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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

EDDF TAU WRB DLE HLZ
LWB EDDT

En wat nu als je de FMC volledig
in de war hebt geschopt vlak
voordat je aan de STAR begint.
Ga je dan koortsachtig op knopjes
zitten drukken en vergeten dat je
het vliegtuig moet vliegen? Uit
met dat ding! We gaan met de
oude supersnelle Learjet 35 een
reisje maken van Frankfurt naar
Berlijn Tegel, zonder FMC (zit er
niet in) en ook zonder GPS.

Er moest een Islander afgeleverd
worden op Helgoland en toen dach-
ten ze laat dat die twee pensionados
maar doen, gratis en voor niks. Nou
nee, we hebben er een vakantiereis-
je van gemaakt.

Airbus A320 deel 8 Go
Around

We zijn bijna aan het einde van
deze serie want na deze aflevering
volgt nog Rejected Take Off. Ge-
niet er nog maar even van.

Vervolg op het artikel in de vori-
ge Notam. Gradus Hageman in
Groningen heeft leuke kleinere
handleidingen gemaakt voor Little
Navmap met veel plaatjes, de
stripverhalentechniek. Layout een
beetje aangepast en daar komen
ze. Ik dacht vijf in totaal.

Van Flightsim Rijnmond: de zeven meest luxueuze privéjets ter

wereld: https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/lifestyletravel/dit-

zijn-de-7-meest-luxueuze-priv%C3%A9-jets-ter-wereld/ar-

BBIDu1z?li=BBoPOOe&OCID=AVRES000 Kan je meteen naar

de prijzen kijken.

Je complete ORBX overzetten naar een andere schijf? Ga

naar: https://flightsimeindhoven.com/2018/01/28/ssd-free-

space/ Dat kan maar je moet natuurlijk wel een nieuw pad

aanleggen. Heldere omschrijving. De site van Flightsim

Eindhoven heeft nog veel meer interessants onder de kurk.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/lifestyletravel/dit-zijn-de-7-meest-luxueuze-priv%C3%A9-jets-ter-wereld/ar-BBIDu1z?li=BBoPOOe&OCID=AVRES000
https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/lifestyletravel/dit-zijn-de-7-meest-luxueuze-priv%C3%A9-jets-ter-wereld/ar-BBIDu1z?li=BBoPOOe&OCID=AVRES000
https://www.msn.com/nl-nl/lifestyle/lifestyletravel/dit-zijn-de-7-meest-luxueuze-priv%C3%A9-jets-ter-wereld/ar-BBIDu1z?li=BBoPOOe&OCID=AVRES000
https://flightsimeindhoven.com/2018/01/28/ssd-free-space/
https://flightsimeindhoven.com/2018/01/28/ssd-free-space/


De vergadering van 15 februari werd voorname-
lijk beheerst door Little Navmap en terecht want
het is een prachtig programma en gratis. Wie
twijfelt er dan nog? Achterin deze Notam nog
een klein artikeltje volgens de stripverhalen-be-
nadering om je snel wegwijs te maken in de ver-
schillende menu’s. Er volgen in elk geval nog
twee van deze korte artikeltjes en wellicht nog
meer. Opgezet met hulp van Gradus Hageman
uit Groningen die erg goed thuis is in het pro-
gramma. Wat moet je hier meer vertellen over
deze flight planner/moving map? Lees het
hoofdartikel in Notam 232 dan ben je op de
hoogte. En op de vergadering van gisteren 1
maart (12 mensen aanwezig nog, brrrr, koud!)
borduurden we nog even voort op het onder-
werp. Jan K. kwam een probleem tegen na het
invoeren van vertrek- en bestemmingsluchtha-
ven. Het werd allemaal niet herkend door Little
Navmap. Dat wees ons snel de weg naar de
scenery.cfg file die duidelijk nog niet gekoppeld
was. Moet je wel doen natuurlijk. Jan had een
Aha-Erlebnis.

En dan de grote vraag waarmee de vorige ver-
gadering begon: Als ik al een STAR heb inge-
voerd en op het allerlaatst verandert ATC die
STAR, help, wat moet ik dan? Jan K. vertelde dat
dat eigenlijk een eitje is als je weet hoe dat moet
en Ko heeft hem hiervoor een handigheidje ge-
leerd. Toch wel onsportief van Jan om dit voor
zichzelf te houden. Kan hij dit de volgende keer
eens op het scherm zetten? Hoe dit moet.

Pim en Carlo hadden weer even een rondje Wal-
cheren gevlogen met een Piper. Mooie beelden.

Trouwens waarom maken wij niet vaker video’s
van vluchten, ook in de fligthsim om die eens op
de avonden te tonen? Te veel werk? Tsja.

Cor ging onverdroten door met de presentatie
van de Majestic Dash 8 Q400, natuurlijk een
prachtig stuk software. En Cor heeft een geheel
nieuwe stijl van presenteren ontworpen. Waar in
het verleden mensen probeerden om bij een
presentatie alle moeilijke vragen voor te blijven
dus zich gedegen voorbereidden heeft Cor ge-
kozen voor het ‘reisverslag’. Hij gaat gewoon
surfen op het net en zet alles wat hem boeit op
het scherm, laat dan zien wat hij wel begrijpt en
ook wat hij niet begrijpt. En eerlijk is eerlijk, als
hij zegt dat hij iets niet begrijpt dan kan je niet
voorkomen dat je geïnteresseerd raakt. Om een
voorbeeld te geven van het kronkelpad dat Cor
bewandelde: Via het Control Panel van de Dash
8 kwam hij bij WEIGHT & BALANCE en vulde
daar zomaar wat in. Het gevolg was door de
waarden die hij invoerde werd het toestel kop-
lastig en zijn waarden vielen buiten de flight en-
velope ( https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_
envelope ) en werden geweigerd, waarmee be-
wezen werd dat het zo niet werkt.
Of een ander voorbeeld: De Dash gebruikt
vluchtplannen met de extensie.fpr, maar waar
kan ik een vluchtplan aanmaken volgens een
dergelijk format? Er zijn converter-programma’s
hiervoor maar die zijn ingewikkeld zegt Cor. Wat
wel werkte is SimBrief omdat je daar in het veld
aircraft de Dash kunt uitkiezen. En nadat je het
vluchtplan hebt aangemaakt kan je dit downloa-
den in fpr-format. Dan nog even kopiëren naar
de vluchtplanmap van de Dash: P3D > SimOb-

jects > Airplanes > mjc8q400 > nav > routes, et
voilà. En SimBrief is natuurlijk een prachtige en
uitgebreide flight planner die complete OFPs
(Operational Flight Plan) maakt zoals ook in het
echt. Reken op een 18 pagina’s als je de PDF uit-
draait. Boeiend!

Maar, maar … Zou het nou echt niet mogelijk
zijn om vluchtplannen gemaakt in FSComman-
der waarmee wij op de club regelmatig werken
te converteren naar het gewenste format voor
de Dash? Kijk eens hier: http://up2sky.dyndns.
org/FPRConverter/index.php. Ik heb hem ge-
download maar moet hem nog testen.

Een boeiend vliegtuig de Dash vooral omdat
men de realiteit zo dicht mogelijk heeft probe-
ren te benaderen. Een goede tussenstap naar de
echt grote jongens zoals de PMDG 737NGX,
omdat niet alles zo vergaand geautomatiseerd is
als in de grote airliners. Je vliégt ook nog een
beetje met de Dash 8 Q400.

Erik.

Verslag van de GA-bijeenkomst van 15 februari en de Airliner-bijeenkomst van 1 maart j.l. In 's Heer Arendskerke
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Want dat overkwam mij ook wel eens, dat ik, als ik
de STAR moest inbrengen eventueel met de ap-
proach er een rotzooitje van maakte, beter bekend
onder de definitie ‘spaghetti’ en dat had een diepere
oorzaak: zodra ik het vliegen met de default Cessna
een beetje onder de knie had, wilde ik natuurlijk de
PMDG 737NGX gaan proberen, want als je dat kan
ben je een bolleboos. Peter vd Meule (https://www.
youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW
-QjHA) had daarvoor een prima cursus en dat was
een half jaar blokken. Je leerde er vooral die was-
lijsten van handelingen, voor je overhead paneel,
voor de FMC, enz. netjes stap voor stap uitvoeren,
ja, volgens de flows en als je dat zorgvuldig deed
kon je vliegen. Dan drukte je kort na de start op de
autopilot en de rest werd voor je gedaan tot de auto-
matische landing toe. Maar nu met spaghetti in je
FMC aan het einde van de trip weer die vraag: wat

nu? Of misschien: waar ben ik nu eigenlijk mee be-
zig? Niet Peters schuld. Die heeft er genoeg op ge-
wezen dat je ook moet begrijpen wat je aan het
doen bent. Oké, je kunt de FMC uitschakelen en
verder vliegen nog steeds op de automaat maar dan
met heading hold en altitude hold. Prima, maar
waar moet ik dan naar toe want dat zie ik niet meer
en waar ligt mijn TOD (Top Of Descent) want die
ben ik ook kwijt? In zo een geval mocht de ver-
keersleiding het oplossen. En dat is niet chique.

Wat heb je overgeslagen in je opleiding als je in zo
een situatie terechtkomt? De tussenliggende fase:
vliegen met een ouderwetse jet zonder FMC. En
laten we het dan meteen goed aanpakken en ook de
GPS er niet bijzetten. Dat wordt ouderwets vliegen
op bakens, VOR en NDB en ik laat RNAV even
buiten beschouwing, want als we RNAV erbij gaan

betrekken lopen we hopeloos vast. En daardoor
heeft dit artikel misschien niet echt veel te maken
met de realiteit. In de realiteit worden de waypoints
die de basis vormen voor de jetways bepaald met
behulp van RNAV (en nog wel wat meer). Maar we
gaan nu gewoon van baken naar baken vliegen, iets
dat in de gewone GA-vliegerij nog steeds vrij ge-
woon is. En ik pak de Learjet 35A van Flysimware
want daar ben ik aan gehecht (lekker snel).

De originele route zoals die in de FMC/FMS gezet
zou worden ziet er zo uit:

EDDF MARU6G Y150 TOLGI Z90 DLE T207
BATEL VIBI1R EDDT

Een korte vlucht van Frankfurt/Main naar Berlijn
Tegel, keurig met een SID en een STAR en een
paar jetroutes. Hoe krijg ik die route voor mijn neus
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als te volgen vluchtplan als ik geen FMC heb en
ook geen GPS? Dan kan ik dus ook niet een SID en
een STAR invoeren. De originele route voor de
FMC is gemaakt in FSCommander. Die zie hier
links. Laten we voor de verandering de nieuwe rou-
te met bakens eens maken in Little Navmap. Zijn er
voor de SID bij voorkeur VOR-bakens die mij hou-
vast geven na de take-off? Als ik van baan 25 op-
stijg heb ik aan de VOR TAU houvast en bij baan
07 de VOR FFM. Ik ga een route maken: Opstij-
gend van baan 25 kies ik TAU als oriëntatie en dan
volgen een aantal VOR-bakens:

EDDF TAU WRB DLE HLZ LWB EDDT

Oké, simpel dus. Ik hoef alleen maar steeds de fre-
quentie van het volgende VOR-baken in het ra-
diopaneel in te brengen en dan kan ik daar
rechtstreeks naar toe vliegen. Alleen de eerste VOR
TAU vlieg ik niet meteen rechtstreeks aan want ik
moet nog een tijdje de koers van de baan volgen om
niet met ander verkeer in conflict te raken. Als ik
op een bepaalde hoogte ben (kan je terugvinden op
de kaart van de betreffende SID) kan ik naar rechts
uitwijken en dat punt kan ik in de HSI van mijn toe-
stel zetten.Ik heb vanuit TAU even een peilingslijn
gezet naar het punt van de baan waar ik van hea-
ding wil gaan veranderen. Dat is de blauwe lijn met
140°. Natuurlijk moet ik voor mijn heading daar
180° bij optellen, dus 320°. Ik vlieg dus door tot ik



de 320-radiaal inbound van TAU nader en draai dan
af naar 320°. Inbound radiaal? Haal even een paar
artikelen van Peter Stark van PC-Pilot over IFR-
vliegen binnen. De vertalingen staan op onze web
site (pagina archief), te beginnen met deel 5:
https://flightsim zeeland.files.wordpress.com/2015
/06/peter-stark-ifr-5.pdf mocht je dit allemaal ver-
geten zijn. Hoezo houd je niet van studeren? Tsja.
TAU is een ‘lagere’ VOR met een bereik van 40nm
maar dat is genoeg. Onze volgende VOR is WRB
een hogere VOR met een bereik van 130nm. De
afstand tussen TAU en WRB is 83nm en de hea-
ding is 23°. Weet je wat: we gaan het eerste stuk
outbound vliegen vanuit TAU dus we laten de fre-
quentie nog even staan op 116.70 MHz dan kunnen
we 113.70 MHz van WRB vast als standby fre-
quentie invoeren. Je ziet het: geen FMC nodig en

ook geen GPS.
Wel natuurlijk een
goede flight plan-
ner met kaart, maar
wie gaat er nou
vliegen zonder een
vluchtplan en een
kaart waarop je
vluchtplan staat?

Meestal kies ik voor heading hold als ik op een der-
gelijke manier op bakens vlieg. Je kunt ook op
NAV vliegen en dan de koerswijziging in werking
stellen door het verdraaien van je OBS-knop naar
de nieuwe te sturen radiaal, maar ik vind het on-
nauwkeurig en vooral met scherpe bochten raakt de
autopilot de kluts kwijt.

Nu is het twijfelachtig of de verkeersleiding in de
werkelijkheid een dergelijke manier van vliegen die
dus niet exact de jetroutes volgt op prijs stelt en ik
denk dat je dan toch snel tot bijzonder geval promo-
veert met een bijzondere behandeling. Maar voor
ons is het even oké omdat we dan weer vliegen op
VORs kunnen oefenen. Trouwens het uitgangspunt

van dit verhaal was de spaghetti die was ontstaan in
de FMC bij het invoeren van de STAR met eventu-
eel een approach. Hier twee plaatjes van mooie
spaghetti. Ik had oorspronkelijk een goede STAR
ingevoerd die mij rechtstreeks in de ‘trechter’ van
de ILS geleidde maar daarna begon ik te twijfelen:
moet ik nu wel of niet een transition invoeren, het
eeuwige vraagstuk met als gevolg het eerste plaatje
(even weergegeven in FSCommander omdat het
daar zo duidelijk is altijd). Intussen ben ik mijn
TOD al voorbij en heb ik mijn afdaling al ingezet.
De kist dondert nu met hoge snelheid naar beneden
en de temperatuur in het hoofd van de piloot begint
op te lopen. Wat nu? Gewoon maar even een andere
STAR proberen, misschien is dat dan wel de goe-
de? Maar de ouwe troep staat er nog wel in, gevolg:
het tweede plaatje.

Ook in de realiteit zijn er verschrikkelijke ongeluk-
ken gebeurd doordat de bemanning gebiologeerd
bleef van die FMC en die per se eerst in orde wilde
krijgen waarna taak één werd verwaarloosd: het
vliegtuig vliegen. En de oplossing is zo makkelijk.
Je vloog al op koers naar waypoint NASAT (rode
cirkeltje) dus je gaat gewoon door in dezelfde rich-
ting met heading hold en daarmee heb je LNAV
uitgeschakeld. Rechts beneden zie je ook een VOR
met de naam FWE. Je zet de frequentie hiervan in
je nav-radio en stelt de radiaal in op 180°. En zo
vlieg je comfortabel door en houdt je afdaling in de
gaten totdat je op de 180° radiaal zit en dan maak je
een scherpe bocht naar rechts naar een heading van
180°. Na verloop van tijd moet dat een heading
worden van ongeveer zuidwest ten westen (iets
meer naar het westen dan pal zuidwest). Wanneer
zet je deze koersverandering in? Nou, FWE heeft
ook een DME en je hebt de afstand tot FWE even
uitgelezen op het moment dat je naar 180° draaide.
Dan is de koersverandering naar het Westen op on-
geveer een derde van die afstand. En dan pak je de
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localiser op en daarna de glideslope. De moraal van
het verhaal: Als je er niet meer uitkomt met de
FMC neem dan afscheid van dat ding en ga over op
vliegen volgens gezond verstand.

Maar helaas, we zijn er nog niet. We moeten nog
onze afdaling construeren. Dat wordt een beetje
handwerk of liever hoofdwerk nu we de FMC niet
gebruiken. En alles voor een nadering van een
vliegveld begint bij de betreffende kaart voor de
STAR. Vanzelfsprekend hebben we voor de vlucht
de verschillende kaarten voor de arrivals bekeken,
want wie doet dat nou niet, en het blijkt dat we in-
derdaad worden verwezen door ATC naar de STAR
VIBI1R. Onze IAF, Initial Approach Fix in deze
STAR is NASAT en de hoogte is 4000ft maar we

mogen ook hoger zitten boven NASAT. Daarna
draaien we de ILS in en moeten we op ROGAB op
3000ft zitten en niet veel hoger want we moeten de
ILS aan de ‘onderkant’ aanvliegen. NASAT en
ROBAG staan in de rode cirkeltjes en het is op deze
kleine kaartjes moeilijk te ontcijferen. Je moet ook
de officiële kaart via internet binnenhalen.
Nou, dan is het verder simpel rekenwerk. Stel dat
we van FL33 komen en we willen boven NASAT
op 8.000ft zitten dan rekenen we dat even uit. Hier
rechts een rekenvoorbeeld overgenomen uit de ma-
nual van de FeelThere Embraer Phenom 100.
Maar we kunnen ook op chique gaan en dat kleine
rekenwondertje van Hervé Sors binnenhalen speci-
aal gemaakt voor flightsimmers. Van deze zeer uit-

gebreide
calculator ge-
bruiken we de
descent cacu-
lator waar je
wonderen
mee kunt ver-
richten. Je
leert ‘m het
beste kennen
door er mee te
werken en het
wijst zichzelf.
Ga naar :
http://www.ae
ro.sors.fr/inde
x.html

Hij staat op de
home page in
de linkerbene-
denhoek

Maar dan zijn we er eigenlijk nog niet helemaal,
want met de FMC uitgeschakeld kunnen we ook
niet meer de Vref erin zetten, dus de gewenste lan-
dingssnelheid bij de van toepassing zijnde flapset-
ting. H’m ja, misschien de volgende keer.

Motto: je kunt nog wel vliegen al heb je geen FMC!
Je kunt nog wel dansen al dans je niet met de bruid.

Erik.

Top of Descent

Om top of descent te berekenen haal je eerst de
nullen weg van de hoogte waarop je wilt uitkomen
en de hoogte waarop je je eerst bevindt. Dan houd
je dus tweetallige getallen over. Trek de nieuwe
hoogte van de oorspronkelijke hoogte af en verme-
nigvuldig de uitkomst met drie en tel 10 procent
hierbij op. Dit geeft je de afstand die je verwijderd
moet zijn van je nieuwe gewenste hoogte, dus waar
je je afdaling moet inzetten.
Voorbeeld: Je bent op FL320 en wilt op 12000ft
uitkomen op het waypoint KADDY
- haal de nullen weg dan heb je dus 32 en 12
- trek 12 af van 32 dan heb je 20
- vermenigvuldig 20 met drie dat geeft je 60
- je neemt 10 procent van 60 (eventueel afronden)
en dat is 6
- tel 6 op bij 60 dat geeft je 66
- dat betekent dat je je afdaling naar 12000ft be-
gint op 66 nm van KADDY

Rate of Descent

Om de ROD te bepalen halveer je de huidige snel-
heid en voegt een nul toe om zo tot de rate of des-
cent te komen.
Voorbeeld: Je vliegt met een grondsnelheid van
350kts. Die grondsnelheid is bij vliegtuigen die op
grotere hoogten vliegen altijd wel te vinden in de
primary flight display (PFD).
- 350 gedeeld door twee is 175
- voeg een nul toe, dus je daalt af met -1750 ft/min
Door beperkingen van de autopilot rond je af naar
boven naar de eerstvolgende daalsnelheid in hon-
derdtallen dus -1800 ft/min.
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Ik schrijf hem nog even op: EDBH EKRN EKCH EKAH
EKOD EKSB EDXW EDXH. En Britten-Norman is na-
tuurlijk pure liefde want voor de snelheid hoef je hem
niet uit te kiezen, inderdaad een echte pensionado-
kist. En dan dat heerlijke geluid.
De Islander is een simpele en stevige comstructie die
hem geschikt maakt voor dagelijks opereren vanaf
grasbanen en niet geplaveide strips, evenueel niet
langer dan 300m onder alle weersomstandigheden.
Met zijn betrouwbaarheid van twee motoren met een
dwarswindlimiet van 30kts en IFR cockpituitrusting
hebben we de Islander als enige het dagelijks tran-

Met de Islander van Stralsund-Barth naar Helgoland met een ommetje



sport zien verzorgen voor de Schotse westelijke eilan-
den onder omstandigheden dat zelfs de plaatselijke
schapen beschutting gaan zoeken. Ontworpen in de
zestiger jaren bestaan er vele, vele varianten van de
Islander en ook de militairen hebben hem vaak inge-
zet. Tegenwoordig vliegen er nog zo een 750 exem-
plaren. Een overbekende variant is met twee
Lycoming O-540 260 hp luchtgekoelde boxermotoren.
Overbekend en betrouwbaar. We durven het dus wel
aan. En dan als een zonnestraal de cockpit binnenvalt
en strijkt over die ouderwetse klokken. Zonnestralen
en LCD-schermen combineren veel minder. Er zit een
ouderwetse KLN 90 GPS in die we niet gaan gebrui-
ken, we vliegen op de bakens, maar als je hier nu een
mooie GTN 750 van Garmin inbouwt dan ben je weer
het mannetje.

Wij denken wel eens dat onze Nederlandse kust bij
uitstek de kust voor badplaatsvertier is, nou ja, ook
Engeland wel een beetje, maar langs de Oostzee zijn
vele strekkende kilometers mooie kust en dientenge-
volge zijn er veel badplaatsen waaronder hele luxe.
Barth is een leuk klein plaatsje met een kerk in het
midden en een aantal hotels. Rustig en genoeglijk.
Oh, er is genoeg te doen op het gebied van strand,
watersport en lekker eten maar het is allemaal chique
en kleinschalig gebleven. Lijkt me een prima plek.
Stralsund-Barth is de luchthaven, die in de Tweede

Wereldoorlog door de Luftwaffe werd aangelegd. De
vliegtuigen van Heinkel maakten van hier hun mai-
dentrip. Peenemunde ligt dicht in de buurt. We gaan
op weg naar Bornholm, naar EKRN, Rønne. Het eerste
stuk over allerlei eilanden en schiereilanden langs de
kust en dan de Oostzee zelf. Een relatief korte af-
stand van 83nm, maar we hebben op Barth natuurlijk
de nodige tijd gestoken in inspectie en opstarten dus
we gaan op Rønne uitge- breid koffiedrinken.
Bornholm is volgens mij op een goede dag ineens
daar midden in de Oostzee neergelegd. Ik zie geen
verband met wat voor kustlijn daar in de buurt. Beetje
typisch en nu volledig onder de sneeuw is het saai. En
dat zullen de Bornholmerianen natuurlijk niet met mij

eens zijn. ‘s Zomers is het natuurlijk een en al drukte
door het toerisme. Kaasboerderijen, mooie trektoch-
ten, het beklimmen van de ruïne van het Hammerhus
wat eigenlijk een fort is, enz. Er is nogal wat geknokt
in de Oostzee in het verleden en Bornholm ligt natuur-
lijk strategisch. Ook onze Tromp is een keer actief ge-
weest hier en dat was niet op een diplomatieke
missie. Alle huisjes in de toeristenplaatsen worden
elke dag met water en zeep schoongeboend en veel-
vuldig opnieuw geschilderd in mooie felle kleuren. Het
heeft wel wat. Hoofdbron van inkomsten is toch het
toerisme en de bevolking telt ongeveer 40.000 inwo-
ners.
We landen op EKRN, komend van het westen en dan



hebben we een fraai zicht op Rønne met zijn haven.
EKRN is een niet ongezellige regionale luchthaven en
we gaan op zoek naar koffie.
Er is een lijndienst van Kastrup naar de luchthaven
hier en de bewoners zullen niet veel last hebben van
de aanvliegroutes: die zijn pal over zee. Trouwens de
bewoners hebben die lijndienst gewoon nodig. Dan
ligt het anders.

En voort gaat de tocht. Naar Kastrup EKCH (Kopenha-
gen) waar we pal overheen vliegen als de verkeerslei-
ding ons toestemming geeft en dat doen ze: op
2.000ft blijven en pal over het platform en wel binnen
een bepaald tijdslot. Eerst volgen we nog even die
prachtige brug die overgaat in een tunnel en die Ko-
penhagen met Malmö verbindt, de Öresundsbron of
Øresundsbron, wat je wilt, de brug over de Sont. Daar
zijn we in 1658 trouwens ook nog geweest toen Karel
X Gustaaf van Zweden de Sont had afgesloten en dus
ook onze handel met de landen in de Oostzee. Ja wat

een domoor die Karel Gustaaf. Maar of we dat nu nog
zouden doen, een vloot erheen sturen?

We zetten koers naar Aarhus, EKAH, nog een stuk van
80nm. Van EKRN naar EKCH was ook een 80nm dus
als we in Aarhus aankomen zijn we al dik drie uur on-
derweg en dan zijn we wel over de helft van de tocht
maar toch komen we met een vraag te zitten: halen
we Helgoland voordat de schemering intreedt? Helgo-
land heeft geen verlichting en de banen zijn kort. In
principe besluiten we deze dag te stoppen op Sylt  en
daar een hotel te zoeken. Dat zal toch wel lukken op
Sylt?

Aarhus is cultuur. De tweede stad van Denemarken
met veel theatervoorstellingen, architectuur, musea
en om daarna af te kicken, uitspanningen voor de no-
dige versnaperingen en veel leuke restaurants. Dé
trots is het theater in Jugendstil van een Weense ar-
chitect. Mocht je er een keer de tijd voor hebben ga
dan kijken in deze stad die wordt aangeprezen als de
gelukkigste stad van Denemarken. Een beetje Am-
sterdamse grachtengordelelite. Sommigen, strak in
de leer, houden daar niet van. Ach neem het met een
korrel zout. IJdelheid! Waarom niet, als het geld maar
rolt. Omdat Kopenhagen de hoofdstad is van Dene-



marken vindt men hier dat Aarhus de hoofdstad van
Jutland is. Wij gaan niet kijken want Aarhus ligt toch
op een behoorlijke afstand van de luchthaven en we
zouden ook kunnen verdwalen. We gaan op zoek naar
een broodje op de luchthaven. Er zal toch nog wel iets
te krijgen zijn? En kijk eens goed: We zijn de sneeuw
kwijt! Ik vind sneeuw mooi. Als je voor het eerst vanuit
de lucht zo een sneeuwlandschap ziet, prachtig. Maar
sneeuw is wit en niet vijftig tinten wit maar gewoon
wit. Dus alles lijkt op elkaar en dat gaat na een paar
uurtjes toch vervelen. In het weer groene landschap is
veel meer te ontdekken. Dus we zetten de reis voort

naar EKOD, Odense een korte trip van 50nm het
grootste deel over water. Eerst gaan we nog wat meer
naar het westen om Aarhus vanuit de lucht te zien.
Odense! Wat moet je daar nu in hemelsnaam doen?
Nou, het is de geboorteplaats van Hans Christian An-
dersen en het vliegveld in de buurt heet ook Hans
Christian Andersen Airport. Vroeger was Odense de op
twee na grootste stad van Denemarken en het staat



bol van de musea. Een hele oude stad met veel ge-
schiedenis. Misschien toch nog eens een keertje
langs gaan, later als ik groot ben. Voor nu maken we
even een fly over en gaan door naar Sønderborg en
daar stoppen we even want zo nu en dan moet je wel
eens stoppen. En kijk, er zijn mensen op Sønderborg
en waar mensen zijn daar is koffie. Sønderborg zelf is
een mooi klein stadje met fraaie huizen en voor de

zomer poetsen ze het allemaal op in verband met de
toeristen. Vanaf het vliegveld is een lijndienst naar
Kopenhagen met kleinere jets.                             We
gaan snel door naar EDXW Westerland Sylt want mis-
schien halen we Helgoland dan nog vandaag. Pal over
land naar de westkust waar we Denemarken verlaten
dus nemen we nog even het vlakke Deense land in

ons op dat vroeger vooral bouwland was. Denemar-
ken was vooral een landbouwland.

In Sylt wilden ze de kustlijn schoonhouden: geen
hoogbouw langs het strand, geen moderne blokken-
dozen, enz. Gelukt? Ach, geld moet rollen en het is
zeker niet slechter dan Vlissingen of Scheveningen.

Valt best mee. Grootschalig strandver-
tier en aanleunende zaken. We maken
weer een fly over op EDXW want Helgo-
land daar willen we zijn. Helgoland is
bijna nog niet aangetast zo op het eer-
ste gezicht maar dat komt eigenlijk

Odense

Sønderborg



doordat op 18 april 1945 1000 vliegtuigen van de
Royal Air Force 7000 bommen dropten op het eiland,
zodat er niets meer over was. Men kon toen helemaal
opnieuw beginnen. Ongerept dus doordat er helemaal
geen ouderwetse verpauperde troep meer is. Keizer
Willem II bouwde in de Eerste Wereldoorlog de twee
eilanden om tot marinesteunpunt en noodgedwongen
moesten alle bewoners de eilanden verlaten. Het zal
je maar gebeuren. Trouwens later toen men wat meer
vrijuit durfde te praten heeft men Willen II toch wel als
lichtelijk gestoord gedefinieerd.
Helgoland was een strategisch punt en heeft dat ge-
weten. In 1952 werd het de oorspronkelijke bevolking
toegestaan om weer terug te keren nadat de Britten
het nog uitgebreid hadden gebruikt voor schietoefe-
ningen. In de Hanzetijd was het een piratennest.
Bij terugkeer van de bevolking heeft men het meteen
goed aangepakt: Helgoland is grotendeels verkeers-
vrij: er zijn maar een paar auto's en fietsen is er ver-
boden (!). Er is een klein busje dat een rondrit over
het eiland maakt. Er zijn ook enkele elektrische voer-
tuigen die als bestelwagen dienst doen. Begin 2007
werd bekend dat de plaatselijke politie een auto tot
haar beschikking zou krijgen.
Het eiland leeft hoofdzakelijk van het toerisme, dat
mede wordt gevoed door de accijnsvrije verkoop van
zaken als sigaretten, parfum en alcoholica. Werkt al-
tijd. Helgoland behoort tot de deelstaat Sleeswijk-Hol-
stein en is een bezoek meer dan waard.
Bij het invallen van de duisternis leveren we onze Is-
lander af. Goed vliegtuig.

Erik.



Bij de nadering op Inverness in deel
7 in de vorige Notam ging er iets
mis en we moeten een Go Around
maken. Ook altijd leuk. Van ATC mo-
gen we de holding overslaan want
er is weinig verkeer. Dus nadat we
het vliegtuig weer op hoogte en in
de juiste configuratie hebben, draai-
en we naar rechts en gaan als het
ware een downwind leg vliegen. Het
gaat hier vooral om de handelingen
die we moeten verrichten en dat zijn
er toch wel een paar, die we boven-
dien correct moeten uitvoeren.

In het grote rode kader zie de bocht die
we gedraais hebben om het vliegtuig
netjes voor de baan te zetten. We vlo-
gen natuurlijk de bocht CAT C want we
zijn een airliner. In het kleine kader zie
je hoe we moeten vliegen als onze lan-
ding mislukt. Tenminste, als ATC ons
daartoe opdracht geeft. Dat brengt ons
naar een holding linksom draaiend waar
we door ATC geparkeerd kunnen worden
bij grotere drukte. Maar het is niet druk
en daarom volgen we een ander pa-
troon: Wanneer we weer hoogte gewon-
nen hebben volgen we de heading van
de baan (climb straight ahead) naar
2000ft en maken dan een bocht naar
rechts en klimmen door naar 3000ft en
dan ‘or as directed’. Nou ATC heeft an-
dere plannen met ons dan de holding en
stuurt ons in tegenovergestelde richting
van de baan en dat is dus de downwind
leg. Je ziet het ook in het kaartje van
het verticale profiel hiernaast.

Hoe gaan we te werk? We pakken de
draad op bij de approach die we hebben
ingezet zoals in de vorige aflevering om-
schreven. Meteen na de laatste bocht
die ons de ‘trechter’ van de ILS indraait
moeten we de hoogte verdraaien naar

3000ft. Maar let op: Dat doen we pas als
de glide slope is opgepakt want anders
verstoren we het volgen van de glide
slope. Dus bij het indraaien van de laat-
ste bocht staat de hoogte nog op 2000ft
zoals hiernaast en dan wachten we. We
wachten tot het magenta ruitje op de
streep staat en de blauwe kleur van G/S

is veranderd in groen. Dan gaat de neus
ook meteen omlaag: de glide slope is
opgepakt en we zetten de flaps op 4.

Airbus A320 deel 8 Go Around



Het is nu nog een normale landing. En
pas dan draaien we de hoogte naar
3000ft en doen we verder nog niets. De
autopilot staat nog aan wat je hieronder
kunt zien. En dit doen we bij elke lan-
ding: We kijken op de approach plate na
wat de hoogte van de missed approach
moet zijn en zetten die in het hoogte-
venster nadat de glide slope is opge-
pakt. Als je die hoogte nog moet gaan
opzoeken op het moment dat je beslist
tot een go around is dat een beetje laat.

We volgen het glijpad en zetten kort
voor de landing de auto pilot uit voor
een landing op de hand, hetgeen toch
het meeste voor komt in de praktijk. Als
we dan besloten hebben tot een go
around, laten we zeggen op 200ft, de
dicision height, is het eerste wat we

doen de throttle naar take off go around
(TOGA) zetten. Fase 2 is de flaps één
stap terug naar stand 3 en dan het lan-
dingsgestel omhoog als we een positive
rate of climb hebben. Dat alles zal leiden
tot een tamelijk heftige reactie van de
neus die omhoog gaat en we zien dat de
Flight Director ook stevig omhoog gaat.
Die neus omhoog voorkomt dat we met-
een te veel versnellen. We willen ten
eerste zo veel mogelijk vrij van de grond
komen. Dan gaat de auto pilot weer aan
maar nu met Altitude Mode en HDG Mo-
de ingeschakeld waardoor we gaan stij-
gen naar 3000ft en we de heading van
de baan volgen, want die hadden we
natuurlijk al gelijk gesteld met de baan-
richting voor de final approach.
Op een gegeven moment verandert bo-
venin het venster TOGA in CLIMB, dan
nemen we de throttles terug tot ze op
CLIMB staan. En dan is het verder rustig
afwerken: De flaps gaan stapsgewijs en
rustig omhoog terwijl we versnellen en
vervolgens Spoilers Disarm en Autobra-
ke Disarm, Runway Turn Off Lights uit

en Nose Light uit. We krijgen in de snel-
heidsbalk links meldingen te zien wan-
neer de flaps weer een standje hoger
mogen en als ze helemaal zijn ingetrok-
ken blijft de snelheid staan op iets min-
der dan 190kts waar je het groene
rondje ziet. Dat flaps omhoog moet rus-
tig in fases gebeuren om te voorkomen
dat je in een stall terechtkomt. En dan
gaan we beginnen aan de procedure om
weer voor de baan te komen.

We hadden de auto pilot weer ingescha-
keld maar nu in Altitude Mode en Hea-
ding Mode door de betreffende knoppen
uit te trekken (weet je nog?) waardoor
we niet meer de Flight Management
Computer het denkwerk laten doen. We
draaien de heading naar 050 en dat is
bijna de heading van de downwind leg
van de baan en gedurende deze down-
wind leg hebben we de tijd om het vlieg-
tuig weer opnieuw te configureren voor

landing. Je kunt op je navigation display
Inverness zien liggen rechts van de
track die je nu volgt.
Nu moeten we weer de Approach Phase
in de MCDU opnieuw activeren. De MC-
DU is automatisch naar de Go Around
pagina gegaan en daar klikken we op de
knop naast APPR PHASE die nu nog
blauw is. Die wordt dan geel en als je
Confirm hebt aangeklikt zit je in de ap-
proach performance pagina waar je

weer de V-Speeds voor de landing, voor
de flap setings, kunt vinden. De onder-
ste van 122kts is de landing speed. We
gaan die downwind leg iets oprekken om
tijd te hebben voor alle handelingen en
we moeten ook nog de hoogte terug-
brengen naar 2000ft. Je ziet ook op de
afbeelding op de volgende pagina dat de
heading van 050 ons steeds iets verder
weg brengt van de lijn van de baan en
dat hebben we bewust gedaan om wat
meer ruimte te hebben voor de 180°



bocht die we weer gaan maken. We vlie-
gen 5 tot 8nm door op deze 050 heading
en gaan nu de hoogte terugbrengen van

3000 naar 2000ft met een daalsnelheid
van -700ft/m. Tijdens de afdaling zie je
ook weer de magenta ruit in beeld ver-
schijnen en we moeten zorgen dat die
ruit boven onze hoogte komt te liggen
want we vliegen de glide slope van on-
deraf aan, maar dat is allemaal oude
kost. Om de bocht te maken levert een
heading van 180° een goede ‘invlieg-
hoek’ met de localiser op. En de rest is
eigenlijk hetzelfde als in de vorige afle-
vering ‘Approach en Landing’.

Erik.



Aflevering 1, Little Navmap, the continuing story, simpel
vluchtplan op VORs en NDBs

 1.Nieuw vluchtplan

3  3. Rechtermuisklik op EHMZ

4

1

 4. Kies EHMZ als
departure

5

 6. Kies EHLE als
destination

6

7

 7. Center flightplan on map

Na 7, Center Flightplan on
Map (In de werkbalk) moeten
de VORs en NDBs er nog in.

8. De kaart hier is CARTO
Light een van de negen be-
schikbare kaarten (in de
werkbalk).
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8
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 2. Deze moeten allemaal blauw2

 5. Rechtermuisklik op EHLE



Aflevering 1, Little Navmap, simpel vluchtplan op VORs en NDBs, vervolg

9

10. Linkermuisklik op de route dan zie
je een dunne zwarte lijn. Sleep die naar
het baken en als de pop up hiervan
zichtbaar is laat je de muisknop los.
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 11. Center flightplan on map (in de werkbalk)

1112

 12. Save flightplan (in de werkbalk)

Het vluchtplan en het elevation profile (je VNAV)
met een TOD, Top of Descent. Aanbevolen hoogte is
5.000ft, minimumhoogte is 1500ft.
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 9. Deze moet blauw

Idee Gradus Hageman, layout Erik
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