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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

Een airlinervluchtplan
maken

Hoe bouw ik een vluchtplan op?
Op die mooie kaarten van Skyvec-
tor? Er zijn betere mogelijkheden
en daarbij zijn ook gratis flight
planners. Keus genoeg.

Een snelle trip met de
Learjet 35A naar Inver-
ness

En als je dan de smaak te pakken
hebt gekregen ga dan eens een
vluchtplan maken van Luton naar
Inverness en ga dat vliegen met de
GTN750. Je had het nog nooit zo
mooi.

Hervé Sors
voor het bijwerken van de ge-
gevens in de standaard data-
base van FSX/P3D. Deze site
bestaat al zo lang en je kunt
er van alles vinden.

JoinFS nu ook geschikt
voor X-Plane!

RNAV
RNAV of Area Navigation is een
methode van instrumentvliegen
(IFR) die het mogelijk maakt om
een willekeurige koers te kiezen
binnen een netwerk van bakens
(VOR, NDB), beter dan direct
naar of direct van een baken af te
moeten vliegen.

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


Net als in de echte vliegwereld is ‘het weer’ bij ons een
factor. Maar ondanks de mist hier en daar werd het zaal-
tje redelijk gevuld voor de laatste bijeenkomst dit jaar.
Laatste maanden zijn er opvallend weinig vragen of op-
merkingen; het gaat er op lijken dat de flightsimmers
eindelijk het doel bereikt hebben waar we sinds FS2 en
FS3 naar streefden: een perfect werkend duo hardware-
software en uren vliegplezier….

Of toch niet helemaal? Het zal W10 eens niet zijn. De
verplichte updates zullen in een kantooromgeving niet al
te storend zijn, maar voor ons computervliegers soms
een ‘pain in the ass’.  De greep van de softwaregiganten
op onze pecee’tjes is bijna compleet. En een schoolvoor-
beeld van klantenbinding. We zullen eraan moeten wen-
nen dat dingen zomaar niet meer werken of verdwijnen.
Onze W7 gebruikers worden steeds meer in het gelijk
gesteld. Stokpaardje? Misschien, maar voorlopig werkt
àlles nog onder W7.

Om te voorkomen dat we bij gebrek aan problemen me-
kaar alleen maar begrijpend aan zitten te kijken stonden
er enkele aardige items op het menu. Een daarvan was
het YouTube videootje waarin Michelle – de kleindoch-
ter van Dick Gooris – samen met captain Joe de strijd
aanging welke filosofie van vliegtuigbouw beter was.
Sidestick of stuurkolom? Plastic of full metal? Vliegen
of computeren?

Dat laatste was een aardige link naar een onderwerp
voor volgend jaar: wat ga je doen als de ingevoerde
FMC gegevens ongeldig zijn en je toch geacht wordt een
keurige nadering te maken? We merken dat sommige –
voornamelijk Airline vliegers – meer computeraars zijn
dan vliegers en daar willen we een vinger achter zien te
krijgen. Het zal van type tot type verschillen, maar elk
vliegtuig is op de hand over te nemen en te vliegen, ze-
ker weten. En zo kwamen we terecht op de multiplayer-
vluchten. JoinFS brengt ons veel gemak maar hier en
daar duiken probleempjes op. ‘Ik zie jou wel maar jij mij

niet’, dat soort. Er is ook de vraag om JoinFS op te
waarderen naar de X-Plane ready versie. Dan kunnen
Pim en Carlo met hun geliefde       X-Plane eens mee-
vliegen. (zie laatste pagina van deze Notam, Erik)

Nou, even een korte preek:  we raden ieder die proble-
men ondervindt ten sterkste aan dit in klein comité uit te
vlooien. Dus niet tijdens een mp, Ko heeft dat al eerder
gezegd. En als de server van Dirk eens uit de lucht is
kunnen we gewoon ‘peer to peer’ met elkaar vliegen in
plaats van zwijgend weer uit te loggen  ‘omdat de server
niet werkt’. Een simpel ‘hallo’ had dat kunnen voorko-
men… einde preek.. amen.

Carlo bracht een videootje op het scherm waarin duide-
lijk werd gemaakt op welke manieren de pushback gaat
zowel fs als real life.  Duwen en trekken of de zaak ge-
woon oplichten.
Na de pauze een verhandeling door Ron over nut en
werking van het indertijd door Erik aangereikte Scenery
Config Editor. Geen ‘performance booster’, maar een
uiterst handige manier om delen van de Scenery Library
uit te schakelen als je daar toch niet vliegt of bij scenery
experimenten. Door uitschakelen verkort je de opstart-
tijd van de flight simulator aanmerkelijk.

Als kers op de taart een fly over New York City door
www.drzewiecki-design.net/.
Wie ooit in NY geweest is hoort als het ware de gelui-
den en ruikt de stad… Mokookhè!
Heel goed dat Carlo zijn vondsten aan ons laat zien, het
verdient navolging en hopelijk brengt dat jullie op een
idee. Op naar een probleemloos 2018!

Ron.

Verslag van de GA-bijeenkomst van 21 december j.l. in 's Heer Arendskerke Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 4
januari j.l. in 's Heer Arendskerke

Vragen? Geen vragen. Nou toch wel. Leen worstelde
met PMDG (737) in P3D versie 4. Werkte niet. En nog
wel wat meer. En vergis je niet wanneer Leen besluit
om zijn problemen in volle dramatiek neer te zetten. Na
het nodige heen en weer gepraat kwam er toch wel een
meer algemene conclusie uit: Door al het geïnstalleer
loopt je register in Windows behoorlijk vol en moet je
gaan opschonen wil je nog verschillende flightsims
(FSX, P3D versie 3, P3D versie 4) naast elkaar kunnen
laten draaien. En waarom zou je dat willen? Eén
flightsim is toch genoeg. Nou, oké twee dan: P3D versie
4 en X-Plane 11. Dat heeft wel zin. Opruimen was de
conclusie. Vooral je register opruimen. C-Cleaner is
sinds jaar en dag het aangewezen programma hiervoor.
Maar je moet de functie ‘register opruimen’ wel meer-
dere malen erover heen laten gaan. En daarna nog een
keer de ‘stoffer en blik functie’. Ik heb ooit eens een
keer voor een programma handmatig alle sporen in het
register verwijderd: gigantisch wat er nog achterblijft.
Dus weer een discussie: moet je één keer in de twee jaar
je computer opnieuw installeren (terugzetten naar fa-
brieksconfiguratie) of moet je het register gaan repare-
ren? Maar er is een verstandiger beleid mogelijk en dat
zit in back-ups maken. EaseUS todo (gekke naam) is
een prima werkend back-up programma en Windows is
gekomen met ‘Media Creation Tools’. Want je kunt na-
tuurlijk als je je computer eenmaal schoon en op orde
hebt beter een goede backup maken waar je later op kan
terugvallen als je weer helemaal in de shi… terecht bent
gekomen. Dus dit is zeker ietes voor de volgende keer:
Media Creatio Tool van Microsoft, EaseUS todo. Ver-
der uitspitten.

De presentatie van Cor over de Dash 8 Q400 ging niet
door wegens technische problemen. Cor komt daarmee
over veertien dagen op de GA-bijeenkomst van 18 janu-
ari. En weet je wat het is: Hoe meer je het uitstelt hoe
hoger de verwachting.

Erik



Het leukste is natuurlijk een vluchtplan vanaf de
grond op te bouwen bijvoorbeeld op die prachtige
kaarten van SkyVector. Je zou er zo zin in krijgen. Ga
even naar: https://skyvector.com/  en dan rechts bo-
venin zie je drie knoppen. Je moet op World Hi
drukken want dat is de kaart voor de jet routes, het

hogere werk. Dit is maar een heel korte trip van Gat-
wick naar Schiphol.

Ik heb een stukje uit Engeland Zuidoost genomen omdat
we vertrekken van Gatwick, EGKK. De rode pijl wijst je de
weg. Ik heb de route naar Schiphol gepikt  uit de tutorial

nr. 1 van de PMDG 737NGX waarvan je een vertaling
kunt vinden op onze website:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/  eerst
kolom 737NGX tutorial 1 ned. Dit is het vluchtplan:

EGKK CLN9M CLN UL620 REDFA REDFA1A EHAM

Een airlinervluchtplan maken

https://skyvector.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


In de kaart heb ik vast een deel van de route met een
lichtgroene stippellijn aangegeven. Dat is van CLACTON
naar REDFA over de UL620 jet route. Dus eigenlijk is dit
een vluchtplan van niets. Eén klein stukje maar. De rest is
SID en STAR en dat is beslist het grootste deel van de
trip. CLN9M (was CLN8M) is de SID en REDFA1A is de
STAR. In tegenstelling tot de tutorial van PMDG vertrek
ik niet van baan 08, maar van baan 26 want we hebben
wind uit het zuidwesten. Dan wordt de SID niet CLN5P
maar CLN9M.

Maar ik ben natuurlijk helemaal verkeerd bezig. Meteen
zo een kaart van SkyVector er tegenaan waar je horen-
dol wordt van al die lijntjes en dan SIDs en STARs en hoe
kom je zo gauw aan deze route, want op die kaart met
lijntjes kan je natuurlijk allerlei routes intekenen naar
Schiphol! Eh, ja., we gaan bij het begin beginnen.

Voor vliegen met een airliner heb je een Instrument
Flight Rules (IFR) vluchtplan nodig. De standaard flight
planner van FSX/P3D is niet geschikt omdat de database
daarvan al tien jaar oud is en er voortdurend zaken ver-

anderen in de navigatie in de
lucht. Daar is iets aan te doen,
waarover later. Beter is een
airliner te kiezen met een goe-
de Flight Management Com-
puter, een FMC, die een
database heeft die een beetje
bijgehouden wordt. Een beet-
je. Je kunt nog prima vliegen
met gegevens van een half
jaar oud, maar tien jaar, zoals
de flightplanner van FSX wordt
problematisch.

Ja, en kan je  dan zelf even een
route invullen door op de
kaart van SkyVector zo maar
wat te doen?  Een flightsimmer
kan dat, maar realistisch is het
niet. En zeker niet in een lucht-
ruim dat zo druk is als Oost
Engeland - Nederland. Het

plaatje hieronder laat zien hoe druk. Dat zijn alle be-
staande lijnen naar ons toe en van ons af en in het cen-
trum van het plaatje zie je dat daar de ontploffing plaats
vindt. Hoe kunnen we dat voorkomen? Door vastgestel-

de routes te vliegen. Door vastgelegde routes van ver-
trek, de Standard Instrument Departures (SIDs) aan te
houden en door vastgestelde routes van aankomst,
Standard Instrument Arrivals (STARs) aan te houden.
Maar ook door het verkeer zorgvuldig de scheiden door
voorgeschreven hoogtes te hanteren en door Air Traffic
Control (ATC) bijna oppermachtig te maken. Bijna op-
permachtig. Een captain, net als bij een schip, heeft altijd
nog de plicht om af te wijken van de ATC-instructie in-
dien de situatie dit vereist.

Het vluchtplan bestaat uit drie delen: de route zelf, de
SID en de STAR. De SID en de STAR zijn van te voren be-
paalde procedures voor vertrekkend en binnenkomende
vliegtuigen. We moeten de ICAO-codes weten voor het
vliegveld van vertrek en van aankomst. In de Notam van
december staat een artikeltje over ICAO-codes. Ook
voor een alternatief vliegveld als we moeten uitwijken
willen we een ICAO-code. Dan moeten we nog naden-
ken over de benodigde hoeveelheid brandstof en de Es-
timated Time of Arrival (ETA), hoe laat we zullen aan-
komen. We moeten onze kruishoogte bepalen en het
type vliegtuig, waaruit we onze ongeveersnelheid kun-
nen bepalen. Voor diegenen die dit onderwerp fanatiek
aanpakken: ook nog de wind in de hogere luchtlagen.

Met airliners vliegen we volgens vaststaande routes, de
airways. Dat zijn de snelwegen in de lucht. Airways wor-
den samengesteld uit waypoints dat radiobakens kun-
nen zijn (VORs/NDBs) of RNAV fixes. Een fix is een
vastgelegd punt. RNAV fixes bestaan niet echt maar
worden bepaald door de peiling en afstand van andere
waypoints. En tenslotte zijn er de intersecties en dat zijn
kruisingen van airways.

Goed, we weten nu de hoofdpunten en gaan eens uit-
zoeken hoe we een vluchtplan opzetten. Zo maar iets
doen op de kaarten van SkyVector hebben we afgekeurd
want we willen een route hebben die ook overeenkomt
met de werkelijkheid. En daar is heel wat software voor,
betaalde en gratis software. vRoute is een overbekende
en wordt standaard gebruikt door mensen die met
VATSIM multiplayervluchten meedoen. De basisversie is
gratis. Nadat we EGKK en EHAM hebben ingevoerd krij-



gen we een drietal mogelijkheden en de onderste daar-
van gaat via CLN, UL620 en REDFA. Als we die
openklikken krijgen we een prachtig compleet vlucht-
plan te zien inclusief de weerberichten en de STAR en
dat is een beetje ongebruikelijk want meestal wordt de
STAR pas bepaald als je de plaats van bestemming na-
dert en weet welke baan in gebruik is. Maar als je goed

kijkt zie je dat REDFA1A voor alle banen bedoeld is. Dat
zul je vaker zien bij grotere luchthavens en het wil zeg-
gen dat ATC vroegtijdig de regie van je overneemt en je
naar binnen brengt met vectors, dus aan je opgeeft wel-
ke koersen je moet sturen voor de approach naar baan
18R (waar wij nu voor gekozen hebben). Maar dat willen
we niet. We willen ook de approach naar de baan zien.

Dus gaan we op zoek naar de approach plate voor baan
18R. Maar eerst nog even een afbeelding van de
REDFA1A STAR. REDFA vind je in het lichtblauwe kader-
tje. Die REDFA1A bestaat uit REDFA dan SULUT en het
einde van de STAR is SUGOL. Maar dan nog de ap-
proach. Ik ga nu even heel snel naar de toren en ga op
de stoel zitten van de verkeersleider en daar kies ik voor
de approach NIRSI1B. Terug in de cockpit voer ik dit in



in de FMC. Dat gaat allemaal zo makkelijk in de
flightsim, even naar de toren en weer terug. NIRSI ligt
weer in het lichtblauwe kadertje. Wil je het zien in de
FMC van bijvoorbeeld de PMDG 737NGX? Oké:

Hoe je dat precies invoert in de FMC is toch wel een
werkje. Het beste kan je de nr. 1 tutorial van de PMDG
737 (in het Nederlands) downloaden zoals eerder aange-
geven en dan lezen vanaf pagina 30 ongeveer. Een pagi-
na of vier en dat is te doen.
En dan al die kaarten voor de SIDs en STARs en approa-
ches. Waar vind je die? Approach Plates is een verouder-
de term uit een tijd dat er nog geen SIDs en STARs
waren en deze zoekterm werkt nog steeds goed in Goo-
gle en ook voor de SIDs. Dus je tikt in approach plates
EGKK en dan verschijnen er hele waslijsten.
Ik heb het mijzelf makkelijk gemaakt en werk al jaren
met SimPlatesX van DAUNTLESS. Dat zijn iets verouder-
de SID/STAR/approach plates en doordat ze iets verou-

derd zijn is het geheel betaalbaar en krijg je toch
regelmatig updates. En het werkt snel. Kijk ook even
hier: http://www.simplates.com/
Een gedeelte van de approach plate voor NIRSI1B zag je
al op de vorige pagina. Een klein gedeelte want er staat
veel meer wetenswaardig op dit soort kaarten, o.a. een
dalingsprofiel. Niet onbelangrijk. SID/STAR/approach
plates kunnen lezen is een wetenschap apart. Peter Stark
van PC-Pilot heeft in zijn serie over IFR vliegen hier uit-
gebreid aandacht aan gegeven en vertalingen van zijn
artikelen staan op onze archiefpagina. Ga even naar:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/  in de
linkerkolom vanaf aflevering 4. Sterkte ermee!

Inmiddels waren we er achter dat SIDs en STARs gekop-
peld zijn aan de baan. De windrichting bepaalt de baan
en de baan bepaalt de SID of STAR die gebruikt wordt.
In Europa heeft meestal elke baan zijn eigen SID/STAR
en deze is vaak vernoemd naar het eerste/laatste way-
point van de route (de route is de eigenlijke vlucht be-
ginnend na de SID en eindigend met het begin van de
STAR). Dus de SID voor baan 26 van EGKK is CLN9M,
naar de VOR CLACTON en -9M- is een indeling. De -9-

was tot voor kort een -8-. Velden met veel verkeer kun-
nen meerdere transitions hebben. Een transition is in dit
geval de overgang van de SID naar de route, op het ba-
ken CLN. Meerdere transitions geven ATC meer moge-
lijkheden tot separatie van het verkeer. Het is dus ATC
die de transition bepaalt, tenzij wijzelf even naar de to-
ren spurten en daar tijdelijk de leiding overnemen. De
benaming van de STARs gaat net zo en de overgang van
de route naar de STAR heet ook transition. De STAR
brengt ons naar de IAF, de Initial Approach Fix. Een fix is
een vastgelegd punt. Op deze IAF moeten wij verschil-
lende zaken al in orde hebben zoals snelheid en hoogte.
De approach brengt ons van de IAF naar de FAF, de Final
Approach Fix die ons precies op de juiste hoogte met de
juiste snelheid en de juiste koers voor de baan zet, als
we het goed doen. SIDs en STARs verschaffen dus een
lateraal plan en een verticaal plan: de te sturen tracks en
het gewenste hoogteprofiel, vaak in een diagram weer-
gegeven. De situatie in de US is in principe hetzelfde al-
leen krijgen ze daar hun naam meestal van een waypoint
of van een geografisch gegeven en bovendien kan één
STAR meerdere banen bedienen. Genoeg over de SIDs
en STARs. Het went vanzelf.

http://www.simplates.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


Oh ja, toch nog iets: Er zijn toch heel wat velden en niet
alleen de kleinste, die helemaal geen SID of STAR heb-
ben. Neem bijvoorbeeld Inverness EGPE in Schotland,
een regionale luchthaven, heeft alleen een approach,
een mooie ouderwetse teardrop approach.

vRoute is niet zaligmakend. Er is heel wat andere soft-
ware voor het maken van een vluchtplan. Dat kan heel
eenvoudig zijn bijvoorbeeld RouteFinder en gratis:

Of heel mooi en uitgebreid: SimBrief en ook gratis maar
je moet wel een account aanmaken (afbeeldingen hier-
onder en rechtsboven). Grafisch prachtig verzorgd en
heel uitgebreid want je vindt er weerberichten, perfor-
mance data van verschillende vliegtuigen Cost Index en
brandstofverbruik, exporteren van routes, je eigen vloot

bouwen. Je zou het eerder een dispatch systeem kunnen
noemen en als je een Navigraph abonnement hebt kan
je ook de laatste AIRAC erin zetten. Ga hier even kijken:
https://www.simbrief.com/home/  Gratis! Waar doen ze
het van? Waarschijnlijk uit liefde.

En dan het overbekende Professional Flight Planner X
(PFPX) van Aerosoft ontwikkeld door echte piloten en
echte dispatch medewerkers voor professionele vlucht-
plannen zoals ze ook in het echt gebruikt worden. Je
moet ervoor betalen en als je volledige toegang wilt
hebben tot alle extra voorzieningen zoals live weather
dien je een jaarlijkse bijdrage te doneren. Maar het weer
kan je ook op andere manieren binnenhalen natuurlijk:
http://www.flightsimsoft.com/pfpx/  Je vindt hier een

uitgebreide serie screens-
hots en ook diverse tutorial
you-tube-jes. Ik heb er nooit
mee gevlogen.

Met de Electronic Flight Bag van Aivlasoft (hier rechts)
heb ik wel uitgebreid gevlogen en ik vind hem nog

https://www.simbrief.com/home/
http://www.flightsimsoft.com/pfpx/


steeds prachtig. Als het begrijpen van die SIDs en STARs
en approaches altijd een beetje een kwelling voor je is
zou je deze eens moeten proberen. Hij leidt je stapje
voor stapje door deze materie heen. Voor het maken
van het route-gedeelte moet je even doorkoppelen naar
bijvoorbeeld RouteFinder maar dat kan binnen het pro-
gramma. Kijk even hier:
http://www.aivlasoft.com/73.html

En welke zijn we nu vergeten? Nou, FlightSim Com-
mander (FSC) natuurlijk. Ook te verkrijgen bij Aerosoft.
Ik laat er geen plaatje van zien want het is het lelijkste
programma dat ik ken. Een echte techneuten-vormge-
ving, maar wat geeft dat als hij zijn werk goed doet. En
dat doet hij. Tenminste als het je gelukt is de koppeling
te maken van de DataBaseManager met je scenery.cfg
file. Dat wil nog wel eens moeilijk zijn. Maar niet als je
het eenmaal begrijpt. De handleiding voor dit installatie-
gedeelte zou ook wel uitgebreider mogen zijn. Een echte
techneuten-handleiding. FSC werkt perfect en snel en
heeft uitgebreide voorzieningen die je zelf kunt uitbrei-
den door bijvoorbeeld gegevens van verschillende vlieg-
tuigen in te voeren. http://www.fscommander.com/
Waar FSC ijzersterk in is is het even snel uitproberen wat
alle STARs of SIDs van een luchthaven zijn. Je kunt alle
mogelijkheden snel even aanklikken, kijken of het een
goede STAR is voor de richting waaruit je komt en dan
weer wegklikken indien dat niet het geval is en dat per
baan. Dat gaat razendsnel. Gegevens over bijvoorbeeld
de IAF of FAF staan er ook in maar het is allemaal een
beetje telegramstijl. Kwestie van wennen. Trouwens, de
routeafbeelding in dit artikel is met FSC gemaakt.

Als je met zo een route finder gaat werken wordt je altijd
gevraagd de minimumhoogte en de maximumhoogte
op te geven. Dat heeft de vluchtplanner nodig om uit te
maken of je een jetroute wilt vliegen of een V-route. In
Europa en andere delen van de wereld worden de routes
boven FL195 upper level airways genoemd en worden ze
aangeduid met de letter -U-. In de US worden ze Jet Air-
ways genoemd als ze boven FL180 liggen, de transition
hoogte in de States. Beneden FL180 heten ze Victor Air-
ways (V-routes). Ga maar eens naar de kaart van Skyvec-

tor en klik achter elkaar aan: World Hi en daarna World
Lo rechts bovenin dan zie je het verschil.
Onze hoogte wordt niet alleen bepaald door het type
vliegtuig en wat ATC voor ons beslist maar ook door de
richting waarheen we vliegen. Als we IFR in een westelij-
ke richting vliegen (180° tot 359° magnetische koers)
moeten we op even hoogtes Above Mean Sea Level
(AMSL) vliegen, dus FL240, FL260 en FL280, en als je naar
het oosten gaat (360° tot 179°) vlieg je op oneven hoog-
tes dus FL250, FL270 en FL290. Er is dus een afstand van
1.000ft tussen de vliegtuigen en boven FL290 wordt de-
ze hoogte voor separatie vergroot tot 2.000ft. Maar dit
zijn richtlijnen en Air Traffic Control kan hier van afwij-
ken.

Tijdens de klim moet je op een zeker punt de hoogte-
meter op STANDAARD zetten (1013,2hPa/29,92inHG).
Dit wordt de transitionhoogte genoemd die tussen lan-
den nogal kan verschillen. Hij kan gaan van 3.000ft tot
18.000ft. In Europa is deze gebruikelijk van 5.000ft tot
6.000ft maar in sommige landen zelfs 3.000ft, terwijl de
US een transitiehoogte van 18.000ft hanteert. Bij de af-
daling schakelen we weer terug naar de plaatselijke
luchtdruk, die je uit het plaatselijke weerbericht kunt ha-
len, en QNH wordt genoemd. We noe-
men dit het transition level hetgeen het
laagste flight level is boven de transition
altitude.

Brandstof en belading. Vroeger, toen
flightsimmers het nog moeilijk hadden
moesten ze uitgebreide berekeningen
maken om het totaalgewicht te bepalen
en de daarmee gepaard gaande hoeveel-
heid brandstof. Regel is toch wel dat je
voldoende brandstof meeneemt voor de
vlucht plus het uitwijken naar de alterna-
tieve luchthaven plus voldoende om eni-
ge tijd (officieel 45 minuten) in een
holding te blijven. Een vertraging van 30
tot 60 minuten toevoegen is een goed
uitgangspunt maar er is verschil tussen
een regionale vlucht of een Atlantische

oversteek. Daar kun je je iets bij voorstellen. Vroeger
hebben een paar flightsimmers van de nood een deugd
gemaakt en het programma Topcat in elkaar gezet en
dit schijnt het summum te zijn voor alle simmers die het
onderwerp dispatch koesteren. Tegenwoordig zie je
steeds meer software verschijnen waar, bij de airliner,
een submenu geleverd wordt waar je vrij makkelijk dit
soort beladingsgegevens kunt invullen en kunt doorkop-
pelen naar de FMC. Ook weer opgelost.

Er blijven nog wel wat onderwerpen over om te behan-
delen zoals de AIRACS van Navigraph waarmee je de
database van de FMC up to date houdt en ik moet ook
nog vertellen over het opwaarderen van de default GPS
in FSX. Maar we moeten natuurlijk nog iets overhouden
voor de volgende keer. Waar het vooral om ging is dui-
delijk te maken hoe ingewikkeld vooral die SIDs en
STARs zijn. Waarom dat verkeer in de lucht, vooral in
onze streek, zo tot in de finesses gereguleerd moet wor-
den. Nou kijk even naar het plaatje hier, genomen op
een doordeweekse namiddag van de website van
Flightradar24. Druk, druk, druk.

Erik.

http://www.aivlasoft.com/73.html
http://www.fscommander.com/


Eigenlijk is vliegen met een bizjet het mooiste wat er
is. Nou, cargovliegen misschien ook wel. Geen bak vol
met passagiers, geen stewardessen die de aandacht
afleiden, gewoon alles zakelijk en doorkachelen. Oké,
in bizjets heb je ook passagiers maar BoBo’s schijnen
beter te beseffen dan de gemiddelde passagiers dat
hun lot van de piloot afhankelijk is en dat schept een
band. En die enkele eendagsvlieg-stralet er tussen-
door, ach, komisch.

Add-ons voor bizjets zijn dun gezaaid. Volledig overge-
stapt naar Prepare3D versie 4 volg ik de ontwikkelingen
op de voet. Heeft PMDG al een bizjet ontwikkeld? Of
A2A? Dat om aan te geven op welk niveau ik zoek.
PMDG heeft wel wat anders te doen en A2A waagt zich
er niet aan voorlopig. Carenado wèl. Was hun poging
succesvol tot nu toe? Oké, stapje voor stapje beginnen
ze erin te komen. Een paar voorbeelden. De Embraer
Phenom 100 heeft een full glass cockpit, de bekende
Garmin 1000 met die nare draaiknoppen maar gelukkig
werd een klein paneeltje toegevoegd met letters en cij-
fers en dat maakt weer een boel goed. De Phenom 300

is van eenzelfde opzet. Er is een aanvullend pakket van
Navigraph waarmee ook SIDS en STARs kunnen worden
ingevoerd waarmee het grote bezwaar van de default
GPS van FSX/P3D is opgelost. Maar… in het begin werk-
te het nog niet zo best. Je kon geen vluchtplan importe-
ren en moest dus het hele vluchtplan handmatig
invoeren, goed, dat is tot daar aan toe, maar daarna
wilde je natuurlijk wel zien dat je vluchtplan bewaard
kon worden. Niet dus. De VNAV was geen VNAV. Je
moest alle hoogtes handmatig invoeren (ja elke keer
opnieuw) hetgeen natuurlijk ook geen ramp is want dan
doe je dat gewoon niet en vlieg je de hoogtes gewoon
op het handje alleen dan zou het wel fijn zijn indien de
‘FMC’ de top of descent voor je berekent, dus de afda-
ling naar je Initial Approach Fix (IAF) uitgaande van een
instelbare dalingssnelheid. Niet dus. Kijk, de Dash 8
Q400 heeft ook geen complete VNAV maar berekent
wel je TOD en kan het verticale pad vanaf dat punt van
je overnemen. Hetzelfde geldt voor de Garmin GTN750
die je een advies geeft over TOD en ook waarschuwt als
je het punt nadert. Het verticale pad zal je zelf moeten
doen. Ik heb inmiddels begrepen dat Carenado er wei-

nig aan doet. De forums staan nog vol met gemopper.
Dus toen dacht ik: ‘Carenado, modderen jullie nog even
door totdat je ook vluchtplannen kunt importeren van
FSCommander of andere goede vluchtplanners zoals
PFPX.
En dan de Hawker H850 en de Citation II S550 en vooral
de 390 Premier IA. De Hawker viel af na goed bekijken
van foto’s en video’s omdat hij slordig gemaakt is. De
Citation is prachtig gemaakt maar geen mooi vliegtuig
en vooral de 390 Premier is mooi gemaakt en ook een
prachtig vliegtuig. Maar alle hetzelfde probleem met de
FMC die niet echt een FMC is. Als je dan inmiddels ge-
wend bent te vliegen met de Garmin GTN750, het  klei-
ne wondertje qua bediening dan denk je: Laat maar
even in de hangar die Carenado’s. Ik ga op zoek naar
een bizjet die goed samenwerkt met de GTN 750.

En zo kom je uit bij de  Learjet 35A van Flysimware:
http://flysimware.com/website/Payware_Planes.html
Dit is hun product page waar je de meeste van hun
vliegtuigen kunt vinden. De Learjet 35A staat onderaan.
De detaillering van het interieur is net niet het niveau

Een snelle trip met de Learjet 35A naar Inverness
ofwel gas erop en de GTN750 wijst je de weg

http://flysimware.com/website/Payware_Planes.html


van Carenado, maar de klokken zijn duidelijk en ook
‘s nachts goed verlicht. Er is goed mee te vliegen. Ja,
veel handwerk voor de piloot. De autopilot is gelukkig
niet meer uit de prehistorie en werkt prima. De throttle
hendels zien er een beetje knullig uit maar ik kijk niet
vaak naar beneden. Die throttle hendels, daar gaat het
om. De Learjets zijn beroemd/berucht om hun enorme
vermogen. Een klim van 3500ft per minuut met een
snelheid van 250kts, easy peacy. En alsjeblieft voorzich-
tig met die throttle, voor je het weet heb je hem door
de rooie gejaagd. Inspirerend derhalve deze kist. En kijk
eens naar de foto hier beneden: regendruppels op de
vooruit! Waar vind je dat? Binnenkort zal je dit vaker
zien in P3D v4 want Lockheed Martin heeft hiervoor
een voorziening gemaakt. De Learjet is dus een van de
eerste.

We gaan vliegen van London Luton, EGGW, naar Inver-
ness, EGPE. Dat is dezelfde vlucht als in de vervolgarti-
kelen in onze Notam van de Airbus 320 wat dan weer
het voordeel heeft dat je veel achtergrondinformatie
kunt vinden indien je even de verschillende artikelen
over de Airbus download van onze archiefpagina.
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/  In

de rechterkolom staan ze. Even downloaden zeg ik ja.
Het downloaden gaat sneller dan het doorlezen.

In het hoofdscherm van de GTN750 klik ik op Flight Plan
en dan kan je de vertrekhaven en de bestemming in-
voeren. We vliegen dus van EGGW naar EGPE. Voor de
GTN750 is de bestemming ook gewoon een waypoint.
Je ziet het in de kleine afbeeldingen. De volledige route
heb ik uit de Airbus artikelen gehaald en die zie je hier-
onder.

Derhalve, we vliegen de SID OLNEY1B naar OLNEY, dan
pakken we de T420 route op die daar nog geen jetroute
is (er staat nog geen -U- voor), dan via WELIN volgen we
de UT420 (nu wel een jetroute) en op TNT (een inter-
section) stappen we over op de UN57, enz., enz. Dat
alles kan met dat prima toetsenbord dat in de GTN750
zit. Heel wat fijner werken dan sommige FMCs. Je ziet
het op de volgende pagina.

EGGW SID OLNEY T420 WELIN UT420 TNT UN57
POL UN601 TLA UL613 FINDO STAR EGPE

https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


De profi’s noemen dit ‘inkloppen’, het invoeren van de
gegevens. Je gaat die term ook gebruiken als het je drie
keer achter elkaar goed gelukt is die gegevens in te voe-
ren.

Als we vertrek en bestemming hebben ingevoerd klik-
ken we op EGGW want we willen de SID van baan 26
voor Luton invoeren. Dan krijgen we een pop-upmenu

en kiezen daar voor Load Procedures. Dan komt er
weer een pop-up en daar gaan we op zoek naar
OLNE1B. We moeten dan even scrollen en dat doen we
met de Up/Down toetsen in de rechter benedenhoek.
Zo wordt OLNE1B erin gezet. Vanaf OLNEY, het eind-
punt van de SID gaan we verder met de eigenlijke rou-
te. We klikken op OLNEY en kiezen dan in het pop-up-
menu Load Airway. T420 is de onderste en als we die
hebben ingevoerd wordt ons in het volgende menu ge-
vraagd waar we deze airway willen verlaten. Dat is
WELIN. Er wordt ons in een klein kaartje getoond hoe
het eruit ziet en dan moeten we op de knop Load druk-
ken om het te bevestigen. En op deze manier werken
we de hele route af. Dus na het waypoint waar we de
airway verlaten kiezen we weer voor Load Airway om
de volgende erin te zetten vergezeld van een waypoint.
Het kan ook zijn dat je geen airway wilt invoeren maar
enkel een waypoint en dan kies je in het pop-upmenu
eerst bovenin voor Insert Before of Insert After, duide-
lijk nietwaar, of het waypoint ervoor of erna moet ko-
men. Zo kloppen we vlijtig door totdat we zijn aange-
land bij FINDO en dat is het laatste waypoint voor EGPE,
Inverness. Daarna moeten we de STAR (Arrival) en/of
Approach invoeren en dat bewaren we volgens goed
gebruik tot we in de buurt van Inverness zijn gekomen
en de windrichting en -sterkte weten boven EGPE. We
saven het vluchtplan en we gaan nu vliegen.

Ik ga ervan uit dat je, als je eenmaal in
een jet vliegt toch wel alle basishandelin-
gen voor het klaar maken van je toestel
kent maar voor de Learjet zijn een paar
opmerkingen op zijn plaats. De eerste
keer in de cockpit wordt je een beetje
duizelig van het woud van knopjes en
schakelaars. In die periode van de lucht-
vaart had men nog niet erg nagedacht
over ergometrie. Neem er de tijd voor
met de manual op schoot om een beetje
wegwijs te raken. En, als je eenmaal gaat
taxiën haal dan de vergrendeling van het



neuswiel af an-
ders kan je geen
bochtjes draaien.
Je vindt hem op
de middenconso-
le onder de drie
klokken. En voor
het in werking
stellen van de au-
topilot moet je

twee schakelaars bedienen. Ten eerste de hoofdschake-
laar beneden op het instrumentenpaneel en de tweede
knop zit op het bedieningspaneel van de autopilot. Dat
is de knop ENG (ENGage).

Even de belangrijkste knoppen op het autopilot-paneel:
HDG (heading hold), NAV, ENG, SPD (speed), VS (verti-
cal speed), GS (glide slope ofwel approach) ALT SEL (al-
titude select) en ALT HLD (Altitude hold). Aan het begin
van baan 26 zetten we de hoogte op 5000ft. In de kaart
van de SID hiernaast zie je drie hoogterestricties (cons-
traints), de eerste zegt dat we boven de 4000ft moeten
blijven, de tweede precies op 5000ft en de derde is pre-
cies op 6000ft tot aan
OLNEY. Dus ik stel in het
venster voor het selecte-
ren van de hoogte 5000
in en druk dan op ALT
SEL in de autopilot. Ik

Drie panelen onder elkaar: Het paneel voor de reverse thrust, het annunciator panel en het autopilotpaneel.



druk ook de knop HDG in en stel de koers op recht
vooruit, zodat ik de baanrichting blijf volgen. En ik ver-
ander nog iets in het vluchtplan op de GTN750. De eer-
ste actieve leg is de leg die met 1030ft wordt aangeduid
en dat is de baan zelf. Maar ik vind het te vroeg om al
meteen bij het op gang komen om dan al de NAV in te
schakelen. Het eerste stukje graag met heading hold.
Dus maak ik D033G tot eerste actieve leg. Dat betekent

dat ik zodra ik de baan achter mij heb gelaten op NAV
druk en het toestel dus van heading hold af is. Gewoon
klikken op D033G dan krijg je een pop-up en daar kies je
voor activate. We hebben natuurlijk wel meteen na het
loskomen op ENG gedrukt om de autopilot in werking
te stellen. Nu alleen nog even de stijgsnelheid en dat is
een beetje afwijkend in de Learjet 35A. Je zoekt tever-
geefs naar een trimwiel om je vertical speed te veran-
deren en dat is er niet. Hoe dan wel? Je zet de neus in
de gewenste stand omhoog en je kunt dan je stijgsnel-
heid in de betreffende klok volgen, je trimt deze stand
van de neus en dan druk je op VS (vertical speed) dan
blijft hij deze stand aanhouden. En dan moet je oppas-
sen.

De Learjet heeft een enorm vermogen en voor je het
weet schiet de wijzer op je snelheidsmeter door de
250kts IAS heen en dat mag niet onder de 10.000ft. Ik
heb je gewaarschuwd. Het kost je enige tijd om aan de
throttle te wennen. Het beste is om niet op je snel-
heidsmeter te blijven kijken maar de N1-klok als maat-
staf te nemen dat is de snelheid van de turbine (de
eerste turbine), die reageert veel directer en preciezer
waar je meer aan hebt. Natuurlijk met je linkeroog op

de snelheidsmeter. Het is een precies werkje.
Voorbij OLNEY wordt je losgelaten en kan je er flink wat
vermogen bijzetten om zo snel mogelijk naar je kruis-
hoogte te gaan en dat gaat razendsnel, vergelijkbaar
met de stijgsnelheid van airliners.

Precies die 250kts aanhouden is misschien een beetje
vermoeiend dus drukken we nu de knop SPD (speed) in
en geven we meer gas bij (voorbij OLNEY).Wat gebeurt
er dan? Het lichtje van VS gaat uit en het toestel houdt
de 250kts vast. Dat vasthouden van die snelheid doet
hij met het omhoog of omlaag brengen van de neus. Als
we gas bijgeven zal de neus omhoog gaan en krijgen we
een grotere stijgsnelheid en dat kunnen we best gebrui-
ken want we willen zo snel mogelijk op kruishoogte zijn.
Dan gaan we pas echt gang maken door de ijlere lucht.
Hier een plaatje met speed aan en een ingestelde snel-
heid van 250kts. We hebben dus een variërende stijg-
snelheid. Dit is eigenlijk een gekortwiekte auto throttle
en hij werk alleen bij stijgen en dalen. Bij de cruise wil-
len we niet dat de hoogte varieert. Vindt ATC niet goed.
En even voor de goede orde: We hadden natuurlijk de
keuzeschakelaar GPS/VLOC op GPS gezet, maar dat is
iets dat je bij GA-vliegen al had geleerd. Die schakelaar
gaat weer terug naar VLOC als we de ILS invliegen.
Toch? Maar kijk nog eens even naar de klokken: snel-
heid 250kts IAS en stijgsnelheid 4000ft/min. Yes, I am
the greatest.
Nou ja, en wat verder? Tijdens de cruise? Je zou eens
op je gemak alle knopjes kunnen gaan verkennen met
de manual erbij. In de werkelijkheid moet je natuurlijk
alle knoppen kennen voordat je sowieso mag opstijgen
met dit monster.

En zo gaan we vrolijk fluitend hoog boven de wolken
met een snelheid over de grond van zo een 430kts op
weg naar Inverness. En dat gaat toch behoorlijk snel zo-
dat we al gauw de kaarten van Inverness erbij moeten
pakken.
Inverness is een niet zo groot regionaal veld en heeft
geen STAR. Wel een approach en dat is een mooie tear-
drop. Zie de volgende pagina. Voor mensen die weinig
besef hebben van hoe een en ander gegroeid is in de
luchtvaart doet zo een teardrop een beetje mallotig aan
dus daarom een verduidelijking: Toen men begon te be-
seffen dat het ook plezierig was een veld te kunnen na-
deren bij slecht zich en toen ook in die periode de
radiobakens sterk verbeterden, plaatste men een radio-



baken op een veld  en dan liefst midden op een veld
want dan kom je bij de nadering vanuit alle windstreken
precies op het zelfde punt uit. Dat waren in het begin
NDB-bakens en later een VOR-bakens. Vanuit dat mid-
den van het veld moest je dan weer wegvliegen en om-
keren om je kist voor de baan te zetten. Daar werden
dan approch plates voor gemaakt. Die lus voor baan 23
die we hier zien is geprojecteerd boven zee en niet bo-
ven heuvelachtig terrein. Daar kun je je iets bij voorstel-
len. Die approaches zijn altijd zodanig uitgedokterd dat
het zoveel mogelijk over lager terrein gaat. En dat is
soms moeilijk. De teardrop is dus niet het enige pa-

troon. Er zijn er meerdere,
zoals bijvoorbeeld het vlie-
gen van een gedeelte van
een cirkel met het baken
als middelpunt. Met dit
kleine stukje verduidelij-
king heb ik nog niet alles
verteld over approaches.
We houden het maar bij
deze. Toen ze daarna bij
Inverness weer voldoende
centjes hadden om de si-
tuatie te verbeteren heb-
ben ze er niet voor geko-
zen om complete STARs
met verkeersleiding op te
tuigen maar hebben ze
een ILS aangelegd, zoals
wij weten een waardevolle
voorziening.
Het verticale profiel van de
approach zie je eronder
afgedrukt. Je vliegt eerst
over de VOR INS op 4000ft
hoogte, dan vlieg je weg
van het baken in noord-
oostelijke richting en daalt
meteen naar 2000ft en
dan keer je terug om de

ILS op te pakken met een prachtig uitzicht op de baai
van Inverness op de koop toe. Laten we eens kijken wat
de GTN750 ervan heeft gemaakt. Ik heb de Learjet ge-
woon even op Inverness neergezet. Klopt aardig. En ik
kan gewoon doorvliegen met de keuzeschakelaar
GPS/VLOC op GPS. Pas in de bocht die me terugbrengt
naar de baan schakel ik om naar VLOC. En dan gaat alles
vanzelf. Bovendien dat is toch het eerste dat wij alle-
maal hebben uitgeprobeerd in het begin: Hoe werkt die
ILS. Er is zelfs sprake van een ILS-verslaving onder
flightsimmers heb ik mij laten vertellen.
Dan gaat alles vanzelf. Niet dus. De Learjet is bij die heel

kritische fase van de approach en landing bijzonder
moeilijk in de hand te houden en dat heeft alles te ma-
ken met de traag reagerende motoren en de enorme
power die ze hebben. Bij een nieuw vliegtuig doe ik al-
tijd de Bowerman-test. KHQM, opstijgen van baan 24,
dan een circuit vliegen en dan vanaf de base leg en op
de final een beetje uitproberen net flaps- en throt-
tlesettings. En daar maak ik dan aantekeningen van. Ge-
woon even serieus benaderen. Je hebt de gele pijl van
de ILS dan als referentie. Waarom Bowerman? Omdat
ORBX daar leuke gratis scenery van heeft gemaakt en
omdat je je door de ligging in een baai met redelijk laag
terrein rondom goed kunt oriënteren. Aan de Learjet
had ik veel werk bij deze test.
Ook nog even over de hoogtes daar in he Schotse Hoog-
land: Ik zorg dat ik op FINDO nog op 10.000ft zit. In de
GTN750 zit een rekenmachientje voor het bepalen van
je Top Of Descent. Die vind je onder Utilities.

Erik.



Aansluitend aan het eerste artikel in
deze Notam de site van Hervé Sors al
sinds jaar en dag de site voor het bij-
werken van de navdata in de stan-
daard database van FSX/P3D. Ga even
naar:
http://www.aero.sors.fr/index.html
Daar kan je veel vinden maar het ging
ons om het bijwerken van de gege-
vens waarop bijvoorbeeld de default
GPS draait in FSX/P3D. Het is geen
freeware maar donationware, of an-
ders gezegd: Het is gratis maar een
bijdrage wordt bijzonder op prijs ge-
steld. Al sinds jaar en dag verzet Her-
vé Sors bergen met werk om ons aan
bijzondere dingen te helpen en ook
kleine handige dingen zoals de lucht-
vaartcalculator voor bijvoorbeeld het
uitrekenen van je Top Of Descent en
nog veel meer.

Voor ons vooral interessant: Navaids
tools, update manager voor het corri-
geren van de magnetische variatie
(kortweg de variatie), de ILS runway
inspector en corrector, een editor
voor het direct corrigeren van de
BGLs voor de navaids, FSX/P3D Na-
vaids updater (volgens de laatste AI-
RAC) het complete pakket vergezeld
van documentatie in PDF-vorm, een
coverage map en FAQ (veel gestelde
vragen). Dit is geen makkelijke mate-
rie en vergt studie.

Tiny Flight Tracker & Viewer is een
programma waarmee je je gevlogen

‘vliegpad’ kunt vastleggen en daarna
in 3D in Google Earth zichtbaar kunt
maken (kleine plaatje hiernaast)

Verder IvAc utilities een programma
voor add-on-ontwerpers (scenery)
voor het converteren van gegevens
(maar gaat mij boven m’n pet).

Onder het tabblad Aerodynamics vind
je uitgebreide luchtvaarttheorie ver-
gezeld van vele, vele wetenschappe-
lijke formules, niet voor iedereen
geschikt, maar ook eenvoudiger ver-
handelingen van de FFA. Oké, weet
waaraan je begint.

Aircraft data is boeiend. Heel veel ge-
gevens over bekende vliegtuigen en
bijvoorbeeld ook de geschiedenis van
Boeing in hapklare brokken met vele
oude behoorlijk gefacelifte foto’s.

FS model edition and design voor als
je van plan bent zelf een vliegtuig
voor FSX/P3D in elkaar te zetten. Be-
hoorlijk wetenschappelijk, maar er
zitten ook wel stukken tussen die be-
grijpelijk en interessant zijn.

BGL structure an analysis. Precies,
hier wordt uitgelegd wat een BGL-file
is die veelvuldig gebruikt worden in
de flightsim.

Maar waar ging het ook al weer over?
Wij willen graag de default database
voor de navigatiegegevens in
FSX/P3D up to date maken, zodat
runways weer kloppen. En VORs,
NDBs, ILSs enz. enz. En daarvoor
moet je naar het tabblad Navdata
gaan en dan kiezen voor FSX/P3D up-
date en bij voorkeur toch ook de
FAQs doornemen.

Erik.

Hervé Sors: Europe region, all data (VORs,
NDBs, ILSs, runway identifiers, approach ligh-

ting systems, PAPIs, en route intersections
and airways) are corrected.

http://www.aero.sors.fr/index.html


RNAV of Area Navigation is een methode van
instrumentvliegen (IFR) die het mogelijk maakt
om een willekeurige koers te kiezen binnen een
netwerk van bakens (VOR, NDB), beter dan di-
rect naar of direct van een baken af te moeten
vliegen.

Dit kan aanzienlijk schelen in de te vliegen afstand,
in de doorstromimg van het verkeer en maakt het
mogelijk vliegvelden te naderen die geen bakens
hebben. Vliegtechnieken waarmee piloten veel te
maken krijgen en die soms wel eens tot onbegrip
kunnen leiden krijgen altijd een bijnaam. Die van
RNAV is random navigation, vrij vertaald: het blijft
een gok hetgeen natuurlijk rechtstreeks voortkomt
uit de afkorting van RNAV.

In de Verenigde Staten werd RNAV ontwikkeld in
de 1960s en de eerste routes volgens dit systeem
werden gepubliceerd in de 1970s. In 1983 trok de
Federal Aviation Administration (FAA) weer alle
RNAV-routes in omdat gebleken was dat piloten
teveel rekenden op het dead reckoning gedeelte van
de RNAV technieken en er te weinig inspanningen
werden geleverd om het checken van de werkelijke
positie met behulp van de bakens op de grond ver-
der uit te bouwen en dat was niet de kant die de
FAA uit wilde in het toen al tamelijk volle lucht-
ruim van de Verenigde Staten. Vanzelfsprekend.
Vandaar dat de FAA de gepubliceerde routes weer
introk. Wat er in feite gaande was, was dat de appa-
ratuur toen nog niet kon voldoen aan de gestelde
eisen. Maar RNAV was niet dood. Kan ook niet
want het is de oudste en bekendste manier van navi-
geren: Je maakt een gegist bestek, door de koers
plus de snelheid plus de drift nauwkeurig bij te hou-
den en daaruit een vermoedelijke positie te bereke-
nen en daarop volgend zo veel mogelijk te checken
tegen vaste punten op de grond. Zo heeft men ook
eeuwen lang op zee genavigeerd. En het sextant?

Met het sextant kan je een positie bepalen door het
schieten van hemellichamen met daarop berekenin-
gen volgens tabellen toe te passen. Als je dat goed
beheerst is een dergelijke positiebepaling nauwkeu-
riger dan een gegist bestek.

Maar in het steeds drukker wordende verkeer in de
lucht en de hogere snelheid van de vliegtuigen en
de grotere precisie die werd gevraagd voor approa-
ches stelde de FAA zware eisen aan het toelaten
van RNAV-apparatuur. Die zware eisen en de daar-
mee gepaard gaande ontwikkelingskosten resulteer-
den in het afhaken van de apparatuurbouwers. Het
kwam op een laag pitje te staan maar was zeker niet
vergeten want dit is de basismanier van navigeren.
Allerlei experimenten volgden nog zoals het LO-
RAN-systeem proberen te integreren. Eigenlijk pas
toen de satellietnavigatie een snelle en hoge vlucht
nam werd het oude RNAV weer van stal gehaald en
de laatste decennia zijn de ontwikkelingen hoopge-

vend geweest. En nu aan het begin van de 21st
eeuw zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande
door de introductie van WAAS (Wide Area Aug-
mentation System) en het kost je enige dagen stude-
ren om dit te begrijpen. Vandaar hier alleen maar
wat de verandering is, in principe.
Stap voor stap gaat bijvoorbeeld het vliegen van
een ILS, dus je laten leiden door navigatie-appara-
tuur op de grond vervangen worden door een gelei-
ding met het nieuwe WAAS-systeem waarbij een
uitgebreid en ingewikkeld netwerk van satellietont-
vangst, met toegevoegde informatie van grondstati-
ons en nog wel wat meer ook je hoogte bepaalt.
Meer hierover als ik het ook een keer allemaal be-
grepen heb.
Erik.

RNAV

Inertial navigation systems of eenvoudiger aange-
duid dead reckoning is een manier die gebruik
maakt van een computer, bewegingsensoren, ro-
tatiesensoren (gyroscoop) en om de zoveel tijd
magnetische sensoren (echte kompas) om een
positie te berekenen die we dead reckoning noe-
men. Dat is altijd minder nauwkeurig dan een
peiling op een baken gecombineerd met een af-
standpeiling tot dat baken. De gevonden positie
volgens dead reckong noemen we een gis. Je kunt
het ook een gok noemen maar dat doet te weinig
eer aan de zeer verfijnde kunst van het berekenen
van een gis. Waar we bij een gis dringend behoef-
te aan hebben is een manier om te checken of
onze gis ook klopt, bijvoorbeeld door pal over een
VOR of NDB heen te vliegen. En dat gedeelte van
checken kwam in de beginjaren van de RNAV te
weinig van de grond. RNAV werd weer nieuw le-
ven ingeblazen bij de komst van de satellietnavi-
gatie want de satelliet kan heel goed zorgen voor
die check van de gis. Dan denk je: Maar de GPS is
tegenwoordig toch hoogst nauwkeurig en waarom
gaan we dan zitten te modderen met RNAV. Nou,
je GPS kan uitvallen, of Trump kan beslissen om
het hele satellietsysteem uit te schakelen behalve
voor zijn eigen militairen op het moment dat hij
Noord Korea binnenvalt. Nietwaar?





Doorgekregen van Wil Blokpoel

Van Dirk Vincent kreeg ik een link voor een video waarin

Captain Joe een uitgebreide uitleg geeft van V1,Vr en V2.

Altijd interessant!

https://www.youtube.com/watch?v=7p8Pqna4t7c

En ga ook even naar:
https://www.instagram.com/dutchpilotgirl/?hl=nl

dat is de site van Michelle de kleindochter van Dick Goor-

is die piloot is op de 737. Ze heeft met captain Joe een uit-

gebreide uitwisseling van gedachten over wat nu de betere

airliner is, de Airbus of de Boeing (even verder scrollen).

https://www.youtube.com/watch?v=7p8Pqna4t7c
https://www.instagram.com/dutchpilotgirl/?hl=nl



