
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.
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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.


