
Is trimmen saai? Dat hangt ervan
af. Als je alleen trimt wanneer je
vliegtuig op kruishoogte is en je
straight and level vliegt dan is het
tamelijk saai. Wanneer je trimmen
gaat gebruiken om de verschillende
fasen van een vlucht volledig uitge-
trimd en volledig onder controle met
de knuppel tussen wijsvinger en
duim te vliegen dan wordt trimmen
een veraangenaming van het be-
staan. Dan wordt vliegen echt leuk
en niet meer paniekerig gedoe. We
gaan de verschillende fasen van een
vlucht analyseren en de daarbij pas-
sende trim - snelheid - neusstand -
flapstand uitzoeken. Een weten-
schappelijk gebeuren en daardoor
saai, maar als je dat eenmaal ge-
daan hebt voor een bepaalde kist,
dan ken je dat vliegtuig ook.

In de tabel hiernaast zie je die verschil-
lende fasen van de vlucht en die komen
elke keer weer terug. CLIMB is het stuk
van take-off naar je kruishoogte toe.
Het allereerste gedeelte, dus loskomen
van de grond en de eerste meters stij-
gen tot je op snelheid bent wordt niet
tot de climb gerekend omdat de aanpak
voor dit eerste stuk afhankelijk is van de
situatie ter plekke. Maar het komt zeker
nog aan bod. Eigenlijk het allerlaatste
stukje, dus kort voor de touchdown, de
flare, enz. staat ook niet in de tabel. Dat
is een hoofdstuk apart. Maar helemaal
niet moeilijk als je de laatste regel van
de tabel goed hebt uitgevoerd. Dan kus
je de grond zoals dat heet.
We gaan vliegen (met de A2A Cessna
172, zoals in de voorgaande artikelen)
en gaan allerlei waarden en getallen
tijdens het vliegen noteren. Neem een
veld op zeeniveau met een behoorlijke
baan en geen hoge heuvels rondom. Dit
soort proefvluchten doe ik altijd vanaf
KHQM, Bowerman, in het NW van de
USA, tegen Canada aan, waarvan prach-
tige gratis scenery van ORBX bestaat.
Het is met de ORBX scenery een gezelli-

ge kleine regionale luchthaven pal aan
de Stille Oceaan geworden met behoor-
lijk wat plaatselijk verkeer. Altijd leuker
dan de kale bedoening van FSX zelf. Op
de eerste pagina van deze Notam zie je
Bowerman met een mooie Quest Kodiak
op de voorgrond. Op de pagina hierna
nog even een ‘satelietopname’.
We gaan aan de slag. We starten van
Bowerman baan 24 dus naar het westen
toe en met fair weather. We willen dat
de tabel zuiver wordt, dus geen wind.
De baan is lang genoeg, we zetten geen
flaps en het is full throttle. Als we zijn
losgekomen, dat zal rond de 60kts zijn,
zetten we met behulp van de knuppel de
stip van de AI (attitude indicator) op 5
graden en dan zakt de snelheid naar
ongeveer 90 KIAS (Knots Indicated Air-
speed). Bekijk anders nog even het
voorgaande artikel in deze serie: ‘De
cockpit’ op ons blog:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/05-de-cockpit1.pdf
Dat is de klim. Verder valt er niets over
te vertellen. Oh ja, natuurlijk wel: trim-
men, trimmen trimmen. Met het trim-
wiel. Je zet het vliegtuig eerst met de
knuppel op de juiste neusstand van 5°
en dan verdraai je het trimwiel. Als je
moet duwen moet je trim NOSE DOWN
geven en omgekeerd. Trimmen moet
langzaam en zorgvuldig gebeuren. Het
vliegtuig moet elke keer de tijd krijgen
om zijn nieuwe evenwicht te vinden.
Neem er de tijd voor. Kijk ook nog even
naar het artikel ‘Pitch Roll Yaw’ op ons
blog:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/04-pitch-roll-yaw1.pdf
En op deze manier hebben we onze eer-
ste waarde met de getalletjes op papier
en die hebben we later als vaste waar-
den in het koppie: Climb = 5° NU (Nose
Up) met full throttle met een snelheid op
de meter van 90kts (met twee personen
en volle tanks). De waarden Vx en Vy
die je in het bovengenoemde artikel
vindt laten we even los hier. We hoeven
niet meteen op de juiste hoogte te zit-
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ten. We hebben geen haast. Air Traffic
Control en Control Zones vergeten we
nu even.
Als we tevreden zijn over ons trimmen
en we het eens zijn met de waarden die
in de tabel zijn gegeven gaan we LEVEL
vliegen, niet meer stijgen of dalen.
Knuppel naar voren, de stip van de AI
nu pal op de horizon en trimmen. Geef
het de tijd. Daar komen de waarden uit:
Cruise = 0° neusstand (attitude), iets
meer dan 110kts en de stijg- en daal-
snelheid is 0. En dan nemen we gas te-
rug tot RPM op de tachometer 2200
toeren dan zakt de snelheid tot 105kts
en gaan weer trimmen. Full throttle
geeft een boel herrie. 105kts is een pri-
ma kruissnelheid. Boven de 3000ft on-
geveer moet je je mengsel aanpassen
omdat de lucht ijler is geworden. Daar
moet je even mee experimenteren. Zet
anders auto-mixture aan in FSX voor
deze beginperiode. Twee regels van de
tabel hebben we gehad en dan komen

we aan het professionele gedeelte. Hier-
onder zie je hoe we vliegen. Climb en
cruise zijn achter ons. Heel vaak vliegen
we het laatste deel in twee stukken: de
initial approach en de final approach. Dit
is het SLOW gedeelte en daarna een
glijpad (glide slope) van 3° dalen naar
de baandrempel. Dat slow-gedeelte is
belangrijk voor later, voor ILS-landin-
gen, maar ook bij vliegen op zicht heb-
ben we in principe een stuk waar we op
dezelfde hoogte van 1900 tot 2000ft
boven de grond blijven en dat is het
circuit, bedoeld om het verkeer te rege-
len en bedoeld om ons te oriënteren op
het veld om zo op de juiste manier voor
de baan te komen. En die circuithoogte
kan nogal verschillen. Op Bowerman zal
dat 2200ft zijn maar bijvoorbeeld het
circuit op Midden Zeeland word gevlogen
op ongeveer 1000ft en dat heeft alles te
maken met heuvels rondom.
Voor dit stuk, het stuk dat voor de defi-
nitieve afdaling naar de baandrempel

zit, gebruiken we SLOW uit de tabel: 1°
NU (Nose Up), 10° flaps (de eerste
stand) 2050 RPM en dat moet dan een
snelheid opleveren van 85kts. En dit is
een van de belangrijkste configuraties
(configuratie = stand van de flaps, stand
van de neus, RPM, snelheid) bij het vlie-
gen. Landen is precisiewerk. Je moet
veel dingen tegelijk doen, eventueel ook
bochten van het circuit draaien. Op an-
dere vliegtuigen letten, instructies van
ATC uitluisteren. Per definitie het ge-
deelte dat je de kluts kwijtraakt. Dan is
het fijn dat je niet meer hoeft na te den-
ken over de juiste configuratie van je
vliegtuig.
En dan het laatste stuk: throttle gaat
dicht, flaps naar 20° en RPM naar 1650.
Dan moet je neus vanzelf gaan zakken
naar 3° (ND) ongeveer. Je gaat in dit
gedeelte corrigeren met je gas en niet
met je stuurknuppel. En dat is typisch
een  flightsimulator ding. In de werke-
lijkheid zou dat een combinatie van stick
en throttle zijn maar bij de flightsim
gaat dat beter met de throttle. Daarmee
kan je fijnere correcties aanbrengen. En
dat geldt alleen voor propellervliegtui-
gen. Straalmotoren reageren te lang-
zaam op het gas.
En daarna, op final approach voor de
baandrempel? Dan krijg je de flare en
nog wat meer maar dat is weer afhanke-
lijk van het vliegtuig waarin je vliegt. De
een valt als een baksteen bij gas dicht
en bij de andere moet juist wel het gas
dicht. Dus meer iets voor een aparte
aflevering, want we zijn met dit gedeelte
nog niet klaar.

Want hoe kan je in hemelsnaam nose up
1° op je AI zien of 3° nose down? Eh,
daar heeft men iets op gevonden. Drie
plaatjes van de AI. Twee zwarte balkjes:
de kortste is 5° NU, de langste is 10°
NU. Maar… het oranje streepje zelf, dat
is dus het vliegtuig is 2° graden dik. En
daarmee kan je enig rekenwerk verrich-

ten. De drie streepjes aan elke kant in
de blauwe bovenrand die vertegenwoor-
digen elk 10° helling. Verder dan 30°
helling gaan we met een Cessna eigen-
lijk niet. De volgende streepjes zijn dus
60°. Beetje veel. En dan zit er nog een
ronde stelknop op. Daarmee kan je de
oranje punt waarop je vliegt naar boven
of naar beneden afstellen. Je moet altijd
even checken als je exact straight and
level vliegt of de punt nog wel precies
op de horizon staat. Op de parking staat
hij wat hoger want de 172 helt iets ach-
terover als hij geparkeerd staat.
Nu we toch de klokken aan het bekijken
zijn kunnen we ook even kijken naar de
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snelheidsmeter. Daar zijn ook wel een
aantal bijzonderheden over te vertellen.
De punten die voor voor ons nogal be-
langrijk zijn, zijn hier aangegeven.

Punt 1 is het punt waar je vleugel over-
trokken raakt en je in een stall terecht
komt. De lift onder je vleugels is weg en
je vliegtuig kantelt naar een zijkant weg
en valt dan naar beneden. Een modern
vliegtuig kan uit een stall gehaald wor-
den mits je weet hoe je dat moet doen.
Probeer dit niet uit vlak boven de grond.
Punt 2 is het punt waar je de flaps kunt
uitzetten tot 10°. Sneller dan dit punt
moeten je flaps naar boven staan anders
beschadigen ze. Het gele gedeelte is het
gedeelte waar je nooit mag komen. Al-
leen bij 100% perfecte weersomstandig-
heden mag dat wel. De rode lijn daar
bovenin is natuurlijk duidelijk behalve
voor mensen die altijd grensoverschrij-
dend bezig zijn.
Je ziet ook staan TAS met daaronder
een soort meedraaiende schijf in wit. Je
hebt IAS = Indicated Airspeed en TAS =
True Airspeed. Hoe hoger je komt hoe
ijler de lucht en hoe minder juist je snel-
heid over de grond wordt weergegeven.
Er bestaat een ingewikkelde manier om
IAS om te rekenen naar TAS met een
formule waarin we bijvoorbeeld lucht-

druk, temperatuur, vochtigheid, wind,
nou ja, eigenlijk weet ik dat niet precies,
kunnen invoeren en dan krijgen we TAS.
Tegenwoordig hebben we de GPS die
ons perfect op de hoogte houdt van de
snelheid over de grond. Niet meer no-
dig. Het is ook niet gesimuleerd in deze
Cessna.

Op de Altimeter is rechts een klein veld-
je te zien waarmee je de hoogtemeter
(= altimeter) kunt kalibreren. Nog op de
grond ontvang je een weerbericht waar-
in ondermeer de plaatselijke luchtdruk
word gegeven. Met de knop linksonder
kan je dat bijstellen. Als je met fair
weather vliegt is de luchtdruk op de
grond 29.92 inch of omgerekend 1013
millibar. Dat is de standaard atmosferi-
sche druk die je nog veel zult tegenko-
men. Bij fair weather hoef je niet te
kalibreren. Naarmate je hoger gaat vlie-
gen gaat het middelste segment van
deze klok verder verdraaien zodat ook
de correcte luchtdruk op hoogte wordt
weergegeven. Jazeker, dat werkt in de
A2A C172!
En nog zo een mooi klein detail in deze
software: Het kleine klokje waar je de
EGT (exhaust gas temperature) kunt
uitlezen verandert daadwerkelijk als je
je mixture verandert. Probeer maar! Als
je zo ongeveer boven de 3000ft komt

moet je je mengsel verarmen omdat de
lucht ijler geworden is. Daardoor is de
verhouding brandstof/lucht verstoord en
dat is slecht voor een verbrandingsmo-
tor, De EGT loopt op. Nadat je je mixtu-
re hebt aangepast daalt de EGT vrijwel
meteen.

Oké, vliegen met de hap.

Erik
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