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FLIGHTSIM ZEELAND

GENERAL AVIATION (GA)
BACK TO BASICS
Stormachtige ontwikkelingen met
Little Navmap. Nu ook SIDs en
STARs erin. Je kunt de database
updaten met b.v. Navigraph. Als
je later tot de ontdekking komt
dat je Little Navmap helemaal
hebt gemist, dan denk je toch:
Waarom hebben zij mij dit niet
verteld? Gratis!

Serie 1: les 8:
going around - short
fields take-offs - best
rate of climb (Vy) - best
angle of climb (vx) short-field-landings
We gaan gewoon door.

Airbus A320 deel 7 Ap- Bestandsnaamextenproach en Landing
sies, verborgen items
Met een mooie teardrop gaan we
landen op Inverness. De FMC
voorbereiden voor de approach.
Zet de constraints er ook maar
even in, altijd makkelijk. En nog
veel meer.

(bestanden)
Niet iedereen weet dit en in Windows 10 is dit super makkelijk.
Beslist nodig als je allerlei zaken
gekoppeld aan de flightsim gaat
installeren.

U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simulator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordpr
ess.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

Verslag van de GA-bijeenkomst van 18 januari j.l. In
's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 1 februari j.l. in
's Heer Arendskerke

Vragen? Geen vragen…Wel een woord van waardering voor de opkomst. Velen
moeten toch een flink eindje rijden en dan is de opkomst een pluimpje waard.
Het onderwerp van vanavond, de Dash 8 Q400, zal ook een rol gespeeld hebben.

Ron is een moedig man en wellicht komt dit door zijn zweefvliegverleden. ‘Ik zie
wel waar ik neerkom’. Hij durfde het aan om pardoes de vraag ‘Wat is de beste
flight simulator?’ in de groep te gooien. Hij had ons al eerder voorbereid dat hij dit
een keer zou doen en nu was het zo ver. Babylonische spraakverwarring? Nou, ook
weer niet. Wel veel verschillende meningen.

Maar toch: de vragen. Die komen zoals altijd vanzelf. Neem nou de ‘fatal error’ die
Cor de Weerdt te verwerken kreeg met zijn Steam versie van FSX. De daaropvolgende discussie ging over het zichtbaar maken van de ‘verborgen bestanden’ op de
PC (zie laatste artikel). Omdat het aantal W7 gebruikers in de minderheid is werd
het als minder interessant gezien en gaan we er maar vanuit dat alle W10 gebruikers dit prima weten. Het onderwerp Scenery Library kwam als verlengstuk van de
foutmelding bij Cor ook op de proppen. De enige oplossing lijkt het wissen (delete
area) van het gewraakte pad en de link opnieuw in de Scenery Library aanleggen
(add area). Tja, het blijft een lastig onderwerp.
Jan Kerkhove ondervindt problemen met het inloggen op de Arendshuis router.
Vage proxy meldingen deden Carlo besluiten te helpen. Vreemd genoeg werd nog
geen oplossing gevonden.
Een ander, terugkerend, probleem is dat tijdens de naderingsfase in een MP op het
laatste moment soms een andere STAR moet worden ingeklopt. Voor de routiniers
een eitje, maar we kunnen ons goed indenken dat zo’n onverwacht eitje niet voor
iedereen te tikken is. Jan Kerkhove legde dit probleem weer op tafel. Oplossing zou
kunnen zijn dat de STAR van tevoren is aangegeven en niet meer wijzigt. Dit is al
eerder als voorstel aangenomen maar nooit effectief geworden. Argument is : “het
zou niet realistisch zijn”. Over het realiteitsgehalte van onze mooie hobby kunnen
we een aardige boom opzetten. Gaan we nu niet doen.
Ko antwoordde dat de mogelijke STAR toch al vrij vroeg uit de ATIS gedestilleerd
kan worden dus zou er tijd genoeg moeten zijn. Ron bracht in het midden dat elk
vliegtuig met de hand te vliegen is als er FMC problemen zijn. Een aanvlieg-VOR en
ILS frequentie kun je bij de hand hebben en met behulp van de APPR op de autopilot, snelheid, flaps en wielen zorgen er voor dat je een keurige landing maakt als je
het helemaal zelf wilt doen. Overigens is ATC in zo’n geval zeer bereid je vectors
op te geven naar de localizer. Zou dàt realistisch zijn? Denk het wel. Daar moest
Jan het maar mee doen.
Erik zal tzt het onderwerp in een presentatie gaan behandelen.
Cor bracht de gewaardeerde Dash 8 Q400 op het toneel. Hij liet zich niet van de
wijs brengen door interrupties en wist het onderwerp over het voetlicht heen te
krijgen. Wordt vervolgd want het is een zeer interessant cross-over toestel naar de
‘big iron’. Aansluitend liet Cor enkele mogelijkheden voor movingmap, navigatie en
flightsim management op het scherm zien. Ideal Flight brak de meeste discussie
los en Erik heeft het inmiddels aan de tand gevoeld. U hoort er van…
Al met al weer een geanimeerde avond en we hopen dat ieder er iets van heeft
opgestoken.
Ron.

Om met de makkelijkste te beginnen: Wij hebben clubleden die volmaakt gelukkig
vliegen met STEAM. Elke keer bij opstarten wordt je flightsim even door DoveTail
gecheckt en eventueel bijgewerkt en dan is het hup, vliegen maar. Tsja waarom
niet.
Gewoon vliegen met het oude FSX zijn er ook nog velen, evenals P3D de oudere
versies. Daar zit natuurlijk verschil tussen FSX en P3D want Lockheed Martin heeft
er veel aan gedaan om FSX op te waarderen, maar nog steeds 32-bit systemen.
En hoe komt het toch dat het beeld van games zoveel mooier is dan dat van de
flight simulator? Simpel: de markt voor games is vele vele malen groter dus kan er
veel meer ontwikkeling in gestopt worden. Hadden we maar moeten gaan gamen!
Aghrrr.
Maar de grote vraag blijft toch: Is X-Plane 11 beter dan P3D versie 4, beide 64
bit-systemen. Volgens Carlo en Wil maakt X-plane volledig gebruik van alle cores
in de CPU en doet P3D dat, doordat de structuur verouderd is nog steeds niet. Gevolg: een betere frame rate, altijd een teer punt. En X-Plane zou stabieler zijn.
Nou, versie 4 van P3D is sowieso al een stuk stabieler dan de 32-bit versies en
bovendien hij draait soepeler. En de vliegeigenschappen van X-Plane sluiten beter
aan op de realiteit. H’m, betere frame rate, betere vliegeigenschappen, veel gratis
scenery te downloaden, misschien toch maar eens gaan proberen, dat X-Plane.
Erik hield zijn presentatie over Little Navmap die allang niet meer little is. Wel een
mooie en gratis flight planner en moving map. Een uitgebreid artikel in deze Notam
en er volgt meer.
Erik.

Little Navmap verdient een goede uitleg want
zo little is het niet meer.
Vluchtplan:
- nieuw vluchtplan
- oproepen uit data base
- save vluchtplan
Plaats op de kaart:
- huisje en +-teken: uitleg: read the manual
- centreer vluchtplan
- centreer vliegtuig
- verwijder vliegtuigspoor
- terug laatste positie
- naar volgende positie

- Undo, redo vluchtplan
- startpositie: parking, gate, baan

Kaartgegevens:
- meer details op kaart
- default details op kaart
- minder details op kaart
Luchthavens:
- add-on luchthavens
- harde landingsbaan
- zachte landingsbaan of
baan voor watervliegtuigen
- vliegvelden die leeg zijn

Vluchtplan op kaart wijzigen
- verandering op kaart mogelijk/onmogelijk maken
- nieuw vluchtplan van routebeschrijving maken
- bereken een direct vluchtplan
- bereken een VOR/NDB-vluchtplan
- bereken een jetroute-vluchtplan
- bereken een Victorroute-vluchtplan
- bereken een vluchtplan met hoogte (J- of V-route) als
uitgangspunt
- vluchtplan omgekeerd
- pas hoogte aan met Oost-West regel en IFR-VFR regels

Toen Peter Dodds voor het eerst
zijn Plan-G op het net zette waren
we blij. Voor GA-vliegen een prachtige vluchtplanner met moving map,
schitterend! Allemaal tevreden piloten, stel je dat eens voor. Toen
Alexander Barthel voor het eerst
Little Navmap op het net zette begonnen we weer te twijfelen. Hoe
lang kan een flichtsimmer tevreden

Bakens, waypoints, ILS
- VOR
- NDB
- waypoint
- ILS

Airways:
- Victor routes
- Jet routes

Airspaces:
airspaces aan/uit zetten
met daarachter zes verschillende airspaces.

zijn? Meestal maar kort en dat weten de ontwikkelaars van betaalde
add-ons ook wel. Maar Plan-G en
Little Navmap zijn beide gratis.
Dus? Dus de makers van deze twee
prachtige programma’s zijn gewoon
idealisten. Liefde voor het vak.
Ik ga mij hier niet wagen aan een vergelijkend warenonderzoek want dat is

Laat zien op kaart:
- vluchtplan
- missed approach
- vliegtuig
- afgelegd pad vliegtuig
- AI en multiplayervliegtuig
- AI vaartuig

Laat zien op kaart:
- parallellen meridianen
- landen- en plaatsnamen
- heuvels, bergen
met/zonder schaduw
Keus uit twee kaartprojecties
Keus uit negen
soorten kaarten

Knoppen die het contact maken tussen de kaart en de
bijbehorende vensters:
- het zoekvenster (zoeken luchthaven, baken, enz.)
- het vluchtplanvenster
- het informatievenster
- het vluchtplan-hoogtevenster (VNAV)
- het vliegtuigvenster
- de kaartlegenda

voor een amateurschrijver niet te
doen. Wat ik wel kan doen is Little
Navmap een beetje verduidelijken
want de eerste kennismaking, heb ik
begrepen, verloopt niet voor iedereen
gunstig. Het lint, of taakbalk bovenin
kan nogal gecompliceerd overkomen.
En wat doe je met gecompliceerde
dingen? Je hakt ze in mootjes en gaat
dan de verschillende onderdelen apart

bekijken en dat heb ik hierboven gedaan. Dan gaan ineens allerlei zaken
duidelijk worden. Bijvoorbeeld
vluchtplan of kaartgegevens en bakens, waypoints, ILS. Ik ben er zeker
van als je dit op je gemak doet en ook
Little Navmap in huis haalt, veel op
zijn plaats valt. Ga naar:
https://albar965.github.io/littlenavmap
.html Daar kan je ook in een kort

overzicht de mogelijkheden en voorzieningen van het programma lezen.
Installeren hoeft niet. Je plaatst alle
files in een aparte map naar keuze en
maakt een snelkoppeling van het exebetand naar je bureaublad en dan kan
je starten. Vanzelfsprekend moet je
Little Navmap eerst de weg wijzen
naar de scenery.cfg want er moet een
database aangelegd worden. En dan
krijg je een beeld als hiernaast het bovenste plaatje en dat is teleurstellend
want het kaartje is veel te klein. Daar
gaan we iets aan doen. Je klikt in de
bovenbalk van het kaartvenster en
versleept dit een stuk. Dan vergroot je
het kaartvenster en dan ziet het er ineens heel anders uit. Elk venster in
Little Navmap kan je losmaken van
het hoofdvenster en er daarmee experimenteren, groter, kleiner. enz. Als je
dat dan uitgebreid gedaan hebt met
verschillende vensters en je er een
zooitje van gemaakt hebt, ga dan naar
de uitklapmenu’s links bovenin naar
Window. De onderste mogelijkheid
daar is reset window layout, dan ben
je weer terug bij het beginpunt. De
praktijk leert dat je vaak alleen de
kaart apart zet en vergroot. Zoek het
maar uit zou ik zeggen.
Als je, zoals ik heb aangeraden, de
verschillende symbolen in het lint een
beetje hebt uitgeprobeerd heb je kunnen constateren dat veel hiervan rechtstreeks in de kaart zichtbaar is. Dan is
je duidelijk geworden welke functies
er in het kaartgedeelte zitten. Maar ik
wil er nog één extra laten zien: Hele-

gen en andere zaken weer zoals we
dat gewend zijn van een autokaart. En
daarop kan je navigeren. Ik heb even
gecheckt of de SLUIS VAN PIET die
een belangrijk referentiepunt voor het
circuit van EHMZ is, erop staat. Jazeker. Bij voldoende vergroten. Niet alle
verschillende kaarten wil ik laten zien.
Op de volgende pagina zie je er nog
twee, de varianten CARTO light en
CARTO dark waarbij de onderliggende kaart vrijwel verdwenen is, geschikt dus voor vliegen op grotere
hoogten.
Maar laten we eens de andere vensters
gaan bekijken en wat zij te bieden
hebben. Het eerste belangrijke venster
is natuurlijk Flight Plan. En ja, nu
wordt het tijd dat je de officiële hand-

maal rechts (vorige pagina) zie je
OpenStreetMap. Dat is de kaart die je
waarschijnlijk het meest gebruikt. De
andere kaartweergaven ook eens proberen levert interessante weergaven
op. Een tweede variant van Open
StreetMap geeft puur de verkeerswe-

leiding erbij pakt. Ga naar de uitklapmenu’s links bovenin en open het
kopje Help. Het derde van boven:
Contents (Offline, PDF) is de manual.
Er zit in het begin een uitgebreide inhoudsopgave waar je rechtstreeks kunt
doorkoppelen naar het betreffende
hoofdstuk. Ik klik op Flight Plan Dock
Window en dan begint voor ons het
echte studeren. Het is niet anders.

nieuw vluchtplan: Dat haal ik uit de
tutorials over de Dash 8 Q400 die op
onze archiepagina’s staan, een vlucht
van Southampton naar Manchester
want dat is een Victor route en dat is
ook wel eens leuk voor een keertje:
EGHI DCT NORRY Q41 WCO DCT DTY
DCT SAPCO N57 TNT DAYNE2A EGCC

Dat voeren we in in het bovenste venster en drukken dan op Read Route
Description. In het onderste veld zien
we dat dit vluchtplan is geaccepteerd
behalve de DAYNE2A arrival
(STAR) en die ignoret hij. Hij trekt
Ga naar de uitklapmenu’s linksboven- zich daar niets van aan. Dat kan, De
in en open File en kies daar voor New AIRAC waarop de laatste update van
Flight Plan (of klik op het betreffende Little Navmap is gebaseerd is nr. 1707
icoon in het lint). Klik dan Flight Plan en die is nieuwer dan die van de tutoopen en selecteer het enige op dit mo- rial van de DASH 8. De STAR zal dus
ment beschikbare item: New Flight
inmiddels zijn gewijzigd. Moeten we
Plan From Route Description. Een
nog even uitzoeken. Maar, ho stop
wacht even, dit was
toch een flight
planner voor GA en
dan een STAR? Ja,
op de forums was
regelmatig te lezen
dat men enthousiast
was over het programma maar dan
please, please, kunnen er ook SIDs en
STARs worden ingebouwd? En zo
geschiedde. Met de
laatste update is dit
een feit. Voor zover
ik weet heeft PlanG dat niet, maar

Plan-G heeft
weer iets anders
heel moois want
die heeft een
autopilot functie. Je kunt Little Navmap als
je een abonnement hebt bij
Navigraph dus
updaten. Ik zou
zeggen: Weg
met de default
database van
FSX/P3D waar
geen SIDs en
STARs in staan,
alleen approches, het laatste stukje
naar de baan toe. Druk op Create
Flight Plan onder het tweede venster
en voilà. Dus geen STAR, maar ook
geen SID en hoe zit dat dan? Nou,
EGHI, Southampton heeft geen SIDs.

net zo goed meteen op Flight Plan
drukken en daarna gaan we invullen:
LIRA LOWK. We gaan vliegen van
Ciampino (Rome) naar Klagenfurt in
Oostenrijk in het bovenste venster.
Dan Read Route Description en dan
Create Flight Plan. We hebben dan in
het venster Flight Plan en in de kaart
een rechtstreekse vlucht staan:

We gaan met de supersnelle Learjet
35A en ik heb net de hoogte naar
23.000ft gebracht. De afstand is groot
genoeg om een beetje hoger te gaan
en snelheid te winnen. Klik dan met
de rechtermuisknop op LIRA en de
We hebben nu een vluchtplan erin
twee bovenste mogelijkheden zijn instaan maar echt bevredigend is het
teressant. Ten eerste: Show Informanog niet want de STAR werd niet her- tion. Dan krijg je uitgebreide inforkend door Little NavMap en Soutmatie over LIRA inclusief twee weerhampton heeft geen SIDs terwijl het
berichten (of meer) in het Informaons natuurlijk om de SIDs en STARs tionvenster. Ten tweede Show Proceging. We gaan het eens helemaal van dures want daar gaan we op zoek naar
scratch opbouwen.
een geschikte SID voor de richting
waarin we vliegen. Nog even de plattegrond van de luchthaven zien? Klik
op het blauwe woordje Map in het informatievenster of rechtstreeks in de
kaart op LIRA. Precies, plaatjes zegAls je een nieuw vluchtplan wilt magen mee dan praatjes. Als we op Show
ken met behulp van het venster waar
Procedures hebben gedrukt krijgen we
we zojuist mee gewerkt hebben kan je

in het Search (Zoek)-venster, een belangrijk venster voor ons, de procedures van LIRA te zien. In het linkse
uitklapvenster daaronder kies je voor
Departure Procedures:

Alle SIDs voor baan 15 en baan 33.
Ga ze maar eens proberen. Even klikken op een SID en dan komt die in de
kaart. Er zitten mooie spaghetti-Sids
bij. Ik kies voor baan 15 en de SID
URB5Z, die is mooi rechtstreeks maar
je dient natuurlijk te beseffen dat jij
als piloot dit niet bepaalt maar dat
ATC dit doet. Goed, met de rechtermuisknop op deze SID klikken en dan
kies je voor: Use LIRA and SID 15
URB5Z as departure en dan wordt hij
aan de route gekoppeld. Hier rechtsboven het plaatje. Dan klik ik in het
lint op jetroute want we moeten de
route nog bepalen. Ik kan ook het
symbooltje met de -A- drukken en
Little NavMap laten bepalen of het
een jetroute of Victorroute is.

En dan krijgen we het het altijd spannende gedeelte van de STAR en de
approach en de transition en menigeen
heeft al na een paar uurtjes STARen
een time out aangevraagd en wat Paracetamolletjes. Waar zit het probleem?
Je denkt dat het allemaal logisch in
elkaar zit en dat is ook wel zo maar
toch ook weer niet. Bovendien zijn
wij flightsimmers verkeerd bezig want
wij proberen vier functies tegelijk te
vervullen: captain, co-pilot, dispatchmedewerker en airtraffic-controller.
Het eerste gedeelte, de STAR, is
meestal vrij logisch. De windrichting
tijdens het landen bepaalt welke baan
we gebruiken. Maar als er twee parallelle banen zijn heb je al weer twee
approaches die niet erg lijken op elkaar en wat moet ik dan nu beslissen.
Niets dus, ATC bepaalt de approach.
En in approaches kunnen ook varianten voorkomen omdat ATC voldoende
‘armslag’ moet houden. ATC heeft de
taak alle vliegtuigen die op het veld
aanstormen netjes in een treintje te
zetten met zoveel mogelijk gelijke
tussenpozen. Daar hebben ze gereedschappen voor zoals holdings waarin
ze vliegtuigen kunnen parkeren maar
ook verschillende approaches, de een
wat meer met een omweg en de ander
meer rechtstreeks. Een mooi voorbeeld is de ILS-landing op baan 18R
van Schiphol. Daar bestaat een approach via waypoint NIRSI die een
rare lus maakt en een andere die veel
rechtstreekser is. Beide approaches
beginnen op SOGUL, het einde van
STAR REDFA1A. Je mag het nakij-

ken. Als dus meerdere toestellen daar
vanuit het zuidwesten komen aandenderen zou je de snelste via NIRSI kunnen sturen zodat hij een beetje kan
afkoelen. Conclusie: pieker er niet te
veel over, over de logica. Het is wel
een goed gebruik om je vooraf een
beetje in de STARs te verdiepen bij
een multiplayervlucht zodat je niet
met die watzeggu(?)-ervaring zit als je
een andere STAR krijgt en moet vragen: Please repeat? Niet professioneel.
Voor Klagenfurt neem ik een makkelijke: KLAG1A voor baan 28. Ik
rechtsklik op LOWK, de onderste post
in het vluchtplan en kies daar voor
Show procedures. Van het rijtje
STARs kies ik KLAG1A. Ik rechtsklik op die STAR en kies voor: Use
LOWK and STAR KLAG1A as destination, dan wordt de STAR aan de
route gekoppeld. Die STAR zet je al
rechtstreeks en in de juiste richting in
de ‘trechter’ van de ILS. Geen approach meer nodig. In de lijst van arrivals op Klagenfurt kom je ook Approach ILS 28R tegen, die is nog wat
rechtstreekser. ATC mag het zeggen
wat je moet doen. En als ATC aan het
koffiedrinken is ga je zelf even op de
stoel van ATC zitten. Als je dit alles
nu ook werkelijk in het programma

hebt uitgevoerd heb je natuurlijk ook
de hele tijd de ontwikkelingen gevolgd in de afbeelding rechtsonder,
het Flight Plan Elevation Profile, laten
we het kortweg je VNAV noemen met
daarop TOD, de Top Of Descent een
uiterst belangrijk punt: wanneer begin
je met de afdaling. Eigenlijk is alles
wel duidelijk hieraan en het is een gewaardeerd instrument. Plan-G heeft

hem ook maar toen ik ermee werkte
moest ik eerst de hoogtegegevens van
alle landstreken van het internet importeren. Ik weet niet hoe dat nu zit
bij Plan-G. In Little Navmap zit het
standaard.
En de aandachtige lezertjes hebben
ook gezien dat de hoogterestricties
voor de STAR (en ook de SID) netjes
op de kaart staan aangegeven. Soms
moet je even vergroten om dat allemaal goed te kunnen lezen. Trouwens
die gegevens staan ook in het vluchtplan in de kolom Restriction ft/kts.
In het Searchvenster staan ook meerdere mogelijkheden. Je kunt zoeken
op Procedures wat we nu gedaan hebben, maar ook op airports. Als je een
airport wilt zoeken op ICAO-code is
het beter eerst even de toetsencombinatie Ctrl + R in te drukken dan zet je
de (omvanrijke) database weer op zijn
beginpunt. Datzelfde geldt voor de
Navaids.
Dit artikel is bedoeld om je een beetje
wegwijs te maken nadat je van de eerste schrik bekomen bent als je het hebt
opgestart. Als je dit allemaal doorhebt
blijft er niks anders over dan de manual erbij te pakken. Sterkte!
Erik.

staat zodat we het vliegtuig goed onder controle kunnen houden als we
deze krachten het hoofd moeten bieden. Het eerste dat we moeten doen
als we aan de go around beginnen is
de carburateurverwarming volledig uit
zetten (hopelijk heb je het verhaal
over de carburateurverwarming nog
niet vergeten) en dan vol gas geven.
Op dit moment willen we nog niet dat
de neus omhoog komt want door het
van vol gas plus het grote opgoing around - short-fields take-offs - geven
pervlak van de flaps die uit staan zal
best rate of climb (Vy) - best angle of die neus beslist omhoog willen met
een behoorlijke kracht op je stuurclimb (vx) - short-field-landings
knuppel. Ook nu zou de ‘lage hoogte,
lage snelheid’- waarschuwing in je
en snelheid vooruit te handhaven ter- flaps in landingspositie staan en alles hoofd moeten weerklinken!
wijl we tegelijkertijd deze nu stevige netjes getrimd is ruim voordat we op Als we eenmaal full power hebben en
200ft AGL zijn. Dus als we go around onze afdaling gestopt hebben kunnen
krachten wegtrimmen.
we de flaps omhoog brengen tot mismoeten gaan op deze lage hoogte
Als we nu doorgaan met onze final
moeten we weten wat ons te wachten schien 20° of mogelijk 10° in fasen.
approach gaan we ervan uit dat de
Dit in stappen omhoog brengen van
Als je go around moet stuur dan van de middenlijn af om conflicten met het an- de flaps zal resulteren in een kleine
dere vliegtuig te vermijden.
toename van de snelheid zodat je het
kunt toelaten dat de neus langzaam
stijgt en het vliegtuig begint aan een
voorzichtige klim. Laat je niet verleiden om de flaps volledig in één keer
in te trekken omdat onze stall snelheid
dan meteen evenredig hoger komt te
liggen en we hebben nog niet zo veel
marge op dit moment. Nu kun je alle
krachten wegtrimmen en begin je te
vliegen net rechts van de baan zodat je
ongehinderd zicht hebt op de baan en
elk vliegtuig dat op de baan bezig is.
Check de locale procedures als je te
maken hebt met parallelle banen want
je wilt natuurlijk niet boven die andere

GENERAL AVIATION (GA)

BACK TO BASICS

Going around
Een van de eerste dingen die je waarschijnlijk hebt opgemerkt wanneer je
in een druk circuit vliegt is dat je soms
de opdracht krijgt een go-around uit te
voeren omdat het voorliggende vliegtuig nog niet vrij is van de baan. Of
misschien heb je wel een afschuwelijke approach gemaakt of zelfs een stuiterlanding en vind je het verstandig
om een go-around te maken en het
opnieuw te proberen. Zo in eerste instantie lijkt dit heel simpel en makkelijk te doen omdat er één ding is waar
de meeste flight simulators niet goed
in zijn het niet correct weergeven van
de werkelijke krachten is die je zou
moeten ervaren. We zijn continu bezig
met het wegtrimmen van deze krachten en we zullen dat zeker doen bij de
final approach als we de flaps neerlaten. Bij elke fase van het neerlaten van
de flaps zal het toegenomen vleugeloppervlak en daardoor meer lift de
neus laten stijgen maar dat kunnen wij
niet toelaten omdat onze snelheid dan
wegvloeit en dat is het laatste wat wij
willen bij een lage snelheid dicht bij
de grond. We moeten daarom met de
hand de neus in de juiste stand houden
om onze voorgenomen daalsnelheid

Serie 1: les 8:

baan terechtkomen. Eenmaal voorbij
de 200ft AGL en stabiel in de klim
kan je de flaps volledig intrekken en
het circuit normaal afmaken.
Short-fields take-offs
De meeste leerlingpiloten hebben het
voorrecht te opereren vanuit luxueuze
lange landingsbanen met vlak in de
buurt een café of hamburgerbar. Maar
in sommige delen van de wereld is
elke take-off van een korte en stoffige
strip en een dergelijke operatie vereist
zeker een aantal toegevoegde vaardigheden en begrip van wat de gevaren
zijn als je een ongeluk wilt verwijden.
Kies voor deze oefening een strip van
verharde aarde of een grasstrip met
misschien een paar bomen aan het einde om het spannend te maken. Omdat
we niet in de buurt van enige grote
stad vliegen duw je de autogen schuiven van de scenery instelling flink
naar rechts zodat er een boel obstakels
in je omgeving staan. De hierbij gaande screenshots zijn van het veld met
die prachtige naam: Bear Gulch
Hoodsport/WA38 dat in ORBX NA
Pacific North West zit. Andere geschikte voorbeelden zijn Lignite (11Z)
en Stampede (Z90), beide in Alaska,
de ene met een redelijke take-off en
approach lengte en de tweede die
meer ‘vijandig’ is.
We blijven de A2A Simulation GAkist gebruiken voor deze series door
het voorbeeldige realisme van deze
software en een check van hun Cessna
C172 Pilot’s Operating Handbook laat

Vlieg altijd eerst over het veld om de risico’s in te schatten en plan daarna je approach.

ook een Short Field Take-off Distance
kaart zien. En het komt goed uit want
deze tabel laat ook in het onderste gedeelte zien hoe we moeten handelen
bij een short-field take-off. Bijvoor-

beeld: het uitgangspunt is dat we 10°
flaps gebruiken, dat we full throttle
geven voordat de parkeerrem losgaat,
op een droge geplaveide baan bij nul
wind. Andere notities vertellen ons

Een check van het A2A C172 manual verzekert ons dat wij voldoende baanlengte hebben voor take-off.

precies hoe we variaties moeten aanbrengen voor andere wind en condities van de baan. Als we rustig weer
van 20°C kiezen is in de tabel te zien
dat we 980ft runway nodig hebben
voor de lift-off, of 1745ft om vrij te
vliegen van de 50ft hoge obstakels op
onze weg. Als we gebruik maken van
een droge grasstrip zoals Bear Gulch,
laten de aantekeningen ons bovendien
zien dat we 15% moeten toevoegen
aan de afstand hetgeen onze benodigde lengte voor de ground roll brengt
op 1127ft. Dus we zitten goed voor
een take-off van Bear Gulch met zijn
strip van 1300ft. Terwijl onze manual
ons heeft verteld dat we 10° flaps
moeten gebruiken varieert dit tussen
de 10° en 25° afhankelijk van het
vliegtuig. De reden dat we flaps gebruiken is dat ze meer lift genereren
en bijgevolg de stall speed naar beneden brengen, waardoor je in staat bent
om volgens de best angle of climb (zie
verderop) van het veld weg te komen
met een lagere neusstand dan anders
mogelijk zou zijn.
Breng eerst de motor volledig op toeren om er zeker van te zijn dat er geen
mechanische haperingen zijn zoals
een niet werkende magneto die er dan
voor zorgt dat we geen full power ter
beschikking hebben juist op het moment dat we het hard nodig hebben.
Dit wordt werkelijk belangrijk als we
de A2A Simulation kist vliegen waar
vetgeslagen bougies worden gesimuleerd als je je vliegtuig niet goed behandelt. Line up aan het begin van de

Best Angle of Climb (Vx)

Best Rate of Climb (Vy)

Je moet Vy en Vx niet met elkaar verwarren.

baan zo dicht mogelijk bij de drempel
om geen geen baanlengte te verliezen.
Zet je voeten op de rem totdat we geconstateerd hebben dat we full power
ter beschikking hebben en geef dan de
remmen vrij. Geef rustige invoer op
de controls om in het midden van de
baan te blijven. Je versnelt nu soepeltjes en roteert normaal bij de voor de
C172 voorgeschreven Short-field
liftoff snelheid van 51 knopen. Het is
uitzonderlijk gevaarlijk te vroeg de
liftoff door te zetten omdat je daardoor de marge tussen je snelheid en de
stall speed van het vliegtuig vermindert. Als je eenmaal succesvol bent
losgekomen ga dan niet denken dat je
werk nu gedaan is. De feitelijke liftoff
is alleen maar een eerste aspect. Nu
moeten we zorgen dat het eerste deel
van de klim (initial climb) goed ver-

loopt zodat we obstakels zoals bomen
vermijden, electriciteitskabels enz. In
die eerste fase versnellen we naar 57
knopen op het moment dat je op 50ft
zit, dus een nogal vlakke klim totdat
we op dit magische getal van 57 zitten. Vanaf hier moeten we al weten
wat onze beslissing is, of we verder
zullen klimmen volgens onze best angle of climb of onze best rate of
climb. En het is belangrijk dat we het
verschil weten.

Zorg dat er geen gewicht op het neuswiel komt bij short field operaties en plan
altijd vooruit.

Vx

stand van de klim. De Vy van de A2A
Cessna 172 op zeeniveau is 79 knopen. (Leuk om te weten, een van de
records voor de best rate of climb
staat op naam van de Sukhoi Su-27
met 64.000ft/min!)
Best angle of climb -Vx

Dus behalve als je een Su-27 vliegt
moet je dit stukje toch even lezen. In
tegenstelling tot het voorgaande vertelt de best angle of climb ons met
Best rate of climb - Vy
welke hoek we moeten klimmen om
Kort gezegd betekent dit hoe snel we
obstakels in de omgeving te vermijden
onze kruishoogte zullen bereiken.
omdat het alleen maar gaat om hoe we
Normaal gesproken wordt dit gemeten
zo we zo hoog mogelijk kunnen klimin ‘voeten per minuut’ en zoals de
men in een zo kort mogelijke afstand
term al aangeeft laat Vy eerder de
over de grond. De luchtvaartafkorting
Zie het verschil tussen de neusstand bij
duur van onze klim zien dan de afvoor best angle of climb is ‘Vx’ en dit

Vy

Vx (10° flaps) en Vy

behoort in je vliegtuighandboek te
staan. Vx voor de A2A Cessna 172 is
60 knopen dus 19 knopen beneden je
Vy (download ook even het artikeltje
over V-speeds uit ons archief:
https://flightsimzeeland.files.wordpres
s.com/2015/06/08-v-speeds.pdf ). Dus
nadat we de 57 knopen hebben bereikt
na lift-off brengen we de neus omhoog tot een veel grotere hoek dan we
normaal zouden doen om onze Vx van
60 knopen in stand te houden. Houd
die Vx vast tot je voorbij al die obstakels bent voordat je de neus weer rustig omlaag brengt zodat het vliegtuig
kan gaan versnellen naar de best rate
of climb van 79 knopen, waar je begint met het ‘schoonmaken’ van je
vliegtuig door de flaps in te trekken
waarna je door gaat met de klim. Het
plaatje op de vorige pagina waar de
Cub in de bomen vliegt benadrukt nog
eens dat we vooruit beslissen welke
V-speed we gaan gebruiken vooral bij
een veld met een korte baan en obstakels in de omgeving.
Short-field landings
Er kunnen zich situaties voordoen,
zoals noodzakelijkerwijs weer terugkeren naar het veld waar je net een
short-field take-off hebt uitgevoerd
waarbij je nu een short-field landing
moet maken. Misschien is de omschrijving short-field approach and
landing meer op zijn plaats hier! Het
is niet zomaar een kwestie van even
het vliegtuig snel optrekken voor een
obstakel, maar eerder gedurende de

men en electriciteitskabels maar ook
het punt van ‘weg wezen hier’ en je
ontsnappingsroute. Mocht de approach in de richting van heuvels of
hoge bomen zijn waardoor een go
around vanuit het laatste stukje van de
final erg moeilijk wordt dan moet je
dit wegwezen-punt meteen inplannen,
dus dat is waar je bijtijds beslist een
go-around te maken.
Goed, je hebt de situatie in je opgenomen en bent tevreden over je voorbereiding en je hebt het circuit zover
afgewerkt dat je op het punt bent de
final approach in te zetten. Onder norAls je obstakels hebt op je go-around pad, plan dan je ‘punt van wegwezen’ van
male omstandigheden vliegen we fite voren in voordat je aan de approach begint.
nals zo rond de 70 knopen met full
grond zet. Gebruik hetzelfde vliegveld flaps in de A2A C172. Maar bij onze
gehele approach voorbereid te zijn
korte baan nadering willen we een
met full flaps en met de correcte snel- waar we zojuist zijn opgestegen met
short-field-apprach-speed aanhouden
een short-field take-off en vlieg dan
heid en correcte dalingshoek (glide
van 62 knopen. En ook, als we hinderslope) vrij te vliegen van alle hinder- eerst over het veld waarbij je niet alnissen hebben in ons normale apleen kijkt naar obstructies zoals bonissen voordat je de wielen aan de
proach pad zoals bomen, moeten we
Risico-objecten vlak voor de drempel houden in dat je een veel steilere approach onze nadering aanpassen waarbij het
moet vliegen.
laatste gedeelte veel steiler is dan normaal terwijl we toch een snelheid van
62 knopen aanhouden. De truc hier is
de neus van het vliegtuig in de richting van de drempel te sturen en de
snelheid met de throttle te regelen. Op
het moment dat je zeker bent dat je de
baan zult bereiken sluit je het gas af
om de snelheid te laten afnemen en
flare dan en zet hem stevig neer zo
dicht mogelijk bij de drempel. Je wilt
zeker niet dat je dan nog eens extra
gaat zweven boven een korte baan met
obstakels aan het einde. Als de overgebleven baarn dan nog steeds een
probleem is zet je neuswiel dan op de

grond terwijl je de flaps omhoog
brengt. Rem dan stevig zonder de wielen te blokkeren en trek de knuppel
volledig naar achteren totdat je stilstaat. De flaps gaan omhoog om de lift
te verminderen en meer gewicht op de
wielen te zetten om het remmen zo
effectiever te maken. De knuppel naar
achteren trekken help om krachten op
het neuswiel te verminderen wat belangrijk is als je opereert vanuit een
veld met zachte of gravel-achtige ondergrond.
Als je besluit om deze technieken te
proberen op het vliegveld dat hierboven werd genoemd zul je waarschijnlijk niet veel problemen tegenkomen
met het neerzetten van de kist vlak bij
de drempel en bij het vertrek het los
van de grond te krijgen voor het einde
van de baan. Maar draai het nu eens
om en gebruik de tegenovergestelde
baan. Als je autogen hoog hebt staan
vormen de bomen bij de drempel een
zeer aanwezige barrière die je het verhinderen om op de drempel neer tekomen. Je zult je short-field techniek
moeten gebruiken met een behoorlijk
steile afdaling wat betekent dat je
minder power gebruikt of helemaal
geen. Houd in het achterhoofd dat het
niet de bedoeling is om tussen de bomen door te vliegen maar erover heen.
Zet hem zo snel mogelijk aan de
grond en trek omhoog voor het einde
van de baan.
Tot slot een aantal pilotenwetenswaardigheden over short-field landings.
Het zijn van nature riskantere manoeuvres dan standaardlandingen om-

Tien jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vliegen. 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 herschrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 8 van serie 1.
Erik
dat je met lage snelheid vliegt. Als er
een vlagerige wind staat zul je overwegen om minder flaps te gebruiken
en een hogere naderingssnelheid. En
als de omstandigheden werkelijk echt
moeilijk zijn wijk dan uit naar een geschikter veld.
Volgende keer
Om je vaardigheden verder uit te bouwen gaan we naar Alaska en gaan we
het achterland verder verkennen. We
gaan een paar van de vele korte airstrips bezoeken waar je uit kunt kiezen. De volgende keer gaan we door
met een aantal technieken voor gevorderden zoals een zweefnadering en
gedwongen of niet-geplande landingen.

Gelukkig eisen niet alle banen van je dat je een take-off of landing moet maken
over een houten brug.
Vliegen naar korte airstrips kan een geheel nieuwe dimensie en een nieuwe wereld aan je flight simulator toevoegen.

Airbus A320 deel 7 Approach en Landing
Het echte stressen gaat nu beginnen: de approach en de landing. Zoveel dingen tegelijk, ik noem er
maar een paar. De vergrotingsfactor
van je navigation display, hoogtebeperkingen, 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
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 drukken wordt die geel dan nog een keer op
dezelfde knop en dan is het in werking
gesteld en zien we het volgende plaatje.

(constraints) in waarmee de hoogte- en
snelheidsbeperkingen van de approach
zichtbaar worden. De vorige keer hebben we toen we door de 10.000ft heengingen 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

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 stippellijn 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-

zijn als je voor de landing nog over heuvelachtig terrein gaat dat de radio altitude in werking wordt gezet (de radio
altitude die ook zorgt voor de waarschuwing decision height). In dit plaatje is hij
afgesteld op 2500ft ‘in werking treden’.
Je krijgt dan ook waarschuwingen. Prima, dan weet je dat hij werkt.
Als we straks de localiser willen oppakken moeten we dat doen onder een
hoek van minder dan 90° met de heading. 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

categorie 3, SINGLE (maar dat gaat
eventueel nog veranderen, dan decision
height (radio) staatop 250ft, Flight Director 1 en 2 staan aan en auto throttle
staat aan, glide slope is geladen
(blauw), hoogte is opgepakt en de localiser 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

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

tewel de automaat regelt de snelheid nu
en rechts onderin is STD gaan knipperen. We hadden eerder het transition
level van Inverness in de MCDU ingebracht en we worden er nu aan herinnerd 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 vliegtuig zelf, dat zijn
aanpassingen aan
de snelheid van het
vliegtuig. Het kan

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 rechtsboven informatie over de categorie landing
en dat is heel wat informatie: landing is

zit op de middenconsole onder het linkertrimwiel). De Auto Brakes gaan op
LOW (voldoende
baanlengte). Zit
meteen onder
de lampjes van
het landingsgestel. 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 motorenscherm maar hier verschijnen ook allerlei mededelingen voor de piloten van-

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 tegenaan. Daar zijn we dol op in de luchtvaart. We hebben dit natuurlijk allemaal
al gedaan maar voor de zekerheid, weet
je wel.

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 standen: low en medium, maximum komt
bijna niet voor. Je ziet daar ook nog
even de ‘three green’ van het landingsgestel 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

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

daar de naam Engine Indicating and
Crew Alerting System. En we zien daar
in de linker benedenhoek een soort mini-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-

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 landing. We kiezen voor een manual landing. Maar eerst wachten we even tot de
glide slope is opgepakt wat je hieronder
ziet. Hij is net opgepakt. Dan zetten we

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 categorie 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 landing waar veel flightsimmers aan verslaafd raken omdat het zo leuk is.
Waarom? Omdat je niets meer hoeft te
doen. In de realiteit wordt de autoland
de flaps op 3 en kort daarna op 4. Er
verschijnt een magenta driehoekje, dat
alleen maar toegepast bij heel slechts
zicht en zeker niet bij stevige dwarswind is de snelheid voor flaps stand 4, en we

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 vliegtuig 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 waarschuwingen uit voort komen. Je moet zelf
beslissen op welke indicatie je wilt vliegen, dus de PAPI-lichten naast de baan
of op je PFD-indicatie. Je krijgt als je er

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

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-

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

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 autobrakes remmen het vliegtuig nu af en
we schakelen die uit bij ongeveer 30kts.
En daarna rem je zelf af met de pedalen. 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 autoland moet je natuurlijk als eerste de
twee autopilots uitschakelen. Voor dat
verder uitschakelen hebben we vanzelfsprekend 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 Landing 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 moeten we straks ook de motoren
uitzetten maar met het stoppen van de
motoren stoppen ook de generators en

Dit artikel is nummer 7 in een lange 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.

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 panel 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’.

Erik.
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.

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

om het grondpersoneel aan te geven dat
de motoren uit zijn. Nose Light en Seatbelt 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 aanklikken en dan de Traffic Cones, de
Wheel Chocks en eventueel als je dat
wilt de External Power Unit (GPU) aankoppelen. Dan heb je de APU niet meer
nodig. Ook via het menu van de rechter
MCDU kan je naar de pagina DOORS

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

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

Ik was nog even aan het snuffelen in de
andere video’s van Doofer911 en vond
een hele interessante video over turbulance bekijk deze even, hij is de moeite
waard:
https://www.youtube.com/watch?v=DM
DXAcI2IrM
Of deze over Flight Management Systems:
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.

Bestandsnaamextensies, verborgen items (bestanden)
pen te zien waarvan één de naam van
je machine is. En ook die klik je open.
En dan zit je bijna in het binnenste van
het binnenste. Klik dan op AppData (die
is een beetje wazig geel gekleurd en
dan zie je een aantal bestanden waar
‘Roaming’ de belangrijkste van is. In die
map plaatsen vele software-ontwikkelaars bestanden die belangrijk zijn voor
het goed functioneren van hun programma. Maar het kan ook wel eens in
‘Local’ staan. En wat staat er dan zo al
in? Nou, heb je even tijd? Nee, sorry dat
verhaal is te omvangrijk en te ingewikkeld om dat hier te behandelen. Bovendien is dat per geval weer anders. Maar
je hebt nu toegang tot het diepste der
diepten.
Extensies zijn kleine achtervoegsels
achter een bestand, zoals hieronder:
‘cfg’, ‘bak’, ‘old’. In dit geval drie be-

Windows heeft al jaren geleden besloten om deze diepere spelonken van je
computer niet zichtbaar te maken om te
voorkomen dat digibeten hier schade
gaan aanrichten. Maar wij willen wel
toegang krijgen tot deze bestanden.
Klik in de verkenner de C-schijf open
waar Windows op staat herkenbaar aan
dit kleine logootje:
Ga dan naar de balk bovenin het venster en open ‘Beeld’. Daar zie je dat
een vinkje. Nu krijg je toegang tot die
‘Bestandsnaamextensies’ en ‘Verborverborgen bestanden. Klik nu op ‘Gegen items’ niet zijn aangevinkt. Zet daar bruikers’ (bij mijn machine heet dat zo,

maar bij een andere machine kan dat
weer een andere naam hebben). dan
krijg je weer een (kleiner) aantal map-

standen van hetzelfde ding, namelijk de
cfg-file van een vliegtuig. Er zijn hier
twee reservebestanden gemaakt bij het
installeren van OpusFSI. Als ik OpusFSI
zou deïnstalleren dan wordt de bak-file
weer teruggezet en gaat weer gewoon
cfg heten. Belangrijk die extensies. Klik
niet per ongeluk op een ‘exe’ bestand
want dan kom je misschien voor verassingen te staan.
Erik.

Ingestuurd door Dick Willebrands

