
Voor echte piloten is de cruise ei-
genlijk een tamelijk ontspannen pe-
riode. Regelmatig, zo eens in het
half uur worden de verschillende
systemen gecontroleerd, vooral op
de ECAM-schermen en verder wordt
er toch een beetje gebabbeld. Over
thuis, over de maatschappij, mis-
schien wel over de grote baas, maar
met mate want de voice recorder
staat natuurlijk aan. Voor ons
flightsimmers ligt dat anders. Wij
gaan nu inhalen wat wij eerder ver-
zuimd hebben, namelijk wat voor
prachtige voorzieningen er allemaal
te vinden zijn, bijvoorbeeld in de
ECAM-schermen. En nog wel wat
meer.

Het eerste voorbeeld zie je in het Navi-
gation Display (ND) in het rode kader.
Dat is een gebroken pijtje. Eerst schuin
omhoog en daarna horizontaal. Dat is je
Top of Climb (T/C). Boeing geeft dat aan
met TOC, Airbus doet het met deze
symbooltjes. Leuk! Hij verdwijnt als we
dit punt gepasseerd zijn en in Cruise
zitten. Vlak voordat we het punt nade-
ren gaat het kader waarin de hoogte
wordt weergegeven op de PFD knippe-
ren en daarna gaat THR CLB in de lin-
kerkolom bovenin over naar MACH en

ALT staat nu niet meer in blauw maar is
groen geworden en gaat daarna over in
ALT CRZ.

De checklist voor de Cruise is maar een
kleintje. We gaan dus nu volgen of de
aanduidingen in de FMA correct blijven
en we kijken of het vliegtuig netjes de

route over de kaart volgt. Om alles goed
te kunnen zien op de kaart kunnen we

deze vergroten of
verkleinen met de
draaiknop hier links.
Wat piloten ook
vooral doen is het
weer in de gaten
houden. Als er een
massieve bui recht
voor ligt zullen ze
daar graag omheen

gaan. Hierboven een voorbeeld van wat
je kunt zien als de weather radar is in-
geschakeld en je natuurlijk niet met fair
weather vliegt. Om de bui heen vliegen
is simpel. Je gaat over op HEADING
HOLD en draait dan aan de knop voor de
heading zodat je uitwijkt en parallel gaat
vliegen aan je route tot je er voorbij

bent. Je draait de heading bijvoorbeeld
op 360 en trekt de knop uit (rechter
muisklik). Dan verlegt het vliegtuig zijn
koers. Dan draai je de heading weer op
de oorspronkelijke koers en blijft een
stukje parallel vliegen. Je ziet dan ook
bovenin je PFD NAV veranderen in HDG.
Je originele flightpath verandert in een
stippellijn. Ook zie je een cijfer (2,9) dat
aangeeft hoeveel mijl je van het origine-

le traject af
zit. Als je bij-
voorbeeld op
5 mijl afstand
bent gekomen
draai je de
heading weer
terug naar de
originele
koers en als
je de bui
voorbij bent
hoef je niet
meer te doen
dan de ronde
HDG-knop in
te drukken
(linker muis-
klik), dan
gaat de HDG-
mode weer
over in NAV-
mode en keer
het vliegtuig
terug naar

zijn oorspronkelijke flightpath.
Wat piloten ook zeker doen in deze rus-
tige periode, is alle systemen checken.
Daarvoor moet je op de verschillende
pagina’s van de ECAM-schermen zijn.
Op het kleine toetsenbord op de console
vindt je bijvoorbeeld verschillende toet-
sen: ENG, BLEED, PRESS, ELEC, HYD,
FUEL. APU, DOOR en WHEEL hadden we
al eerder bekeken. Maar laten we knop-
pen gaan drukken, bijvoorbeeld ENG, de
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staat van de motoren. Waar we op let-
ten is of links en rechts gelijk zijn (hoeft
niet precies). Je ziet hier bijvoorbeeld
het oliepeil en de oliedruk. Of je kunt
naar de bleed air pagina gaan om te
checken of de temperatuur en de druk
gelijk verdeeld is. Als je precies het
naadje van de kous wilt weten van deze
systemen ontkom je er niet aan dat je
de handboeken erbij moet pakken. Altijd
heel interessant. Maar de Airbus is een
intelligent vliegtuig en je krijgt heus wel
waarschuwingen (meestal in het boven-
ste ECAM-scherm) als er iets fout zit.

Hieronder nog even de pagina CAB
PRESS en ELEC. Ga eens op deze knop-
pen drukken en probeer je erin te ver-
diepen. Je hebt er tijdens de cruise de

tijd voor. Een andere zaak die piloten
regelmatig checken is het brandstofver-
bruik. Dat kan je terugvinden op de Lin-
ker MCDU. Waarschijnlijk heb je deze al
staan in F-PLN-modus want dat is de
beste pagina om de vlucht te volgen,
anders moet je even op de betreffende
knop op het toetsenbord drukken. Dan
wil ik meteen even wijzen op de twee

pijltjes rechts bovenin. Die betekenen
dat er nog meer pagina’s met tabellen
achter zitten. De bovenste laat de way-
points zien met in de eerste kolom de
tijd waarop we op de verschillende pun-
ten aankomen in UTC. Overigens kan je
de UTC van het eerstvolgende waypoint
ook terugvinden onderaan op het onder-
ste ECAM-scherm en ook in je ND
rechtsboven. Tussen de waypoints links
vindt je ook T/D (als je verder in de
vlucht bent), dat is TOP of DESCENT,
het moment dat je aan de afdaling moet
beginnen. Maar we drukken nu op een

van de pijlen rechtsboven tot we in de
pagina met EFOB zitten: Estimated Fuel
Onboard, een schatting wat we nog aan
boord hebben op elk waypoint uitge-
drukt in tonnen (in dit geval). Voor de
rekenmeesters onder ons moet dit leuk
zijn. Kan je alles gaan berekenen. Onder
flightsimmers komen ook slordiger types
voor die flink wat extra brandstof mee-
nemen en een aantal passagiers eruit
zetten. Nou vraag ik je!
Maar je kunt het nog mooier gepresen-
teerd krijgen als je even de FUEL-pagina
opent in het onderste ECAM-scherm. In
het kleinere kader links onderin zie je
dan FOB: 4120 KG. Deze pagina geeft
de actuele situatie weer. In deze vlucht

zitten we op dat moment vlak voor
SHAPP. Als je wat meer routine hebt
opgedaan met het vliegen zelf zijn dit
natuurlijk interessante pagina’s.

Een ander interessant ‘ding’ is de Cost
Index (CI) die we al eerder hebben be-
handeld. Dit is een cijfer dat door de
maatschappij wordt bepaald en waar
piloten zich aan hebben te houden en
dat heeft alles te maken met brandstof-
verbruik. Per maatschappij en ook per
vliegtuigtype varieert die CI. Hoe hoger
de CI hoe hoger de prestaties dus ook



de topsnelheid. En omdat dat helemaal
niet mag van onze baas gaan we daar-
mee experimenteren. Vanzelfsprekend.
Je vindt hem op de Performance Page
van de linker MCDU. We hadden de CI
aan het begin van de vlucht ingesteld op
30 en dat levert ons een topsnelheid op
onze vlieghoogte van 270kts (IAS). Als
we de CI nu verhogen tot 70 zal je on-
middellijk in de snelheidsbalk ook een
verhoging zien. Het is haast onvermijde-
lijk dat we uitgebreid gaan proberen tot
hoe hoog we wel kunnen gaan. Een pi-
loot moet zijn vliegtuig leren kennen
nietwaar. Maar je mag niet in het ‘over-
speed’ gebied komen. Per vliegtuigtype
is die range van de CI weer anders. Een
kwestie van proberen. De CI heeft ook
direct invloed op de prestaties bij de
takeoff.    En zo zijn we ongemerkt al in
de buurt gekomen van onze Top of Des-

cent (T/D) en moeten we voorbereidin-
gen voor de afdaling gaan treffen. Op de
ND is deze aangegeven met een wit pijl-
tje, eerst horizontaal en daarna naar
beneden.

En ook voor deze voorbereidingen heb-
ben we een checklist. We drukken op de
MCDU op de knop PERF en daarna een
paar maal op PHASE rechts onderin tot
we het beeld hebben zoals hieronder is
weergegeven. Daar moeten we een boel
invullen en zonder een weerbericht is
dat niet goed mogelijk. Maar we hebben
het ons makkelijk gemaakt door deze
vlucht met fair weather te vliegen. Dus

de QNH is 1013 hPa, we schatten de
temperatuur daar hoog in Schotland op
14° en de windrichting en windsterkte
zijn beide nul. Dit is natuurlijk tamelijk
onprofessioneel en daar gaan we nog
even mee door want we moeten ook nog
de transition alt en de decision height
invoeren hetzij in barometerdruk, hetzij
in radar (radio) height. We kiezen voor
radio height en nemen 250ft. Dat is een
veilige hoogte voor ons besluit of we de
landing doorzettten of afbreken. En deze
gegevens vind je allemaal op de betref-
fende approach plates. Daar kunnen we
een volledige Notam over volschrijven
over dit ingewikkelde onderwerp en dat
is niet de bedoeling van deze tutorial.
Dan gaat deze performance page er als
volgt uitzien:

Daar kunnen we gelijk onze V-speed
voor de approach en V-speed voor de
landing uitlezen resp. 135 en 130 kno-
pen. Belangrijk voor ons.
En nu nog de landing configuration, of
anders gezegd: hoever zet je de flaps
uit? Als je nog even naar het plaatje
hierboven kijkt zie je rechts onderin
FULL staan. Dat betekent dat een lan-
dingsconfiguratie met full flaps is voor-
zien. Maar het kan in bepaalde omstan-
digheden, zoals sterke zijwind, beter zijn
om voor een CONFIG 3, dus met de

flaps op 3, te kiezen. Dan blijft je snel-
heid iets hoger en ben je minder kwets-
baar. Je drukt op de line select key
naast CONF3 en dan verschijnt dit in
grotere hoofdletters. We gaan op deze
manier landen met de flaps op 3. Dan
zie je ook dat de V-speed voor approach
(VAPP) en de V-speed voor landing
(VLS) iets hoger zijn geworden. Hoe
gaat dat precies met die flaps uitzetten?
Dat komt in de volgende aflevering.

Maar er is nog iets bij een flaps 3 lan-
ding. Je moet ook nog een knop op het
overhead panel indrukken waarbij staat
LDG FLAP3. Wat die knop precies doet?
Hij zet de waarschuwing dat je flap con-



figuratie verkeerd is uit. Minder stresse-
rig! Op Inverness gaan we met full flaps
landen dus check even of FULL rechts
onderin in grote hoofdletters staat.

We weten nog uit eerdere afleveringen
dat de hoogte altijd zichtbaar blijft in het
ALT-venster op de FCU, het auto pilot
paneel. Hoogteveranderingen doet het
vliegtuig niet zelf volgens de hoogtege-
gevens in de flight management compu-
ter. Wij moeten de FMC daarvoor eerst
toestemming geven. En dat is eigenlijk
maar beter. Dus als we willen gaan da-
len moeten we de hoogte instellen vol-
gens de hoogte opgegeven in de STAR
of approach of wat ATC ons opgeeft.
Inverness heeft geen uitgebreide STAR,
het is een relatief klein vliegveld, er be-
staat alleen een approach en dat is een
mooie ouderwetse teardrop. De voorge-
schreven hoogte in dit laatste gedeelte
om de glide slope van de ILS te onder-
scheppen is 2.000ft. We draaien de
hoogte dus naar 2.000ft. Die approach
plate of hoe dat tegenwoordig heet had
je al bij aflevering 3 binnengehaald,
nietwaar, zodat je alles inmiddels hebt
gecheckt. In de descent checklist staat:

Set + Push. De knop indrukken, dan
wordt het in werking gezet en zie je
naast de ingestelde hoogte op de auto-
pilot het inmiddels bekende ronde balle-
tje verschijnen. Het is een goed gebruik
bij de Airbus (van Aerosoft) dat indruk-
ken ongeveer 5nm voor T/D te doen.
Dan glijdt de kist mooi geleidelijk in de
afdaling. Zo ziet dat eruit op je scherm.

Mocht je onderweg gedraaid hebben aan
de knop voor het vergroten/verkleinen

van de schaal van
de kaart op je ND
zet deze dan terug
naar 40 en later bij
de final approach
vind je 20 mis-
schien wel beter.
Tijdens de cruise
zal je hem eerder
op 180 of 320 heb-
ben staan.
Je ziet nu aan de

wijzer rechts in de PFD dat de daling is

ingezet, aanvankelijk met een vertical
speed van ongeveer 1.000ft en in de
bovenkant zie je MACH en DES verschij-
nen. Houd dat DES in de gaten of die
erin blijft. ALT in magenta kleur is de
nieuwe ingestelde hoogte. En er is nog
wat nieuws te zien: twee magenta
streepjes op de snelheidsbalk. De FMC
zorgt ervoor dat onze snelheid tijdens de
afdaling binnen deze grenzen blijft, dus
tussen de 250kts en 280kts ongeveer.
Er is ook een klein magenta rondje op
de hoogtebalk verschenen. Tijdens dat
eerste deel van de afdaling gaat dit

rondje langzaam zakken en als dat de
werkelijke hoogte (in het gele kader)
begint te naderen gaat de dalingssnel-
heid toenemen. Het komt een beetje
overeen met de glide slope indicator. Als
het vliegtuig dichtbij het beoogde afda-
lingspad zit zorg deze voorziening er-
voor dat het geplande dalingsprofiel
wordt ingezet. Je ziet bovendien dat

MACH is
overgegaan
in THR IDLE.
De throttle
gaat op idle.

En aldus gaan
wij al duimendraaiend naar beneden en
laten het werk over aan de FMC. Maar
toch niet helemaal, want plotseling zien
we een mededeling over DRAG. Meestal,
als dat gebeurt zien we drag required,

soms ook more drag. Het betekent dat
de snelheid teveel oploopt. Dat komt
eerder voor bij de grotere modellen en
ook eerder als we veel lading aan boord
hebben. We moeten de speed brakes
dus uitzetten om vaart te remmen. De

hendel voor de
speed brakes op
de console moet
helemaal naar
beneden. De
FMC zorgt er dan
voor dat ze niet
verder gaan dan
halverwege. Niet
helemaal realis-

tisch maar voor ons wel plezierig. De
forums staan vol over het koppelen van
de bediening van de speed brakes aan
een ‘schuif’ op bijvoorbeeld je throttle
zodat je de hoeveelheid speed brakes
zelf kunt bepalen. Eigenlijk lukt dat al-
leen met FSUIPC en dat gaat te ver voor
deze tutorials. Aerosoft heeft het voor
ons opgelost in dit geval.
Je kunt aan het kleine magenta cirkeltje
op de PFD zien of je daalsnelheid afwijkt
van het ideale afdalingspad, maar dat is

minder exact. Ga naar de linker MCDU
en druk op PERF, dan krijg je dit beeld.
VDEV betekent Vertical Deviation, verti-
cale afwijking. Die is in dit geval 78ft en
dat is niet veel. Alles oké dus.

We gaan terug naar de checklist. Seat-
belts op auto, anti ice off en baro op
standard. En dan als we ongeveer op
11.000ft zitten zien we dat de neus om-
hoog gaat. Beneden de 10.000ft geldt



een snelheidslimiet van 250kts en hoe
zorgt het vliegtuig ervoor dat onze snel-
heid afneemt tot 250kts? Juist, door de
neus omhoog te brengen dan gaat hij
vanzelf langzamer. De FMC/Auto Throt-
tle zou ook gas kunnen minderen maar
de throttle staat al helemaal op idle. Of
je kunt de speed brakes gebruiken maar
dat is een paardenmiddel dat we liever
achter de hand houden. Nose up is de
elegantere methode. Hierboven zie je
hoe een en ander eruit ziet. De FMC
heeft de snelheid al op 250kts gezet, dat
is het magenta driehoekje.
Seatbelt Sign gaat aan, Landing lights

gaan aan en het landing system gaat
aan. Dat zit hier (zie boven):

Het landing system zorgt ervoor dat de
schalen voor de ILS in de primary flight
display gezet worden. De driehoekjes
voor de ILS landing zijn ook al in beeld
gekomen en we zitten nog helemaal uit
de richting en we zitten nog veel te
hoog. Ja, dat kan kloppen. Wat je ook
kunt zien is dat er in de linker beneden
hoek ILN met een frequentie is bijgeko-
men. Dat is de frequentie van de ILS die
de FMC er voor ons heeft ingezet. Aar-
dig!

En dat is het voor deze aflevering. De
volgende aflevering is appraoch, final en
landing en nog wel wat meer. Voor de
echte liefhebbers dus.

Dit artikel is nummer 6 in een lan-
ge 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 geschreven
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.
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