde periode hadden wij een vrij
regelmatige communicatie via het door DTG
(Dovetail Games) beheerde Steam kanaal voor
de FSX-Steam Edition, maar daarna hebben
wij werkelijk niet veel meer gehoord over wat
dan ook van hen. We ontvingen een aantal
emails met de aankondiging van veranderin-
gen in de staf, maar wij ontvingen geen ant-
woord op onze voortdurende pogingen hen te
bereiken, dus op dit moment als ik kijk op het
planningbord voor het volgende jaar zie ik al-
leen maar vraagtekens bij het DTG-platform
staan.

We zitten gewoon te wachten tot we iets horen
en blijven ons openstellen.

Dat gezegd hebbende kan ik de hele zaak vrij
gemakkelijk van het kookpunt afhalen: Op het
moment dat wij een platform hebben en een
SDK en een paar marketing richtlijnen van
DTG om mee aan de slag te gaan zullen wij een
zakenbeslissing nemen: Als het platform in
staat is de heel ingewikkelde simulaties van
moderne airliners te ondersteunen (we gaan
ervan uit dat dat kan) en indien het ons moge-
lijk is onze producten aan de markt te brengen
via onze bestaande kanalen, dan is er een hoge
graad van zekerheid dat wij het zullen steunen.
Als de markt een deelname vereist via een ge-
controleerd marktkanaal zoals Steam, zal de
waarschijnlijkheid van onze deelname vrij be-
langrijk afnemen afhankelijk van de kosten die
zijn verbonden om zaken te doen via dat ka-
naal.

En voor wat betreft het overbrengen van onze
producten naar hun platform - is het veilig aan
te nemen dat dat mogelijk is… - het is alleen
maar software. We twijfelen er niet aan dat
enig doelgericht ontwikkelingswerk noodzake-
lijk is en dat is precies waarom wij een groot
vraagteken hebben staan bij DTG op het plan-
ningbord… We weten dat er werk noodzakelijk
is maar we weten niet wanneer en hoeveel we
moeten inplannen…

Dus blijf afgestemd…

In de tussentijd vordert het werk op de bijna
afgeronde PMDG DC-6 Cloudmaster voor FSX
en P3D en de PMDG 747-8 Queen of the Skies
II voor zowel FSX en P3D is goed op weg naar
de testfase. We zullen waarschijnlijk op korte
termijn nog een paar updates hebben voor de
747-400, omdat we door zijn gegaan met nog
openstaande posten af te vinken nu we gaan
overschakelen om de 747-8 op de assembly line
te zetten.

Zoals je je kunt voorstellen, heeft het invoegen
van alle functies van de 747-8 een zekere mate
van chaos veroorzaakt in de codebasis, wat er-
voor heeft gezorgd dat de update cycle voor de
744 vertraagd is, maar ik denk dat we nu het
ergste hebben gehad. (afkloppen op hout, dui-
mendraaien, vingers gekruist, en ook de tenen,
enz…)

Misschien zijn dit helemaal geen interessante
tijden maar ze zijn verdraaid opwindend!

Oh, en wacht maar tot je ziet waaraan we nog
meer aan het werk zijn.



Deze aflevering vliegen we onze
A2A Piper Cub en Cessna C172
van het noord amerikaanse veld
van Block Island/KBID van ORBX
Simulations. Gelegen aan de kust
van New England is dit veld in trek
gedurende de zomervakantie peri-
ode en het levert een boel mooie
landschappen om van te genieten
bij onze lessen.

We beginnen rustig

Na take-off en nadat we ons in een
straight and level vlucht hebben
gezet gaan we eerst een klimmen-
de bocht proberen naar links met
een hellingshoek van ongeveer 15°.
Dit is het type bocht dat wij zou-
den gebruiken in het circuit als we
uit onze baankoers klimmen
(climb out is de standaardterm)
naar onze crosswind leg. Zoals bij
de eerder beschreven manoeuvres
kies je eerst de juiste power set-
ting, neusstand van het vliegtuig

en de correcte trim configuratie
voor een klim met 55mph en laat
je het vliegtuig rustig aan hellen
tot een hoek van 15°. Omdat de
Piper Cub geen klokje heeft voor
de stand van de neus (attitude indi-
cator) is dit een beetje lastig. Dit

plaatje geeft je een hint. Het maakt
niet uit in welk vliegtuig je vliegt,

het doel is om met een aangename
hellingshoek te klimmen waarbij
de motor niet te heet wordt en de
snelheid zoals we die hebben ge-
pland. Die hellingshoek van 15° is
een beetje discutabel. Als je zo in
de hellingshoek rolt (to roll into
the bank) zal de liftvector vermin-
deren net zoals bij een normale
bocht, dus moet je de stand van je
neus een beetje aanpassen om op
55mph te blijven. Blijf oefenen op
op klimmen in een bocht naar
rechts en naar links met 55mph en
ga dan door met rechts en links
bochten in een afdaling, ook met
55 mph. Ik zou niet hoeven herha-
len wat je dan moet doen: oefen op
het vastellen van de visuele aan-
knopingspunten, onthoud ze, oe-
fen ze en check je prestaties met
de Flight Analysis Tool.
Tot nu toe hebben we gevlogen
met de normale kruissnelheid of

de best rate of climb speed (meest
efficiënte klimsnelheid). Maar er
zijn ook momenten in een vlucht
dat we behoorlijk langzaam moe-
ten vliegen maar nog steeds met
de zaak volledig onder controle.
Het plaatje hieronder laat ons een
typische ‘angle of attack’ (AoA)
zien bij een normale kruissnelheid
(h’m volgens mij eerder een ap-
proach, ). In eenvoudige be-

woordingen moet je denken bij
AoA aan de hoek die de vleugel
maakt met de inkomende lucht-
stroom. Bij cruise is de AoA vrij
klein. Als we onze snelheid ver-
minderen levert de luchtstroom
over de vleugel ook minder lift.
Dus om op dezelfde hoogte te blij-
ven moet de AoA groter worden
teneinde voldoende lift te genere-
ren om dit te compenseren. Dus,
om de hoogte van de Cub te hand-
haven bij een snelheid van 55mph
is een grotere AoA nodig, of prak-
tisch uitgedrukt een hogere stand
van de neus dan vereist wordt bij
80mph. En deze kennis wordt nut-
tig en eigenlijk essentieel als we

GENERAL AVIATION (GA)

BACK TO BASICS
Serie 1: les 4:

laten we eens gaan
doordenken.

In welk vliegtuig je ook vliegt, de vaar-
digheid om je visuele referentiepunten
aan te leren maakt je tot een pro.

Bij een lagere snelheid moet je met een
grotere AoA vliegen om op eenzelfde
hoeveelheid lift uit te komen.



gaan vliegen met lagere snelheden
en dichter bij terra firma (het soli-
de aardoppervlak onder ons).
Om de praktijk van het vliegen bij
lagere snelheden aan te leren met
de correcte attitudes (neusstand)
en visuele referentiepunten gaan
we terug naar straight and level bij
een normale cruise power setting
en snelheid. Nu neem je langzaam
gas terug en wacht je totdat de kist
zijn snelheid kwijt raakt. Let erop
dat je je hoogte houdt door druk
naar achteren op de knuppel uit te
oefenen zodat de neus langzaam
hoger komt. Trim het vliegtuig en
afhankelijk van het gewicht van
het vliegtuig en de omstandighe-
den waarin je vliegt moet je mis-
schien de power setting aanpassen
om je snelheid op 55mph te hand-
haven. In de afbeelding hier rechts
zie je het verschil in neusstand
(nose attitude) bij 55mph en bij
80mph.

Gebalanceerde vlucht

Ga nu weer terug naar een straight
and level vlucht met een snelheid
van 70mph want dan gaan we naar
een andere belangrijke vaardig-
heid kijken - gebalanceerde vlucht.
Een vliegtuig dat door het tamelijk
bewegelijke medium lucht vliegt is
onderworpen aan vele verschillen-
de krachten. Van de vorige afleve-
ring weten we dat we tijdens de
take-off run, we voortdurend een
rechterroer input moeten geven
om het vliegtuig op lijn te houden
op de baan. Als je niet gesmokkeld

hebt en je Autorudder uit hebt la-
ten staan is het je misschien opge-
vallen dat we nog steeds een beetje
right rudder moeten blijven geven
ook tijdens de klim om te voorko-
men dat de neus naar links gaat
afdrijven. Toen we nog dicht bij de
grond waren was het vrij eenvou-
dig om onze richting vast te hou-
den door alle visuele aankno-
pingspunten zoals de middenlijn
van de baan. Maar nu we op hoog-
te zijn, zijn we een paar van die
aanknopingspunten kwijt.
In vliegtuigen die wat luxer zijn
uitgevoerd dan onze Cub staat je
waarschijnlijk een klok ter be-
schikking die door flight simmers
vaak wordt genegeerd maar in de
werkelijkheid veel wordt gebruikt -
de turn coordinator. Hier rechts

zie je een moderne turn coordina-
tor van de A2A Cessna C172. De
‘vliegtuigvleugel’ geeft de richting
en groote van de hellingshoek aan
van de bocht die je maakt. Dit
heeft enige zin bij vliegen op zicht

maar is uiterst belangrijk als je
verder opklimt in het leerproces en
op je instrumenten alleen gaat le-
ren vliegen. Maar wat vooral erg
nuttig voor ons is, is de kleine
zwarte bal op de hellingshoekme-
ter onderin de klok. Deze bal kan
vrij bewegen in het buisje en als
het vliegtuig niet in balans is zal de

bal afdrijven uit het centrum.

Bijvoorbeeld het plaatje hierboven
laat zien wat we kunnen verwach-
ten als we te weinig rechterroer
geven voor deze fase van de
vlucht. De bal moet binnen de

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 4 van serie 1.

Erik

De angle of attack is de hoek waarmee de aerofoil de inkomende luchtstroom
raakt.



twee streepjes in het midden blij-
ven zoals in het eerste plaatje.
Als je een flight stick hebt met een
naar links en rechts verdraaibaar
handvat, is hier een tip om het le-
ven een beetje makkelijker te ma-
ken en vermoeidheid te verminde-
ren door het langdurig moeten
vasthouden van de stick. De mees-
te joysticks, vooral die met een
verdraaibaar handvat, zijn digitaal.
Dus wanneer je in de uitklapme-
nu’s gaat naar Options > Controls
> Calibration kan je de gevoelig-
heid vergroten en de nulzone van
de ‘z’-as (rudder) verkleinen. Ex-
perimenteer een beetje maar je
zult een prettig punt vinden waar
je de balance kunt controleren met
de kleinste input en zonder dat je
veel voelt van de ingebouwde veer.
Als we onze voeten van de rudder-
pedalen afhalen in de Cessna na-
dat we in uitgetrimde straight and
level vlucht zijn en dan naar de
turn coordinator kijken, kunnen
we zien hoe de zwarte bal gecen-
treerd blijft ook al heb je je voeten
van de rudder gehaald. Dat komt
doordat lichte vliegtuigen een ge-
fixeerde trim tab op de rudder
kunnen hebben die door de engi-
neers geplaatst is om alle aerody-
namische krachten weg te werken
om vermoeidheid bij de piloot te-
gen te gaan. Sommige vliegtuigen
hebben een andere constructie.
Daar is de verticale stabilisator een
paar graden uit het midden gezet
om hetzelfde te bereiken. Hier
rechts- boven zie je de gefixeerde

rudder trim tab van de Cessna
C172. Dus als leerlingpiloot dien je
je nu bewust te zijn van de turn
coordinator en er van tijd tot tijd

op te kijken om er zeker van te
zijn of je nog in gebalanceerde
vlucht bent. Hieronder zitten we in
een rechterbocht met te veel rud-

der input. Je kunt zien dat ons
vliegtuig daardoor wegglijdt uit de
bocht en dit wordt weergegeven op
de turn coordinator door de bal
schuivend naar de buitenkant van
de bocht. Tegenovergesteld, als je
rudder input te weinig is draait ons
vliegtuig te veel de bocht in, hij
slipt de bocht in en de bal valt ook
de bocht in.
Niet alleeen zijn deze slips en
skids inefficiënt ze kunnen ook
rechtstreeks gevaarlijk zijn in be-
paalde langzame gedeelten van de
vlucht zoals in een circuit en zijn
ook de oorzaak geweest van fatale
ongelukken waarbij stalls en spins
op lage hoogte plaats vonden. Dus
ga oefenen op de level turns (boch-
ten waarbij de hoogte wordt ge-
handhaafd) naar links en naar
rechts waarbij het vliegtuig gedu-
rende de gehele bocht in balans
blijft. De truc zit hem in ‘op de bal
stappen’ om hem in het centrum te
houden. Met andere woorden, als
de bal naar rechts is gegaan geef
dan meer rechts roer om hem weer
in het centrum te krijgen. Laat je
niet verleiden de gehele bocht te

Gefixeerde trim tabs zijn gewoon op kleinere vliegtuigen en helpen bij een geba-
lanceerde vlucht in configuraties zoals straight and level.

Hier geven we te veel roer en vliegen we uit de bocht (skidding).

Tegenovergesteld geven we hier te wei-
nig roer en ‘slippen’ we de bocht in.



vliegen met je hoofd in de cockpit -
alleen even een snelle blik zou vol-
doende moeten zijn na enige oefe-
ning.
Maar nu gaan de eigenaars van de
Piper Cub in wanhoop hun stem
verheffen: ‘Maar ik heb helemaal
geen turn coordinator!’ Echter, ook
in een al gedateerd vliegtuig als de
Cub is hiervoor een oplossing te
vinden - het magnetische kompas!
Beetje gek? Een kompas is een
roos balancerend op de punt van
een naald die roteert als we ons
voortbewegen door het magneti-
sche veld van de aarde. De eigen-
schap om te draaien en te balan-
ceren op dit punt en te reageren op
krachten is wat het voor ons zo
waardevol maakt als een indicator
voor de balans. Om dat te demon-
streren, maak je een vriendelijk
bocht naar rechts en geef je een
kofferbak full rudder. De kompas-
roos zal dan overduidelijk in een
richting met de klok mee gaan hel-
len zoals je hieronder ziet. Trap

dan op de hoge kant van de kom-
pasroos (op de pedaal natuurlijk)
waarmee je de roos weer terug-
brengt in level positie - simpeltjes
nietwaar. En nu maar oefenen.
Maak rechter- en linkerbochten
terwijl je precies voldoende rudder
geeft om de roos level te houden.
Dan zit je in een gebalanceerde
bocht.

Flapping around (is niet te verta-
len)

Ook al is de Cub niet uitgerust met
flaps toch moeten we nader bekij-
ken waarom we flaps gebruiken en
hoe ze werken. Flaps zijn natuur-
lijk de beweegbare oppervlakken
aan de vleugel die je vindt aan de
achterkant van de vleugel van de
meeste moderne lichte vliegtuigen
en dan het binnenste gedeelte dus
dicht tegen de ramp beginnend. Ze
dienen meerdere doelen die we

nader moeten bekijken willen we
ze efficiënt kunnen gebruiken. La-
ten we beginnen met een nieuw
woord: ‘camber’. Je kunt denken
aan de camber lijn als een lijn die
alle punten in het midden van de

vleugel tussen het boven- en on-
deroppervlak verbindt. De afbeel-
ding hieronder maakt het
duidelijk.        Hoe groter het cam-
ber, hoe groter de lift die de vleu-
gel kan produceren wat een groot
voordeel is bij take-off en bij de
landing. Dat wordt veroorzaakt
doordat de langs de vleugel strij-
kende lucht langer aan de lucht
blijft ‘kleven’. Maar vleugels met
een hogere graad van camber pro-
duceren ook een grotere weer-
stand wat gedurende de cruise een
nadeel is. Dus wat we echt willen
is een manier om het camber van
een vleugel te veranderen voor el-
ke fase van de vlucht. Nou, maak
er dan flaps aan vast! Door de
flaps neer te laten voor take-off
vergroot je het camber van de

vleugel, zoals je hieronder kunt
zien. We vergroten de lift waar-
door de stall-snelheid omlaag
wordt gebracht die omgekeerd de
lengte van onze take-off verkleint.
En de afbeelding op de volgende
pagina laat zien dat de piloot nog
steeds de gewenste angle of attack
kan handhaven maar bij een lagere
neusstand wat hem het voordeel
van beter zicht oplevert. Als we
dan nog de flaps verder uitzetten
krijgen we een evenredig toegeno-

Zelfs met onze bescheiden Cub kunnen
we gebalanceerd vliegen door gebruik
te maken van de kompasroos. Trap al-
tijd op de hoge kant om te corrigeren
voor skid of slip.

Camber is de sleutel! Hoe hoger het
camber hoe groter de gegenereerde lift.



men lift, luchtweersteand en een
nog lagere neusstand. En wanneer
is dat het nuttigst voor ons als pi-
loot? Nou, bij de landing! We heb-
ben dus nu een wondermiddel dat
het mogelijk maakt efficiënter en
veiliger te vliegen bij de take-off en
de landing. Je ziet hier verschillen-
de soorten flaps die je op moderne-
re vliegtuigen kunt vinden. Merk

ook op dat sommige niet alleen het
camber vergroten maar ook het
totale vleugeloppervlak doordat ze
ook achterwaarts verschuiven
waardoor nog meer lift ontstaat.
Vanuit het gezichtspunt van kennis
van de piloot moet wij ons realise-
ren in welke fase we zitten met de
flaps zodat wij ze niet overbelasten
of de vleugel overbelasten door ze
omlaag te zetten of ze vergeten in

te trekken als de snelheid te hoog
is. Alle piloten checken de snelheid
met een blik op de klok voordat ze
de hendel van de flaps aanraken.
Dat moet jij ook doen.

De volgende aflevering

De volgende keer gaan we nog wat
meer gevordere techniken bekij-
ken zoals steile bochten, stalls en
en wat motorbeheer als we steeds

meer het vliegen van het circuit
naderen. In de tussentijd kun je
een heleboel nuttige (en onderhou-
dende) informatie verzamelen over
de onderwerpen van deze afleve-
ring van de Professional Pilots Ru-
mour Network:
(http://www.pprune.org/)

Geen flaps, een beperkt zicht naar vo-
ren. Met flaps een prima overzicht.

Oefen voortdurend met de visuele referentiepunten buiten de cockpit zodat het een tweede natuur wordt. Je hebt ze nodig
als we het circuit gaan vliegen.

http://www.pprune.org/


Waar waren we gebleven? Aan het
einde van de vorige aflevering heb-
ben we de drie knoppen op het
ADIRS-paneel gedraaid naar de
stand NAV en dan gaat de FMC de
exacte positie van het vliegtuig in-
brengen, die we nodig hebben als
startpunt voor alle berekeningen.
Dan krijgen we een beeld zoals hier-
onder. Maar dan moeten we toch
eerst beslissen waar vandaan we
vertrekken.

We starten deze vlucht op London Luton
en vliegen naar Inverness in Schotland.
Dat is een bestaande vlucht van Easy-
Jet: EZY153. In het schermpje hieronder

zie je de motorgegevens. Deze Airbus is
uitgerust met CFM56-5B4 motoren en
dat is belangrijke om te onthouden in
verband met berekeningen van de pres-
taties van deze machine later als we de
‘performance’ gaan doen. Je ziet ook dat
de navigatie-gegevens voor 15oct11nov/
2015 zijn. Beetje verouderd, maar er is
goed mee te vliegen. We drukken nu op
de knop INIT, de knop voor het begin
van alles en dan komen we in de INIT-
pagina waar we ook ALIGN IRS kunnen
vinden. Maar eerst gaan we de haven

van vertrek en van aankomst invoeren.
En we nemen daar een checklist bij.
Eentje die door de maker van deze vi-
deo’s (Doofer911) zelf gemaakt of ge-
vonden is en die je hier rechts ziet. De
officiële checklist voor dit gedeelte zie je
hier rechts beneden en die is goed en hij
klopt ook maar flightsimmers hebben nu
eenmaal de afwijking om hiervoor zelf
iets te maken. Onze luchthaven van ver-
trek is Luton EGGW en aankomst Inver-
ness EGPE. We typen met het
toetsenbord van de MCDU beide codes
in in de commandoregel onderin met

een schuine
streep ertussen
en drukken op
LSK 1R (Line
Select Key 1
Right, de bo-
venste aan de
rechterkant) en
dan krijgen we
het volgende:

Airbus 320 deel 3 FMC de route



None betekent dat er geen company
route bewaard staat in de FMC, voor ons
lekker makkelijk in de realiteit staat de
FMC natuurlijk vol met allerlei vlucht-
plannen.
We gaan terug via de knop naast return.
Je ziet EGGW/EGPE nu in blauw en dat
betekent dat het is ingevoerd. Nu kun-

nen we op de knop naast ALIGN IRS
drukken. Die aanduiding verdwijnt op
het scherm en dat is daarmee geregeld.
Maar de FMC heeft hier nog wel even
tijd voor nodig. In het bovenste scherm
op de middenconsole in de linker bene-
denhoek zie je IR IN ALIGN 2 MN ver-
schijnen, nog twee minuten dus. Geeft
niet, we hebben nog meer te doen. De
eerste twee punten van de checklist
hebben we gehad. We moeten er nog
drie doen: flight number, cost index en
cruise altitude. Het vluchtnummer heb-

ben we aan het begin van dit artikel al
gezien: EZY153. Je kunt ook vliegen
zonder dat je een vluchtnummer hebt
ingevuld. De COST INDEX vraagt om
enige uitleg. Als je als privé piloot eens
lekker gaat vliegen kan het zijn dat je je
niet zo goed kunt beheersen en de hele
vlucht het gas flink openzet. Niemand
die daar mee zit, niemand met wie je na
afloop moet afrekenen, nou ja natuurlijk
wel met de pompbediende. Maatschap-
pijen hebben een afdeling Dispatch die
alles van te voren uitkient. Vluchtplan-
nen, belading en ook hoever je het gas
open mag draaien. Dat gaat door middel
van de cost index. Hoe lager de ingevul-
de cost index, hoe lager de prestaties en
hoe minder slijtage en brandstofver-
bruik. Vooral met een laag brandstofver-
bruik van de vliegtuigen scoort de
afdeling dispatch goed. En wij piloten
zijn dus buschauffeurs geworden. We
vliegen de vastgelegde company route,
we vliegen precies op tijd en het gedrag
van het vliegtuig wat prestaties betreft
is ook al vastgenageld. Dat wil niet zeg-
gen dat we dit niet kunnen overrulen als
de situatie dat vereist. Zo tussen 30 en
40 is een gemiddelde cost index. Maar
het staat je vrij om dat ook eens flink
hoger in te stellen. Ik weet niet uit mijn
hoofd wat het maximum is bij de Airbus,
ik dacht 100. De hoogte van de cruise

vul je links onderin in. Je kunt invullen
350, of FL350, of 35000, maakt niet uit.
We hebben nu de pagina INIT (initiate =
op gang brengen) gehad en gaan naar
het volgende hoofdstuk van de check-
list: F-PLN Page, de vluchtplan pagina.
Als we op de F-PLN toets hebben ge-
drukt krijgen we het volgende in beeld:

We hebben al een vluchtplan gemaakt
en dat ziet er als volgt uit:

EGGW SID OLNEY T420 WELIN UT420
TNT UN57 POL UN601 TLA UL613 FIN-
DO STAR EGPE

Een vluchtplan maken is niet iets dat je
zo even aan komt waaien, je moet erin
groeien. Vooral het kiezen van een STAR
liefst met een transition naar een ap-
proach is een immer terugkerende bron
van discussie. Aan het eind van dit arti-
kel krijg je twee websites op die je hier-
mee kunnen helpen. En misschien wordt
dit wel weer het begin van een nieuwe
serie artikelen. Je moet ervan houden
zeg ik maar.

Terug naar het schermpje hierboven.
We zien daar staan EGGW en EGPE met
daartussen de opmerking F-PLN DIS-

CONTINUITY (ook wel DISCO genoemd).
De FMC gaat ervan uit dat we niet recht-
streeks van Luton naar Inverness willen
vliegen want dat is hoogst ongebruike-
lijk. Kan wel, maar dan zullen we toch
nog wel een SID (Standard Instrument
Departure) moeten kiezen, want zeker
rondom het vliegveld volgen we bepaal-
de vastgelegde routes om niet tegen
elkaar op te botsen en ook om milieu-
technische redenen. De FMC wil dus
aanvullende gegevens over de route. In
het vluchtplan is gekozen voor OLNEY
als eerste waypoint en we zoeken daar-
voor de passende SID. Dat is OLNEY 1B.
Hieronder een kaartje:
En dat is alleen maar om je een idee te

geven. Het onderwerp SIDs en STARs is
te omvangrijk om het binnen deze arti-
kelen te behandelen. Ook aan het einde
van dit artikel een paar suggesties hoe
je de kaarten voor SIDs en STARs kunt
binnenhalen.

We gaan door! We drukken op de toets
naast EGGW en dan in het volgende



scherm op DEPARTURE. In het scherm
DEPARTURES zie je dat er twee banen
beschikbaar zijn: 08 en 26. ATC bepaalt

van welke baan we moeten vertrekken
afhankelijk van de windrichting. Voor
deze serie vertrekken we van baan 26
en nu moeten we de SID zoeken bij
baan 26. Dus drukken we op de knop
naast 26 en daar zien we de verschillen-
de departures en dat zijn er nogal wat.
En OLNEY 1B zien we niet. Maar mis-
schien dat een beetje bladeren door de
pagina’s helpt. Daarvoor gebruiken we
de pijlen op het toetsenbord van de MC-
DU. In dit geval moet je de pijl naar bo-
ven nemen. Beetje gek want je bladert

naar beneden in alfabetische volgorde.
Trouwens, rechts onderin in het scherm
staat een pijl naar boven als aanwijzing.
Een Airbus-eigenaardigheid. Op de laat-
ste pagina vinden we OLNEY 1B en we
drukken op de knop naarst OLNE1B (de

afkorting). Dan zien we in een regel bo-
venin verschijnen het nummer van de
runway de SID, namelijk OLNE1B en we
zien dat er geen transition is dus recht-
streeks doorpoken naar OLNEY. We zien
links onderin TMPY ofwel temporary,
tijdelijk. Het flightplan is nog maar tijde-
lijk en dat kun je zien aan de amber
kleur. We kunnen dat vluchtplan ook
even bekijken, zoals het nu is als we op
F-PLN drukken. Die SID beslaat meerde-
re pagina’s. Dat zijn allemaal waypoints.

Zeg maar rustig dat we behoorlijk zijn
vastgenageld als we deze SID vliegen.
Je ziet ook dat we de SID eruit kunnen
gooien met ERASE. Als het nog amber

kleurig is, is het nog niet definitief. Als
we op de knop naast INSERT drukken
wordt het vluchtplan definitief en wor-
den de waypoints groen. We hebben nu
twee punten van de F-PLN page van de
checklist gehad en we zijn op Olney aan-
geland. Vanaf daar gaan we onze echte
vluchtplan erin zetten. Als je door de
SID scrolt op het scherm zie je dat OL-
NEY het laatste punt is en we drukken
op OLNEY. Dan krijg je het plaatje hier-
onder en daar zie je ook AIRWAYS. Alsof
ze het hadden voorzien dat wij een air-
way wilden invoeren. Ja hoor, de T420
en dan naar WELIN (zie het vluchtplan).
En dan komen we in een mooie lege
pagima met alleen VIA tussen haakjes.
De FMC wil graag van ons weten via wat



we nu verder gaan. Nou, de T420 dus.
Dat typen we in de commandoregel on-
derin en verhuizen het dan naar VIA.
Dan typen we WELIN in de commando-
regel en verhuizen die naar rechtsboven.
Dat ziet er zo uit:

Dan ligt het voor de hand dat je daarna
de volgende airway links invult en dat is
UT420 en dan in de rechterkolom het
volgende waypoint TNT. Ja kan, maar
we hebben de FMC al zo uitgebreid ge-
voerd met allerlei gegevens, zou hij zelf
ook nog iets kunnen? Jawel, en vrij goed
zelfs. We vullen dus niet TNT rechts in
maar meteen de volgende airway links
en dat is UN57 en dan komt hij prompt
aanzetten met TNT als waypoint. We

doen de truc nog een keer en vullen
UN601 in waarop de FMC met POL komt
als waypoint. Mooi toch zoiets:

We hebben nog één airway over en dat
is UL613 en die zetten we er ook in.

Maar wat nu? Wat dacht je van FINDO
rechts inbrengen? FINDO is het laatste
punt voordat we een STAR aan het
vluchtplan gaan koppelen. We hebben
nu ook Enter Airways + Waypoints van
de checklist gehad. Klaar! Het vluchtplan
want eigenlijk wordt de STAR later inge-
voerd als we de bestemming naderen en
van ATC de baan hebben opgekregen en

die is afhankelijk van de windrichting.
We krijgen dan een baan en een STAR
van ATC. Of we krijgen vectors van ATC
die ons netjes voor de baan brengen, of
we krijgen een soort mengeling van een
STAR met vectors, of we krijgen … laten
we het simpel houden. We moeten dus
op zoek naar een STAR straks.
Maar eerst gaan we het vluchtplan nu
definitief in de FMC zetten. Druk op de
knop naast INSERT (LSK 6R weet je
nog?) En dan verandert het vluchtplan
van kleur. Je ziet OLNEY en daarna

WELIN, maar dan ineens onbekende
klanken als AKURA en TIMPO. Hebben
we niet ingevoerd. Toch wel, die extra
waypoints worden er vanzelf in gezet als

we een airway invoeren. Wordt voor ons
gedaan. De airways zijn daarmee gede-
gen vastgelegd. Dat vluchtplan is een
uitgebreide lijst geworden over meerde-
re pagina’s waar je doorheen kunt scrol-
len met de Pijlen naar boven en naar
beneden. EGPE volgt niet op ELVOS. De
bestemming blijft altijd op de onderste
regel staan. Moet je trouwens toch doen
dat scrollen want je moet op jacht naar
DISCO’s, Discontinuities. Dit is een mooi
schoon vluchtplan en we kunnen eigen-
lijk maar één DISCO vinden, die tussen
FINDO en EGPE. Logisch, we moeten
onze approach nog invoeren. Nog even
doorscrollen tot je dit plaatje voor je
ziet. Je drukt op de knop naast EGPE
(groen) en dan kom je in de pagina

waar je de arrivals kunt vinden. Druk op
de knop naast ARRIVAL dan kan je de
baan uitzoeken waar je wilt landen. We
kiezen daar voor baan 23 en we maken
het ons een beetje makkelijk dus kiezen



we voor een ILS-landing op baan 23. De
arrivals zijn ook meerdere pagina’s dus
moeten we weer een beetje scrollen tot
we ILS23 hebben gevonden en dan
drukken we op de knop ernaast. Dan

zien we wat de FMC in huis heeft aan
STARs (Standard Instrument Arrival)
voor Inverness. Niets! Onder STARS
AVAILABLE vind je een leeg veld. Inver-
ness is eigenlijk maar een klein veld en
kleinere velden hebben vaak geen
STARs, wel approaches (de nadering
naar de baan). Je ziet ook staan APPR
en dan VIAS. Daar druk je op. Je hebt
drie mogelijkheden: ADN, BONBY en

INS. Op gezag van Doofer911 de maker
van deze video’s kiezen we voor INS. Hij
is een Schot en ter plekke goed bekend,
INS dus. Je ziet hiernaast een gedeelte
van de approach plate met daaronder de
hoogtes die we moeten aanhouden. De
bedoeling is dat we vanaf FINDO naar
het VOR-baken INS vliegen midden op
de luchthaven en dan naar het noord-
oosten draaien, dan het pad voor Cate-
gorie C volgen (we zijn airliner en
hebben meer ruimte nodig) en dan die
mooie ronde bocht naar rechts die ons
keurig voor de baan brengt. Dit zijn
stukjes uit de betreffende approach pla-
te en die stukjes moet je hier niet ge-
bruiken. Je moet de officiële kaarten

hiervoor binnenhalen, waarover later.
We drukken op INS dan verdwijnt de pijl

ervoor en in de bovenregel staat nu
VIA INS. En dan … is ons vluchtplan
klaar en drukken we op INSERT waar-
door het definitief in de FMC komt te
staan. We gaan het eens even bekijken.
We scrollen door de verschillende pagi-
na’s en gaan vooral op zoek naar DIS-
CO’s. En ja, we vinden er een. We

moeten nog de kopeling maken tussen
FINDO en INS, dus tussen het vlucht-



plan en de approach. En normaal ge-
sproken doen we dat ook pas als we het
begin van de STAR/approach naderen en
we instructie daartoe van ATC hebben
gekregen. Maar er is nog een andere
manier om je vluchtplan te checken op
rariteiten en die is veel meer visueel.
Links op het autopilot-paneel zit een
knop die normaal op ARC staat en die
verdraai je naar PLAN. Dan zie je op het

navigation display ook iets veranderen.
De kompasroos (arc) verandert in een
‘kaart’ noordgericht. Dan ga je naar de
MCDU (FMC) en scrolt weer naar het
eerste punt van je vluchtplan. Wanneer
je nu met de pijltoets door het vlucht-
plan gaat verschuift die kaart op je navi-
gation display ook. Zo kan je het hele
plan bekijken. Op de afbeelding hier zijn
we bij FINDO aangeland en je zie dat er

geen verbinding meer is. Nu druk je op
het toetsenbord van de MCDU helemaal
rechtsonder op CLR (clear). Dat komt in
je commandoregel te staan en als je nu
op de knop naast F-PLN DISCONTINUITY
drukt verdwijnt die en is je plan verbon-
den met de approach. Die approach kan

je ook bekijken op het navigation dis-
play als je verder scrolt op de MCDU. De
approach staat nu nog in amber en we
moeten nog op INSERT drukken om het
definitief te maken. Nu moeten we nog
één ding doen en dat is checken of de
constraints wel kloppen. De… de..? Be-
perkingen in de hoogte. Hoogtes die je
moet aanhouden bij SIDs, STARs en

approaches. Dat zijn die cijfers in de
kleur magenta aan de rechterkant. We
moeten checken of die kloppen met de
voorgeschreven hoogtes op de kaart,
bijvoorbeeld de kaart van de SID die we
in het begin hebben gezien. Hier een

stukje uit die
kaart, de waypo-
ints BNN06,
BNN09 en BNN15
die ook op het
schermpje staan.
BNN06 heeft een
streep onder
4000, dat bete-
kent dat je boven
4000 moet blij-
ven, dan BNN09
heeft een streep
boven en onder
het getal, we
moeten precies
op 5000ft vliegen
daar en tenslotte
BNN15, precies

op 6000ft. Dat zeggen de magenta ge-
tallen ook maar we kunnen niet zien of
dat onder of boven of precies op ook
klopt. Piloten horen dat te checken. De
kaarten zijn meer ‘wetgevend’ dan de
gegevens in de database van de FMC.
En als echte piloten dat checken dan
doen wij dat ook, toch? We hebben hier
op de knop naast de 4000ft van BNN06

gedrukt en zien dat er staat +4000.
Klopt dus. Zoniet dan moet je het op-
nieuw invoeren met eventueel gebruik-
making van de +/- toets onderaan het
toetsenbord. Als je precies op 5000ft
moet zitten zie je geen + of -.

We kunnen ook nog even de RAD NAV
knop indrukken naast de knop F-PLN.
Dan krijg je dit:

Daar kan je de radiofrequenties invullen.
Als je op de FMC gaat vliegen verzorgt
de FMC die frequenties.

Hoever zijn we nu? We moeten nog de
brandstof invoeren, de take-off flaps
setting, de V1, VR en V2 moeten nog op
ons scherm komen en we moeten de
transition altitude nog checken. Bijna
klaar dus? Nou nee. Het invoeren van de
gewichten van brandstof, passagiers en
vracht is een serieuze zaak omdat het
direct invloed heeft op allerlei snelheden
en verdere prestaties. Om dit te doen
moeten we terug naar het INIT-gedeelte
van de FMC. Dat was de knop midden-
boven op het toetsenbord en we moeten
dan naar pagina 2 van de INIT-pages.
Voor het scrollen door het vluchtplan
gebruikten we de verticale pijlen, voor
deze pagina’s nemen we de horizontale
pijlen. Dan kan je trouwens zien want
rechts bovenin het scherm staan twee



horizontale pijlen. En zo ziet die pagina
eruit:

Hier hoeft maar één ding ingevuld te
worden en dat is BLOCK. Hier moet je
de hoeveelheid brandstof invullen die
het vliegtuig nodig heeft voor de vlucht
wanneer hij nog ‘on the blocks’ staat.
Dus nog niet gestart met de blokken
voor de wielen. Bij Windows 10 als je de
lijst van apps voor je hebt vind je onder
Aerosoft de fuel planner. Die zie je hier
rechts afgebeeld (dit is voor de 318). Je
kunt hier invullen de departure, de arri-
val, het aantal passagiers, de vracht,
nou ja, start dit even op en loop er even
doorheen. Het is allemaal erg eenvou-
dig. Als je het ingevuld hebt klik je op
generate loadsheet en je vinkt Auto load
with aircraft en dan worden de gegevens
automatisch in je MCDU2 gezet. Handig
en snel. Block fuel staat links onderin.
Een tweede mogelijkheid is om gebruik
te maken van OnlineFlightPlanner. Ga
naar: http://onlineflightplanner.org/
Daar kun je ook allerlei gegevens invul-
len waaronder vliegtuigtype, kruishoog-
te, departure en arrival, enz. Met deze
gratis website werd hier het vluchtplan
gemaakt. Je krijgt ook een opgave van
het brandstofgebruik maar hebt geen
gegevens ingevoerd voor aantal passa-
giers, dus?… Er zijn ook veel professio-
nelere programma’s voor dit doel zoals

het overbekende TOPCAT, maar we hou-
den het simpel voor deze artikelen.
Doofer911 komt op een brandstofhoe-
veelheid van 6.2 ton. Ik kan niet precies
achterhalen hoe hij hier aankomt, maar
ik houd het wel aan. Scheelt een boel
werk. En in het begin is het misschien
beter om bijvoorbeeld 8 ton brandstof
standaard mee te nemen en dan het
aantal passagiers te verminderen. Je
vliegt toch vooral regionale vluchten van
1uur of wat meer en met deze instelling
redt je het meestal wel. Dan laat je de
fuel planner ongewijzigd waardoor deze
gegevens in de FMC blijven staan. Hoe
zo, passagiers uit het toestel zetten?
Doen ze in Amerika toch ook als de kist
te zwaar wordt. Hier rechts zie je het
resultaat. Je ziet ook nog dat 200kg ge-

reserveerd is voor het taxiën. De rest
van de pagina is meer voor latere stu-
die, anders komen we nooit de lucht in.

Nu we alle gewichten hebben ingevoerd
kunnen we de flap settings gaan bepalen
en zullen we ook de snelheden V1, VR

http://onlineflightplanner.org/


en V2 gaan uitlezen zoals de FMC die
voor ons berekent. Dat doen we op de
volgende pagina in de MCDU. We zou-
den die met de hand kunnen invoeren in
de amberkleurige hokjes maar dat is
niet nodig. Als we de flapstand invoeren
in de derde regel rechts worden ze auto-
matisch ingevoerd. We typen 2 in de
commandoregel en verhuizen die naar
de derde regel rechts, dan ziet het er zo
uit:

Bij een lange baan zou je ook 1, flap-
stand 1, kunnen invoeren. Je kunt links
de transition altitude veranderen indien
nodig, De transition altitude vind je op
de kaarten of je krijgt die op van ATC.
Je krijgt bovendien een derated take-off
doordat je de FMC voorliegt dat het bui-
ten 62° is (als je het gas niet hoger zet
dan de stand FLX). Straalmotoren kun-
nen slecht tegen oververhitting. Als je
de FMC een hogere buitentemperatuur
voorliegt denkt de FMC: ‘Oh, oh, let op
oververhitting, het gas mag niet te ver
open!’ Dat hoor ik hem elke keer denken
als een derated thrust (FLEX bij de Air-
bus) wordt ingesteld.

En nu hebben we het werk aan de FMC
achter de rug en kunnen we gaan vlie-
gen! Nog niet helemaal. Er moeten nog
wat meer dingen in de cockpit ingesteld

worden en dat is voor de volgende afle-
vering.

Nog even over Doofer911

Want ik ben
nog even op
zijn pagina
aan het spit-
ten geweest.
En op zijn
pagina als je
bovenin VI-

DEO’s aanklikt krijg je een uitgebreid
overzicht van zijn producties.
https://www.youtube.com/user/Doofer9
11/videos
Interessant bijvoorbeeld zijn zijn erva-
ringen met het nieuwe FSW van Dovetail

of zijn tutorials voor het vliegen in gli-
ders. We slaan dat te vaak over, want
ingewikkeld en zo. Deze tutorials helpen
je daarover heen.

Nog even over de approach plates

Vroeger heetten ze officieel approach
plates. In een tijd dat de luchtvaart veel
kleiner was en er nog geen SIDs en

STARs waren. Er waren toen wel al
kaarten voor het naderen, voor de baan
komen, bij een vliegveld in IFR (Instru-
ment Flying Rules) omstandigheden:
slecht zicht dus. Die term approach
plates is blijven bestaan en Google her-
kent hem meteen. Je wilt bijvoorbeeld
de kaarten hebben van EGGW, London
Luton. Type maar eens approach plates
EGGW in Google. Bovenaan staat dan
Jeppesen met 29 kaarten. Lijkt me ge-
noeg. En daaronder staan er nog veel
meer. Er zijn ‘officiële’ sites voor deze
kaarten maar bespaar je de moeite, ge-
woon via Google gaat perfect.

En toch… vind ik het allemaal een beetje
chaotisch. Vandaar dat ik SimPlatesX
Ultra van Dauntless Aviation (ook be-
kend in de echte vliegerij) heb aange-
schaft: http://www.simplates.com/  Dit
is snel en overzichtelijk. Het is alleen
bedoeld voor de flightsimmer want ze
werken met iets oudere kaarten waar-
door de kosten laag kunnen blijven,
maar er wordt regelmatig geupdate.
Eenmalige kosten (hoe lang nog). Het
komt zelden voor dat SimPlatesX mij in

de steek laat. De snelheid en het ge-
bruiksgemak wegen ruimschoots op te-
gen de kleinere nadelen.

Dit artikel is nummer 3 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.

Erik.

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



