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Majestic Dash 8 Q400 ver-
volg: de panelen, deel 1

Van Jane Whittaker verschenen
zes artikelen over de Majestic
Dash 8 Q400 en deze artikelen
zijn een prima startpunt voor dit
vliegtuig. Maar daarna hield het
op en stopte Jane Whittaker arti-
kelen te schrijven voor de PC-Pi-
lot. Hier het vervolg: We gaan in
de diepte met als hulp verschillen-
de video’s van het internet. Hoe-
veel afleveringen dit worden?
Geen idee.

ROSIE THE RIVE-
TER, DE ECHTE

De echte waarheid achter Rosie.
Met die prachtige illustratie van
Norman Rockwell

Hiep hiep hoera voor
nieuw NL?
Ron geeft zijn eerste bevindin-
gen.

Little Navmap, the continu-
ing story, afl. 4, hoogtege-
gevens, the finishing touch

Laatste aflevering in deze kor-
te serie. Inmiddels is een nieu-
we versie van Little Navmap
verschenen met nu de Neder-
landse taal ingebouwd in de
menu’s. Kijk even hier:
https://www.simflight.nl/2018/0
6/02/little-navmap-v2-0-2-up-
date/

Back to basics, Serie 1:
les 10:

Gedwongen landingen zonder
motor, zoals laatst die pilote op
een autoweg in LA. Spectacu-
lair!

!

Vesting Coburg bij EDQC

De voltallige redactie van de
Notam gaat met vakantie, er
verschijnt geen julinummer.
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Verslag van de GA-bijeenkomst van 17 mei j.l.
in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
7 juni j.l. in 's Heer Arendskerke
Elf man aanwezig, wordt het wat vanavond? Jazeker, het werd wat
want traditioneel is dit ongeveer de tijd dat we plannen gaan ma-
ken voor het nieuwe seizoen. En Cor wilde wel: veranderingen. De
onderwerpen die we zo behandelen, het is net een soort grabbel-
ton: een beetje van dit en een beetje van dat en weinig onderlinge
samenhang. Hij zou nu graag eens zien dat zaken eens wat structureler werden
aangepakt eventueel uitgesmeerd over meerdere avonden. Hij stelde voor om,
noem eens wat, de Fokker F27 (omdat het zo een leuk vliegtuig is) compleet te
behandelen, dus vanaf cold and dark tot en met de landing en het afsluiten. Maar
is de F27 wel een echte airliner zoals wij dat begrip hanteren? Geen FMC in elk ge-
val en dat is toch wel de kern. Je zou het een vergrote GA-kist kunnen noemen.
Via het bericht dat Aerosoft nu toch echt, op 26 juni, komt met de Airbus 318/19
voor P3Dv4 kwamen we erop uit dat de kleinere Airbus natuurlijk prima is voor een
dergelijk plan (minder ingewikkeld dan de PMDG 737). Op de club-laptop die in
Arendskerke ligt, waarop P3Dv3 is geïnstalleerd kunnen we de ‘oude’ Airbus zetten
en dan gewoon gaan beginnen. Stapje voor stapje, dus geen presentatie meer
waar altijd weer de nodige voorbereiding aan vast zit, maar gewoon de cockpit op
het scherm zetten en beginnen in een interactief spel waarbij iedereen vragen en
voorstellen kan inbrengen. Goed idee Cor! Kijken of we 5 juli, dan is er nog wel
een airliner bijeenkomst de Airbus kunnen installeren.

En dit plan was eigenlijk het gevolg van een ander voorstel om het multiplayervlie-
gen weer op de avonden in Arendskerke zelf te doen zoals dat vroeger ook gedaan
werd. Kijk, presentaties op het scherm over een bepaald onderwerp zijn altijd
goed, maar het blijft dan toch beperkt tot kijken en luisteren (en een beetje plagen
met lastige vragen, dat rijmt) maar we willen weer wat meer participatie. Zo heet
dat tegenwoordig. Actief deelnemen. We hebben de derde donderdag in september
(20 september) geprikt om hiermee te beginnen. Gaan we het een Fly in noemen?
Er werd gesuggereerd Fly Inn, maar die naam werd afgekeurd. En dan in principe
al voor de koffiepauze beginnen met vliegen als iedereen nog aanwezig is.

En wat eraan vooraf ging was het vervolg op de laatste GA-bijeenkomst waar Air
Traffic Control centraal stond. Piet gaat zich terugtrekken wegens persoonlijke om-
standigheden (zie verderop in deze Notam) en wij zullen dus de ATC voor de GA-
multiplayervluchten zelf moeten gaan bestieren (oud Nederlands voor ‘ervoor zor-
gen dat het goed verloopt’) Piet had al wat uitgangspunten opgesteld (zie de brie-
fing van 19 mei j.l. die we allemaal bewaard hebben) en er kunnen ook wel een
aantal basisregels worden opgesteld, een soort ondergrens, waaraan we ons gaan
houden als er geen ATC is zoals op vele velden zonder toren het geval is. Officieel
hebben we voor elke vergadering een briefing vooraf. Die briefing is natuurlijk de
aangewezen plaats voor het verder uitwerken hiervan.

Een inspirerende vergadering vol met plannen. Veel plannen is altijd goed. ORBX
Nederland kwam ook even aan bod. Ron heeft in deze Notam een eerste bevinding
en in de Notam van augustus a.s. geeft Erik zijn eerste indruk.

Erik

Zo zie je maar weer: na twee matig bezochte avonden was het van-
avond weer gezellig vol met als speciale gasten Dick Gooris en Dies
van Sluijs. Beiden meegetroond door Pim die vanavond de hoofdrol
speelde. Dick is een oudgediende en lid vanaf het eerste uur. Veel
lezingen en documentatie heeft hij al bijgedragen. We hopen dat hij
vaker in staat zal zijn onze avonden te bezoeken. Dies kwam eens kijken hoe ver
FS gevorderd was nadat hij een jaar of vijftien terug de stuurknuppel moedeloos in
de wilgen hing.

Maar even terug want we begonnen met de vragenronde. Het is altijd goed wan-
neer problemen groot en klein in de groep uitgezet kunnen worden in plaats van
onderling, want dan hebben we er allemaal wat aan. In dit opzicht kunnen we altijd
rekenen op Jan Kerkhove die na een schoonmaakactie op de harde schijf ineens
zijn extra functies op een Logitech toetsenbord kwijt was. Voordat we tot die con-
clusie kwamen was het toch zaak het probleem goed gedefinieerd te krijgen. Het
toewijzen van functies aan knoppen via P3D is wel bekend, maar Jan's toetsenbord
gebruikt speciale software voor de extraatjes. En laat die nu juist gesneuveld zijn
in de opruimwoede.

Jaap den Ouden bracht een oplossing voor het niet uitvergroten van de PFD. Ook
het stuiteren van beeld en zwarte lijnen en vlakken wist hij tot een halt te brengen
door de framerate niet meer 'ultra' maar op meer menselijke waarde van 60 te
zetten. Ook niet onaardig, ik wou dat ik dat sowieso kon halen. Staat in deze No-
tam (dat van die PFD).

Naar aanleiding van de gestarte discussie over verbeterd GA vliegen liet Pim ons
zien hoe het circuit geregeld wordt via de gegevens uit de Luchtvaartkaart en VFR
gids die op het internet te vinden is en ook als kaart en cd bij Ron, die heeft er nog
liggen. Pim is een ervaren 'echte' vlieger en legde uit hoe het circuit op EHMZ en
EHSE gevlogen dient te worden. Met dit in het achterhoofd mogen we voor FS wel
een vertaalslag maken omdat circuitvliegen in FS moeilijker is dan 'in het echie'.
Pim verstrekte een 'handout' met de voornaamste aandachtspunten. Gelieve deze
uit het hoofd te leren; volgende keer overhoren? Hoofdzaak blijft: standaard links
met downwind, base en final waarin we hoogte, kleppen en snelheid regelen. Op
gecontroleerde velden zijn er routes vastgelegd en is het een uitdaging deze in FS
te vinden en te volgen. Al met al een leuke ontwikkeling èn verbetering van onze
vliegkunsten.

Na de pauze was het tijd voor X-Plane. We gaan daar voortaan een vaste plek voor
inruimen en Carlo zal ons voorzien van de nieuwtjes, video's en demo's. Dit keer
de verbeteringen in X-Plane en het verdwijnen en verschijnen van andere flightsim
programma's. Ook de 'native' (binnen X-Plane) afhandeling van VR verdient aan-
dacht. Volgende keer zorgt hij voor een stick-stuur-pedaal opstelling zodat we eens
'hands-on' kennis kunnen maken met X-Plane.

Ron.



In  de Notams 213 t/m 218 hebben
vertalingen gestaan van artikelen
van Jane Whittaker van PC-Pilot
over de Majestic Dash 8 Q400. In
totaal 6 artikelen die je prima de
weg wijzen in dit vliegtuig. Na die
zes artikelen zouden er nog een
paar volgen waarbij meer ‘in de
diepte’ gegaan zou worden, maar
toen was Jane Whittaker plotsklaps
verdwenen bij PC-Pilot. Dus daarom
hier het begin van het vervolg waar-
bij veel is gekeken naar video’s van
o.a. Froogle. Aan het eind van dit
artikel de links naar de video’s en
naar de hierboven genoemde zes
artikelen. De Dash van Majestic is
een study sim dus geen lite versie.
Je bent gewaarschuwd.

En wat is er fijner dan je weer eens he-
lemaal te begraven in een onderwerp,

echt te studeren. De drie balletjes bij-
voorbeeld op de twee foto’s hier links.
Waar dienen die voor? Lang gezocht
naar de verklaring en het is zo simpel.
Je kunt hiermee je stoel stellen zodat je
precies op de juiste hoogte zit en ook op
de juiste afstand. Als je het witte balle-
tje achter het zwarte nog kunt zien zit je
niet goed. Als ze samenvallen heb je de
juiste positie ten opzichte van de hori-
zon en de schermen op je instrumenten-
paneel. Als je werkt met een programma
voor camera views zoals EZDok of
OpusFSI kan je dit goed instellen, ik
weet niet of dit zonder deze program-
ma’s te realiseren is, maar je weet nu
waarvoor ze dienen.

Bij het begin beginnen

Voordat je iets gaat doen in de Dash 8
moet je eerst een paar basisinstellingen

in orde maken in het CONTROL PANEL
dat je kunt vinden in je startmenu van
Windows onder Majestic Software. Daar
staat MJC 84 Control panel. Daar staat
ook MJC 84 System Panel en het is
moeilijk om dan je nieuwsgierigheid te
bedwingen. En eh, dat is voor later,
maar als je het openklikt krijg je al een
idee waar het over gaat: schema’s van
het Electrical System, Hydraulic System
en Avionics. Maar nu even niet.
En ook in het Control panel gaan we
selectief winkelen. Het tweede tabblad
FLIGHT CONFIG is belangrijk voor ons.
We gaan daar een keuze maken tussen
Kg en Lbs en tussen hPa en In (de note-
ring van de luchtdruk volgens ‘Euro-
pees’- of US-model).
PAUSE ON TOP OF DESCEND aan of uit.
Nou ja zeg, Je kunt in het echt toch ook
niet je vliegtuig op pauze zetten omdat
je de gegevens voor de STAR/Approach
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nog even bij elkaar moet zoeken!
Met HUD of zonder HUD (Head-Up Dis-
play alleen mogelijk in de Pro-versie).
Mèt natuurlijk. Daarvoor heb je nu juist
de Pro-versie gekozen. Het belangrijkste
op dit tabblad is de COCKPIT STATE
waarmee het vliegtuig opstart. De bik-
kels onder ons kiezen natuurlijk voor
Cold and Dark, maar ik zou in het begin
gaan voor DEFAULT. Zo tref je de kist
aan als er al een vlucht voor je is ge-
weest de z.g. ‘Turn Around’ state. Dan
staan de meeste dingen al aan, het
vluchtplan en de performance gegevens
moeten nog worden ingebracht, de mo-
toren staan nog uit en het vliegtuig
krijgt zijn energie van een ground power
unit (behalve op LDDU).
Bij het tabblad SYSTEM zetten we
GRAPHICS/QUALITY op HIGH als je
computer het aankan. Is het verschil te
zien tussen high en medium? Nou reken
maar. Het gaat hier vooral om de
scherpte op de beeldschermen van het
instrumentenpaneel. De rest van de pa-

gina laten we zo. Op het tabblad FLIGHT
CONTROLS zetten we STEERING CON-
TROL MODE op AILERONS+MOUSE. Het
gaat hier om de neuswielbesturing. Die
is bij Majestic anders dan bij de andere
sorftwaremakers. Bij deze instelling gaat
het neuswiel naar links als je de stuur-
knuppel naar links duwt en naar rechts
als de knuppel naar rechts gaat. Het is
even wennen maar het werkt goed. Je
kunt nu ook taxiën met je muis (met de
muis de ‘tiller’’ besturen).
Het tabblad ENGINE CONTROLS kan
heel belangrijk worden. In het bovenste
venstertje POSITION bij alle vier de rij-
tjes komen waarden te staan die over-
eenkomen met de huidige stand van je
throttle hendels en je condition (toeren-
tal) hendels. Je kunt dan daaronder ver-
anderingen aanbrengen zodat de
waarden bovenin overeenkomen (onge-
veer) met de stand van de hendels in
het onderste gedeelte (de hendels in de
cockpit). Ingewikkeld? Mijn ervaring is:
blijf er voorlopig van af. Je zult waar-



schijnlijk zien dat met je throttles op
DISC (disconnect) het toestel een beetje
achteruit gaat en Majestic zegt dat dit
conform de werkelijkheid is en het is
bijzonder handig want je remt dan af op
de motoren. Daardoor heb je REVERSE
THRUST meestal niet nodig.
Het tabblad SOUND is bedoeld voor
mensen die meerdere speakers, sub-
woofers en andere bonk-bonk appara-
tuur hebben staan hetgeen bij mij thuis
niet is toegestaan.
Als je een verandering in een tabblad
hebt aangebracht moet je altijd links
onderin op APPLY drukken want anders
heb je voor niks zitten werken.
De belangrijkste pagina is WEIGHT &
BALANCE. Die komt voor elke vlucht
weer terug en die gaan we apart behan-
delen. Ingewikkeld? Ja ingewikkeld.

Maar laten we eens in de cockpit krui-
pen. Het is vaak handig om als eerste de
DOM verlichting aan te zetten. Die werkt
buiten de schakelaars voor de accu’s om
en die geeft je een goede algemene ver-
lichting zodat je ook wat kunt zien. Je

moet hiervoor op het overhead panel
zijn, rechts van het midden. Je ziet on-
der elkaar een paneeltje voor interne
verlichting, het paneel voor de APU
(Auxiliary Power Unit, een kleine turbine
in de staart) en dan het paneel voor het
opstarten van de motoren. Links naast
de DOME schakelaar zie je ook een
schakelaar voor STORM en STORM/
DOME. STORM is bedoeld voor de ver-
lichting tijdens hevige onweersbuien met
sterke lichtflitsen. Hij is sterker dan de
gewone dome verlichting bedoeld als
tegenwicht tegen de sterke bliksemflit-
sen. Daarboven staat de knop voor
OVERHEAD/CONSOLE op zijn hoogste
stand. Die zorgt ervoor dat de teksten
op de panelen verlicht worden. Dat kan
dus ook voor het GLARE SHIELD (instru-
mentenpaneel recht voor ons) en voor
de middenconsole voor en achter. Maar
we moeten eerst de vier schakelaars van
de accu’s omgooien anders werkt het
niet. Drie schakelaars voor de drie bat-
teries en een MASTER-schakelaar. Het
paneeltje voor de battery schakelaars

vind je helemaal linksboven op het over-
head panel.
Maar dan gaan we dus al stroom trekken
en de drie batteries die in de DASH 8
zitten (main, auxiliary en standby) raken
snel uitgeput. Na tien tot vijftien minu-
ten is het afgelopen. Dat kunnen we ook
zien, of ze leeg getrokken worden op het
linkerscherm van de co-pilot (als daar
het electrical panel wordt weergegeven).
Je ziet daar onder LOAD een aantal
waarden met een - teken ervoor, dus
negatieve lading. Niet goed. Het wordt
tijd dat we of de APU gaan opstarten of
energievoorziening van een GPU
(Ground Power Unit) gaan aanvragen.
We kiezen voor de APU omdat dat sim-
peler gaat dan een GPU koppelen. De
voorkeur gaat meestal wel uit naar een
GPU omdat die iets minder slecht voor
de omgeving is dan een APU. De APU
starten gaat simpeler dan de GPU, aan
jou de keus. De APU starten we pas op
als we het vluchtplan gaan inbrengen
omdat de APU in principe stabieler
stroom levert en bij het inbrengen van
gegevens in de CDU (FMC) kunnen we
geen stroomstoringen gebruiken.
Oké, het paneel voor de APU weten we

inmiddels te
vinden. We
drukken op
PWR. Dan doet
hij eerst een
zelftest wat je
kunt zien aan
een paar lamp-
jes die snel op-
lichten. We
hebben ook in
het overhead
panel in het fire
test gedeelte de
APU FUEL VALVE
van CLOSED
naar OPEN zien

veranderen. Dan drukken we op START
en dan is het wachten. Wachten totdat
op de knop GEN een oranje lichtje
(WARN) gaat branden. We kunnen nu de
generators koppelen als we dat willen.
Ja, dat willen we want de batteries moe-
ten opladen. Dan zie je ook nog een
knop BL AIR (bleed air) en dat is voor de
perslucht want ook dat kan de APU leve-
ren: voor de AIRCO (op de grond) en
voor het opstarten van de turbines van
de motoren. Van die prachtige PW150A-



motoren. Hoe werken die precies, die
machtige turboprops? Eh, dat valt ei-
genlijk buiten het bestek van deze serie
en dat is een politiek correcte manier
om te zeggen: Zoek dat maar even zelf
uit. Bleed Air gaat pas aan als de APU
‘warmgedraaid’ is. Goed, we hebben
power van de APU, onze cockpit is goed
verlicht met de DOM-lights en we heb-
ben ons langs de middenconsole ge-
wurmd om op onze stoel terecht te
komen. Door de armleuning omhoog te
halen schuift de stoel ook naar achteren
en kunnen we makkelijker op ons plaats
komen. We kunnen er met het gestrekte
been in. Passagiers mogen dan wel eens
mopperen over gebrek aan ruimte maar
ze zouden de cockpit eens moeten pro-
beren. Doordat het allemaal een beetje

krap is kunnen wij makkelijk ergens te-
genaan stoten, zoals de throttle levers,
de condition levers of we verloren ons
evenwicht waardoor we de hendel van
het landingsgestel hebben geraakt, enz.
en daarom zitten in de eerste checklist
altijd deze basiszaken opgesloten.

 -  Parking brakes on
 -  Gust Lock on
 -  Trottles Disconnected
 -  Fuel cutoff (Condition Levers)

Maar Majestic levert de Dash 8 Q400
met een heel handzame complete
checklist van twee pagina’s die goed uit
te printen is met ook nog een bepaalde
kleurencode voor eerste vlucht en ver-
volgvluchten en nog wat meer. Dus

geen checklist hier verder in deze artike-
len, niet nodig.
De Gust Lock is een zwarte ‘balk’ die de
throttle hendels naar boven blokkeert en
die we tijdens het taxiën zo laten staan
zodat we niet te veel gas kunnen geven,
maar vooral om de ailerons vast te zet-
ten zodat die niet gaan klapperen in de
wind bij het taxiën.

De batteries staan aan en zorgen voor
Direct Current oftewel gelijkstroom. Het
meeste draait op gelijkstroom, een paar
dingen niet en daarvoor zal je rechtsbo-
ven op het overhead panel een paneeltje
AC, Alternating Current, wisselstroom
vinden. Op het DC CONTROL panel zie je
twee generator schakelaars die altijd
aan staan (de generators op de moto-
ren, de APU heeft eigen generators). De
MAIN BUS TIE kan je vergelijken met
een schakelaar in je stoppenkast thuis.
Hij bedient een bepaalde groep in het
elektrische circuit. Voor het starten van
de motoren moet hij aan staan en ook
als een ander circuit uitvalt. BUS FAULT
RESET wordt gebruikt voor probleemop-
lossing en we hebben momenteel geen
problemen. EXT PWR zetten we aan als
we de energie uit een ground power unit
halen. De hulp van een GPU kunnen we
aanvragen via de CDU, het bedienings-
paneel van de FMC (of FMS) en dat komt
nog. Als we de GPU weer afkoppelen
moet deze schakelaar dus ook weer te-
ruggezet worden. Als we een paneel
zakken op het overhead panel zijn we op
ICE PROTECTION aangeland en mijn

voorstel is om de eerste vlucht maar te
maken in een warme regio in de zomer
zodat we geen ijsvorming hebben. Ice
Protection is in de Majestic bijzonder
serieus aangepakt en daardoor verdient
het een aparte behandeling. We moeten
nu wel de airco aanzetten want anders
wordt het te warm binnen. Trouwens,
deze unit in het vliegtuig zorgt ook voor
het op druk brengen van de cabine en
de cockpit en zonder dit op druk bren-
gen wordt het ongezond vliegen. Er zijn
drie schakelaars op het paneel ICE PRO-
TECTION die altijd aan moeten: de ver-
warming van de PITOTS buitenop het
vliegtuig. Die sensors mogen niet be-
vriezen waardoor ze geblokkeerd kun-
nen raken. Er zijn vreselijke ongelukken
gebeurd door het niet aanzetten van de
pitot-verwarming. Ze leveren de gege-
vens aan onze klokken voor de snelheid
door de lucht, voor de hoogte, voor ge-
vaar voor bevriezing, voor de angle of
attack (de stand van de neus ten op-
zichte van de omgevingslucht, dus of we
stijgen of dalen).

De fraaie en lawaaiige Ground Power Unit



Hier zie je ze alle drie. De onderste is
om bevriezing te signaleren, de achter-
ste is voor de angle of attack en de bo-
venste is de belangrijkste die alle gege-
vens naar de flight computer stuurt. Aan
de andere kant zit net zo een set.
We hadden de APU gestart en de gene-
rators ingeschakeld en na een minuut of

twee kunnen we ook Bleed Air aan zet-
ten. Dit is omdat gassen die vrij geko-
men zijn bij het opstarten van de APU
eerst uit de ruimte verdwenen moeten
zijn. Bleed Air is perslucht en die hebben
we nodig om de cabine en de cockpit op
druk te brengen, want we vliegen hoger
dan 10.000ft en dan is het zuurstofge-
halte in de snel ijler wordende lucht on-
voldoende om als mens nog normaal te
functioneren (eufemistisch uitgedrukt).
De APU is volledig in staat om de AIRCO
te verzorgen dus zetten we de drie scha-
kelaars van de Bleed Air al aan om onze
passagiers die net aan het instappen zijn
een beetje in de watten te pakken
(Company Policy). Maar het maakt ook
behoorlijk lawaai. De Bleed Air wordt
ook en misschien wel vooral gebruikt
voor het starten van de motoren en dan
zal de AIRCO weer even uit moeten. Dat
moeten de passagiers dan maar even
voor lief nemen. Dan zet je BLEED 1 en
2 weer uit. De CIRC schakelaar (‘rond-
pompen’ van de lucht) blijft eigenlijk
altijd aan als er energievoorziening is.
De Air Condition kan op MIN, op NORM
of op MAX staan. Bij erg warm of ook
erg koud weer gaat de AIRCO op MAX,

bij de take-off of
bij de landing
gaat hij altijd op
MIN om voldoen-
de perslucht ach-
ter de hand te
hebben bij deze
kritische fasen
van de vlucht.
Als je dat niet

doet krijg je een waarschuwing op het
EICAS-panel. De schakelaar in het mid-
den van het paneel levert je een keuze
om op de klok ernaast de temperatuur
van de CABIN of van de COCKPIT uit te
lezen. Dit is dus een onderdeel van de
AIRCO en je moet erop letten dat bij een
koude dag het systeem niet oververhit
raakt, vandaar het gele gebied in de
klok. De twee PACKS schakelaars blijven
altijd in de AUTO stand staan. En het zal
je niet verbazen dat je op dit paneel ook
de verwarming kunt regelen met de
twee ronde knoppen daaronder.
Tot zover het makkelijke deel. Nu het
moeilijke namelijk het begrip DRUKCA-
BINE. De dampkring rondom de aarde is
maar een dun schilletje lucht en dat
dunne schilletje wordt snel dunner, ijler,
naarmate we stijgen in die dampkring.
IJlere lucht wil zeggen minder luchtmo-
leculen en dus ook minder zuurstofmole-
culen en zonder zuurstof kunnen we niet
leven. Die lucht bestaat toch al voor het
grootste gedeelte uit andere gassen dan
zuurstof dus vanaf een bepaalde hoogte
krijg je last van zuurstoftekort. Dat be-
gint rond de 10.000ft. De oplossing is
eenvoudig: We pompen gewoon lucht in
de cabine en de cockpit zodat we weer
voldoende luchtdruk hebben. Hoe hoog
moet die luchtdruk zijn? Net zo groot als
op zeeniveau? Niet nodig want we be-
ginnen pas rond de 10.000ft last te krij-
gen van het tekort aan zuurstof. Hoe
groot moet die druk dan wèl zijn? De
Standard Atmosphere Calculator die je
hier kunt vinden https://www.digital
dutch.com/atmoscalc/index.htm  levert

ons het antwoord. Dan ga ik ervan uit
dat we inmiddels op 17.000ft zitten en
nog aan het klimmen zijn. Moet de cabi-
nehoogte (Cabin Altitude) dan 7.000ft
zijn? Als we in de calculator als hoogte
invullen 10.000ft levert ons dat een om-
gevingsdruk op van 700hPa waarbij we
nog in leven blijven (afgerond, op de
grond, zeeniveau, was die 1013 zoals
we weten). Als we in de calculator in-
voeren 17.000ft krijgen we 530hPa (af-
gerond) en dat is te weinig voor ons. Op
het linkerplaatje hier beneden op de
middelste klok zie je in het rode cirkeltje
dat die op 4.000ft hoogte staat. Dat wil
zeggen dat wij aan een luchtdruk die
zou heersen op 4.000ft genoeg hebben
als we vliegen op 17.000ft. Wat is de
luchtdruk op 4.000ft volgens de calcula-
tor? 875hPa en dat is alweer een stuk
hoger dan die grens van 700hPa. Nou
ja, dat is maar goed ook want de een
kan er beter tegen dan de ander. De
klok rechts ervan geeft aan hoe snel de
druk in het vliegtuig toeneemt of af-
neemt. Eigenlijk meer een check om te
kijken of het wel werkt allemaal. En de
linkerklok daar met DIFF eronder geeft
het verschil in druk in PSI tussen buiten
en binnen. Aangezien het toch wel een
tijdje duurt voordat de cabine volledig
op druk is duurt het ook even voordat
de wijzer in het groene gedeelte staat.
En dit alles gaat volautomatisch zodat je
het bovenstaande verhaal eigenlijk niet
hoefde te lezen. Maar begrijpen is altijd
beter. In het rechterpaneel zie je een
scrolknop waarmee je de cabinehoogte
want zo heet dat, handmatig kunt instel-

https://www.digitaldutch.com/atmoscalc/index.htm
https://www.digitaldutch.com/atmoscalc/index.htm


len als de computer het niet meer weet.
Veel belangrijker is de klok met LDG
ALT. Hier stel je de hoogte in van het
vliegveld van bestemming om ervoor te
zorgen dat dit hele systeem van op druk
brengen maar omgekeerd ook de druk
weer brengen naar de omgevingsdruk
van de plaats van bestemming op tijd
wordt gestart, want dat moet een beetje
geleidelijk gaan. Er is ook altijd een mo-
gelijkheid om in een noodgeval dat su-
per snel te doen (DUMP) maar dat levert
klachten op en niet alleen van de passa-
giers. Die druk in het toestel en op de
luchthaven moet gelijk zijn anders krij-
gen we de deuren niet open. Onderweg
een raampje openzetten is er ook niet
bij.

We hebben nu al verschillende onderde-
len op het overhead panel nader beke-
ken. Ik heb ze even grijs gekleurd. Dan
blijven er nog genoeg over, bijvoor-
beeld: AC CONTROL, FLIGHT DATA
RCDR, ELT, PFD ALTIMETER UNITS. Ik
heb ze groen  gekleurd. Eerst de drie
makkelijkste: Eerst de FLIGHT DATA
RECORDER, de black box die oranje is
en die automatisch gaat werken als het
rode anti collision of witte strobe light
aan gaat. Schakelaar naar beneden is de
testknop dan gaat CAUTION warning op
het grote testpaneel (volgt nog) uit en
hoor je een ‘blink’.
ELT oftewel de EMERCENCY LOCATOR
TRANSMITTER (Google dat even) in de
staart van het vliegtuig die automatisch
in werking wordt gesteld als bepaalde
G-krachten worden overschreden waar-
uit het vliegtuig geen andere conclusie
kan trekken dat je bezig bent met neer-
storten. Geen zorgen dus, dit gaat vol-
automatisch. De onderste rode knop
staat altijd in het midden, dat is de AR-
MED positie. Als je hem naar boven
vasthoudt licht het lampje erboven op,
dat is je test.
PFD (primary flight display) ALTIMETER
UNITS, het paneeltje eronder: Op de
meeste plaatsen in de wereld is het ge-

bruikelijk dat de hoogte in feet wordt
weergegeven maar er zijn uitzonderin-
gen, zoals Rusland, China en een paar
vroegere Sovjet staten. En je kunt hem
ook gebruiken voor omrekenen!
Rechtsboven op de overhead zit het AC
CONTROL panel. AC is Alternating Cur-
rent of ook wel wisselstroom. De twee
generators hier staan altijd aan en de
EXT PWR vrijwel altijd uit. Je zult niet
snel een veld vinden met een ground



power wagentje met wisselstroom. Wis-
selstroom wordt gebruikt voor het
ICING-gedeelte, de Auxiliary Fuel Pumps
en nog een paar.

Het brandbestrijdingspaneel kan je on-
mogelijk over het hoofd zien. Het is het
voorrecht van de eerste bemanning van
de dag die het vliegtuig cold and dark
aantreft om alle tests op dit paneel te
doorlopen. De twee grote rode hendels
die je kunt uittrekken vallen natuurlijk
meteen op. Hiermee sluit je de brand-
stoftoevoer van de motoren af en dat is
natuurlijk een standaardhandeling bij
brand. Om te testen gaat de schakelaar
naar links en krijg je een hoop herrie en
een boel lichtjes. Als er nu echt brand
zou zijn moet je de rode handel uittrek-
ken. Je ziet ook FAULT A en B. Het ene
systeem is een backup van het andere.
Je krijgt ook een waarschuwing op je
glare shield vlak naast de spoiler knop- pen waar staat: ENGINE FIRE PUSH TO

RESET. En ook nog een waarschuwing
op je annunciator panel of ook wel cauti-
on panel genoemd. Voor de rechtermo-
tor werkt het net zo. En je krijgt een
hoop rinkelende bellen. Schrik er maar
niet van.

De APU hadden we al eerder bekeken.
Als we de FIRE TEST knop indrukken
dan sluit de klep voor de brandstoftoe-
voer zich en FIRE licht op. Er gaan ook
lampjes branden op het CAUTION panel
en het glare shield. Als je wilt blussen
moet het klepje dat over EXTG heen zit
omhoog en druk je de knop in. Helemaal

rechts zit het paneel voor de bagage-
ruimtes. In de staart zitten er twee,
vandaar dat bij de testknop 1 en 2 staat
en één kleinere ruimte voorin. Het werkt



allemaal hetzelfde. Gewoon even probe-
ren.
Goed, dat was een kleurrijke pagina met
al die waarschuwingen en emergencies.
Laten we naar iets rustigers gaan: de
onderste rand van het overhead panel.
En dan hebben we overhead gehad op
de Ice Protection na natuurlijk.
Links is de verwarming van het voorruit.
Meestal staat de linkerknop op NORM
maar je kan hem ook op WARM UP zet-
ten en Majestic is zo goed geweest om
de ruiten ook echt te laten beslaan als
we niets aan de verwarming doen. Daar-
voor is ook de rechterschakelaar voor
het verwarmen van de zijruit van de
captain. De first officer heeft geen zij-
ruitverwarming, die moet het met zijn
zakdoek doen. In het echt ook! WIPER
dat weten we wel. Bij onze moderne
auto komt de ruitewisser altijd terug in
de parkeerstand bij uitschakelen, deze
moet je even op PARK draaien.
Helemaal rechts zien we FASTEN BELTS
en NO SMOKING. Zou die No Smoking
schakelaar er echt nog wel inzitten? De
bemanning zet de Fasten Seatbelt vaak
al aan als de passagiers nog binnenstro-
men. Het schijnt te helpen om de men-
sen zo snel mogelijk naar hun plaats te
krijgen. Bang dat ze onderuit gaan als
het vliegtuig te snel gaat rijden, net als
bij de stadsbus die vertraging heeft op-
gelopen.
De schakelaar TEST CAUT (naar boven)
is om te checken of er geen kapotte
lampjes zitten op het Caution Panel, een

imponerend paneel vlak onder het over-
head Panel. Dat komt later aan de
beurt. De schakelaar naar beneden laat
alle andere waarschuwingslampjes bran-
den. DIM/BRT is duidelijk: hiermee kan
je lampjes dimmen die ‘s nachts te hel-
der zijn. En tenslotte de EMER LIGHTS,
een wettelijk voorgeschreven systeem
van verlichting, vooral in de gangpaden
en boven de uitgangen, dat onafhanke-
lijk van de andere stroomvoorzieningen
werkt. Het wordt al in het begin op ARM
gezet zodra het vliegtuig van energie is
voorzien, zodat het automatisch aangaat
bij een noodsituatie.
Als je als piloot in de cockpit klimt en de
‘power’ aanzet, zet je ook meteen de
POSN aan, de navigatielichten, een rode
en een groene in de vleugeltips en een
witte bovenop de staart. Dan kan de
ploeg op de grond zien dat je in het
vliegtuig aan het rommelen bent. Als je
in de volgende fase de motoren wilt
gaan starten komt het rode zwaailicht
op het dak erbij. De meeste airliners
hebben aan de onderkant van de romp
een tweede rood zwaailicht zodat de
ground crew dat goed kan zien. Dat was
bij de Dash 8 Q400 niet zo maar ik heb

begrepen dat daar inmiddels iets aan
gedaan is (in het echt).
Het LOGO LIGHT schijnt op de staart
teneinde het immer glorieuze logo van
de maatschappij flink in het voetlicht te
zetten, maar omdat de zichtbaarheid
van de Dash als je hem van achteren
nadert slechts is, laten piloten het vaak
aan als het donker is. Trouwens het
moet natuurlijk aan volgens Company
Rules. WING INSP, lichten gedeeltelijk
op de vleugels, gedeeltelijk op de moto-
ren zijn  belangrijk voor het constateren
van ijsvorming. En omdat Majestic daar
veel werk van gemaakt heeft, van ijs-
vorming, is het natuurlijk leuk om die
lichten aan te zetten bij een melding van
ICE DETECTION.
En dan in het paneel links daarvan de
TAXI, FLARE en APPROACH. Taxilicht zet
je aan tijdens het taxiën. Het draait mee
met de rijrichting. Inderdaad, niets
nieuws, maar het is een goed gebruik
het uit te zetten als je stopt voor een
andere kist die b.v. van rechts komt als
teken dat je stopt of het is ook wel net-
jes als je het laatste stukje draait naar
je parking place en de air marshal staat
daar al met zijn bordjes om het dan uit

te zetten. Het licht is behoorlijk fel.
Er zitten twee stellen landing light op de
vleugels: APPROACH en FLARE. De Flare
lampen zijn wat meer naar beneden ge-
richt. Piloten zetten meestal allebei aan
en noemen ze bij elkaar Landing Lights.

Dit was het overhead Panel zonder het
Ice Protection System en overhead pa-
nels zijn altijd saai. De volgende keer
gaan we wat afzakken naar het instru-
mentenpaneel met de PFD en de ND of
is het een MFD? Precies, nog genoeg te
bestuderen en bovendien hier gebeurt
tenminste iets!

Erik

Ik heb mijn ‘wetenschap’ gehaald uit
verschillende bronnen:

https://www.airline2sim.com/

https://www.youtube.com/watch?v=
bPDxKFwQdtU&t=657s

https://www.youtube.com/user/MrC
obolman/videos  (MrCobolman)

De zes tutorials op onze site van
FlightSimZeeland: https://flightsim
zeeland.wordpress.com/archief-3/
rechterkolom.

https://www.airline2sim.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bPDxKFwQdtU&t=657s
https://www.youtube.com/watch?v=bPDxKFwQdtU&t=657s
https://www.youtube.com/user/MrCobolman/videos
https://www.youtube.com/user/MrCobolman/videos
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


Rosie the Riveter is het symbool van de Ameri-
kaanse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoor-
log in de fabrieken werkten, ter vervanging van de
mannen die in het leger dienden. Rosie the Riveter
staat symbool voor het feminisme en de economi-
sche kracht van vrouwen. Misschien wel het meest
bekende voorbeeld van vrouwen die in de fabriek
werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze
afbeelding die je nog steeds veel tegenkomt op pos-
ters, T-shirts, koffiemokken en die nog steeds ge-
bruikt wordt:

We Can Do It is een poster van J. Howard Miller,
inderdaad gemaakt om een ode te brengen aan de
women’s labour en om War Bonds te helpen verko-

pen, toen de mannen naar het front gingen en men
zegt dat bij Miller Noami Parker model heeft ge-
staan voor de poster maar zij was geen riveter. Ze
stond aan de draaibank vooral. Ach wat maakt het
uit. De term Rosie de Riveter is afkomstig van een
zeer populaire song door velen over het voetlicht
gebracht aan het begin van de oorlog. Miller zelf
heeft deze naam nooit gekoppeld aan zijn poster
We Can Do It. De eerste die Rosie ook echt heeft

afgebeeld was
Norman
Rockwell de su-
per illustrator op
een Saterday
Evening Post uit
1943. Model
stond Mary
Doyle Keefe te-
lefoniste in een
vliegtuigfabriek.
Norman
Rockwell heeft

haar later nog een brief geschreven met excuses
voor de nogal robuuste weergave waarvoor hij had
gekozen. Ze heeft het hem niet kwalijk genomen.
En toen is alles door elkaar gelopen, de poster van
Miller en de illustratie van Rockwell. Ze zijn nu
allebei Rosie de Riveter.
Van een geheel andere categorie zijn de pin ups van
Vargas, die op grote schaal gediend hebben als
voorbeeld voor nose art. De mannen voelden zich
verbonden met de dame op de neus van het vlieg-
tuig.

ROSIE THE RIVETER, DE ECHTE



Little Navmap, the continuing story, afl. 4, hoogtegegevens,
the finishing touch

Het zou praktisch zijn als we in Little Navmap een
hoogtevermelding zouden krijgen door simpel met
je muis ergens te gaan staan, net zoals in Plan-G.
En dat kan, want Little Navmap is hiervoor al inge-
richt, we moeten het alleen ‘even’ activeren. We
gaan uit van een vermelding in ft (m kan ook).

Download de data set

Er zijn een aantal bedrijven die
hoogte-data beschikbaar stellen.
Little Navmap maakt gebruik van
de set van de National Oceanic
and Atmospheric Administration

(Colorado). Het is een 1-kilometer
data set. Ga naar ‘Tools’ en klik op Optons.

Dan komt het grote Options menu naar voren en
daar klik je op Cache and Files en daar klik je op de

blauwe tekst Get the free Globe elevation data he-
re. Dan zit je op de site van de NOAA en krijg je de
verschillende tegels van de gehele wereld te zien
waar de hoogten in opgeborgen zijn. Zie de volgen-

de pagina. Je klikt op All tiles in One zip file. Als je
de hoogtegegevens over de hele wereld wilt kun-
nen zien moet je kiezen voor all tiles, anders selec-
teer je een of meerdere letters zoals je ze ziet op



de kaart. De totale data set voor de hele wereld is
1,83GB groot (na unzippen) en dat is tegenwoordig
nauwelijks nog een belemmering. Het bestand
all10g.zip is het bestand dat wij nodig hebben en

gaan downloaden. Daarna unzippen en opbergen
in een map b.v. in de Little Navmap-map maak je
een map aan die Global Tiles heet (wat een gemap
zeg!). Maakt niet uit waar en maakt niet uit hoe je
hem noemt als je het pad maar duidelijk opgeeft.
Dat moet je doen in het Options-menu waar we al
eerder in zaten.
Wil je de hoogte niet in feet hebben maar in me-
ters dan ga je naar Tools, dan Options, dan Units
en daar vind je Altitude and elevation. Maar wie

doet dat nu, de elevation en altitude in meters?!
Geeft niet, op deze manier heb je toch weer kennis
gemaakt met een ander interessant menu in Little
Navmap. En dan doetieut (doet hij het). En als je
nu je kaart helemaal hebt losgemaakt van Little
Navmap en bijvoorbeeld op een aparte monitor
hebt gezet, dan zoek je je wezenloos naar die
hoogte-aanduiding als je met de muis over de
kaart gaat. Die staat rechts onderin het hoofdmenu
naast de geografische aanduiding (lengte- en
breedtegraad). Logisch toch! Wat is dat toch een
prachtig programma, Little Navmap en gratis.

Idee Gradus Hageman lay out Erik



Een FLWOP?

We zouden een heel boekwerk
kunnen wijden aan de fijnere
kneepjes en aan verschillende
overwegingen die spelen bij een
FLWOP, dus laten we beginnen
met de meer kritische aspecten
nader te bekijken afgestemd op de
flight simulator piloten.
Goed ‘luchtmanschap’ (een variant
van zeemanschap) bepaalt dat we
niet moeten wachten tot de motor
ermee ophoudt voordat we ons
gaan oriënteren op een geschikte
plek om te landen. Bij elke vlucht
moet je al in het achterhoofd heb-
ben wat de windsterkte en -rich-
ting is en wat de eventuele goede
landingsplekken zijn. Hoe minder
tijd we bezig zijn met het bepalen
van deze zaken hoe meer tijd we
beschikbaar hebben voor pro-
bleemoplossing en voor het accu-
raat vliegen van het landingspa-
troon waartoe we gedwongen zijn.
Die windrichting (en mogelijk ook
de windsnelheid) op de grond zien
we door naar opstijgende rook te
kijken en naar ‘windstraten’ over
grotere wateroppervlakken (begin-

nen bij windkracht 5 à 6), opge-
waaid stof van voertuigen dat zich
langs de wegen verplaatst. Je zult
toch tenminste het weerbericht
met de verwachte windsterkte heb-
ben om een geschikt scenario te
maken of dan toch tenminste de
windsnelheid bij de take-off. In
flight simulators zijn deze aankno-
pingspunten niet altijd voorhanden
dus moeten we òf vertrouwen op
onze gegevens bij take-off, òf ge-
bruik maken van bepaalde short-
cuts in de sim om de heersende
windcondities uit te vinden. Maar
wees je bewust dat de condities op
de grond stevig kunnen afwijken
van de condities op een paar dui-
zend voet hoogte. Als je een be-
paalde plek voor een noodlanding
overweegt moet je niet alleen naar
de lengte van de plek kijken maar
ook de staat waarin het verkeert.
Je bent niet beperkt tot een lan-

ding parallel aan een lijn van af-
rastering of een weg, je kunt ook
een diagonale lijn uitkiezen als dat
beter uitkomt met de windrichting,
de ligging van het terrein enz.
Heuvelop kan ook een voordeel
zijn doordat het uitrollen aanzien-
lijk wordt verkort. Je moet een lan-
ding heuvelaf vermijden indien
enigszins mogelijk.
Kies ook voor een landingsplek
waar je een overzichtelijke aan-
vliegroute hebt. Terwijl het moei-
lijk kan zijn om hoogspannings-
leidingen van grotere hoogte te
herkennen is het natuurlijk duide-
lijk wat je moet denken van bomen
dwars over de drempel waar je zult
landen en de consequenties van
een korte landing in deze situatie
zijn nogal ernstig. De kleur en de
structuur van de grond kunnen
ook een aanknopingspunt zijn over
de geschiktheid. We vermijden lie-

ver pas omgeploegde of drassige
velden. Andere overwegingen zijn
de nabijheid van woningen (om
hulp te krijgen) geen vee op het
veld en de positie van de zon. Je
begrijpt nu waarom het raadzaam
is om van te voren een paar lan-
dingsplekken in gedachten te heb-
ben voordat je motor uitvalt.

Voorbereidende handelingen

Voor deze oefening vliegen we in
de Te Anau regio op het zuidelijke
eiland van Nieuw Zeeland en ma-
ken we gebruik van het NZSI pak-
ket van ORBX Simulations. Deze
regio biedt ons een paar grote
stukken om onze vaardigheden
aan te scherpen zonder dat wij on-
ze toevlucht hoeven nemen tot een
drukke luchthaven. Als je Orbx’s
NZSI niet hebt vervang het dan
voor een gebied naar voorkeur, het
principe blijft hetzelfde. Stijg op
van Te Anua/Manapouri (NZMO)
en vlieg naar het noorden naar de
bebouwing aan het zuidelijke ein-

GENERAL AVIATION (GA)

BACK TO BASICS
Serie 1: les 10:

Gedwongen landingen zonder
motor

Het getuigt van goed airmanship om je
constant bewust te zijn van landings-
mogelijkheden gedurende de vlucht.



de van het meer. Als je de stad na-
dert op 3.500ft AGL sluit je de
throttle (geef volle carburateurver-
warming indien mogelijk in je toe-
stel). Eh oh - en wat nu? Het eerste
wat we moeten doen is ons vlieg-
tuig te laten vliegen volgens de
beste glide speed, hetgeen 65 kno-
pen is in onze betrouwbare A2A
C172. Een efficiënte manier om dit
te doen is ons te veel aan snelheid
geleidelijk om te zetten in hoogte
door de neus omhoog te brengen
totdat we de snelheid van 65 kno-
pen bereiken. Door onze best glide
speed te handhaven garanderen
we dat de maximale afstand over
te grond halen.
Nu moeten we onze aandacht rich-
ten op het vinden van een geschik-
te landingsplaats. Meestal hebben
wij geen constante registratie bij-
gehouden van geschikte landings-
mogelijkheden. Gelukkig kunnen
we in dit geval omkeren naar
TeAnua/NZTZ dat niet meer in ge-
bruik is en waar we een mijl of zo
terug voorbij gevlogen zijn (zie vo-
rige pagina). Nu we ons veld heb-
ben gekozen, er naar toe zijn
gedraaid en getrimd hebben voor
de beste glide speed richten we
ons op een zo hoog mogelijke na-
dering. Dat kan uitkomen precies
dwars van het upwind einde van
de geplande landingsplaats. Als we
naar dit punt glijden kunnen we

even onze aandacht richten op het
verhelpen van het probleem waar-
door de motor stilviel. Een univer-
sele check vaak gebruikt in een
GA is FMITP:

- Fuel pumps on, change
tanks, check brandstofpeil
- mixture naar full rich
- Check beide geselec-
teerde magneto’s, probeer de rech-
ter en de linker afzonderlijk.
- alles in groen
- alles in groen, throt-
tle over gehele traject werkend.Als we voldoende hoogte hebben kunnen vasthouden (high key position) en op

de juiste hoogte naderen gaan onze kansen op succes met sprongen vooruit.

Deze plaat laat een overzicht zien van
de verschillende doelen die wij ons
kunnen stellen voor de laatste fasen
van de gedwongen landing.



Als je het probleem weet te her-
stellen, breng de motor dan weer
op toeren en wijk uit naar het
dichtstbijzijnde geschikte vliegveld
en bericht ATC over de noodsitua-
tie waarin je verkeerde. Als je het
probleem niet de baas kan worden
zend dan een Mayday uit en zet de
squawk emercency code van 7700
in je transponder. Door deze code
te gebruiken wordt elk ATC-radar-
station gewaarschuwd dat je hulp
nodig hebt ook al hebben die geen
radiocontact met je. Vertel nu je
passagiers over de situatie en
merk op dat ze bleek beginnen te
worden en richt dan al je aandacht
op het in stand houden van het
glijpad (glide slope) en de nade-
ring.
Als je vliegt in een toestel met in-
stelbare propeller en er inderdaad
zeker van bent dat de motor is ge-
stopt verschuif dan de pitch naar
full course, dat is de stand waarbij
de bladen zoveel mogelijk horizon-
taal staan, dus zo min mogelijk
dwars op de langsstromende lucht.
De meeste eenmotorige propeller-
vliegtuigen missen de mogelijk-
heid om de propeller in vaanstand
te zetten (parallel aan de lucht-
stroom) om de weerstand te mini-
maliseren maar de full coarse
stand verdraait de bladen ver ge-
noeg om het ronddraaien te stop-
pen (windmilling) waardoor de
luchtweerstand aanzienlijk af-
neemt.
Als je vliegt met een fixed pitch
propeller (niet verstelbaar) kom

dan niet in de verleiding het wind-
millen te stoppen door je snelheid
te verminderen. Je komt dan dicht
bij de stall snelheid en de winst is
onduidelijk omdat je hoogte ver-
liest als je daarna weer gaat ver-
snellen naar de beste glide speed
nadat het windmillen is gestopt.
Bij het oefenen van deze gefor-
ceerde landingen gaan we het tra-
ject niet helemaal compleet vliegen
met de throttle op idle omdat daar-
door een snelle afkoeling van de
motor plaats vindt of de bougies
vet slaan (waarmee je geconfron-
teerd wordt als je weer vol gas wilt
geven voor de go around aan het
slot van de oefening). Dus op elke
500ft van onze afdaling, ook in de
flight simulator, verschuif dan de
throttle naar 1500rpm en schuif
hem meteen daarna weer terug
naar idle.

Het Circuit

Als we onze High Key positie na-
deren zoals op de foto op de vorige
pagina (Zie ook http://www.
flytime.ca/the-high-key-low-key-
landing-procedure ) moeten we
proberen op een hoogte te zitten
van rond de 1.500ft AGL (2300
AMSL als we de niet in gebruik
zijnde Te Anua airstrip aanvlie-
gen). De grote illustratie op de vo-
rige pagina laat heel duidelijk zien
hoe we de approach moeten ‘af-
ronden’ in de laatste fasen. Terwijl
de exacte positie zal afhangen van
factoren zoals type vliegtuig, wind,

gewicht, enz. geef je jezelf een pri-
ma start bij het begin van de
downwind leg op een hoogte van
1.500ft AGL te zitten. Als je de
luxe had om vele duizenden voe-
ten beneden je te hebben toen de
motor stopte kan je het high key
punt bereiken op veelvouden van
1.500ft AGL (3.000, 4.500, 6.000ft
enz.). Op deze manier vlieg je in
een strak patroon rond het veld en
zal je minder kans hebben het ge-
bied te missen doordat in heel wat
situaties velden nogal op elkaar
kunnen lijken.
Vanaf dit high key punt vlieg je de
downwind ongeveer 30% dichter
bij de ‘baan’ dan normaal. Als je
een beetje te hoog bij het high key
punt aan kwam vlieg dan voorzich-
tig iets verder weg van de baan of
dichterbij in het andere geval.
Even nog ter herinnering: in de
vorige aflevering gebruikten wij de
heading bug van ons gyrokompas
om goed georiënteerd te blijven
ten opzichte van de landingsplek
door de heading bug op de richting
van de landingsrichting te draaien.
Gebruik nu ook weer deze tech-
niek die speciaal nuttig is bij een
landing op een veld dat zich ondui-
delijk aftekent.
Oké, nadat we onze glide correct
hebben opgezet, aankomend op
het high key punt op een hoogte
van 1.500ft AGL en we de down-
wind leg iets dichterbij vliegen dan
normaal is het ons belangrijkste
doel op het low key punt aan te
komen op een hoogte van 1.000ft

AGL (1.800ft bij de Te Anua air-
strip). Verder afdalend check je
het gebied of alles vrij is en selec-
teer je je richtpunt ongeveer één
derde vanaf het begin van de baan.
Dit punt moet je nog kennen als
ons glide approach base point dat
we de vorige aflevering hebben
gevlogen. Grappig zoals deze vaar-
digheden toch altijd weer terugko-
men. Indien je die glide approa-
ches van de vorige aflevering niet

Als we in het lagere gedeelte komen
bepaal je het eerste punt waarop je je
moet richten (zie ook vorige aflevering)
en baseer je het pad dat je gaat volgen
daarop. Pas de base leg aan teneinde de
correcte glideslope aan te houden naar
het touchdown punt.

http://www.flytime.ca/the-high-key-low-key-landing-procedure
http://www.flytime.ca/the-high-key-low-key-landing-procedure
http://www.flytime.ca/the-high-key-low-key-landing-procedure


hebt geoefend wordt het nu een
beetje tricky. Het gewicht van het
vliegtuig of wind op de kop bepa-
len het moment om naar de base
leg te draaien. En dat is precies
waarom we dit moeten oefenen om
ons vliegtuig te leren kennen. Doe
je beste gok (gebaseerd op het oe-
fenen dat je bij de vorige afleve-
ring hebt gedaan) en rol naar de
base leg. Bij je eerste probeersels
zal je waarschijnlijk het touch-
down punt ‘undershooten’ met een
mijl of zo of ‘overshooten’ met een
mijl. Pas de richting van je base
leg aan om dit te compenseren,
dus blijf verder weg van de baan
als je te hoog zit of snijd de bocht
naar het richtpunt af als je te laag
zit.
Als je zeker bent dat je het redt
naar je eerste richtpunt (uit de vo-
rige aflevering weet je nog dat dit
niet de baandrempel is), kun je
wat flaps geven en kan je het richt-
punt iets dichter naar  de drempel
toe verplaatsen. Let er op dat je al
vrij langzaam aan het zweven bent
en de extra weerstand van de flaps
hebben een duidelijk effect op de
glide slope. Geef pas meer flaps als
je er zeker van bent dat je het her-
ziene richtpunt zult halen.
Werk elke landingschecklist al af
aan het begin van de base leg om-
dat je het bij de finals erg druk
kunt krijgen. En je kunt overwe-
gen om nu al de canopy open te
schuiven als je toestel dat heeft.
Inderdaad openen! De meeste pilo-
ten landen in deze FLWOP-situatie

liever met het luik open om snel
verlaten van het vliegtuig mogelijk
te maken, zodra het tot stilstand
komt. Een harde landing in slecht
terrein kan de romp verbuigen of
verdraaien waardoor het niet meer
mogelijk is de cockpit te openen.

En nu ga je ervoor

Op het allerlaatste gedeelte van de
final en elektrisch aangestuurde
flaps niet meer verzet hoeven wor-
den rond je af met de complete
shut-down checks, FMMI:

- branstofpompen aan,
brandstoftankselector uit, pompen
uit (om de branstofleidingen leeg
te maken)
-    M full lean

master switch off
- schakelaars uit.

Dit alles om er zeker van te zijn
dat alle elektra uit is en er geen
brandstof meer in de motor en de
leidingen zit voor het geval dat de
landing toch een beetje ruw is. De

Tien jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vlie-
gen. 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 her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 10 van serie 1.

Erik

Rol direct naar de final en vermijd grote correcties. Dit geeft je tijd om de
brandstof en het elektrische af te sluiten.

Er staan niet altijd niet meer in gebruik zijnde velden tot je beschikking en on-
derschat niet hoe moeilijk het vaak is om oogcontact te houden met je landings-
plek.

Ze zeggen wel dat elke landing waarbij
je zo kunt weglopen van het vliegtuig
een goede landing is.



touchdown moet zonder aarzeling
worden doorgezet om te voorko-
men dat je landing een dansfeest
wordt en je de remmen niet in hun
volle omvang kunt benutten. Als je
eenmaal stilstaat verlaat je het toe-
stel, help je de passagiers eruit en
naar een behoorlijke afstand van
het vliegtuig en buig je daarna alle-
maal in ceremonie en kus je de
grond.
Onnodig te zeggen: oefening baart
kunst of zo kunstig als je zou kun-
nen verwachten, dus probeer ge-
dwongen landingen te oefenen in
een variatie van windsterkten om
het effect daarvan te zien bij de
initial approach en speciaal na het
high key moment. Onthoud ook
dat je gebruik kunt maken van de
verschillende ‘failure’ (pech onder-

weg) menu’s die in je flightsim zit-
ten, waarmee je toch een stukje
verrassing toevoegt aan de motor-
storing of olielekkage zodat je ook
echt onder druk komt te staan.
Dit is een kort overzicht van wat je
overwegingen zijn bij een FLWOP.
Bezoek ook even:
https://www.caa.govt.nz/safety
info/vector/  om de ‘veiligheids’
tijdschriften te bekijken uitgege-
ven door de CAA in Nieuw Zee-
land omdat het heel nuttige en
informatieve artikelen bevat die
ook door flightsimmers gebruikt
kunnen worden. De volgende keer
moeten we de daad bij het woord
voegen en moeten we al die vaar-
digheden van deze serie laten zien
omdat we voor onze General Fly-
ing Progress Test gaan.

Dat ziet er goed uit!

Als het op jouw vliegtuig mogelijk is verleng dan het bereik van je glide path
door je propeller in vaanstand te zetten

Gelukt! Het vraagt oefening en concen-
tratie om met een stabiel resultaat te
kunnen wegwandelen van een gedwon-
gen landing.

https://www.caa.govt.nz/safety-info/vector/
https://www.caa.govt.nz/safety-info/vector/
https://www.caa.govt.nz/safety-info/vector/
https://www.caa.govt.nz/safety-info/vector/


Hiep hiep hoera
voor nieuw NL?
Verbazing was groot toen het bericht de wereld in
ging dat ORBX met een nederlandse scenery zou
uitkomen. Al jaren vliegen we met het onvolprezen
NL2000. Waarom is dan een andere fotoscenery
nog nodig? Helaas kunnen we niet in de hoofden
van de ORBX software ontwikkelaars kijken dus
ging ik er maar vanuit dat er een wezenlijke verbe-
tering in moest zitten, software ontwikkelen is
duur! Toegegeven: aan NL2000 valt heus nog wel
wat te verbeteren. Wie in de provincie vliegt heeft
'smooth scenery', maar kom ik bijvoorbeeld in de
buurt van Rotterdam dan begint het toch iets te stot-
teren. Ik wil daar wel bij vermelden dat in mijn ge-
val dat extra aantikt omdat door de drie beamers en
gebruikte blendingsoftware vier beelden gemaakt
moeten worden in P3dv3. De framerate die je op
een enkele monitor hebt haal ik dus nooit met een
180 graden projectie.  Maar alle testen heb ik uit
praktische overwegingen gedaan op een niks-aan-
de-hand i5 pc met enkele monitor 12x10. Niks bij-
zonders dus, maar daar gaat het nu niet om.. Tijd
om eens uit te vlooien of de ORBX EU Nederland
uit de True Earth serie een verbetering geeft voor
mijn situatie.

Twee zaken wil ik vergelijken: de framerate en de
texture resolutie.
Nou stond ik toch al in Rotterdam dus daar m'n
testjes gedaan. Kop van baan 06 en beeld in de rich-
ting van platform gedraaid zodat gebouwen meetel-
len. Opeenvolgend de sceneries van NL2000 en
ORBX aan- en uitgeschakeld en dan kijken wat het
oplevert. In alle metingen stonden ORBX Global en

Vector actief. Misschien niet geheel wetenschappe-
lijk, maar het levert wel een 1:1 vergelijking op.

Als eerste statisch en met P3dv3 omdat ik daarmee
vlieg. De ORBX is weliswaar voor P3dv4 gemaakt,
maar laat zich na installatie in v3 keurig zien. Bij
exact gelijke omstandigheden getest op NL2000,
ORBX en met en zonder NL2000 EHRD er boven-
op. NL2000 EHRD is onontkoombaar want de orbx
gebouwen lijken nergens op. Wat blijkt? In stati-
sche toestand geeft ORBX een verbetering van
ruim 10 fps. Daar tegenover staat voor ORBX een
aanzienlijke laadtijd. EHRD van NL2000 past keu-
rig op de orbx ondergrond; wel eventjes hoger in de
rangorde zetten anders zie je dubbel..

Als ik de resolutie en de beeldkwaliteit ga vergelij-
ken wacht me een teleurstelling. Het is wel zo dat
orbx recente foto's gebruikt maar de resolutie is bij
uitvergroting gelijk aan die van NL2000. De kleu-
ren en het contrast zijn rond Rotterdam duidelijk
minder dan die van NL2000. Dat mag een verras-
sing heten; ik had anders verwacht.

Maar statisch testen is maar de helft van het ver-
haal. Hup de lucht in! en daar op 1500 voet komt de
aap uit de mouw...P3dv3 gaat er niet zo goed mee
om. ORBX EU NL  is duidelijk toegesneden op een
64b omgeving en het beeld hapert af en toe bij

NL2000 64 bit

ORBX 64 bit

NL2000 64 bit Camping Oranjezon

ORBX 64 bit Camping Oranjezon



P3dv3. Dat zal in de cockpit niet beter worden.
Conclusie voor P3dv3: het kan wel, maar is niet
beter of bruikbaar door de stotter. Jammer dus.

Nu naar P3dv4.
Vliegend op 1500 ft met ORBX en EHRD van
NL2000 er bovenop en in beeld, haal ik 'smooth
scenery' van 80-90 fps. Ter vergelijking: in P3dv3
was dat rond de 60. Schakel ik nu ORBX uit en
NL2000 in, dan wacht me weer een verrassing: de
fps schiet naar 90-110! Voor de volledigheid ook
maar statisch testen zoals ik dat bij P3dv3 deed.
Nou, vooruit, toch een getallenrijtje dan.

Toch verrassende waarden:

Standaard zonder EHRD 65

Standaard met EHRD  52

NL2000   110

ORBX    95

NL2000 met EHRD  80

ORBX met EHRD  68

Welke conclusie moet ik hieruit trekken? De eerste
indruk is dat in P3dv4 NL2000 beter presteert en
betere foto's gebruikt, zij het niet recent. In v4
scoort NL2000 ruim 10 fps meer dan in ORBX.
Maar dit is slechts een snapshot en alleen in Rotter-
dam.  Grote vraag is hoe de scenery zich gedraagt
bij andere vliegvelden.

Commentaar op deze test altijd welkom. Komende
tijd maar flink wat vlieguren maken dus!

Ron.

tip
Als je van PMDG de 737 hebt
geïnstalleerd,  is de PFD (Pri-
mary Flight Display) pop up
standaard uitgeschakeld. Er
moet een instelling in de CDU
(het bedieningskastje van de
FMC) veranderd worden. Als
volgt:
CDU>menu>pmdg set
up>options>simulation> naar
2/3 klik op disable capt PFD,
Yes wordt dan No. > Return en
naar hoofdmenu.
Klik  op de PFD deze is dan
als POP UP  cq  undock te
zien.

Groet, Jaap den Ouden.



Stapje terug
Je hoort ‘m wel maar je ziet ’m niet.

..en dan hebben we het over onze Piet. Al elf
jaar onze ATC die in een hoekje op het vlieg-
veld ons van instructies voorziet. Altijd op heel
professionele en daardoor rustige manier geeft
hij ons start- en landingsinstructies. Niet zo ver-
wonderlijk omdat hij jarenlang een van de ver-
keersleiders is geweest op Woensdrecht en Gilze Rijen; maar daar gaat
vanzelfsprekend nog een heel verhaal aan vooraf.

Uit een interview dat ik Piet afnam in 2007 laten we hem aan het woord.
“Als jong en aanstormend vliegtalent ben ik in 1956 voor vliegeroplei-
ding op Woensdrecht terecht gekomen. En vergeet dan even het Woens-
drecht zoals het er nu bij ligt. Er was geen verharde baan, om over
verlichting maar te zwijgen. Als markering stonden de bekende rood-
witte hondehokken naast de grasbaan. Dat was het zo ongeveer. Niet te
vergelijken met de hi-tech basis die het nu is. Hoe dan ook, er werd wèl
gevlogen. En hoe: Tiger Moth, Fokker S11 Trainer en de Harvard. Ik
heb in alle drie de types gevlogen voor mijn vliegeropleiding. Uiteinde-
lijk kon ik  die opleiding tot mijn spijt niet afmaken. We kunnen tenslot-
te niet allemáál vlieger worden…. Er deed zich gelukkig de gelegenheid
voor om te werken in de luchtverkeersleiding op Woensdrecht en Gilze-
Rijen. Op deze manier bleef ik verbonden aan de luchtvaart. De volgen-
de stap was detachering in Noorwegen in een ondersteunende functie
waarbij ik onder andere te maken had met de daar oefenende Nederland-
se F-16’s en het Korps Mariniers. Na deze mooie Noorse tijd heb ik ad-
ministratieve functies gehad bij de Luchtmacht. Maar als ware
vliegliefhebber greep ik elke gelegenheid aan om mee te vliegen. Het
geluid van Orion’s, Beechcrafts, en zelfs De Gloster Meteor klinkt nog
na in mijn oren.”

Op bewonderenswaardige wijze heeft Piet zijn professionele achtergrond
ingezet om ons te leren hoe we in een simulatie toch verantwoord met
het luchtruim - en elkaar - kunnen leven. Daarnaast heeft hij tientallen
vluchten voor ons bedacht, voorbereid en meegevlogen. Het zal niet
meevallen om zijn plek in de verkeerstoren en ‘operations room’ weer
bezet te krijgen. Persoonlijke omstandigheden dwingen hem om een stap
terug te doen en we weten dat hij met hart en ziel nog veel langer onze
ATC’er was gebleven. Bedankt Piet en we hopen je toch nog regelmatig
tegen te komen in het virtuele luchtruim en onze bijeenkomsten.

Ron
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