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F L I G H T S I M  Z E E L A N D
!

Beechcraft D18S

18
Beechcraft 18 van Carenado.
Mooi man! En geen problemen
dat Carenado de systemen on-
voldoende simuleert. Er zitten
niet zo veel systemen (FMC,
enz.) In een dergelijke oude
kist.

Majestic Dash 8 Q400 ver-
volg: de FMC (FMS) deel 4

We gaan een vluchtplan in de FMC
zetten en dit is een beetje onna-
tuurlijk vluchtplan om wat extra
grappen en grollen in te bouwen.
En hebben we dan alles gehad van
de FMC? Dacht ik niet. Wordt ver-
volgd.

GENERAL AVIATION (GA)
BACK TO BASICS, serie 2
les 1: navigeren op zicht

In de tweede serie gaan we je
begrip van navigatie, motorpres-
taties en het gedrag van het sa-
menbouwsel ‘vliegtuig’ verder
uitbouwen. En kaarten worden
nu een onderdeel van onze stu-
die.

Landingsbaan vliegveld Mid-
den-Zeeland verlegd voor va-
kantiepark. Gaan de emoties het
kookpunt naderen?

Little Navmap

Vervolg, bijdrage van Gradus Ha-
geman.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
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Verslag van de GA-bijeenkomst van 20 septem-
ber j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
4 oktober j.l. in 's Heer Arendskerke
Reparatiedag, of eigenlijk reparatie-avond. Om te beginnen de
Airbus. Erik zou op het scherm laten zien hoe alle knoppen wer-
ken. Maar het was hem niet gelukt om de nieuwe Airbus draaiend
te krijgen in P3D v4.3 na een geheel nieuwe installatie van P3D.
De rest van de reparaties was een vervolg op de Fly In van 20
september: ‘anderen kunnen mij wel zien bij het multi player vliegen maar ik zie
hen niet.’ Of in elk geval problemen in deze categorie. Weer even JoinFS op het
scherm gezet. De versie die wij momenteel gebruiken want dat verandert ook elke
keer en een en ander nagelopen. Trouwens hetzelfde ook maar even gedaan met
TeamSpeak. Na een brede discussie (altijd nuttig) kwam eruit rollen dat SimCon-
nect niet werkt/niet geïnstalleerd is. Vroeger deed P3D dat automatisch maar in
versie 4 niet meer. Waarom niet? Nou ja, hier staat hij: open P3D > redist > inter-
face > FSX-SP2-XPACK > retail > lib> SimConnect.msi en dan installeren. Aan het
eind van de avond konden beide Jannen en Jaap elkaar wel zien. Een aha-erlebnis
(Nederlandse spelling).

En toen kwam er nog meer op gang want als SimConnect niet geïnstalleerd is hoe
zit het dan met FSUIPC. Dat gaat toch ook automatisch? Nee dus. Verschillende
software fabrikanten leveren de service om de ‘gratis’ versie van FSUIPC te instal-
leren maar niet allemaal. Dus achteraf even doen/checken. En misschien moet je
wel de complete betaalde versie hebben voor bepaalde vliegtuigen. En dan begin je
te denken: wordt het niet functioneren van de Airbus misschien daardoor veroor-
zaakt? Ga erin duiken.

Jaap O. Was op bezoek geweest bij de werkers van NL2000 en er komt een nieuwe
versie van NL2000, in twee uitvoeringen. De eerste zal rond 50GB zijn en de twee-
de rond 128GB(!). Het aantal medewerkers is gelukkig weer gegroeid. Ligt nog een
boel werk te wachten. Medio 2019 of later misschien? Toch weer gratis en dat
komt doordat NL2000 gebruik maakt van luchtopnamen van vooral de KLM en die
stellen het niet op prijs als je centjes wilt verdienen met hun producten.

Carlo heef ook altijd een presentatie en vaak over X-Plane. Mooie beelden op het
scherm, maar dit keer ging het over hardware. Hij had de complete set van Thrust-
master Hotas meegenomen, 389 euro, valt dus wel mee. Saitek heeft een setje dat

erop lijkt maar als je de twee merken naast elkaar ziet is
de keus niet moeilijk. Loodzwaar dit spul. Vereist enig
knutselwerk als je dit deel wil laten uitmaken van je
vliegstoel. Vooral voor helicoptervliegen geschikt vindt
Carlo, tenminste in X-Plane, want in FSX/P3D is helicop-
tervliegen maar een knullig gebeuren. Je zet op de rech-
ter throttle het toerental en kunt dan de linker throttle
gebruiken voor de collector. En met een schakelaar kan
je de governor inschakelen die je toerental aanpast aan
de stand van de bladen. Ik hoop dat ik het goed vertel.
Heel, veel knopjes.

Erik.

Het valt allemaal niet mee.

Onze eerste Fly In op donderdag 20 september kwam maar
moeizaam los van de grond.  Op zichzelf kwamen de eerste
Teamspeak verbindingen wel tot stand, maar bij velen viel die weer weg zodra
er iets werd aangeklikt. Daarbij werd gaandeweg onze eigen wifi verdacht van
dienstweigering. Al met al gingen we door op de wifi van het Arendshuis en
konden we ons richten op TS3 versie 321 zoals aanbevolen.
Tja, en als sommigen dan toch doodleuk oude versies gebruiken moet je niet
gek opkijken als het niet goed werkt. Ook daar kwamen we na enig gepruts
wel achter. Voortaan maar het woordje 'versie verplicht' gebruiken in een aan-
kondiging? We begrijpen de angst voor updates met rampzalige gevolgen;
juist om dat te voorkomen hebben we afgesproken dat Ko bepaalt wanneer we
op welke versie van TS en JFS overstappen. Ieder staat vrij een hogere versie
te proberen; als dat probleemloos is komt er weer een bericht van Ko om op te
waarderen. Al met al was het weer een lesje in versie-management!

En waarom bij enkelen JoinFS niet goed werkte? Of toetsen voor TS micro-
foon activatie niet reageerden? Joysticks en headsetjes vergeten? Desinteresse?
Het is maar goed dat wij met beide benen op de grond blijven want een 'walk
around' thuis had dit soort problemen eerder aan het licht kunnen brengen.
Het vliegen bleef dus beperkt tot enkelen waaronder onze zeer gewaardeerde
Friese vliegers. Onder hen Louk Guntenaar die bereid is zijn echte wereld

vliegervaring en RT kennis
met ons te delen. Voorlo-
pig zal ook hij met ons
meevliegen in de mp's. De
Friezen zijn altijd welkom.
Uiteindelijk wisten enkelen
EHRD te bereiken en
klonk de vraag om de Fly
In te herhalen.
Dat viel dus weer reuze
mee!

Ron.



Carenado is uitgekomen met de Beechcraft D18S
en het opvallende is dat ze een nieuwe piloot
hebben aangenomen, al een wat oudere piloot,
wellicht een herintreder die ze waarschijnlijk heb-
ben aangenomen voor zijn ervaring op de Beech.
In elk geval niet meer de tweelingbroertjes in de
Carenado cockpit en dat is een verademing. Ande-
re piloten zijn Mickey Rooney en Buddy Hacket in
de film It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World waarin
de Beech een belangrijke rol speelt. Laten we zeg-

gen een andere stijl van vliegen dan van de rust-
gevende herintreder in de foto hierboven.

In 1924 begon Walter Herschel Beech het bedrijf
Travel Air, een kleine vliegtuigbouwer die in in
1929 opging in Curtiss-Wright. Beech werd na de
overname het hoofd van de vliegtuigdivisie en vice-
president van de verkoopafdeling van Curtiss
Wright. Deze functie beviel hem echter niet, omdat
hij te ver van de ontwikkeling en productie van
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vliegtuigen stond en daarom begon hij in 1932
voor zichzelf samen met zijn vrouw Olive Ann
Beech. Walter Beech ontwierp samen met zijn ont-
werper Ted Wells zijn eerste toestel onder de
naam Beechcraft: de Beechcraft Staggerwing. Er
werden meer dan 750 van deze toestellen ge-
bouwd waaronder 270 voor de United States Air
Force die ze gebruikte tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. In 1942 kreeg Beechcraft voor het eerst
een "E" Award, een prijs om bedrijven te belonen
die tijdens de Tweede Wereldoorlog legermateri-
eel voor de United States Army produceerden.
Beechcraft zou deze prijs de volgende vier jaar ook
nog krijgen waarmee Beechcraft tot de vijf procent

van materieelproducerende bedrijven behoort die
deze prijs vijf jaar op rij gewonnen hebben. Beech-
craft leverde aan de US Army vooral Beechcraft
18's.
De Staggerwing was een mooi vliegtuig dat opviel
doordat de bovenste vleugel achter de onderste
was geplaatst (staggered behind) en ook het in-
trekbare landingsgestel was ongewoon voor die
tijd. Het resultaat was een ‘slick’ vliegtuig. De ver-
koop kwam maar langzaam op gang. Het was een
duur, volledig handgemaakt vliegtuig gemaakt vol-
gens de oude traditie: linnen bekleding op een sta-
len buizenframe voor de romp en houten schotten
in de vleugels, waarvan de bekleding deels van

multiplex was. De constructie was complex en dus
duur. Maar de combinatie van mooie stroomlij-
ning, licht gewicht, een krachtige stermotor en een
luxueuze cabine met leer en mohair afgewerkt
zorgde ervoor dat de belangstelling en de verko-
pen toch gestaag begonnen te groeien. Als je een
Staggerwing had, dan had je iets om mee voor de
dag te komen, de biz jet van zijn tijd.

De Beechcraft model 18 was ontworpen volgens
de filosofie van begin jaren ’30. Dit hield onder an-
dere in dat een modern tweemotorig vliegtuig een
richtingsroer moest hebben achter iedere motor
voor een optimale effectiviteit van de besturing.



De eerste vlucht vond plaats op 15 januari 1937.
Met de Tweede Wereldoorlog op komst kregen
ook de militaire authoriteiten interesse in deze ma-
chine. Meer dan 90% van alle Amerikaanse naviga-
tors en bommenrichters die in de oorlog zijn
ingezet, kregen hun opleiding op dit type. De
Beech 18 werd continu geproduceerd van 1937 tot
november 1969, meer dan 32 jaar, en dat was
toentertijd een record. Meer dan 9.000 exempla-
ren werden gebouwd waardoor het een van de
meest gebruikte lichtere vliegtuigen werd. Over de
hele wereld werd hij verkocht als executive vlieg-
tuig, als utility vliegtuig, vrachtvliegtuig, passagiers
airliner, met staartwiel, met neuswiel, met ski’s, en
met drijvers. Over het geheel bleek in 1970 dat er
32 variaties gemaakt zijn. Het Carenado vliegtuig is
de D18S die al een iets vergrote romp had zoals bij
de E18S waarvan de productie in 1955 begon.

In het begin kreeg de productie een eerste zetje
toen Nationalistisch China US$750.000 op tafel leg-

de voor zes M18R lichte bommenwerpers, maar
toen de U.S. eenmaal aan de oorlog gingen deelne-
men waren nog maar 39 vliegtuigen van de 18S ge-
produceerd, waarvan 29 voor burgerklanten. Het
werk begon pas serieus toen een variant specifiek

voor de training van militaire piloten, bommenrich-
ters, boordschutters en navigators werd besteld.
En daarna werden er vele, vele varianten ge-
bouwd.

Het is Carenado weer gelukt een prachtig vliegtuig
te leveren. Dat kon je al zien op pagina 1 van deze

Notam en hieronder zie je het interieur. Schitte-
rend! Als je dan nog even de Garmin GTN 750-650
installeert in deze kist ben je weer helemaal het
mannetje. Er is een hechte gemeenschap van
Beech 18 vliegers en restaurateurs.

Erik



Maak je geen zorgen, er komen gro-
tere afbeeldingen van de kaart en
ook detailkaarten. De liefhebbertjes
hebben het al herkend: een kaart in
Skyvector. Daar kan iedereen over
beschikken en hier is de variant met
de Victor Routes gekozen want de
Dash 8 Q400 is bij uitstek geschikt
voor de lagere routes. En in dit
vluchtplan zitten een paar trucs: die
hele scherpe bocht die normaal ge-
sproken door de FMC afgerond
wordt, maar wij gaan de FMC op-
dracht geven toch over het betref-
fende baken heen te vliegen en wat
gaat hij dan doen? En ook een krui-
sing van twee Victor Routes die
geen officiële kruising is. Die gaan
we dan maken. Kan allemaal met de
Dash of eigenlijk dankzij Majestic
die deze professionele software
heeft gemaakt.

We gaan een vluchtplan maken van Gat-
wick EGKK naar Cambridge EGSC maar
dan volgens een onlogische route waar-
door we wat rariteiten kunnen inbou-
wen. De route is als volgt, met de SID
KENE3P al ingebouwd:
EGKK KENE3P KENET N14 OKTAD
TELBA P18 STAFA L8 HON
522133N0011820W  DTY M189 OL-
NEY  BANTO P155 SIVDA EGSC.
Dat is de route die je op de SkyVector-
kaart hierboven ziet. De SID KENE3P is
hier niet weergegeven omdat SkyVector
geen SIDs en STARs weergeeft. In prin-
cipe dan. Het gaat ons hier om het punt
STAFA, waar die scherpe bocht is die we
niet willen afsnijden, we willen over
STAFA heenvliegen. STAFA is een officië-
le kruising van Victor-routes en het
tweede punt is HON1 522133N
0011820W een niet officiële kruising van
routes. Beide punten zijn rood omcir-

keld. Hieronder zie je pagina 1 van dit
vluchtplan in de FMC. Als het vluchtplan
er compleet in zit en we onze instructeur
die naast ons zit laten merken dat we

eigenlijk wel tevreden zijn met het re-
sultaat drukt hij ergens op een paneel
een zekering in en dan is onze FMC he-
lemaal dood. Hier zie je dat zekerings-
paneel dat achter onze linkerschouder
zit. Met de boosdoener omcirkeld. Geen

nood, dan gebruiken we toch de rechter
FMC. En als we daar naartoe verhuizen
zien we in het geheel geen vluchtplan.
Balen! Wat we vergeten waren is dat we
altijd als het vluchtplan klaar is dit moe-
ten kopiëren naar de tweede FMC met
de functie ‘crossfill’. Je ziet hem hier:

Twee separate FMCs dat is dus luxe ver-
geleken bij andere software, bovendien

werken de zekeringen ook. Nu we dit
XFILL op een beetje hardhandige manier
geleerd hebben gaan we de complete
route invoeren.
Je opent FPL (flight plan) en voert daar
in EGKK, dan krijg je de gegevens van
EGKK voor je die je moet accepteren
(nog een keer ENTER drukken) en dan
druk je op MENU om de baan te kiezen
en om de SID te kiezen. Je drukt op
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DEPART en dan krijg je een lijst met
runways. We vertrekken van runway
08R en dat is nummer 2 in het lijstje.
Deze 2 vul je in waar de cursor staat.

Dus niet het runway nummer. Het gaat
net even anders allemaal bij de Dash.
Weer ENTER en dan krijg je de lijst met
SIDs waar we kiezen voor de KENE3P
SID, dat is nummer 7 in de lijst dus voe-
ren we -7- in. De FMC is zo vriendelijk
om ons ook nog even een overzichtje te
geven van wat we nu hebben ingevoerd

en dan gaan we terug naar het vlucht-
plan, waar nu de SID in staat:

Je ziet in de rechterkolom de hoogte-
voorschriften. Een pijltje naar boven
betekent dat je boven deze hoogte moet
zitten, dus boven 710ft, boven 1210ft,
boven 2500ft en dan precies op 3000ft.
Dit zijn hoogte-adviezen, d.w.z. Je zult
dit zelf moeten instellen op de autopilot
(of op de hand vliegen) want de Dash
heeft geen VNAV (Vertical Navigation)
alleen in het laatste gedeelte van de
vlucht, de nadering/approach. Maar
daarover later. De praktijk is natuurlijk
dat je 3000ft instelt op de autopilot en
voor de eerste drie waypoints checkt of
je boven de opgegeven hoogtes blijft.
De SID staat erin en we kunnen nu aan
de route beginnen. Als we even doorbla-
deren naar pagina 3 van het vluchtplan
zien we ‘NO LINK’ knipperend staan. De
FMC zet bij het maken van het vlucht-
plan standaard deze term erin wanneer
er sprake is van een transition, een

overgang naar het volgende deel. Om
dit weg te krijgen druk je op de knop
ernaast en dan krijg je een scherm met
rechts bovenin DELETE. Daarop drukken
en klaar. Nu kunnen we aan de feitelijke
route beginnen.

De SID eindigt op KENET en dan moeten
we de N14 airway gaan volgen. Daartoe
druk je op de toets LIST onder het
scherm en dan heb je een keuze uit ver-
schillende mogelijkheden, zoals NDB,
VOR, AIRWAY. Dit lijkt omslachtig omdat
je bijvoorbeeld in de PMDG 737 de air-

way rechtstreeks kan inbrengen en hier
nog eerst op LIST moet drukken. Maar
dat went snel. Bovendien die pagina
LIST geeft ons een aantal extra moge-
lijkheden waardoor het maken van een
vluchtplan behoorlijk flexibel is. We kie-
zen voor AIRWAY en daar vind je de
N14, dus vullen we nummer 2 in op de
cursor. Daarna vraagt de FMC waar we
de N14 willen verlaten en dat is OKTAD
dus nummer 2. UGNUS (een waypoint
op de N14) en OKTAD zijn nu toege-
voegd. Weer twee pennen gebreid, zo
komen we er wel. Je ziet ook dat de
voorgeschreven hoogte op KENET 4000ft

is en die voeren we dus in als we DET36
voorbij zijn. Daarna is de hoogte vrij,
nou ja vrij, wat ATC ons voorschrijft. We
zitten hier in een van de drukste regio’s
van de wereld dus handhaving van de
voorgeschreven hoogte is belangrijk. Na
OKTAD moeten we even doorvliegen
naar TELBA die we apart invoeren. Niet
altijd sluiten airways keurig op elkaar



aan. TELBA kan je rechtstreeks invoe-
ren, daar heb je de LIST niet voor nodig.
Je geeft dan ENTER, dan zie je nog even

de gegevens van deze intersectie en dan
geef je nog een keer ENTER en dan
staat TELBA erin.

Daarna stappen we over naar airway
P18 en dat gaat weer volgens dezelfde
procedure. Bij STAFA verlaten we deze
airway. En zo broddelen we lekker door,

van airway P18 via STAFA naar airway
L8 en dan naar HON (Honiley). STAFA
was het waypoint waar we die scherpe
bocht moeten maken en waarbij we niet
willen dat de bocht wordt afgesneden
maar we ook echt over STAFA heen vlie-
gen. Na HON moeten we een waypoint
handmatig aanmaken op de kruising van
de P155 en de M605 want dat bestaat
nog niet. Nog even twee kaartjes onder
elkaar om te laten zien hoe dat zat.

Waarom we dat doen? Zomaar, omdat
het leuk is. Elk punt op aarde heeft een
geografische lengte en breedte en die
kunnen we in SkyVector voor dit nieuwe
waypoint uitlezen door met de rechter-
muisknop te klikken (Bij Little Navmap
worden de lengte- en breedtegraad on-
der in het hoofdvenster weergegeven).
En die waarden moeten dus in de FMC.
De breedte is 52 graden, 21,33 minuten
Noord en 1 graad 18,20 minuten West.
Na HON in het vluchtplan voeren we
HON1 in We drukken op DATA dan op
WAYPOINT en in het venster DEFINE
WPT voeren we deze waarden in. We

noemen dit waypoint HON1, het eerste
waypoint na HON (in het derde plaatje
moet HON2 HON1 zijn, regiefoutje). En
als we dan weer op FPL drukken krijgen
we het beeld zoals in het onderste plaat-
je. Daarna moeten we wel even Daven-
try DTY handmatig invoeren. Daarna de
M189 airway tot OLNEY dan airway P166
tot BANTO en tot slot airway P155 naar
SIVDA. Zo dat zijn nogal wat wisselin-
gen maar dat is natuurlijk gedaan om
een beetje routine op te doen. En dan
sluiten we af met de luchthaven van
bestemming EGSC. Zo dus:

En nu de nadering. Wat dacht je van een
mooie DME/ARC nadering? En wel op
baan 23 die een ILS heeft. Op de vol-
gende pagina heb ik een deel van de
approach plate voor baan 23 afgedrukt
maar het is natuurlijk een goede ge-
woonte om zelf even de complete ap-
proach plate van het internet te halen.
Als je simpelweg in Google intypt: ap-
proach plates EGSC dan kom je een heel
eind. Je moet zoeken naar de ILS/DME/
NDB(L) Rwy 23. En op die approach pla-
te kan je in een kadertje al lezen: Direct
Arrival not available without DME I-CMG.
Max IAS 210KT. Dus de ILS direct invlie-
gen kan niet je moet een boog beschrij-
ven met I-CMG als middelpunt warvan
je een afstand moet houden van 10nm
en de maximale Indicated Airspeed is
210kts. Je kunt deze ARC gewoon vlie-
gen door de autopilot op heading hold
zetten en dan je DME (Distance Mease-



ring Equipment) steeds checken want je
moet om een mooie arc vliegen en de
afstand tot het baken gelijk houden, dus
dat betekent voortdurend je heading
bijstellen. En stel je nu eens voor dat je
dat door de FMC kon laten doen. Daar
heb je dat ding toch voor.
We gaan naar de laatste pagina van het
vluchtplan (de laatste afbeelding op de
vorige pagina) klikken naast EGSC en
dan op de MENU-knop en daar kiezen
we LSK (Line Select Key) 4, dat is ARRI-
VAL. Daar kiezen we nummertje 3 ofwel
rwy 23. We hebben hier geen STAR
(sorry, dit artikel vertelt niet hoe STARs
/approaches in elkaar zitten, het gaat
hier om de FMC van de Dash) dus alleen
een aproach n.l. De I23 (letter -I- van
ILS en rwy 23) en dan ziet het er zo uit.

En we zien ook weer NO LINK knippe-
ren. Dat is erin gezet omdat het een
transition is die we nog moeten goed-
keuren. We kunnen ook zelf zo een NO
LINK erin zetten en dat is gebruikelijk bij
de overstap van ROUTE naar ARRIVAL.

Waarom? Omdat we nog niet weten wat
ATC voor ons in petto heeft. Die NO
LINK herinnert ons eraan dat we dat nog
in orde moeten maken.
De ILS staat erin, nu moeten we een
zestal punten aanmaken voor het vlie-
gen van de arc. Maar eerst gaan we de
route checken, zoals hij er op dit mo-
ment in staat. Checken op de kaart.
Daartoe gaan we naar het EFIS-paneel
dat vlak onder de FMC zit en gebruiken
de knop FORMAT voor de weergave van
de route en de draaiknop RANGE voor
in- en uitzoomen. Als we op FORMAT
drukken krijgen we onderstaand beeld

op de MFD te zien. Dit is de SID met het
vertrek van Gatwick. En dan is het ver-
der drukken op de NEXT toets van de
FMC om door de route te lopen en om
bijvoorbeeld het vluchtplan te checken
op DISCO’s (discontinuities) of anders
gezegd NO LINKS. Rechtsboven zie je de
nadering op Cambridge met de ILS al

ingevoerd maar daar moeten we nog
een arc maken zoals dat aangegeven
werd op de approach plate. Als begin-
punt voor die arc nemen we SIVDA. We
maken op nummertje 20 meteen onder
SIVDA eem waypoint aan dat we IMCG1
noemen. De FMC heeft een referentie-
punt nodig om dit punt aan te maken en
daarvoor kiezen we CAM de IAF (Initial
Approach Fix) voor Cambridge. Vanuit
hier kiezen we een radiaal nl. 300° en
een afstand tot CAM en die is 10,2nm.
Dat ziet er zo uit:

Je drukt op ENTER om dit te accepteren.
En dan staat IMCG1 in het vluchtplan na
SIVDA op plaats 20. Op plaats 21 zetten
we IMCG2, dan ENTER en daar vullen
we als radiaal in 320°. Dat zie op het
plaatje op de volgende pagina. En zo



maken we ook IMCG3 (radiaal 340,
enz), 4, 5 en 6 aan, zodat de laatste
pagina van ons vluchtplan er als volgt
uitziet:

Je ziet ook dat er rechts een hoogte is
ingevuld. Op de approach plate kan je
zien dat je de arc invliegt op een hoogte
van 2000ft of hoger en die hoogte moet
je bij alle zes waypoints met de hand
invoeren. Geen kopieer-plak hier moge-
lijk. Dan draaien we de ILS-nadering in
op een hoogte van 1700ft en dat kan je

terugvinden in het verticale profiel van
de approach plate dat je hier onderaan
de pagina ziet. Als je dat gedaan hebt
heb je het hoogteprofiel van de ap-
proach in de FMC staan en je had al de
hoogtes van de SID erin, maar de Dash8
Q400 heeft geen VNAV dus dat zul je
moeten oplossen met handmatig je
hoogtes instellen. Er is een soort van
VNAV voor de approach maar dat is
meer een berekening van je Top of Des-
cent (TOD). Die doen we de volgende
keer. Nu moeten we nog even SIVDA
kwijt zien te raken want de kaart op de
MPD laat het volgende beeld zien en dat

is niet oké. Klik in het vluchtplan naast
SIVDA, dan op MENU en dan op DELETE,
dan krijgen we een betere route. We
kunnen overwegen om ook BANTO eruit
te gooien maar dat kan later altijd nog.

Een beetje afhankelijk van wat ATC voor
plannen met ons heeft. Voor voorlopig
laten we het zo en dan ziet het er zo uit:

En dat is ons complete vluchtplan. Wat
we nu doen is het vluchtplan opslaan en
overzetten naar de rechter FMC. We
drukken in de rechter FMC op DATA en
dan op XFILL en daar kunnen we het
vluchtplan overzetten maar ook FUEL,
de stand van zaken met de brandstof,
misschien ook wel handig.

Eigenlijk zouden we nu kunnen gaan
vliegen. Nou, toch weer niet want we
moeten de gehele performance nog af-
handelen, dus aantal passagiers, vracht,
brandstof, centre of gravity enz. En ik
moet nog laten zien hoe je het vliegtuig
zo ver krijgt dat hij die scherpe bocht bij
STAFA niet gaat afronden. Ach, en nog
veel, veel meer, bijvoorbeeld hoe zet ik
een holding erin, vaak een acute reden
tot paniek als ATC ons opdracht geeft in
een holding te vliegen. We zijn er dus
nog niet. De FMC van de Majestic heeft
allerlei verborgen kwaliteiten en het zou
zonde zijn als we die niet verkennen. Hij
kan zeker de vergelijking met de FMC
van de PMDG 737NGX aan. Studeren?
Yes, studeren, het mooiste dat er is.

Met de artikelen over de FMC volg ik
volledig de video van FlightSim481.
Kijk even hier:

https://www.youtube.com/watch?v=33
WoRpO36Bw

Erik

https://www.youtube.com/watch?v=33WoRpO36Bw
https://www.youtube.com/watch?v=33WoRpO36Bw


De lucht in

De sleutel tot het begrijpen van
vliegtuignavigatie en -prestaties is
het je eigen maken van de eigen-
schappen van het medium waar we
doorheen reizen: lucht. We nemen
het als vanzelfsprekend aan die
lucht maar hoe lucht werkt bij ver-
schillende temperaturen, druk en
verschillende hoogtes heeft een
directe invloed op hoe we ons
vliegtuig moeten configureren ten-
einde tijd en brandstof (geld) te
besparen terwijl we tegelijkertijd
moeten leren hoe we met de ver-
schillende systemen moeten om-
gaan om hun levensduur te
verlengen (geld). De invloed van

de lucht om ons heen bepaalt ook
hoe veilig wij onze weg kunnen
vinden daarboven.
Laten we beginnen met misschien
wel de belangrijkste eigenschap
van lucht voor ons vliegeniers:
luchtdruk. Stel je een verticale ko-
lom van lucht voor die opstijgt
vanaf zeeniveau tot aan de top van

GENERAL AVIATION (GA) BACK TO BASICS, serie 2 les 1: navigeren op zicht

Een terugval van de luchtdruk, tempera-
tuur en dichtheid resulterend in een te-
rugval van 75% van het klimvermogen.

Luchtdruk
neemt af als
de hoogte
toeneemt.



de atmosfeer. Omdat lucht niet ge-
wichtloos is kunnen we begrijpen
dat we op de bodem van de lucht-
kolom (op zeeniveau) we in staat
zijn om het gewicht te bepalen van
de totale hoeveelheid lucht die in
die kolom boven ons zit. Dat is
standaard ongeveer 1 ton per vier-
kante voet (14.7lb per sq in of
1,03kg/vierkante cm). Als we moe-
ten klimmen naar 10.000ft kunnen
we zien in het plaatje met die
luchtkolom op de vorige pagina
dat de kolom die nu boven ons is
kleiner is dan op zeeniveau en
daaruit volgt dat de luchtdruk op
10.000ft lager is dan op zeeniveau.
Nog twee andere eigenschappen
van lucht die we voor dit moment
zullen moeten begrijpen zijn tem-
peratuur en density (dichtheid). Bij
dit soort metingen en vergelijkin-
gen gaat men altijd uit van een
standaard. De standaardtempera-
tuur van lucht op zeeniveau heeft
men gesteld op 15°C (59°F). Als de
temperatuur van de lucht toeneemt
gaan de moleculen verder van el-
kaar staan wat inhoudt dat er zich
nu minder luchtmoleculen bevin-
den in een bepaald volume. Dus
als onze luchttemperatuur omhoog
gaat, gaat de luchtdichtheid (densi-
ty) omlaag en omgekeerd.

Wat betekent dat voor ons?

Laten we een paar zaken demon-
streren om te laten zien dat deze
eigenschappen van lucht ook de
flight simulation piloot beïnvloe-
den. In flight simulators zijn ook

uitgerust met tamelijk krachtige
weermachines die ons in staat stel-
len deze basiseigenschappen te
variëren en ook al ben je je er niet
van bewust, het downloaden en
draaien van ‘live weather’ voert
deze veranderingen in je flight si-
mulator in waardoor de prestaties
van je vliegtuig herberekend wor-
den volgens deze nieuwe gege-
vens. Het voegt dus niet alleen
maar wolken toe.
Open het venster voor het instellen
van het weer in je simulator en pas
de condities aan zodat je een tem-
peratuur hebt van rond de 0°C
(32°F), een erg hoge luchtdruk van
1050mb (31 imHG). Je zult metri-
sche of imperial weergaven zien
afhankelijk van hoe je flight simu-
lator is ingesteld. Om er zeker van
te zijn dat je vliegveld niet volledig
in de mist verdwenen is zet je het
dauwpunt stevig beneden de lucht-
temperatuur. Kies je gebruikelijke
thuishaven uit en neem een voor

jou bekend vliegtuig
en taxi naar het ein-
de van de baan, line
up en voer een nor-
male take-off. Ter-
wijl je dit doet
noteer dan goed in
je geheugen waar
precies het lift-off
punt ligt op de zij-
kant van de baan.
Zet het vliegtuig in
een schone configu-
ratie (flaps in, enz.)

en zet hem in een normale klim
recht vooruit. Zodra je de 1000ft
boven grondniveau passeert noteer
je je stijgsnelheid dus het aantal ft/
min. De lucht bij deze oefening is
heel dicht en de luchtdruk is erg
hoog. Dat betekent in de praktijk
dat het vliegtuig veel lift genereert
en dat zie je ook aan de snelle lift-
off en een goede verticale snelheid
van 780ft per minuut.
Keer nu weer terug naar dezelfde
baandrempel in hetzelfde vliegtuig
met dezelfde hoeveelheid brand-
stof aan boord. Ga dan weer naar
het venster met de temperatuur/
luchtdruk dialoogbox en voer een
temperatuur in van 40°C/104°F met
een erg lage luchtdruk van 948mb
(27.99 in.HG). Als je zoals ik in
eerste instantie een klein plaatse-
lijk vliegveldje had gekozen zou
het kunnen zijn dat je helemaal
niet van de grond komt. Toen het
eenmaal lukte op een langere baan
was de verticale snelheid een arm-
zalige 210ft per minuut of onge-

veer 25% van dat van de eerste
oefening. Dat zag je op het plaatje
op de vorige pagina. Er was boven-
dien een 35% langere baan nodig
om los te komen. Hoewel deze
twee voorbeelden natuurlijk ex-
treem ver uit elkaar liggen bena-
drukken ze wel de noodzaak ook
voor virtuele piloten om met lucht-
druk, temperatuur en dichtheid
rekening te houden bij de vlucht-
planning en de uitvoering daarvan.
Terwijl deze voorbeelden het effect
van druk en temperatuur laten
zien op ons vliegtuig gaat het in
werkelijkheid nog een stuk verder
dan je op het eerste gezicht er-
vaart. Lichte vliegtuigen zijn na-
melijk normaal ‘ademende’ (geen
turbocharger) propellervliegtuigen
die een specifiek brandstof/lucht-
mengsel gebruiken om hun kracht
te leveren. Luchtdichtheid, lucht-
druk en luchtvochtigheid zijn
nauw verbonden, dus elke belang-

Je bewust zijn van de
luchtdruk is belangrijk om
de verticale scheiding te
handhaven.

Elf jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vlie-
gen. In die elf 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 1 van serie 2.

Erik



rijke verandering in een of meer-
dere van deze drie hebben ook een
belangrijke verandering in kracht
die de motor levert tot gevolg. We
zullen dit later in de serie behan-
delen.
Om het samen te vatten: de eigen-
schappen van de lucht zoals dicht-
heid, druk en temperatuur hebben
allemaal invloed op het aerodyna-
mische vermogen om lift te gene-
reren en ook op de prestaties van
de motoren. We kunnen die facto-
ren niet beïnvloeden en moeten
daarom de oplossing zoeken in
compenseren en in het correct om-
gaan met die motoren.

Een hoofd voor hoogtes

Luchtdruk, samen met het verloop
van die luchtdruk en het meten
ervan speelt ook een rol in een van
de meest kritische aspecten van de
moderne vliegerij: je hoogte bepa-
len en die ook handhaven. Lucht-
druk wordt gemeten door
verschillende typen barometers.
Hoogtemeters zijn in feite een vari-
ant van barometers die gebruik
maken van afgesloten metalen ka-
mers die vacuum getrokken zijn en
aneroide barometers genoemd
worden (in tegenstelling tot bij-
voorbeeld vloeistofbarometers).
Van daar is een verbinding ge-
maakt met de naald van onze klok
en wanneer de luchtdruk veran-
dert, verandert ook de uitlezing
van de klok.
In sommige delen van de wereld
ook nu nog wordt de luchtdruk in
luchtvaartkringen nog gemeten in
inches kwik of in ‘in.Hg’. De metri-
sche variant van in.Hg is millibars,
of tegenwoordig hectoPascals.

Deze waarden moeten voor alle
piloten gesneden koek zijn als de
standaard referentie luchtdruk die
we invoeren in onze hoogtemeter.
Om dit deel van het verhaal verder
uit te bouwen start je de flight si-
mulator op een vliegveld dicht bij
zee bijvoorbeeld Mandelieu/LFMD.
Zorg ervoor dat je de luchtdruk via
de pagina weather setting instelt

QNH is vaak al bekend bij nieuwe piloten
omdat het gebruikt wordt om de hoogte
te meten boven mean sea level (MSL:
gemiddeld zeeniveau). Luchtdruk veran-
dert over de tijd en afstand. We moeten
dus onze hoogtemeter(s) regelmatig
bijstellen.

Onze propellermotoren gebruiken de gewone lucht om ons heen dus hun prestaties
worden in belangrijke mate bepaald door de drie genoemde factoren: dichtheid,
druk en vochtigheid.

Hier is de oefening van de vorige pagina: het verschil in de plek van take-off bij
veranderde waarden van de atmosfeer.



op 1013mb (29.92 in.HG) en kijk
op je hoogtemeter. Die moet dicht
bij nul staan. Zet nu je vliegtuig
neer op een luchthaven die ligt op
1.000ft, bijvoorbeeld het dichtbij
gelegen Levaldigi/LIMZ. Verdraai
de barometerknop van de hoogte-
meter zodat de naald weer terug-
draait naar nul voet en kijk nu wat
de barometerinstelling op de hoog-
temeter nu zegt. Die moet nu rond
de 979mb (28.90 in.Hg) weegeven.
Wat leer je hieruit? Elke onnauw-
keurigheid in je barometerinstel-
ling van je hoogtemeter zorgt voor
een foute uitlezing van 30ft per
millibar (0.03 in.Hg).
‘Nou en?’, hoor ik je zeggen. Vlieg-

tuig A vliegt op 5.000ft met zijn
hoogtemeter correct ingesteld op
de luchtdruk van de omgeving
waar hij vliegt, laten we zeggen
1013mb. Vliegtuig B vliegt in de
tegenovergestelde richting en de
hoogtemeter geeft aan 5.500ft
maar hij heeft zijn hoogtemeter
niet veranderd na een vlucht van
een paar dagen geleden toen de
luchtdruk 997mb (29.44 in.Hg)
was. Beide geloven dat de verticale

scheiding in orde is, maar vliegtuig
B vliegt in feite 500ft lager dan hij
denkt en rechtstreeks in een con-
flict met meneer A. Als we later in
deze serie een aantal navigatie
praktijkoefeningen opstarten moet
je je bewust zijn van de correctie
hoogtemeterdefinities en hun ge-
bruik teneinde gevaarlijke situaties
als deze te vermijden.

QNE

We hebben gezien dat de stan-
daard of gemiddelde luchtdruk op
zeeniveau 1013mb (29.92 in.Hg) is.
Elke keer als we dit in de hoogte-
meter zetten, zeggen we dat we de
Pressure Height aan het meten
zijn. Onze hoogtemeter zal onze
hoogte meten relevant voor dit
standaard referentiepunt. Hij meet
niet onze hoogte boven de grond
of zelfs niet noodzakelijkerwijs
boven zeeniveau: hij meet onze
hoogte boven deze standaardda-
tum. Het plaatje hieronder laat het

standaard luchtdrukgegeven zien
dat op deze bewuste dag in het ge-
heel niet in de buurt komt van het
zeeniveau. QNE wordt normaler-
wijs over de hele wereld gebruikt
om de scheiding aan te geven wan-
neer je door het ‘Transition Level’
heen gaat. Dat is de hoogte waarop
piloten hun barometrisch referen-
tiepunt opnieuw moeten instellen
op de hoogtemeter, moeten omzet-
ten van lokale luchtdruk naar QNE
om zeker te stellen dat alle vlieg-
tuigen in de hogere luchtlagen ge-
bruik maken van dezelfde vastge-
legde en constante hoogtereferen-
tie. Dit transition level (of transiti-
on altitude) varieert van land tot
land afhankelijk van het terrein,
procedures, enz. Bijvoorbeeld, in
de USA wordt 18.000ft gehanteerd,
Nieuw Zeeland 13.000ft, Australië
10.000ft enz.

QNH

Natuurlijk varieert de luchtdruk
constant. Hij kan enorm verande-
ren afhankelijk van het weer in de

QNH meet onze hoogte boven de stan-
daard luchtdrukdatum en wordt speciaal
gebruikt op grotere hoogten boven de
transition hoogte.

De lokale luchtdruk verandert constant. We moeten regelmatig onze hoogtemeter-
instelling updaten.



regio en zoals we hiervoor zagen
kan elke millibar vertaald worden
in een 30ft verschil op je hoogte-
meter. Dus op lagere vlieghoogten
beneden het transition level zet je
typisch de QNH in je hoogtemeter
die de hoogte boven zeeniveau
weergeeft. En dat is een fijn refe-
rentiepunt om te gebruiken. Stel je
eens voor dat je aan het taxiën
bent op een landelijk veld, waar-
van je weet dat het op 532ft AMSL
ligt. Draai eenvoudig de knop van
de hoogtemeter totdat de naald op
ongeveer 530ft staat en dan weet je
dat je de correcte hoogtemeter re-
ferentie setting erin hebt staan. Als
alle andere vliegtuigen die opere-
ren op en rond het vliegveld ook
hun QNH correct hebben ingesteld
is het een stuk makkelijker om de
verticale scheiding en correctie
circuithoogte, enz. te handhaven.

Is het je opgevallen dat soms, als je
de ATC-frequentie verandert je
een nieuwe QNH setting krijgt? De
afbeelding hieronder maakt duide-
lijk dat we de QNH soms over be-
paalde tijd en afstand moeten
aanpassen om er zeker van te zijn
dat we nog steeds met hetzelfde
hoogtemeter referentiepunt wer-

ken als de andere vliegtuigen om
ons heen.

QFE

Tot slot gaan we nog even kijken
naar een minder voor komend ba-
rometrisch referentiepunt. We
hebben al gezien dat, indien onze
hoogtemeter correct is ingesteld,
QNE de hoogte boven de stan-
daard 1013mb datum weergeeft en
dat QNH de hoogte boven mean
sea level (MSL, gemiddelde zeeni-

veauhoogte) meet. QFE maakt nu
het plaatje rond door onze hoogte
boven de grond onder ons te me-
ten (AGL, Above Ground Level).
Door eenvoudig de knop op je
hoogtemeter te verdraaien totdat
de naald nul voet aanwijst kan je
in de onmiddellike omgeving rond-
vliegen en weten hoe hoog je bo-
ven de grond zit. Dat kan nuttig
zijn als je een lokaal vliegveld ver-
laat en van plan bent om na een
korte vlucht weer terug te keren.
Het wordt veel toegepast bij zweef-

vliegen bijvoorbeeld bij soaring
circles (langzaam in cirkels klim-
men op een thermiekbel).

TIME OUT

En dit is wel weer genoeg stof voor
de fanatiekelingen. De volgende
keer een blik op een paar belang-
rijke kaarten en hoe we een basis
vluchtplanning in elkaar zetten
voor onze eerste navigatie-oefe-
ning.

Als we verder komen in deze serie gaan we technieken van navigatie op zicht leren die ons helpen om zo ongeveer overal te
vliegen.



Dit was de kop in de PZC van
woensdag 19 september. Wat is
hier aan de hand, want de baan
was toch inmiddels verhard met
een moderne grondmengseltech-
niek en nu gaan ze hem weer ver-
leggen? De baan is nu oost-west
en dat zou noordoost-zuidwest
moeten worden. En dan vraag ik
mij af: zouden wij daar als
flightsimmer protest tegen kun-
nen aantekenen? Want wij zijn
niet gehoord! Een kwestie van
respect.

Driestar, een Utrechts familiebe-
drijf, grijpt zijn kans, althans is van
plan zijn kans te grijpen. Wat is het
geval? Het oorspronkelijke plan
was om hier niet meer dan 350 va-
kantiewoningen te plaatsen en de
gemeente Middelburg wilde dit
pushen en heeft, ik dacht, 4 miljoen
subsidie hierin gepompt. En toen
ging de projectontwikkelaar fail-
liet. Dus als er nu verder niks meer
van de grond komt zit Middelburg
met een strop van 4 miljoen. En ze
zaten al met een paar andere tegen-
vallers. En daarop heeft Driestar

zich opgeworpen als reddende en-
gel. Ze nemen de failliete boedel
over, maar volgens hen kan 350
vakantiewoningen niet rendabel
worden. Dat moeten er 800 wor-
den. Wat zeg je? Ja achthonderd.
En daarvoor moet ook nog wat

grond (landbouwgrond) vrij komen
dat weggehaald moet worden bij de
Maatschap Wilhelminapolder. En
de Maatschap Wilhelminapolder zit
hier helemaal niet op te wachten.
En verder moet de baan van EHMZ
gedraaid worden zodat de vliegtui-

gen niet over dat nieuwe park met
luxe vakantieverblijven heen vlie-
gen. En EHMZ zit helemaal niet te
wachten op het verdraaien van de
baan.
En nu is de acceptatie van als maar
meer vakantiewoningen dicht bij
de kust hier nogal afgenomen. Op
dit moment loopt bij de Raad van
State het conflict over de vakantie-
woningen aan de Brouwersdam
waar het beroemde surfcentrum
voor zou moeten wijken. En er was
ook nog een ander conflict aan het
Veerse Meer. Weggestemd als ik
mij goed kan herinneren. Men is
een beetje wakker geworden hier
en heeft niet meer zoveel zin in al
die vakantieparken. Blijft Middel-
burg dan zitten met een strop van 4
miljoen? Ach nou ja dat wordt wel
weer een keer gladgetrokken.

Trouwens meer vliegverkeer over
Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge?
Ik zie dat niet als ik naar de kaart
kijk en de circuits een beetje ken.

Erik

Landingsbaan vliegveld Midden-Zeeland verlegd voor vakantiepark
ARNEMUIDEN - Inwoners van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge moeten er rekening mee houden dat over enkele jaren vliegtuigen
over hun huizen komen. De landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden wordt namelijk gedraaid. Dat gebeurt zodat
vliegtuigen niet over het nieuw te bouwen recreatiepark Waterpark Veerse Meer komen.



Little Navmap
Na updates zijn de luchthavens als een wit plat vlak
(alleen de runways met lengtegegevens) op de kaart
te zien. Is dit weer / na welke instellingen, terug te
verkrijgen met de parkplaatsen en taxiways op het
beeld?

Het lijkt de klassieke fout te zijn bij de instelling Airac
van LNM. De maker heeft deze veel voorkomende ver-
gissing onderkend en zal bij een komende update dit
aanpassen waarbij je een waarschuwing krijgt. Wat ik
denk dat er aan de hand is:

Volg de instelling 3. Navigraph  . Je hebt vervolgens 3
mogelijkheden. Bij jou staat hoogstwaarschijnlijk regel
1 actief.   "......alle onderdelen" Activeer regel 2 of 3
en je zult alle informatie weer terugvinden op je afcad.
Waarom deze ogenschijnlijke onzinnige optie?

regel 1 is bedoeld wanneer bv. op een luchthaven een
runway vervalt/verplaatst etc. wordt. In een volgende
Airac wordt deze wijziging meegenomen. In de Flight-
sim blijft deze verandering onopgemerkt omdat je af-
cad niet aangepast wordt. Dit lijdt tot onzuivere infor-
matie. Vandaar de mogelijkheid het afcad te maskeren
en alleen de Airac runways te displayen zodat je de
juiste baan configuratie hebt. Je denkt misschien, ja

en, dat komt toch niet zoveel voor. Inderdaad, dat
klopt. Maar kijk voor de aardigheid eens naar onder-
staand 2 foto's die de huidige situatie op EHGG weer-
geeft. Runway 19-01 is recentelijk vervallen. Deze foto
geeft dus de werkelijkheid aan. Dit zijn de formele
landingsmogelijkheden.

Ikzelf gebruik nagenoeg alleen optie 2, de foto hier
direct boven. Maar voor de puristen is dus optie 1 be-
doeld.

Gradus Hageman.



Ingestuurd door Dick Willebrands


