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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

Jessica bouwt een
nieuwe computer
Van 32 naar 64 bit: de hoofd-
rol van de CPU in je computer
is uitgespeeld. In de toekomst
is de combinatie van de GPU
samen met het RAM-geheugen
doorslaggevend. Jessica Ban-
nister-Pearce van PC-Pilot legt
dit uit als ze een nieuwe com-
puter bouwt. Een vertaling.

Airbus A320 deel 6
Cruise en Descent

Deel 6 de cruise en descent.
De cruise is een rustig gedeel-
te. Een mooie gelegenheid om
je wat meer in de Airbus te
verdiepen. Hij is ingewikkeld
genoeg. En dan de voorberei-
dingen voor de landing, altijd
het leukste deel.

BACK TO BASICS
Serie 1: les 7:
het patroon van het
circuit

General Aviation. De laatste
les uit serie 1: De fijnere
kneepjes van het vliegen van
het circuit.

ICAO codes
Er zit toch wel enige logica in
de codering van de luchthavens.

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van 16 november j.l. In
's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 7 december j.l.
in 's Heer Arendskerke
Een drukke avond voor de airliners: 17 leden aanwezig.
http://secure.simmarket.com/specials.php komt momenteel met veel aan-
biedingen met interessante kortingen. Nou ja, ze zijn niet de enige met
deze feestdagen. Toch wel interessant om eens te snuffelen.
Little Navmap https://albar965.github.io/ werd genoemd als de new kid on
the block. Hij is erg mooi deze flightplanner met moving map, oorspronke-
lijk bedoeld voor GA maar intussen heeft de maker ook kans gezien om
SIDs en STARs in te voegen. Beetje studeren in het begin maar erg fraai
en gratis! Kwam natuurlijk de vraag: Moeten we bij FSCommander blijven?
De club schrijft niet voor dat je werkt met FSC. Waarom zou je niet wer-
ken met meerdere flightplanners/moving maps? Verruimt je horizon. In
het januarinummer van de Notam een artikel over airlinervluchten opzet-
ten, waarbij nog meer flightplanners aan bod komen, gratis en betaald.
Simon Wijnstra, onze oudgediende en enige helicoptervlieger was weer op
de vergadering. Leuk. Is helicoptervliegen nu moeilijk? Ja. In elk geval alle
instellingen van je stick en voetenstuur zo gevoelig mogelijk afstellen. En
ook de lange, lange reeks van Globetrotter-artikelen werd weer even op-
gehaald. Ko maakt momenteel weer gebruik van deze vluchtplannen.

Verder was het vooral de avond van wegdromen in fantasieën. Cockpits
bouwen en het beeld projecteren op een 180° scherm, lekker groot enz.
Aanleiding was een bezoek van Carlo aan een complete 737 simulator in
Rijen. De bouwer is ook 737 instructeur en durft een prijs per uur te vra-
gen voor deze sim maar ik heb begrepen dat enig loven en bieden is toe-
gestaan. De projectie gaat met één beamer vanuit het centrum en
vertoont derhalve grote vertekening aan de randen, aanleiding natuurlijk
voor Ron om eens uitgebreid hierop in te gaan. Niet zo lang geleden zijn
hierover drie artikelen in de Notam verschenen. Maar ook gewoon met drie
schermen naast elkaar krijg je al een veel grotere ‘beleving’. Zo zie je: Er
is niet zo veel nodig. Het beste wat je kunt doen is een tent van donkere
stof om je flightsim bouwen waardoor je niet wordt afgeleid door de omge-
ving. Je partner zal dan natuurlijk even moeten aankloppen bij die tent om
toegang te krijgen. Sorry mijn fantasie draaft weer door. Ook de ButtKic-
ker kwam weer aan bod en de mogelijkheid om trillingen en zo in te voe-
gen met behulp van EZDoc of OpusFSI. En dan natuurlijk het overzetten
van gedeeltes van de flightsim naar een tweede computer met WideFS van
FSUIPC. Kortom we waren weer even in de speeltuin.

De presentatie van Erik over het maken van vluchtplannen maar dan wat
breder benaderd staat volledig als artikel in de Notam van januari a.s.

Erik

Zou het met het onderwerp te maken hebben? Een volle zaal en geani-
meerde stemming zien we graag!  In het bijzonder werd Wil Meijer verwel-
komd. Hij was jarenlang vicevoorzitter bij de landelijke HCC FS groepering
in Almere.
De afstand werd toch bezwaarlijk en we hopen dat hij bij ons in Zeeland
een leuke fs vliegclub vindt.

Geheel onverwacht werd het lidmaatschap HCC een gespreksonderwerp.
Ron benadrukte de cruciale rol van de HCC in onze computerhobby en
sprak de wens uit dat ieder die nog geen HCC lid is - of het heeft laten
verlopen om wat voor reden dan ook – zich op de HCC site even aanmeldt
als lid.

Flight Sim Commander heeft met de laatste upgrade naar 9.7 voor verwar-
ring gezorgd. ook bij Jaap van Liere.  Uit informatie (dank Leen en Carlo)
blijkt het NIET compatibel te zijn met P3Dv4.1. Verder dient een nieuwe
key te worden aangevraagd, nu bij Aerosoft, en betaald uiteraard. Kijk
maar op http://www.fscommander.com/download.htm
We bespraken welke alternatieven er bestaan. Niet zo veel dus…FSC blijft
als totaalpakket favoriet bij de Airlinervliegers, FS Flight Control (Avan-
gate) komt in de buurt, terwijl PlanG, Little NavMap , MovingMap2 (op ta-
blet) handiger zijn bij GA vliegen. Het inkloppen van een complete vlucht
en die in FS zetten is essentieel.
Het gebruik van 4K (ultra HD) schermen lijkt een alternatief voor het rom-
melen met drie al dan niet HD beeldschermen. Dit was de waarneming van
Jan van Liere die met enkele kompanen op de beurs in Lelystad is wezen
kijken.
Vervolgens ontstond een korte discussie over de voors- en tegens, de
beeldvervorming  en de moeite van de videokaart om alle pixeltjes aange-
stuurd te krijgen. leuk onderwerp waarover we maar niet uitgepraat raken.
Ko meldde het tijdelijk uitvallen van de server waardoor er de 14e niet on-
line gevlogen kon worden. Op instigatie van Piet Davidse drukte Ko ons op
het hart liever niet vlak voor de mp start nog met computer of
besturingsproblemen aan te komen. Doe dit eerder zodat we fris aan de
vlucht kunnen beginnen.
Ron hield na de pauze zijn spreekbeurt over hoe het nou zit met ORBX.
‘Onderverdeling en beheersing’ was het motto. En het zaaltje was nog
steeds vol na afloop!
We zien elkaar weer na Sinterklaas, de 7e.

Ron.

http://secure.simmarket.com/specials.php
https://albar965.github.io/


Mei bleek een nogal opwindende maand te zijn door
twee oorzaken. Het eerste dat opkwam en waar we al
jaren op hebben gewacht is de 64-bit versie van FSX.
Daarvan kwamen er twee tegelijk langs: Dovetails
Flight Sim World en Lockheed Martins Prepar3D v4
gaan zich nu voegen bij X-Plane en DCS in de prachti-
ge wonderlijke wereld van 64-bit simming. Opwindend
allemaal!
Ten tweede en veel persoonlijker, mei markeerde de
komst van de zomer in Wenen en de dood van mijn
Flight Sim PC. Na vier jaar van trouwe dienst, begon
mijn eigenbouw systeem uiteindelijk toch dienst te
weigeren. Ik bouwde de machine om te voldoen aan
de hoge eisen van flight simming in het harde klimaat
van Wales. Maar in Wenen zijn de zomertemperaturen
regelmatig boven de 30°C en ons appartement houdt
de warmte goed vast. Ook op het moment dat ik dit
schrijf is het buiten met 18° lekker koel maar binnen is
het nog steeds 26° met de ramen open. Deze hoge
temperaturen hebben geleid tot vijf onbedoelde shut-
downs in twee weken. Ik ben bang dat het tijd wordt
om afscheid te nemen.
Het is niet alleen de hitte die het einde van mijn oude
PC doet naderen. De kern van de zaak is dat ik altijd
tot de limiet ga. Maar zal upgraden ook werkelijk tot
een betere ervaring leiden?

Wat verandert er met 64-bit?

FSX draaien of Prepar3D v3 is eigenlijk elke keer pro-
beren om een liter wijn te gieten in een 500ml fles.
Beide simulators staan dan op barsten en om ze goed
te laten draaien moet je keuzes maken. Met een 64-bit

systeem giet je die liter wijn in een emmer van 1000
liter. En ineens zit je dan in de onbegrensde mogelijk-
heden, tenminste… zo ongeveer dan. Nu is het dus
mogelijk dat je aan echt RAM-geheugen tekort komt.

Vraag maar aan X-Plane gebruikers die de UHD mesh
geïnstalleerd hebben en beschikken over 8GB RAM. Nu
zit de bottleneck in de hardware en op gebieden waar-
van we in geen jaren kennis hebben genomen (X-Pla-
ners moeten nu even niet lachen, dat werkt versto-
rend).
Het is niet de normale reguliere RAM die het voor zijn
kiezen krijgt. Een groot deel van het renderingproces
is verplaatst van de CPU naar de GPU. Mijn oude 4GB
grafische kaarten raakten nauwelijks vol ook niet met
drie schermen met P3D versie 3, maar versie 4 ver-
slindt dat met huid en haar. Gebruikers van 4K-scher-
men zien ook dat geheugen volledig wordt opgegeten.
En als dat geheugen vol raakt zal je FPS snel instorten.
Nogmaals: Met X-Plane werkt dit al jaren zo als ik een
keer probeer om 5GB aan textures in mijn 4GB kaart
te stoppen. Dus een nieuwe GPU is noodzaak.

Upgraden

Als we het hebben over upgraden moet ik zeggen dat
ik niet echt een ‘wow’-gevoel heb bij de laatste gaming
moederborden of de supersnelle zes-core processors.
Ik wil het graag een beetje redelijk houden en me con-
centreren op waar de extra-power ook nodig is. Met
dat in gedachten heb ik mij gewend tot Flight Sim PC
bouwer Wired2Fire om de onderdelen voor de machine
te leveren. Een nieuwe core i7 7700k CPU als team
draaiend met 16GB aan DDR4 RAM draaiend op
3000MHz levert de kracht, terwijl een mid-range ASUS
Z270-P prime moederbord dit alles samenbindt.
Om dit bouwsel meteen een vliegende start te geven,
hebben de jongens van Wired2Fire de RAM en de CPU

Jessica bouwt een nieuwe computer

Als je de laatste Notams bekijkt dan valt er een ding
op: De artikelen zijn bijna allemaal vertaalwerk. En
dat zit zo. Ik ben geen computernerd en dat zal ik
waarschijnlijk ook niet meer worden. Er zijn anderen
die er meer van weten. De ervaring op het gebied van
de flight simulator is vooral de kennis van een erva-
ringsdeskundige, door schade en schande. Nou ja, dat
is ook wat waard. In het verleden zijn er heus wel
leuke stukjes van mijn hand verschenen met mooie
plaatjes erin die helemaal niet slecht waren, maar wat
doe je als je in de PC-Pilot een uitgebreide en zeer

gedegen serie artikelen van Peter Stark tegenkomt
over de Basics van het vliegen? Dan kan je zeggen
mijn schrijverijen zijn beter en dat is niet zo. Vertalen
dus! Ook omdat het mij duidelijk is dat de Engelse
taal voor vele flightsimmers toch een belemmering is.
Je verricht dus een goede daad als je vertaalt.
En datzelfde geldt voor de serie over de kleine Airbus
gemaakt door Doofer911. Dat is geen vertaling maar
het in schrift omzetten van een lange en gedetailleer-
de videoserie over dit vliegtuig van Aerosoft. Ik kan
rustig zeggen dat ik een sprongetje in de lucht maak-

te toen ik deze serie tegenkwam. Wat een werk zeg!
En het hieronder staande artikel van Jessica Bannis-
ter-Pearce van PC-Pilot is ook weer zo een geval. Ze
bouwde een nieuwe computer met hergebruik van
een aantal onderdelen, een machine die weer zo goed
mogelijk is toegerust op de nieuwste ontwikkelingen,
ja de overgang van 32 naar 64-bit.
Conclusie: de hoofdrol van de CPU in je computer is
uitgespeeld. In de toekomst is de combinatie van de
GPU samen met het RAM-geheugen doorslaggevend.
Belangrijk!

Het nieuwe moederbord en CPU op hun plaats, tijd om de
pomp van de waterkoeler te vervangen. Van de NT-H1
Thermal Compound is maar een druppel ter grootte van
een erwt nodig.





geïnstalleerd en daarna uitgetest. Helaas is overklok-
ken bij deze CPU niet mogelijk doordat Intel weer eens
een chip heeft uitgegeven die met warmteproblemen
zit. Toch is het de Wired2Fire jongens gelukt om
7700K aan het draaien te krijgen op zijn turboboost-
snelheid van 4,5GHz.
Om de bouwdoos verder af te maken heb ik een mooie
tweedehands Nvidia 980 Ti GPU die de taak van de
tweeling overneemt. De nieuwe machine mag dan sa-
mengesteld zijn en klaar om te beginnen maar de ou-

de techniek moet eerst nog uit de kast gehaald
worden. Dus ik maak de waterpomp los van de CPU,
maak het blok schoon met een speciale schoonmaak-
vloeistof en verwijder dan het moederbord. Met de
oude onderdelen eruit is het eenvoudig de nieuwe
componenten te installeren. Doordat beide borden ge-
maakt zijn door ASUS is er een zekere eenvormigheid

in de layout dus de USB
ingangen en dat soort za-
ken zijn betrekkelijk sim-
pel. Voor de waterpomp
blijft de aansluiting hetzelf-
de. De enige verandering is
mijn keuze van een ther-
mal compound. Mijn Arctic
Silver 5 gaat eruit en Noc-
tua NT-H1 komt erin. Het is
een geweldig product dat
geen droogtijd nodig heeft
en niet-geleidend is. Het is
dezelfde prijs als de Arctic
Silver maar de hoeveelheid
die je krijgt gaat een men-
senleven mee. Serieus: de
tube is kolossaal. Het hele
proces duurt niet langer
dan een uur en dankzij
Windows 10 ben ik weer in
de lucht zonder herinstalla-
tie van de flight sims.

Benchmarking de oude en testen van de nieuwe

De sims waar het om gaat zijn: Prepar3D v4, Flight
Sim World, X-Plane 11 en DCS World. In elke sim heb
ik de settings onveranderd gelaten. Ik zou ze natuur-
lijk allemaal op maximum kunnen zetten maar ik vind
het beter om ze allemaal in een geografisch moeilijk
gebied te zetten om dan te kijken wat het uiteindelijke
resultaat is. Dus voor P3D is dat Seattle. Niet de de-
fault Seattle maar de ORBX regio Seattle. Voeg daar
aan toe de Aerosoft Twin Otter dan hebben we een
goede start.
Voor FSW fungeert Seattle wederom als thuisbasis.
Een veeleisende plek dit keer en we gaan vliegen met
de PA-46.
Voor X-Plane heb ik gekozen voor Bella Coola en de
prachtige Beti-X scenery. Dit gebied is een killer. De

Carenado B1900D moet ons hier eruit helpen.
En tenslotte voor DCS World neem ik de P-51D Mus-
tang met een free flight over Tblisi. Omdat ik niet echt
goed ingevoerd ben in DCS ga ik hier liever op zeker
dan dat ik elk scenario helemaal ga verkennen.
En hier zijn de resultaten. Ik heb ze opgesplitst in drie
categoriën: Basis, met de oude machine, daarna met
alleen een nieuwe GPU en dan de volledige upgrade. Ik
maak gebruik van FRAPS om de sim gedurende twee
minuten te ‘benchmarken’ waarbij de gemiddelde
framerate (FPS) wordt vastgelegd tezamen met de Min
en Max uitlezing.

De resultaten zijn behoorlijk intrigerend. De grootste
verbetering in de gehele simbeleving schijnt te komen
van de nieuwe GPU. Zeker X-Plane heeft er met de
Nvidia 980 Ti ‘oplapper’ meer zin in. Voor P3D lijken de
resultaten een beetje vreemd. De toename in gemid-
delde framerate is welkom maar de sim schijnt rond
de 30fps te blijven hangen. Veel van het ontbreken
aan verbetering vergeleken bij XP11 is te verklaren uit
het gebruik van SLI. Met de oude 680s in SLI-modus
werkten zij beter samen dan wanneer zij niet in SLI-

Alles zit er weer in, klaar om op te starten.



modus stonden dank zij het delen van de belasting.
XP11 kan geen gebruik maken van SLI, vandaar het
verschil.
FSW was een ongelooflijk interessant resultaat. De
basissetting liet de sim al werkelijk vliegen. De nieuwe
GPU toevoegen verbeterde dat opnieuw. En toen voor-
dat ik de upgrade van de machine kon voltooien kwam
Dovetail met een update en viel de prestatie volledig
in elkaar. Van de hoge framerate van 70+ in de omge-
ving van Seattle zie ik nu nog maar cijfers van 25 tot
30+ terug. Er is duidelijk iets veranderd in de software
en ik kan dus niet meer de resultaten direct vergelij-
ken.
En tenslotte was DCS de grote winnaar. Met elke up-
grade nam de FPS toe. Alles wat ik de P-51 als ‘voer’
toewierp werd volledig opgenomen en gebruikt. Ge-
weldig spul.

Meer dan CPU-power

De toename van de FPS testen is prima in orde en is
ook goed, maar met de nieuwere sims werken de
GPUs een stuk harder dan ooit en wordt GPU-geheu-
gen verdubbeld.
Als we naar de verschillende sims kijken kan dat ge-
heugen snel ‘onder water komen te staan’. X-Plane
met een simpele vlucht vanuit Bella Coola draaiend
met drie schermen gebruikt 5,8GB gemeten met MSI’s
Afterburner software. Op een bepaald moment raakte
het aan de 6GB markering. Het ziet ernaar uit dat X-
Plane alles wat je hebt ook gebruikt en dan nog wat
meer.
Prepar3D v4 is een ander verhaal. Rond Seattle met
een normale setting kwam ik maar net aan 3,2GB.
Omgeschakeld naar “High detail ground textures’
kwam de limiet op 3,6GB te staan. Maar als ik P3D
v4,s troefkaart uitspeel en TEXTURE_SIZE_EXP=10
aan de CFG file toevoeg zit ik plotseling op 5,2GB. Dat
is uitstekend maar houd in gedachten dat ik slechts
met de Twin Otter vlieg. Gooi hier de PMDG 777 of FSL
A320 tegenaan dan zit ik vrij snel zonder hoofdruimte.

Conclusies

Het tijdperk van de multiple 64-bit sims is aangebro-
ken en dat is een harde waarheid voor sommige ‘kits’.
Wat de resultaten mij laten zien is dat de CPU niet
meer de koning is. Ondanks dat we een sprong gezien
hebben van drie generaties van CPU en een toename
in kloksnelheid hebben gezien van 4,2Hz naar 4,5Hz is

het de nu GPU die in
feite de vooruitgang
in prestaties voor
zijn rekening neemt.
De nieuwe 980 Ti
die ik heb zit al ge-
vaarlijk dicht tegen
de prestatiegrens
voor het gebruik van
RAM. Van 6GB werd
gedacht dat dat veel
te hoog zou zijn
slechts een paar
jaar geleden. Tegen-
woordig is 8GB het
minimum. Maar de
CPU en snelle RAM
zijn nog niet uit de
race. Terwijl de cij-
fers van de presta-
ties niet zo veel
verschil laten zien profiteerden bijna alle sims van een
toegenomen ‘vloeibaarheid’ en de huidige i7 7700k zal
mij zeker weer door de eerstvolgende vier jaar heen
helpen. De Wired2Fire PC is toekomstbestendig voor
nu. Maar het moment dat er weer geknutseld moet
worden is nooit ver weg.

Speciale dank aan Peter George en zijn team bij
Wired2Fire voor het leveren van de kit voor dit artikel.
Je kunt hun uitstekende range aan PCs bekijken op
https://www.wired2fire.co.uk/

Jessica Bannister-Pearce

MSI’s Afterburner software: FSW duwt op dit moment nog niet tegen de RAM limiet aan - zweeft rond de 2,5GB

Bella Coola is geschikt om elk systeem te testen.

https://www.wired2fire.co.uk/


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

Airbus A320 deel 6 Cruise en Descent



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.

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


Law and Order

Zoals we gezien hebben in onze
vorige uitgave, verschaft het circuit
een manier om verschillende typen
vliegtuigen die met verschillende
snelheden vliegen van elkaar te
scheiden voordat zij naar de drem-
pel van de baan komen. Het maakt
het piloten mogelijk de vaardighe-
den die zij nodig hebben te oefe-
nen binnen de niet veel minuten
die het vliegen van een circuit
neemt.
We moeten ook zeker weten wat
wij behoren te doen gedurende el-
ke fase omdat wij vaak het circuit
moeten delen met anderen. We
moeten ook leren hoe we het cir-
cuit correct verlaten en binnen
vliegen. Laten we beginnen met
een voorbeeld dat we opstijgen en
vertrekken van het vliegveld om
aan de slag te gaan in het trai-

ningsgebied. Deze aflevering vlie-
gen we van ORBX Simulations
Anacortes/74S airport in de US
staat Washington en gebruiken we
de A2A Simulations Piper Chero-
kee. Merk op dat deze procedures
gebaseerd zijn op een niet-gecon-
troleerd vliegveld (geen verkeers-
leiding) met standaard procedures
en geen verrassingen. Je moet al-
tijd de speciale procedures die van
toepassing zijn op jouw veld chec-
ken met de documentatie van het
veld of je instructeur. Eenmaal in
de lucht moeten we in de lijn van
de baan blijven, ‘track on runway
heading’, terwijl we klimmen en
het vliegtuig ‘opschonen’ (lan-
dingsgestel, flaps en zo). En ik be-
nadruk het woord track (koers
over de grond). Het is bijna zeker
dat je niet zult opstijgen met een
wind recht op de neus maar veel
eerder dat er toch een bepaalde
component zijwind in zit. Als we
eenmaal het nuchtere contact met
aarde hebben losgelaten zal de

wind ervoor zorgen dat we afdrij-
ven en dat kan gevolgen hebben
als we kijken naar vliegtuigen die
bijvoorbeeld van een parallelle
baan opereren! Als de runway hea-
ding 360° is, moet je uitvliegen met
360° over de grond. Hoe sterker
het deel zijwind is hoe sterker de
drift, het afdrijven, is waardoor we

een grotere koerscorrectie nodig
hebben om op de gewenste track
te blijven. We kunnen nu een lin-
kerbocht-klim op de zijwind-track
(crosswind leg) maken van 270° als
we op 500ft boven de grond zitten,
zoals in de kleine afbeelding hier-
onder (Nogmaals, speciale voor-
schriften bij bijvoorbeeld parallelle
banen kunnen hierin verandering
brengen dus check dit). Gebruik
15° hellingshoek (angle of bank)

GENERAL AVIATION (GA)

BACK TO BASICS
Serie 1: les 7:

het patroon van het circuit



om op snelheid te blijven en de
motor goed koelt bij de klim. Ga
door met klimmen tot je op 1.000ft
AGL (Above Ground Level) zit
waarna je een linkerbocht kunt
maken naar onze downwind hea-
ding van 180°. Technisch gespro-
ken ben je nog steeds in het gebied
van het circuit, dus blijf rondkijken
als we  door de 1.500ft AGL heen
klimmen. En nu draai je naar onze
koers van vertrek van 135° en kan
je doorvliegen naar je trainingsge-
bied zonder in conflict te komen
met ander verkeer in het circuit.
Makkelijk genoeg? Ja, als iedereen
die het veld verlaat, dezelfde pro-
cedure volgt is de kans op een con-
flict dan geminimaliseerd.

Hier zie je de tracks voor het ver-
trek in verschillende richtingen.
De sleutel tot het circuitgeheim is
dat je nog steeds in het circuit zit
zolang je nog niet voorbij de
1.500ft AGL bent (of 5nm verwij-
derd bent van het veld), dus moet
je die standaard-legs volhouden tot
dat punt. Boven de 1.500 ft ben je
vrij om te gaan verleggen naar je
gewenste heading/track.

Inward bound (binnenkomend)

Oké, laten we de discussie verleg-
gen naar de nadering van het
vliegveld nadat we gestopt zijn met
onze training. Uit welke richting
we ook komen, we behoren bij een
veld zonder air traffic control eerst
erover heen te vliegen op een
hoogte van 1.500ft AGL om de
windzak te lezen en te checken
welke baan in gebruik is voordat
we afdalen tot 1.000ft AGL op de
upwind leg zodat we het circuit
kunnen binnenvliegen op de
crosswind leg. Hier zie je de koers
over de grond.

Ervan uitgaande dat er geen ver-
keersconflicten zijn kunnen we
dan naar de 270° track draaien en
over de baan 18 drempel vliegen
en doorvliegen met baan 18 achter
ons totdat we in een goede positie
zijn om verder te draaien naar
180°, onze downwind leg. Een goe-
de manier om er zeker van te zijn
dat je de juiste afstand tot de baan

handhaaft, is voor jezelf een visue-
le referentie te kiezen die je vleu-
geltip ten opzichte van de midden-
lijn van de baan inhoudt, zoals
hierboven. Maar wederom, de vi-
suele referentie die je gebruikt va-
rieert van vliegtuig tot vliegtuig.
In de regel werken we onze lan-
dingschecklist af op de downwind
leg en vliegen we door op de 180°
track totdat we in de positie zijn
dat we naar 90° kunnen draaien
voor onze base leg waar we begin-
nen met de afdaling naar de baan.
Als je deelneemt aan een vliegexa-
men zal de examinator kijken naar
je routine in het beoordelen van
sleutelpunten in het traject zoals
wanneer je naar de base leg draait
en begint aan je final descent. Een
simpele manier om dit steeds op-
nieuw goed te doen is gebruik ma-
ken van een ander visueel referen-
tiepunt. Bij voorbeeld, we vliegen
door op de downwind leg totdat we
de baandrempel zien op ongeveer
één vleugelbreedte verder naar
achteren, gerekend vanaf de ach-
terkant van de vleugel. Als we dit
elke keer opnieuw bij het vliegen

van het circuit kunnen laten zien is
de kans groot dat de examinator
onder de indruk is van ons vermo-
gen om het circuit accuraat en con-
stant te vliegen. Een alternatief is
om een vast punt te nemen op de
grond waarover je vliegt op de ba-
se leg en begint met de afdaling
naar de baan (plaatje hieronder)
We kunnen nu draaien naar 90°
om te starten met de base leg. Met-
een moeten we dan de power te-
rugzetten (naar ongeveer 1.500
rpm) en de verwarming van de
carburateur vol aanzetten. Als on-
ze airspeed (snelheid door de
lucht) is teruggebracht tot de ap-
proach speed (70 knopen in de
Cherokee) geef je 10° flaps en
breng je de neus geleidelijk naar
beneden om uit te komen op



70 knopen bij een afdaling van
350fpm (feet per minute). Check
goed of je track haaks staat op de
baan zodat je niet afdrijft van de
ideale track. En nu moeten we
gaan letten op onze hoogte, snel-
heid en positie ten opzichte van de
baandrempel. Het is de bedoeling
dat we in de positie voor lining up
voor de final approach op een
hoogte van 500ft AGL zijn en nog
steeds op onze approach speed. En
nog maar een keer: je moet even-
tueel je koers aanpassen voor de
track naar de middellijn van de
baan. Zet dan de afdaling naar de
baandrempel door en geef meer
flaps als je de baan verder nadert
terwijl je de snelheid terugneemt
tot 60kts.
We hebben al eerder de aerodyna-
mische factoren van slow flight
(langzaam vliegen) bekeken met
de flaps uitgezet. Waarschijnlijk
kun je je herinneren dat de flaps
uitzetten resulteert in vergroting
van de lift en een lagere stand van
de neus waardoor we een lagere
stall speed hebben en ook een ver-
beterd uitzicht over de neus en bo-
vendien een vergrote luchtweer-
stand gedurende onze landing.
Wanneer je precies meer flaps
moet geven is weer zo een gebied
van verschillende meningen. Je
moet je routine zodanig ontwikke-
len dat je, wanneer je gas terug-
neemt op base leg, je de rest van
de approach kunt vliegen zonder
de throttle verder aan te raken tot-
dat je bijna bij touchdown bent.

Als je op de juiste manier in het
circuit zit kan je je approach speed
in stand houden tot aan de final
met een flap setting van 10°. Eerst
stuur je op een touchdown plek
van ongeveer een derde van het
begin van de landingsbaan. Naar-
mate je dichterbij komt gebruik je
aanvullende flap settings om de
snelheid verder terug te brengen
naar de uiteindelijke snelheid voor
de baandrempel en breng je tege-
lijkertijd het touchdown punt dich-
ter naar de drempel. Het vraagt
tijd om hierin een vakman te wor-
den dus als de dingen niet hele-
maal gaan zoals je ze hebt gepland
zet je er natuurlijk power bij om de
snelheid correct te houden en om
de afdalingssnelheid correct te
houden.

En nog een laatste woord over het
binnenvliegen van een circuit. Pilo-
ten worden aangemoedigd om
eerst over het veld te vliegen en
dan af te dalen tot circuithoogte op
de upwind leg bij velden zonder
ATC om een beter idee te krijgen
van het verkeer in het circuit, wel-
ke baan (banen) er in gebruik zijn,
enz. Als je echt op een andere plek
het circuit moet invliegen moet je
niet later dan de downwind leg
binnenkomen vooropgeteld dat er
geen verkeersconflicten ontstaan.

dwarswind bij take-off

Het zal bijna niet voorkomen dat je
in je toestel springt en bemerkt dat
er in het geheel geen dwarswind is
waarmee je rekening moet hou-
den. We zijn al bezig geweest met

taxiën bij dwarswind eerder in de
serie maar laten we nu eens kijken
hoe we onze technieken kunnen
aanpassen voor take-offs en lan-
dingen.
Net zoals we dat deden bij het
taxiën moeten we bij de dwars-
wind take-off een gezonde hoe-
veelheid aileron correctie geven in
de richting van de wind. Dus als de
dwarswind van rechts komt moe-
ten we ervoor zorgen dat de rech-
tervleugel naar beneden blijft bij
de take-off roll. Knuppel naar
rechts dus. Naarmate het vliegtuig
vaart meerdert zal dit de druk op
het linkerwiel (linker hoofdlan-
dinsgestel) verminderen, wat als
we dit niet in de gaten houden uit-
mondt in een zwaai naar links van
de neus, we proberen de vleugels
level te houden bij de take-off roll.
Zodra we los van de grond zijn
moet je de druk op de aileron die
in de wind gekeerd is verminderen

Houd de regels voor het vliegen in het circuit altijd aan als je binnen 5nm afstand van
het veld bent en/of binnen 1.500ft van de hoogte van het veld

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 7 van serie 1.

Erik



en moet je de drift te lijf gaan met
je rudder zoals we dat al eerder
deden. Makkelijk? Nou misschien
in een vliegtuig met neuswiel maar
staartvliegtuigen (taildraggers)
hebben nog een ander verassings-
element in zich omdat het grootste
deel van de romp waarop de
dwarswind vat heeft achter het
draaipunt ligt, hetgeen inhoudt dat
je extra alert moet zijn als je vliegt
met staartwielvliegtuigen in dwars-
winden zoals de Cub en moet je
blijven ‘dansen’ op de pedalen om
een stabiele richting te vliegen als
we op de baan versnellen.

Dwarswind bij landing

Als we doorrollen naar de final ap-
proach moeten we op de lijn blij-
ven van de denkbeeldig doorge-
trokken centreline van de baan.
Dat kan je doen met behulp van
één van twee methoden. Je kunt
kiezen voor de eenvoudige ‘krab’
methode, de neus in de richting
van de dwarswind draaien zoals
we dat deden vlak na de take-off.
En dat houdt ook in dat we op een
bepaald moment vlak voor touch
down even stevig op een pedaal
moeten trappen om op lijn te ko-
men met de as van de baan. Als je
dit te vroeg doet waai je weg van
de baan. En als je dit te laat doet
kan je het landingsgestel beschadi-
gen doordat de dwarskrachten te
groot zijn.
Dus misschien hebben we wel zin
in een alternatief. De alternatieve

methode waarbij we de vleugel die
in de richting van de dwarswind
staat gaan ‘dippen’ waardoor, ook
al vliegen we niet meer level, het
kleine draaimoment afrekent met
de dwarswind en we uiteindelijk in
een mooie rechte lijn naar de tou-
chdown vliegen. Dat betekent na-
tuurlijk dat we een touch down
maken op één wiel van het lan-

dingsgestel voordat de ander neer-
komt en ook dit kan leiden tot
schade als we het niet goed doen.
Sommigen prefereren de wing
down methode omdat deze metho-
de je al vroeg en gemakkelijk laat
oplijnen met de baan terwijl de
krabmethode-aanhangers het ge-
voel hebben dat ze de touchdown
beter onder controle hebben. Beide

varianten leren is natuurlijk de
beste methode. Voor welke metho-
de je ook gaat, houd in gedachten
dat dwarswind landingen in de re-
gel worden uitgevoerd met minder
dan full flaps (het worden een
soort windvanen en reageren op
elke dwarswind vlaag vlak bij de
grond) en we voegen bovendien
een paar knopen toe aan onze
snelheid om ons dat beetje tijd te
geven de kist nog even goed op te
lijnen voor de touchdown indien
nodig. En nog een laatste woord:
Hoe sterker de dwarswind hoe
sterker de invoer van je comman-
do’s moet zijn. Dus zorg ervoor dat
dat je zowel de limieten van je
vliegtuig kent maar ook je eigen
limiet.
Een van de grote voordelen van
een flight simulator is dat we de
tracking utility tijdens de training
kunnen gebruiken en zo kunnen
zien of we het circuit mooi met
rechte hoeken hebben gevlogen en
onze hoogtes hebben weten vast te
houden, dus gebruik dit gereed-
schap na elke sessie.

De volgende keer

Hiermee zijn we aan het einde van
de eerste serie. Maar we gaan door
met een aantal technieken die ge-
bruikt worden bij take-offs en lan-
dingen op korte banen en we gaan
toch nog door met het geven van
extra tips en trucs om je gerouti-
neerd het circuit te laten vliegen.

Een van de dwarswind landingstechnieken is om schuin als een krab in de wind te draai-
en tot vlak voor de touchdown.

De alternatieve dwarswind landingstechniek is je vleugel die in de windrichting is ge-
keerd te laten zakken om zo het dwarswindeffect te neutraliseren.



Vlak na de oorlog hadden wij het makkelijk hier
in Europa. Nou, nee niet met de wederopbouw.
Dat heeft nog wel wat energie gekost. Ik bedoel
de inrichting van het luchtruim. Vlak na de oor-
log was er geen inrichting van het luchtruim
meer en konden we dus vanaf het begin begin-
nen, waardoor voor Europa een tamelijk logi-
sche indeling is ontstaan.

De ICAO code voor vliegvelden bestaat uit vier let-
ters. Er zitten 26 letters in het alfabet en Europa tel-
de meer landen dan die 26. Daarom werd Europa
opgesplitst in noord en zuid. Velden in Noord Euro-
pa hebben als eerste letter een -E- en Zuid Europa
een -L-. De tweede letter van de code is het land.
-G- staat voor Great Britain (United Kingdom), -D-
voor Duitsland, -H- voor Holland (Nederland), -F-
voor Frankrijk, -I- voor Italië, enz. De twee reste-
rende letters zijn voor het vliegveld. Maar… soms
wordt de derde letter gebruikt voor het vastleggen
van een Flight Information Region (FIR) waarin het
vliegveld gelegen is. Bijvoorbeeld Edinburgh in
Schotland is gelegen in de Schotse regio die wordt
aangeduid met een -P- en Edinburgh is -H-. Waar-
om H? Weet ik veel. Edinburgh is derhalve EGPH.
Niets aan te doen. LFPG is Charles de Gaulle Air-
port. -L- voor Zuid Europa, -F- voor France, -P-
voor Paris en -G- voor Charles de Gaulle. Dat
klinkt al wat logischer maar bij Edinburg staat de P
voor de Schotse regio en bij LFPG staat de P voor
Paris FIR (regio). Een klein rijtje zodat je de draad
van het verhaal niet kwijt raakt:

EG   United Kingdom  EH   Nederland
EB   België   ED   Duitsland
EL   Luxemburg  EN   Noorwegen
ES   Zweden   EK   Denemarken
EI    Ierland   EF   Finland
EP   Polen   EE   Estland
EV  Letland   EY  Litouwen

EN  Noorwegen

LF   Frankrijk   LE   Spanje
LP   Portugal   LI    Italië
LS   Zwitserland  LO   Oostenrijk
LA   Albanië   LB   Bulgarije
LQ   Bosnië Herzegovina LC   Cyprus
LG   Griekenland  LH   Hongarije
LD   Kroatië   LM  Malta
LY   Montenegro

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Programma’s
als Plan-G, Little  NavMap en FSCommander kun-
nen je natuurlijk uitstekend de ICAO-codes leveren.
En wat dacht je van Googelen?

Vliegvelden in de US en Canada zijn wat ingewik-
kelder ook omdat er al een indeling was waarop
men is gaan voortborduren. De ICAO-code daar
wordt gevormd door een -K- voor de bestaande
drieletterige code te plaatsen voor de US en een -C-
voor Canada. De oorspronkelijke code van drie let-
ters was afkomstig van de radiostation identificatie-
codes en die komen weer vaak overeen met de
IATA-codes)*, dus Boston is KBOS, Atlanta is
KATL en Vancouver in Canada is CYVR want de
IATA-code van Vancouver is YVR. Waarom
YVR? Weet ik veel. Maar Miami is dan weer
KMIA.

En om het nog wat makkelijker te maken: Weer-
diensten in de US gebruikten in het grijze verleden
een tweeletterige code. Maar toen de luchtvaart zich
uitbreidde waren die twee letters niet voldoende en

werd een derde letter toegevoegd. Maar wat voor
letter? Nou waarom niet de -X- want die staat een
beetje voor weerstation. Dus LA (Los Angeles)
werd LAX en daarna KLAX. Logisch nietwaar.

US territoriums zoals Alaska en Hawaii hebben hun
eigen tweeletterig voorvoegsel. PA voor Alaska en
PH voor Hawaii. Het is even een weet. Juneau in
Alaska is PAJN en Hilo Internation op Hawaii is
PHTO. Waarom nu TO? Tsja.

En dan hebben we nog de kleinere velden in de US
die geen ICAO-code hebben. De Federal Aviation
Administration (FAA) gebruikt hiervoor een com-
binatie van drie of vier alfanumerieke karakters. De
ORBX-klanten zijn bijvoorbeeld bekend met 65S
Bonners Ferry. Een ander voorbeeld is 2WA1 Dia-
mond Point dat een privé veld is en in dit geval ver-
tegenwoordigen de twee letters de staat waarin het
veld is gelegen, in dit geval de staat Washington.
Andere combinaties zoals 2ND9 geven aan dat het
vliegveld gelegen is in Noord Dakota en 85FL ligt
in Florida. Soms zijn de cijfers om onderscheid te
maken tussen publieke en private velden en soms
gebruiken ze de eerste twee letters van de postcode
om de locatie aan te geven.

Kortom, wen er maar aan.

)* De IATA-code (International Air Transport As-
sociation) verschilt van de ICAO-code en is ook om
vliegvelden te identificeren maar wordt gebruikt
door de commerciële kant van de luchtvaart zoals
tickets en bagage.

Dit artikeltje is gebaseerd op een Q and A antwoord
van Richard Benedikz in de PC-Pilot.

ICAO codes
ICAO = International Civil Aviation Organisation




