
Airbus A320 deel 7 Approach en Landing
Het echte stressen gaat nu begin-
nen: de approach en de landing. Zo-
veel dingen tegelijk, ik noem er
maar een paar. De vergrotingsfactor
van je navigation display, hoogtebe-
perkingen, approach mode, QNH,
flaps, laten we maar om te beginnen
een checklist maken.

Ten eerste willen we de route op het
navigation display duidelijker kunnen
zien dus we verdraaien de knop op het
Efis Panel tot een grootte die ons bevalt.
Dan drukken we ook de knop CSTR

(constraints) in waarmee de hoogte- en
snelheidsbeperkingen van de approach
zichtbaar worden. De vorige keer heb-
ben we toen we door de 10.000ft heen-
gingen al een paar handelingen verricht
namelijk de landingslichten aangezet en
het landingssysteem aangezet en de
seatbelts warning.
Nu moet je nog even naar de Progress
Page van je MCDU gaan om te checken
of de nav accuracy op high staat want
dat garandeert dat het pad ook goed

gevolgd wordt. Zo niet (hetgeen niet
vaak zal gebeuren), dan moet je een
handmatige approach overwegen. Je
kunt je natuurlijk nog herinneren dat
deze approach begint met aanvliegen op
de INS VOR (in het rode ovale kadertje)
en we moeten de Airbus opdracht geven
om deze approach inderdaad te vliegen.
We gaan naar de MCDU en drukken op
PERF dan verschijnt APPR PHASE in
blauw. Als we op de knop ernaast druk-
ken wordt die geel dan nog een keer op
dezelfde knop en dan is het in werking
gesteld en zien we het volgende plaatje.

Op je Primary Flight Display kan je zien
dat de kist inderdaad aan de afdaling is
begonnen en dat de snelheid omlaag
wordt gebracht naar iets boven de
180kts. Op de FCU, het paneel van de
autopilot kan je nog zien dat in het vak-



je SPD nog
steeds de stip-
pellijn met punt
zichtbaar is: hij
vliegt de afdaling
op de automaat.
Je kunt ook in
het PFD zien dat
inmiddels SPEED
linksboven is
verschenen, of-

tewel de automaat regelt de snelheid nu
en rechts onderin is STD gaan knippe-
ren. We hadden eerder het transition
level van Inverness in de MCDU inge-
bracht en we worden er nu aan herin-
nerd dat we moeten overgaan van
Standard naar QNH, dus de luchtdruk
van het weer ter plaatse. We drukken op

de knop en klaar
(Fair Weather weet
je nog?). Het kan
zijn dat die mooie
teardroplus op je
navigation display
een beetje van
vorm verandert:
dat doet het vlieg-
tuig zelf, dat zijn
aanpassingen aan
de snelheid van het
vliegtuig. Het kan

zijn als je voor de landing nog over heu-
velachtig terrein gaat dat de radio altitu-
de in werking wordt gezet (de radio
altitude die ook zorgt voor de waarschu-
wing decision height). In dit plaatje is hij
afgesteld op 2500ft ‘in werking treden’.
Je krijgt dan ook waarschuwingen. Pri-
ma, dan weet je dat hij werkt.
Als we straks de localiser willen oppak-
ken moeten we dat doen onder een
hoek van minder dan 90° met de hea-
ding. We moeten dus wachten tot we de

laatste bocht al voor een deel hebben
genomen en dan kunnen we op de APPR
knop drukken op het FCU panel. Je kunt
ook zien in het plaatje eronder dat we
onder de glide slope zitten wat ook de
bedoeling is.
We kunnen nu de flaps gaan uitzetten.
Als we de flaps één klik naar beneden
zetten verschijnt er een -S- langs de
snelheidsbalk. Dat wil zeggen dat de
autopilot de snelheid terugbrengt tot

deze snelheid. Als we de -S- eenmaal
bereikt hebben kunnen de flaps de vol-
gende stap uitgezet worden en dan ver-

schijnt er een -F- en dan gaat de
snelheid terug tot de snelheid -F-.
Als we de APPR knop op de autopilot
hebben ingedrukt krijgen we rechtsbo-
ven informatie over de categorie landing
en dat is heel wat informatie: landing is

categorie 3, SINGLE (maar dat gaat
eventueel nog veranderen, dan decision
height (radio) staatop 250ft, Flight Di-
rector 1 en 2 staan aan en auto throttle
staat aan, glide slope is geladen
(blauw), hoogte is opgepakt en de loca-
liser ook. Intussen hebben we de laatste
bocht gehad en hebben we de baan in
zicht en de flaps staan op 2. Nu gaan we
het vliegtuig verder configureren voor
de landing. Gear gaat down, spoilers op
ARM, dus hendel naar voren (de hendel

zit op de middenconsole onder het lin-
kertrimwiel). De Auto Brakes gaan op

LOW (voldoende
baanlengte). Zit
meteen onder
de lampjes van
het landingsge-
stel. En dan op
het overhead
panel het Nose

Wheel Light en de Runway Turn off
lights (zie volgende pagina).

En nu gaat er een boel tegelijk gebeuren
en om dat goed te kunnen volgen gaan
we naar het bovenste EICAS-scherm, ik
noem het maar even het motoren-
scherm maar hier verschijnen ook aller-
lei mededelingen voor de piloten van-



daar de naam Engine Indicating and
Crew Alerting System. En we zien daar
in de linker benedenhoek een soort mi-
ni-checklist. De kleur groen betekent dat
het gedaan is en de blauwe betekent
nog te doen. Klopt allemaal, we moeten
nog naar flaps 3 en dan flaps 4 en dat
gaan we doen als we de glide slope op-

pakken. Wat in dit lijstje niet voor komt
zijn de auto brakes die we al hadden
ingesteld op LO (low). Voor de landing
gebruiken we eigenlijk maar twee stan-
den: low en medium, maximum komt
bijna niet voor. Je ziet daar ook nog
even de ‘three green’ van het landings-
gestel en de knop voor anti skid en nose
wheel stearing.
Nog even een overzicht van de PFD.
Links onderin zie je de afstand tot de
luchthaven (8nm) Verder zie je bovenin

dat de auto throttle de speed regelt.
Altitude hold is ingeschakeld totdat de
glide slope dat overneemt, de localiser is
opgepakt en G/S (glide slope) is blauw
en moet nog groen worden. Een catego-
rie 3 landing (autoland) is mogelijk maar
dan moeten we eerst nog de tweede
autopilot inschakelen (komt zo) en de
snelheid is verder teruggelopen tot net
onder -F-, dat was de snelheid voor
flaps 2. Het wordt dus tijd dat we flaps 3
erbij zetten. En nu moeten we kiezen
voor een autoland of een landing ‘op de
hand’. Eerst even de automatische lan-
ding waar veel flightsimmers aan ver-
slaafd raken omdat het zo leuk is.
Waarom? Omdat je niets meer hoeft te
doen. In de realiteit wordt de autoland
alleen maar toegepast bij heel slechts
zicht en zeker niet bij stevige dwarswind

en windvlagen.
Voor een automatische landing moet je
de autopilot 2 inschakelen op het FCU
panel en dan verandert er ook het nodi-
ge bovenin de PFD. Voor een autoland

hoef je nu verder niets te doen. Je hoeft
alleen maar op flare hoogte ongeveer
tussen de 20 en 30ft boven de baan de
throttle op idle te zetten. En dat gaan
we dus niet doen die automatische lan-
ding. We kiezen voor een manual lan-
ding. Maar eerst wachten we even tot de
glide slope is opgepakt wat je hieronder
ziet. Hij is net opgepakt. Dan zetten we

de flaps op 3 en kort daarna op 4. Er
verschijnt een magenta driehoekje, dat
is de snelheid voor flaps stand 4, en we

zitten met de hoogte precies op de glide
slope. De snelheid wordt nog steeds
geregeld door de auto throttle wat je
kunt checken op de FCU. En dan gooien
we er toch nog even een checklist te-
genaan. Daar zijn we dol op in de lucht-
vaart. We hebben dit natuurlijk allemaal
al gedaan maar voor de zekerheid, weet
je wel.

We zetten nu beide autopilots uit. Ja,
gewoon uit zodat de groene lichtjes niet
meer branden. Dan krijg je natuurlijk
een waarschuwing, een Master Caution
en dat is standaard. Nu heb je het vlieg-
tuig zelf in de hand. Letterlijk, maar de
snelheid wordt nog steeds geregeld door
de auto throttle. Het kan zijn dat je toch
enig verschil ziet tussen de PAPI-lichten
en hoe je de glide slope op je PFD ziet
en daar kunnen glide slope waarschu-
wingen uit voort komen. Je moet zelf
beslissen op welke indicatie je wilt vlie-
gen, dus de PAPI-lichten naast de baan
of op je PFD-indicatie. Je krijgt als je er



bijna bent de bekende waarschuwingen
voor je hoogte (100, 50, 40,30, enz.) en
daarna RETARD, het moment dat de
throttle op idle moet. Op het moment
dat je de throttle op idle zet is de auto
throttle ook uitgeschakeld en kan je na
touch down de thrust reversals erin zet-

ten en je kunt het ook checken
(EICAS)of die werken. We houden die
reversals erin tot ongeveer 70kts en
schakelen ze dan uit door de throttle
weer iets omhoog te duwen. De auto-
brakes remmen het vliegtuig nu af en
we schakelen die uit bij ongeveer 30kts.
En daarna rem je zelf af met de peda-
len. Je draait van de baan af en zet de
machine stil want we gaan een en ander
uitschakelen. Normaal gesproken met
twee man aan boord gebeurt dat tijdens
het taxiën maar wij zijn maar alleen dus
zetten we de kist even stil. Bij een auto-
land moet je natuurlijk als eerste de
twee autopilots uitschakelen. Voor dat
verder uitschakelen hebben we vanzelf-
sprekend ook weer een checklist.
We zetten de Chrono uit en dan zie je
links onderaan op je ND de gevlogen

tijd. We zetten het
Nose Light om naar
Taxi Light, de Lan-
ding Lights gaan uit
en de Runway Turn
Off Lights eveneens.
En als laatste hier de
Strobe Lights die je
uit kunt zetten of op
Auto kunt zetten.

Dan zetten we de Transponder op
Standby, we zetten de flaps omhoog en
halen de Spoilers uit de stand Armed,

dus die gaan ook omhoog en zetten de
Weather Radar uit. Het Landing System
kan uit (dus alleen de rechter toets in-
drukken). We checken of de tempera-
tuur van de remmen niet te hoog is
opgelopen. Die moeten beneden de
300°C liggen anders moeten we de Bra-
ke Fan aanzetten. Oké, alles gedaan en



dan moeten we straks ook de motoren
uitzetten maar met het stoppen van de
motoren stoppen ook de generators en

dan wordt het een
dooie boel aan
boord, dus we gaan
de APU opstarten.
We drukken de APU
Master knop in
(overhead) en

checken dan op het onderste ECAM pa-
nel of de Flap van de APU waar de lucht
wordt aangezogen is opengegaan. En
dan kunnen we de startknop indrukken.
En vervolgens is het ‘Taxi naar de Gate’.

Aan de gate gaat de Parking Brake erop,
de Engine Master schakelaars gaan op
OFF (onder trimwiel) waardoor de moto-

ren stilvallen. Dat kan je even volgen op
het bovenste ECAM scherm of dat wel
juist verloopt. De APU heeft nu de ener-
gievoorziening overgenomen. Het
Beacon Light gaat uit (overhead panel)

om het grondpersoneel aan te geven dat
de motoren uit zijn. Nose Light en Seat-
belt Signs gaan uit en de Fuel Pumps op
het overhead panel ook en dat zie je
hier onderaan de pagina. En dan kan je
in de rechter MCDU GND SERVICES aan-
klikken en dan de Traffic Cones, de
Wheel Chocks en eventueel als je dat
wilt de External Power Unit (GPU) aan-
koppelen. Dan heb je de APU niet meer
nodig. Ook via het menu van de rechter
MCDU kan je naar de pagina DOORS

gaan en die openen. Je mag helemaal
zelf beslissen welke deuren je open zet.
Als we de External Power Unit hebben
gekoppeld is op de knop van de GPU op
het ovrhead panel een groen lichtje
gaan branden maar we moeten hem nog
wel in werking zetten. Dus druk een
keer op deze toets en dan verandert het
groene lampje in een blauwe onderin de
toets. Nu heb je energie van buitenaf en

kan de APU uit dus druk je op de APU
Master knop. Dat spaart brandstof en
maakt ook minder herrie want een APU
is een luidruchtige machine. Nou een
GPU toch ook wel zo nu en dan. En nu is
de kist in de z.g. Turn Around State. Dat
is de gebruikelijke staat waarin je hem
achterlaat voor de volgende crew.

Ik was nog even aan het snuffelen in de
andere video’s van Doofer911 en vond
een hele interessante video over turbu-
lance bekijk deze even, hij is de moeite
waard:

https://www.youtube.com/watch?v=DM
DXAcI2IrM

Of deze over Flight Management Sy-
stems:

https://www.youtube.com/watch?v=qC3
HRRezJo4&t=342s

N.B. ECAM en EICAS is hetzelfde EICAS
is van Boeing en ECAM van Airbus. Ik
gebruik ze door elkaar.

Dit artikel is nummer 7 in een lan-
ge reeks over de kleinere Airbus.
Alles wat hier staat gaat ook op
voor de kleinere 318/319 al zullen
de beladingsgewichten en zo wel
anders zijn. Het is geschreven
sterk leunend op de video’s van
Doofer911 die je hier kunt vinden:
https://www.youtube.com/watch?v
=TRCbOc1QgSw
en met de volgende artikelen zal
dat niet anders zijn. Dus warm
aanbevolen deze video’s als je de
Engelse taal meester bent.

Erik.
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