
Maar nog even een laatste ding

Een laatste ding dat we nog even
willen introduceren voordat we
vertrekken voor de PPL flight test
is runway markeringen. Hoewel
dit misschien een vreemd onder-
werp lijkt voor flightsimmers om je
bewust van te zijn, zul je zien dat
deze markeringen op het veld ef-
fectief de bewaker zijn van het ver-
keer en ervoor zorgen dat we
blijven waar we geacht worden te
blijven en waar we niet horen te
komen. Bovendien, in vele scenery
add-ons zijn ze ingebouwd (als je
goed kijkt) en je wilt niet dat je op
een goede dag aan komt op een
onbekend veld en je jezef voor
schut zet.

We kunnen deze markeringen on-
derverdelen in drie grote groepen:
de markeringen die je vindt op de
taxiways, die je vind op de run-
ways en die je alleen vanuit de
lucht kunt zien. Oké, we zijn alle-
maal bekend met de gele taxiway
centerline markering en dat is
geen hogere wiskunde. Maar hoe
vaak ben je zonder het op te mer-
ken over een holding point gere-
den, dus waar je geacht wordt te

stoppen? Figuur 1 laat een duidelij-
ke regel zien: Ga nooit over een
gesloten lijn dwars over de taxi-
way zonder dat je clearance hebt.
Als je op een ongecontroleerd veld
bent of als de toren gesloten is ga
dan alleen voorbij dit punt als de
runway/ approach vrij van vliegtui-
gen is in beide richtingen. Het hol-
ding point zonder de onderbroken
lijnen laat een IFR holding point
zien (figuur 2), dat welbewust ver-
der van de runway is geplaatst om
zo een veiligheidsmarge in te bou-
wen voor de vliegtuigen die een
Cat II of Cat III instrument ap-
proach maken.

Zonder twijfel ben je ook bekend
met de runway centerline en drem-
pelmarkeringen. Maar wat zou je
doen als je geconfronteerd wordt
met de aanduidingen in figuur 3
als je in de late final zit van je ap-
proach? ‘A’ vertelt je dat de baan
niet in gebruik is en gevaarlijk is.
‘B’ daarentegen zegt dat je het
toch mag gebruiken in een nood-
geval.

Tenslotte, als we arriveren bij een
ongecontroleerd veld zonder ATC
of adviesservice voor piloten die-
nen we over het gebied van het
circuit te vliegen op een hoogte
van 1500ft AGL en moeten we kij-
ken niet alleen wat de windzak ons
vertelt maar ook of er nog andere
aanduidingen zijn in het aangren-
zende seinenvierkant. De afbeel-
ding op de volgende pagina toont
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de meest gebruikte met een korte
uitleg.

Dus als je jezelf tot de aces rekent
weet je wat de tekens in dit seinen-
vierkant betekenen.

En mocht je hier echt schik in krij-
gen, in deze markeringen in het
seinenvierkant dan moet je eens
surfen naar:
http://www.ehhv.nl/files/page/het-

seinenvierkant.pdf
en je vindt er nog wel meer als je
een beetje gaat googelen.

Het PPL (Private Pilot Licence)
examen

Opdat we niet tijdens deze ‘check-
ride’ met het schaamrood op de
kaken willen zitten gaan we kijken
wat er van ons verwacht wordt.
Niet alle flightsimprogramma’s
hebben een examen ingebouwd als
onderdeel van de standaarduitvoe-
ring en heel wat piloten hebben
moeite met het halen van de Mi-
crosoft Flight Sim checkrides door
nogal wat eigenaardigheden van
de checkrides zelf waarbij de bij-
zonder irriterende examinator het
hoogst scoort. Als jij daar ook last
van hebt laat je dan niet ontmoedi-
gen want het is vaker voor geko-
men dat echte piloten meerdere
pogingen moeten doen om erdoor
te komen. Dus we gaan dezelfde
procedures doornemen als bij de
checkride, maar op een manier dat
ook mensen die in andere simula-
tors vliegen dit kunnen omzetten
en zo hun vaardigheden kunnen
testen en verder uitbouwen.

Bij de checkride wordt van je ver-
wacht dat je de instructies van de
examinator opvolgt en dit moet je
doen terwijl je je hoogte handhaaft
binnen de 100ft plus of min, bin-
nen de 10 knopen IAS en 10 gra-
den koers of anders moet je het
examen gewoon overdoen.
Een paar opmerkingen voordat we

van start gaan. Je moet het in FSX
of FS2004 doen met de default
C172 dus enige praktijkervaring
met deze default Cessna is verstan-
dig om zo de nodige frustratie te
voorkomen door de opmerkingen
die je van de examinator te ver-
werken krijgt. Om de vlucht net
dat beetje realistischer te maken
zal ik ook wat trucs geven en in-
consequenties vermelden in die
MSFS checkride. Je kunt met ons
meevliegen in het vliegtuig en de
flightsim naar jouw keuze en je

De steep turn of scherpe bocht is zonder twijfel het lastigste deel.

Gebruik het flight analysis gereed-
schap om je prestaties kritisch te
beoordelen totdat je presteert bin-
nen de voorgeschreven marges.

Gefeliciteerd! Tijd om je vrienden en
familie mee uit vliegen te nemen
(en ze te laten delen in de brand-
stofkosten).

http://www.ehhv.nl/files/page/het-seinenvierkant.pdf
http://www.ehhv.nl/files/page/het-seinenvierkant.pdf


nauwkeurigheid checken na de
vlucht op de Flight Analalysis om
te kijken of je door bent. Op deze
manier vlieg je in een kist waaraan
je gewend bent zoals je ook in de
echte wereld zou doen.

Vluchtvoorbereiding

Wij laten de checkride zien met de
A2A C172 startend van Bremerton
National Airport/KPWT en er
wordt van ons verwacht dat we in
staat zijn om netjes los te komen
en te stijgen, een basisbocht kun-
nen draaien, een scherpe bocht (de
lastige bocht!), een patroon (cir-
cuit) kunnen binnenvliegen, kun-
nen afdalen, landen en tot slot
remmen tot we volledig stilstaan.
Voor sommige simulators is de
omgeving van Bremerton een van
de drukste delen van de FS-wereld
en omdat we meer gericht zijn op
goed vliegen dan letten op het
mooie landschap is het misschien
verstandiger de sliders in je flight-
sim terug te schuiven zodat je een
prima framerate krijgt.

Breng je vliegtuig tot leven en taxi
naar het runway 19 holding point
en werk je run-up en before-take-
off checks af. Draai dan de baan
op, zorg dat je los komt en klim
met een heading van die van de
baan met een pitch van ongeveer
10° voordat je op een hoogte van
2.000ft de kist vlak trekt en uit-
komt op een snelheid van 100 kno-
pen. (MSFS vliegers moeten op
2.000ft zijn in minder dan drie mi-

nuten anders ben je gezakt!). Mak-
kelijk tot zover.
Draai nu naar links naar een hea-
ding van 90° terwijl je netjes op
2.000ft blijft vliegen met een snel-
heid van 100 knopen. Let op je
snelheid hier en misschien moet je
je throttle aanpassen om op 100
knopen te blijven en gelijktijdig je
hoogte van 2.000ft te handhaven.
Als je voorbij de heading van 100°
komt rol je rustig uit naar 90° in
een mooie geleidelijke beweging.
(De MSFS examinator houdt er
niet van als je je bank angle te veel
varieert en hij kan je hierdoor la-
ten zakken).
De scherpe bocht of steep turn is
het moeilijkste gedeelte van de
checkride dus oefen hem regelma-
tig voordat je de afspraak maakt

voor je examen. Je moet eerst alles
rondom het vliegtuig checken om
er zeker van te zijn dat er geen
verkeer in de buurt is. Je zult je
waarschijnlijk herinneren van de
eerdere lessen over scherpe boch-
ten dat je al in een vroeg stadium
rekening moet houden met het
‘vallen’ van de neus om op gelijke
hoogte te blijven. Dit is het klassie-
ke voorbeeld waar al die visuele
aanknopingspunten die je geleerd
hebt je een goede dag bezorgen.
Ten tweede, als je de neus omhoog
brengt als tegenmaatregel van het
zakken van de neus zal je snelheid
teruglopen. Beide effecten kunnen
samenwerken om je snel buiten
die marges +/- 100ft en +/- 10 kno-
pen IAS te brengen. Dus als je in
de scherpe bocht rolt naar links,

breng dan de neus omhoog tot de
correcte hoogte en geef vol gas (bij
deze Cessna). Oefenen van te vo-
ren zal je leren of je vol gas moet
blijven geven in de scherpe bocht
of dat je een beetje gas kunt terug-
nemen. Dat hangt af van het vlieg-
tuig waarmee je vliegt. Als je
dichtbij de 100° bent rol je soepel-
tjes uit de bocht naar de bedoelde
90° heading, waarbij het belangrijk
is dat dit een soepele geleidelijke
rollout is. En breng dan meteen je
gas terug om op 100 knopen te
blijven. Daarna word je gevraagd
om meteen naar een heading van
110° te gaan. Als je deze checkride
in MSFS doet zorg er dan voor dat
je op een heading tussen 115° en
120° uitkomt. Waarom? De code-
ring van dit gedeelte van de test
kijkt naar je uit of je binnen de
4nm van Tacoma Narrows/KTIW
Airport bent waarna instructies
voor het binnenvliegen van het cir-

Om met de checkride te beginnen stijg je op en klim je naar 2.000ft op een
heading gelijk aan de heading van de baan.

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 11 van serie 1.

Erik



cuit zullen volgen. Maar als je 110°
vliegt kan het gebeuren dat je niet
binnen die 4nm komt en dan vlieg
je vanzelf door tot in de eindeloze
oneindigheid zonder dat je mecha-
nische examinator reageert. Frus-
trerend! Door een heading tussen
115° en 120° te kiezen kom je dicht
genoeg bij het verlangde punt en
blijf je toch nog binnen de marge
van +/- 10 graden voorgeschreven
heading.
Je hebt nu een paar minuten dus
zorg ervoor dat je goed getrimd
bent en je raakt ook even de fixatie
kwijt doordat je een moment
straight and level vliegt. Wanneer
je binnen de 4nm van Tacoma Nar-
rows komt vertelt de examinator je
om het circuit binnen te vliegen op
een linker downwind voor Runway
35. (In MSFS checkt je examinator
nu niet langer meer je hoogte, hea-
ding en snelheid.) Als je op de
downwind komt en je precies 4nm
verwijderd bent begin je aan de
afdaling naar de circuithoogte
(1.300ft) in meer dan voldoende
tijd zodat je op 1.300ft zit voordat
je het punt dwars van het einde
van de baan hebt bereikt. Een be-
kende fout is, als je probeert die
110° heading te vliegen naar KTIW
en het ook nog lukt om binnen die
marge van 4nm uit te komen, je
onbedoeld uit kan komen op de
rechter downwind. Maar ook een
andere eigenaardigheid van MSFS
is dat je ook nog door de test
schijnt te kunnen komen als je een
right-hand circuit vliegt. Maar,

oké, dat is de computer en voor
jezelf moet je natuurlijk niet zo
makkelijk sjoemelen met de eisen,
dus zorg ervoor dat je positie
klopt. Als je op downwinf bent
krijg je je instructies voor het lan-
den op baan 35. Na een touchdown
in de echte wereld zouden we de
eerste veilige uitgang van de baan
nemen voordat we onze after-lan-
ding checklist doornemen en naar
onze parkeerplaats taxiën. Maar in
MSFS moet je tot een volledige
stilstand op de baan komen om
door de test te komen en je de mo-
gelijkheid wordt geboden om je
PPL-certificaat uit te printen.
In elk ander vliegtuig of andere
flightsimulator kan je nu stap voor
stap weer teruggaan in de flight
analysis en op zoek gaan naar
plekken waar je over de +/- hoog-
te-, heading- of snelheidlimiet
heen ging. En wees eerlijk tegen

jezelf. Als het je gelukt is: Gefelici-
teerd! Zoniet, zak dan niet weg in
waanhoop, maar oefen nog eens
de fasen waar nog werk te doen
was en probeer de test nog een
keer.

Maar wacht, er is meer!

Tot zover zijn we vooral bezig ge-
weest met wat MSFS ons vraagt te
doen in zijn PPL checkride. In een
echte PLL checkride zou je twee
maal zo lang in de lucht blijven en
zou er ook van je verwacht worden
om andere vaardigheden te de-
monstreren inclusief een clean en
dirty stall, een pratice forced lan-
ding, een short field landing en
misschien een glide approach.
En als je graag een beetje getest
wilt worden op een realistischer
niveau volg dan de instructies hier-
onder als je eenmaal de steile
bocht gemaakt hebt en op weg
bent naar Tacoma Narrows.
Op een willekeurig welk tijdstip na
de scherpe bocht, de steile bocht,
draai je het gas dicht en voer je
een ‘pratice forced landing’ uit met
de throttle dicht zoals omschreven
in de vorige aflevering. Hier zijn
nog een paar tips voor je. Gelukkig
vlieg je bij omstandigheden met
nul wind waardoor één factor bij
onze besluitvorming is opgelost.
Dus kies het langste landingsge-
bied uit in je omgeving. Bovendien,
realiseer je dat er in deze omge-
ving maar weinig landingsmoge-
lijkheden zijn zodat het goed is om
een beetje vooruit te plannen en je

beslissing niet tot op het laatst te
laten aankomen.
Als je nadert tot op 200ft AGL op
de final tijdens de oefening ‘ge-
dwongen landing’ geef dan weer
rustig vol gas, en maak een go
around, zet de flaps omhoog en
klim weer terug naar 2.000ft. Als je
het niet best deed op deze practice
forced landing (sorry, het is een
standaardterm) probeer het dan
nog een keer om te kijken of je het
nu wel onder de knie hebt. Mis-
schien ontvang je wel een vorm
van welwillendheid van je exami-
nator. In onze default vliegtest vlo-
gen we een enkel circuit om te
eindigen met een full stop. Maar
maak eens van je eerste approach
en landing een normale touch and
go. Doe na het tweede circuit een
short field landing en daarna een
full stop. Doe dan een short-field-
take-off tot 200ft AGL voordat je
weer in het normale circuit gaat
vliegen met dan een full stop lan-
ding om de test af te ronden.

De volgende keer

De afgelopen 11 aflevering hebben
we je laten kennis maken met
overbekende vliegtechnieken waar
je een betere piloot van wordt en
waardoor je ook meer plezier be-
leeft aan de flightsim. Vanaf de
volgende aflevering gaan we nieu-
we feiten leren en gaan we naviga-
tietechnieken ontwikkelen voor
het vliegen op zicht uit de echte
wereld die je overal in de flightsim
kunt gebruiken.

Niet-FS vliegers kunnen deze check-
ride nog verder uitbreiden met een
nieuwe uitdaging door een practice
forced landing toe te voegen.


