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Airliner tutorial: afdaling- en
landingvoorbereidingen voor
rwy 18C op Schiphol

Vertaling van een artikel van Ri-
chard Benedikz van PC-Pilot. Ap-
proach op een grotere luchthaven
is gecompliceerd. Richard Bene-
dikz zet het nog even op een rij-
tje.

Nadat we in Notam 238 voor-
al de Garmin 1000 in de
Beech B200 hebben behan-
deld gaan we vliegen. Drie
karakteristieke vluchten voor
de B200. Een vertaling van
een artikel van Peter Stark
van PC-Pilot.

Little Navmap is volop in ont-
wikkeling. Het ‘kleine’ naviga-
tieprogramma is inmiddels
enorm veelzijdig als je het met
de concurrentie vergelijkt. Het
zou eigenlijk ‘GVNM’ (Great
Versatile Nav Map) moeten
heten.

Gradus Hageman vertelt.

Market Garden 2018

!
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Verslag van de GA-bijeenkomst van 18 oktober
j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
1 november j.l. in 's Heer Arendskerke
Het was Erik nog niet gelukt om de Airbus 318/319 te installeren
in P3Dv4.3 waardoor de interactieve presentie van deze kist niet
kon plaats vinden en we hadden derhalve een themaloze bijeen-
komst. Hoe vul je zo iets is?

Ron heeft al meerdere malen de andere clubleden nou eigenlijk
gesmeekt om ook eens met een presentatie te komen. Helaas. Een volgend en
afgezwakt verzoek van Ron was of iemand dan de taak op zich wilde nemen een
lijstje te maken van onderwerpen die men graag behandeld wilde hebben. Helaas.
Of toch niet helemaal:

Jaap van Liere kwam met het verzoek om de Jeppesen kaarten weer eens te be-
handelen. Daar is sinds Peter vd Meule niets meer aan gedaan. Ongetwijfeld wor-
den bedoeld de kaarten voor SIDs en STARs en dat is en blijft interessante en
complexe materie. Zou eigenlijk bij herhaling in ons klasje op het scherm  gezet
moeten worden. Jaap komt 6 december met een dergelijke kaart van een vlieg-
veld, liefst niet al te eenvoudig, om op het scherm te zetten en dan kan de discus-
sie los gaan. Goed plan van Jaap.

FSCommander moet bij samenwerking met P3Dv4 de database (scenery.cfg) van
P3D kunnen lezen en die staat op een andere plek dan vroeger: C-schijf > Pro-
gramData > Lockheed Martin > Prepar3D v 4. Maar waarom niet overstappen op
Little Namap de nieuwe gratis map/flightplanner die zich in razend tempo verder
ontwikkelt ook voor airliners. FSCommander is altijd bokkig geweest.

Prepar3D met één licentie op twee computers? In principe niet nee.

We hebben hangardagen gehad. Dus een hele dag bij elkaar komen en dan samen
vliegen or whatever. Hoeveel belangstelling om dit regelmatig te gaan doen? Be-
langstelling: eh, noel. (-0-)

We moeten de ontwikkelingen van VFR Real Scenery NexGen 3D van JustFlight in
de gaten houden. Zij komen eigenlijk tegelijk met ORBX met een volledig nieuwe
opzet van Engeland en Schotland (ORBX voor X-Plane). Mesh resolution 5m en
pixel resolution 1.2m per pixel toenemend naar 60cm/pixel voor luchthavens en
zo. Ze beloven een boost voor je frame rate. Ja, ja. JustFlight is goed bezig de
laatste tijd.

Pim is een helicoptersimulator aan het bouwen (X-Plane) en dat is natuurlijk heel
dankbaar om foto’s van te nemen en op de club te laten zien, vooral als Pim dan
enthousiat gaat vertellen over alle werk eraan. Lukt hem wel.

Trouwens, we kregen Jan K. Dit keer toch zo ver dat hij een van zijn problemen
ook via de beamer op het scherm plaatste. Het is een begin. Zoveel leuker als ook
anderen kunnen meegenieten van zijn problemen. Daar komen we voor! En Leen
gaat de volgende keer ook wat op het scherm zetten. Gaat het nu toch echt luk-
ken? Dat zijn toch ook presentaties.

Erik

Alles wees erop dat het een bijzondere avond zou kunnen worden.
Gezellige drukte vooraf met 19 man waarvan twee gasten en zelfs
Piet verscheen eindelijk weer op het tapijt. Voordat de koffie kwam
had Ron de twee gasten al aan de werkgroepleden (daarover straks
meer) voorgesteld.
Peter Smit is penningmeester van de interessegroep Flight simulator
(waarover straks meer!) gezeteld in Almere. Gevraagd gaf Peter uitleg over boven-
genoemde - voor velen mistige- structuur van onze HCC. Die is onderverdeeld in
regio's waarvan Zeeland er één is. Dat is tot zover wel duidelijk. De HCC is ook
verdeeld in 25 groeperingen - ook genaamd interessegroepen - kortweg IG's ge-
naamd. Voorbeelden zijn de IG Windows, IG Trainsimulator, IG Beleggen
en...inderdaad: er is ook een IG Flight Simulator in Almere. Omdat niet iedereen
daar in de buurt woont zijn er verspreid werkgroepen ontstaan. Daarom zijn wij
formeel een werkgroep Flight Simulator; door ons zelf verdeeld in GA (general avi-
aton) en Airliners. Peter vertelde ook hoe 'Almere' elke maand een hele zaterdag
bijeenkomt. Voor zoiets blijkt bij ons ook grote interesse dus gaan we onderzoeken
of ook onze wg FS met regelmaat een héle dag kan krijgen. Dus niet meer inciden-
tele Hangardagen maar - pak 'm beet - elk kwartaal een vaste dag. Of dat de za-
terdag moet worden is nog onduidelijk. U hoort er van.
Loek Guntenaar was met Peter meegereden om onze bijeenkomst te bezoeken.
Loek hield een boeiend pleidooi voor het volgen van enkele gouden regels in GA.
Dat maakt het simulatorvliegen niet alleen beter maar ook leuker! Het volgen van
een circuit is voor GA - en alles wat VFR vliegt - verplicht; tenzij er ATC is die an-
ders opdraagt. We hebben dit onderwerp al meermalen besproken en ik hoop dat
we langzaamaan er aan gaan wennen dat we ook bij VFR ons aan de regels probe-
ren te houden. De Airliners volgen ook hun routes, dus waarom GA niet? Maar we
zijn niet rigide, het blijft een liefhebberij en we schieten je niet uit de lucht als het
anders moet of gaat.
Bij de vragenronde kunnen we altijd rekenen op Jan Kerkhove die op onnavolgbare
wijze altijd een interessante discussie op gang weet te brengen. Dit keer vroeg hij
zich af waarom het uit Little Nav Map (LNM) geexporteerde flightplan niet automa-
tisch in de FMC terecht kwam. We konden hem laten zien dat de export in een map
terechtkomt vanwaaruit hij het zelf in de FMC kan importeren. Eén extra stapje dus
en probleem opgelost.
Leen kreeg de kriebels van virusmeldingen bij de update van LNM. Loek wist met
zekerheid te melden dat dit een door de maker van LNM bekend gemaakt ver-
schijnsel is wat in dit geval geen kwaad kan. Ook weer opgelost.
Ko vroeg zich af waarom er op een vliegveld een verschil in plaatsing van Navaids
(bakens) en Afcad (strepen, lichten) tussen zijn laptop en desktop was. Ook hier
konden we een oplossing bieden. Navaids worden door LNM en FSC uit de database
in het fs programma geplukt. Omdat hij verschillende fs programma's gebruikt kan
er verschil ontstaan.
Cor heeft zijn studie en aandacht verlegd naar Pilot2Atc. Googel dat maar eens uit.
Carlo bracht de harten van de XPlaners in verrukking met een geslaagde heli demo
boven ORBX Londen en Zuid-Engeland. Knap staaltje helivliegen met behulp van
zijn nieuweThrustmaster Hotas A-10 set; dat weinigen hem zullen of durven na-
doen!
Zoals vermoed was het weer een interessante en leuke avond!   Ron.



Richard Benedikz heeft in de PC-Pi-
lot een aantal artikelen geschreven
die hij meer algemeen oriënterend
noemde. Voor de eerste paar artike-
len gold dat ook, dat meer algeme-
ne. Een daarvan heb ik vertaald
weergegeven in Notam 231 ‘een air-
linervluchtplan maken’. Dat was in-
derdaad algemeen oriënterend.
Maar de artikelen waarin de vlucht
zelf werd behandeld werden toch
snel weer tutorials voor een bepaald
vliegtuig. De meeste artikelen ‘situ-
eerde’ hij in de PMDG 737 NGX en
daarvan zijn natuurlijk erg veel tu-
torials voorhanden, bijvoorbeeld in
de Nederlandse taal gemaakt door
Peter vd Meule:
https://www.youtube.com/channel
/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA
Maar het laatste artikel in zijn serie
is natuurlijk wel interessant: de ap-
proach voor baan 18C van EHAM. De
vertaling vind je hieronder (B737)

Afdalingsplan

Het stuk tussen Londen en Amsterdam
is maar 250nm, dus op het moment van
Top of Climb (TC, TOC) is er niet zoveel
tijd meer voor de voorbereiding van de
approach want TOC en TOD liggen vlak
achter elkaar. Ideaal is als wij de voor-
bereiding van de arrival ongeveer 50nm
voor Top of Descent (TD, TOD) beginnen
omdat de workload in de cockpit in deze
fase zal toenemen en we hebben tijd
nodig om de kaarten te bekijken en het
vliegtuig te configureren voor landing.
Als eerste moeten we het recente weer-
bericht hebben zodat we een idee heb-
ben van welke richting we de baan
zullen naderen. We maken deze keer
gebruik van de REDFA arrival en landen
van uit noordelijke richting op baan 18C.
Op de ARR/DEP pagina van de Control
Display Unit (CDU) kies je REDFA 1A als
STAR en ILS 18C voor de baan. Dat le-
vert ons een discontinuity op (een gat in
de route) op de LEGS pagina na SUGOL.

En dat ziet eruit als vijf blanco vierkant-
jes. Een dergelijke DISCO komt vaak
voor tussen het einde van de STAR en
het begin van de approach en we moe-
ten dit gat sluiten.
Druk op de Line Select Key (LSK)5 naast

het EH623 waypoint om dit waypoint in
het scratchpad te kopiëren. Druk dan op
de LSK 4 knop naast de vierkantjes om
EH623 over de vierkantjes te zetten die
daarmee verdwijnen en dan is de STAR
gekoppeld aan de approach.
Er zijn verschillende ‘snippers’ aan infor-
matie die vanaf de approach kaarten
moeten worden overgezet. Om te begin-
nen moet de Decision Height (DH) inge-
voerd worden in het EFIS paneel. Dit is
de minimum hoogte tot welke we kun-
nen afdalen in Instrument Meteorologi-
cal Conditions (IMC) en als we de baan
dan nog niet zien moeten we de landing
afbreken en ‘go missed’ (missed ap-
proach). En dat is waarom het belangrijk
is om de missed approach procedure te
bestuderen tijdens de afdalingsplanning.
Onze DH is 200ft RA (Radar Altitude) of
188ft barometic - de baan ligt op 12ft
beneden zeenivea! Breng de Transition
Level (TL) in op de Descent Forecast
pagina - in Holland is dit FL30. Dit zorgt
ervoor dat de hoogte uitlezing op de
Primary Flight Display (PFD) begint te

Afdaling- en landing-
voorbereidingen voor
rwy 18C op Schiphol

Afstandringen
aanbrengen
rond fixes kan
gebruikt wor-
den om be-
langrijke
punten aan te
geven op de
approach.h
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knipperen als reminder om over te gaan
naar de locale barometerdruk als we
door de 3.000ft gaan. Het is een prij-
zenswaardig idee om je ook te oriënte-
ren op het omringende terrein, dus
check de MSA (Minimum Sector Altitude)
die zorgt voor een ruimte van 1.000ft
boven alle obstakels binnen een cirkel
met een straal van 25nm. Als we om
een of andere reden moeten afwijken
van de airway waarop we vliegen is het
belangrijk deze hoogte te weten. Omdat
dit gedeelte van Holland grotendeels
onder de zeespiegel is moet je niet gaan
denken dat de hoogte dus niet belangrij-
ke is. Het vliegveld wordt omringd door
het wereldstad-Amsterdam-gebied met
hoog oprijzende gebouwen. Check ver-
volgens de vliegveldhoogte omdat je dit
bij sommige vliegtuigen moet invoeren
op het pressurisation panel (de druk in
het vliegtuig) voordat je landt.
Verder moeten we de ILS-frequentie van
109.50MHz invoeren en de uiteindelijke
approach koers van 183°. Selecteer de
flap setting die we voor de landing gaan
gebruiken op de APPROACH pagina in de
CDU. In dit geval gebruik ik flaps 30. Die
ons een Vref oplevert van 141kts. En
tenslotte kunnen de autobrakes inge-
steld worden. We hebben een baan van
10.827ft en het punt waar we de baan
verlaten zit op ongeveer de helft dus
een medium setting (autobrake 2) moet
genoeg zijn.

Range Rings

Een nuttige voorziening op de CDU is de
mogelijkheid om range rings te zetten
rond fixes. Die dan zichtbaar worden op
het Nav Display (ND). We kunnen die
gebruiken om grenzen aan te geven of
om een reminder aan te brengen voor
actie die doorgevoerd moet worden op
een dat punt. Een voorbeeld: Ik breng
meestal een 25nm ring aan rond een
vliegveld om de MSA grens aan te ge-
ven, een tweede om aan te geven waar
we het glijpad onderscheppen en als



laatste een 5nm ring waar we het vlieg-
tuig volledig geconfigureerd moeten
hebben voor de landing met de wielen
uit en de flaps in de juiste stand.
Range rings hebben nog andere nuttige
toepassingen, als we bijvoorbeeld een
10nm arc moeten vliegen rond een VOR-
baken kunnen we het VOR-station in-
voeren als een fix en dan een 10-mile
range ring eromheen plaatsen. Maak het
zaakje rond met een approach briefing
en geef daarin aan bijvoorbeeld sleutel-
hoogten, snelheden en headings. Neem
ook de missed approach procedure goed
door en elk holding point voor het geval
van een balked landing (missed ap-
proach).

Dalingschecklist

Nu we de dalingsplanning rond hebben
kunnen we terugkeren naar de Cruise
(CRZ) pagina en onze vordering naar TD
(TOD) volgen. Om jezelf een beeld te
vormen van het verticale profiel kijk dan
weer op de LEGS-pagina omdat hier de
lijst staat van afstanden en hoogten van
elk waypoint dus inclusief eventuele
steile afdalingen. Het is belangrijk de
snelheid onder controle te houden zodat
we niet ‘hot and high’ binnen komen
denderen - moderne jets kunnen nogal
glad zijn en moeilijk af te remmen. Bin-
nen 20nm tot TD is een goed moment
om de descent checks door te nemen
om er zeker van te zijn dat we niet iets
bij het maken van de planning over het
hoofd hebben gezien.

Top of Descent

Als we eenmaal op het TD-punt zitten is
het enige dat nog is overgebleven om te
doen de weerradar naar beneden te
richten zodat we het weer beneden ons
kunnen registreren en de MCP ALT om-
laag te brengen (de altitude selector op
het Mode Control Panel, het autopilotpa-
neel). Er zijn geen beperkingen gedu-
rende de afdaling dus zet ik FL100 erin

omdat dit het punt markeert waar de
250kts snelheidsbeperking in werking
treedt. Je weet nog: het vliegtuig gaat
nooit lager dan de hoogte die wij in de
MCP ALT hebben ingevoerd en dat bete-
kent ook dat we deze hoogte weer lager
moeten draaien wanneer dat nodig is
gedurende de verdere afdaling. Behalve
wanneer we radar vectors zouden vol-
gen blijven we in de LNAV modus en
volgt het vliegtuig het vluchtplan. Voor
de verticale navigatie volgt het vliegtuig
het afdalingsprofiel en ook houdt het
zich aan elke snelheids- en hoogtebe-
perking (B737 NGX) dus dit is een goede
manier om de workload te verminderen.
Deze modus schakelt ook automatisch
over van Mach-getal naar Indicated Air-
speed (IAS). Als we afdalen naar de dik-
kere luchtlagen zal de IAS toenemen en
het Mach-getal afnemen. Als die twee
waarden elkaar tegenkomen zouden we
moeten omschakelen van MACH naar
IAS. Dit transitiepunt hangt af van de
‘dichtheidshoogte’ en het gewicht van
het vliegtuig maar als vuistregel ligt dit
gewoonlijk tussen FL280 en FL310. Als
we afdalen met een constant Mach-ge-
tal, zal de IAS steeds verder stijgen tot-
dat we zelfs over de Vmo (Maximum
Operating speed) komen en we kunnen
dan eventueel het airframe aan een te
grote belasting blootstellen.
We kunnen Flight Level Change (FLC)
gebruiken maar deze modus volgt niet
het afdalingsprofiel zoals in de FMC
vastgelegd en het vliegtuig zal zich blij-
ven houden aan de MCP SPEED (de snel-
heid ingesteld op de MCP) totdat we de
MCP ALT bereiken. Maar deze manier is
een nuttige modus als wij van ATC op-
dracht hebben gekregen af te dalen naar
een bepaalde hoogte.
En tenslotte, met Vertical Speed (V/S)
modus kan je bereiken dat je op een
bepaald waypoint op een bepaalde
hoogte uitkomt. Het vliegtuig geeft dan
op het ND een z.g. ‘Groene Banaan’
weer. Dit is een gedeelte van een cirkel
in groen die ons laat zien op welk punt

van de track we aangeland zijn op de
MCP ALT met de dan ingestelde daal-
snelheid. In deze modus is er geen over-
speed bescherming. Dit moet je dus zelf
in de gaten houden op de IAS aandui-
ding.

10.000 checks

Vliegend door FL100 (10.000ft) zijn we
op het begin van de 250kts snelheidsbe-
perking. In de VNAV-modus zal het
vliegtuig automatisch de snelheid ver-
minderen maar in de FLC- of V/S-modus
moeten wij zelf handmatig de snelheid
terugdraaien. Wat we in het achterhoofd

De ideale daal-
snelheid zou tus-
sen de 180 en
250fpm moeten
liggen bij de final
approach. Een
mooie zachte lan-
ding kan je ap-
plaus opleveren
uit het achterste
gedeelte van het
vliegtuig maar het
vergroot ook
enorm je benodig-
de baanlengte.



moeten houden is dat, als we de snel-
heid verminderen de daalsnelheid ook
vermindert en we dus te hoog komen te
zitten in het dalingsprofiel. Probeer dit
voor te blijven door vroegtijdig aan het
snelheid minderen te beginnen of ge-
bruik de speed brakes wanneer nodig.
De vaste landingslichten en seatbelt
signs gaan ook aan beneden FL100 en
als we in donker weer vliegen kunnen de
logo-lichten ook aan.

De approach fase

Wanneer we over het SUGOL waypoint
heen vliegen op FL70 kunnen we de af-
daling doorzetten naar FL30 en direct
aansturen op het EH623 waypoint. FL30
geeft onze TL (Transition Level) aan, dus
we kunnen de boel omzetten van
standard naar de locale hoogtemeter
setting. Zet de afdaling door en probeer
op 2.000ft te zitten als je over EH623
heen vliegt, wat het punt is waar we de
localiser oppakken.

Landing

Voordat we naar de final insturen zijn
hier nog een aantal grondregels. Pak de
glideslope altijd op met een nadering
van onderen af. Probeersels om hem
van bovenaf op te pakken zal resulteren
in een hoge dalingssnelheid waardoor
we ‘hot (overspannen)’ binnenkomen.
Probeer altijd de localiser voordat je de
glideslope aan zet. Ten slotte, overtuig
je ervan dat het oppakken van de glide-
slope ook inderdaad ARMED is anders
gaat het vliegtuig door op zijn huidige
hoogte. Dit kan resulteren in een insta-
biele approach als we daarna gaan dui-
ken naar de glideslope of mogelijk een
go-around.
Oké, laten we terugkeren naar de cock-
pit op het moment dat we aan de draai
naar het onderscheppen van de localiser
beginnen. Draai de MCP SPEED terug
naar 220kts, hetgeen de flap 1 snelheid
is. Zet de localiser in werking door op

VORLOC te drukken in de MCP en check
op de Flight Mode Annunciator (FMA) of
NAV actief is en de Localiser ARMED.
Breng de snelheid terug naar 180kts en
breng de flaps naar 5. We zijn nu rond
de 10nm verwijderd dus het is nu de tijd
om door de landing checks te gaan, dus
ARM de spoilers en zet de ontstekers

(igniters) naar continu (continuous). Als
we de localiser oppakken, wordt LOC
actief en kunnen we nu de glideslope
laden (ARM) door op APP te drukken op
de MCP. Op de FMA moet nu ALT (altitu-
de hold) actief zijn en GS (glideslope)
armed. De glideslope gaat zakken (de

ronde punten met het ruitvormige fi-
guurtje) als we de straal van de glide-
slope binnenvliegen en als we nog een
halve punt verwijderd zijn van het on-
derscheppen gaat het landingsgestel uit,
flaps gaan naar 15 en we draaien de
snelheid terug naar 160kts. Als we ‘es-

Op de approach-pagina selecteer je
de juiste flap setting om onze lan-
dingssnelheid te bereiken. De ILS-
frequentie en final approach heading
zijn hier ook te vinden.

We zijn op short final en
klaar om de autopilot los
te koppelen.

Het vliegtuig is volledig geconfigu-
reerd voor de landing met nog iets
meer dan 5nm te gaan.



tablished’ zijn op de localiser zet je lan-
ding flaps (flaps 30) en de snelheid op
de MCP SPEED op Vref + 5. En vergeet
ook niet de voorgeschreven hoogte voor
de missed approach in de MCP ALT te
zetten. Het vliegtuig wordt op dit mo-
ment geleid door het glijpad en niet door
de hoogte ingesteld op de MCP. Binnen
de 5nm moeten we volledig geconfigu-
reerd zijn voor de landing. Om de lan-
ding checklist af te ronden check je de
stand van de flaps nogmaals, of het lan-
dingsgestel uit is en je ‘three green’ ziet,
dus drie groene lampjes op het lan-
dingsgestelpaneeltje. Op dit punt krijgen
we gebruikelijk onze landing clearance
dus draai ook de intrekbare landingslich-
ten naar buiten en zet ze aan.
En een bijzonderheidje: ofschoon het
altijd standaard was dat de wielen uit
gaan op het punt dat de glideslope
wordt onderschept schrijven de
Standard Operating Procedures (SOPs)
van menig budget carrier tegenwoordig
voor dat de wielen later uitgaan name-
lijk 5nm van de baandrempel. Scheelt
weer brandstof.

Touchdown

We hebben gekozen voor een landing op
het handje, dus koppel de autopilot los
tussen de 500 en 200ft. Een jetliner lan-
den is vooral een zaak van je aan de
cijfertjes houden. Handhaaf Vref + 5 en
richt op een punt dat 50ft voorbij de
baandrempel is. Laat dan langzaam de
neus omhoog komen naar 2,5° om de
dalingssnelheid te verminderen. Als we
eenmaal de juiste dalingssnelheid te
pakken hebben houd je de hoogte aan.
Breng de neus niet verder omhoog want
dan gaat de kist mijlen over de baan
zweven. Als de radar altimeter 10ft
meldt sluit je het gas af en laat je het
hoofdlandingsgestel zich settelen op het
asfalt. Laat de neus langzaam zakken
schakel reverse thrust in en check of de
spoilers zijn uitgegaan. Raak nu niet de
remmen aan want anders worden de
autobrakes losgekoppeld. Die doen dan
niets meer. Als we eenmaal op 80kts
zitten zet je de reverse thrust weer te-
rug en koppel je de autobrakes los door
op de rempedalen te gaan staan.

Na de landing

Als de snelheid is afgenomen tot een
stevige taxisnelheid draaien we van de
baan af. Als je de landing correct hebt
gepland kan je de baan verlaten via
taxiway W6 die ons een rechtstreeks
traject oplevert naar de terminal via
taxiway Alpha. Het is nu de tijd om
schoon schip te maken in de cockpit.
Breng de flaps omhoog en de spoilers
naar beneden. Zet de taxilichten aan en
de landingslichten en strobelichten uit.
De weerradar gaat uit en de transponder
gaat naar TA only. Start de APU op om-
dat we een energiebron nodig hebben
als de motoren eenmaal uit gaan. Wat
nu nog overblijft is onze weg te vinden
naar Gate G6 via A tot A17 en daarna
zetten we het vliegtuig uit en dat mag je
verder zelf uitzoeken.

Na de landing moeten wij onze weg naar de gate zien te vinden, dus zorg ervoor dat de taxi-route bekende kost voor je is.
De kaarten (links) zijn beschikbaar voor flightsimmers via Navigraph Charts, http://www.navigraph.com/

De eerste twee artikelen van deze
serie verschenen in Notam 230 en
234. In 230 werd uitgelegd hoe je
een vluchtplan maakt in SkyVector
en in 234 kwam vooral het professio-
nele programma SimBrief aan bod.
Allebei gratis programma’s. De tus-
senliggende afleveringen heb ik
overgeslagen. Maar een landing op
Schiphol moet je natuurlijk even ver-
talen. Met de tutorial nr. 1 van PMDG
voor de 737 NGX hebben we dan al
twee approaches op Schiphol. Die
van PMDG is op baan 18R. Een ver-
taling van deze tutorial vind je op
onze website op de pagina ARCHIEF:
https://flightsimzeeland.files.wordpre
ss.com/2015/06/737ngx-tutorial-1-
ned1.pdf
een uitstekend geschreven en helde-
re uitleg van PMDG. Ze zijn er goed
in.

http://www.navigraph.com/
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/737ngx-tutorial-1-ned1.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/737ngx-tutorial-1-ned1.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/737ngx-tutorial-1-ned1.pdf




Het vliegtuig

Alle varianten van de Beechcraft King Air zijn
tweemotorig, voorzien van een drukcabine, uit-
gerust met turboprops en zijn makkelijk te her-
kennen met hun karakteristieke romp en
T-staart configuratie (behalve de 90). Ze ko-
men van de productielijn sinds 1974 en hebben
al hun concurrenten in deze klasse overtroffen
in prestaties en ze hebben ze ook overleefd ter-
wijl de productie nog steeds doorgaat. Over
deze lange periode zijn er meer dan 6.600 ge-
bouwd en werden het airframe en de motoren
continu ge-upgrade om aan de vraag van de
operators te voldoen.
De huidige modellen kunnen tussen de acht en
elf bemanning/passagiers vervoeren over een
afstand van 2600nm en zij worden ingezet als
charter en regionale airliners, air ambulance,
verkenners en trainers voor de militairen, VIP-
transport en nog meer. Het is geen wonder dat
zo een universeel vliegtuig terug te vinden is in
bijna elke uithoek van de aarde.
In deze series van korte trajecten laten we de
veelzijdigheid van dit prachtige toestel zien op
verschillende routes in het Noord Atlantische.
Veel simulator programma’s hebben een de-
fault Beechcraft Super King Air model of je

kunt de uitstekende Flight1 B200 Super King
Air nemen voor FSX/P3D verkrijgbaar bij
http://www.flight1.com/products.asp?search=tr
ue die werd getest in PC-Pilot nr 116. X-Plane
vliegers kunnen de details van de Carenado
King Air B200 vinden op https://www.care
nado.com/sitecarenado/product/b200-king-air-
hd-series-xplane-11/ .
Sommige van de routes die we hier laten zien
vragen dat je redelijk professioneel bent in het
vliegen van de King Air, dus ga vooraf wat oe-
fenen.

Regionaal transport

Overal in de wildere en meer afgelegen delen
van de wereld is behoefte aan een vliegtuig dat

passagiers kan vervoeren in het comfort van
een drukcabine en toch ook kan opereren van-
af een soort gravel airstrips. Zonder deze ser-
vice zouden veel gemeenschappen geen
gemakkelijke toegang via de lucht hebben naar
familie, voor bezoekers en voor diensten. Een
dergelijke regio is bijvoorbeeld de oostkust van
Groenland. In dit eerste traject waar de veelzij-
digheid van de Beach 200 wordt gedemon-
streerd vliegen we passagiers en lichte vracht
van de hoofdstad van IJsland, Reykjavik/BIRK
naar de kleine nederzetting van Nerlerit
Inaat/BGCO in Oost Groenland.
IJslands regionale en charter operator Norlan-
der vliegt deze route van 400nm twee maal per
week het hele jaar door, wat gezien de Arctic
winters een behoorlijke prestatie is. Details van
beschikbare Flight1 livery, scenery, enz. kan
gevonden worden in de download sectie van
PC-Pilot nr. 118 op www.pcpilot.net (zie ook
einde van dit artikel). Opties zijn er voor
FS2004, FSX, FSX Steam Edition, Prepar3D en
X-Plane. De vuistregel voor het brandstofver-
bruik van de B200 is: 900lb voor taxiën, hol-
ding, reserve en onvoorzien, plus 800lb per uur
boven FL140. Dus voor onze 400nm vlucht
moeten we aan boord nemen 1970lb aan
brandstof. Om deze vlucht rendabel te maken
wil je ook graag een volledig bezet vliegtuig
hebben. Onze route zal zijn: BIRK MYRAR IS
CP BGCO. Na vertrek volg je de koers naar de
MYRAR intersectie terwijl je klimt naar
25.000ft. Als je geluk hebt met het weer krijg je
hier een prachtig uitzicht op Borgarnes en
Langjökull naar het oosten als we verder klim-
men. Als je eenmaal over de Isafjordur NDB
heen vliegt valt er weinig meer te zien totdat je
begint aan de daling naar Nerlerit Inaat - be-
halve natuurlijk als je het geluk hebt een ijs-
berg te zien. Dus houd een oog op de
brandstofniveaus en houd altijd rekening met

Boven een B200 van Norlandair en hieronder een
B200 van de Scottish Air Ambulance ( Scottish Am-
bulance Service)

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/09/notam-180920-238.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/09/notam-180920-238.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/09/notam-180920-238.pdf
http://www.flight1.com/products.asp?search=true
http://www.flight1.com/products.asp?search=true
https://www.carenado.com/sitecarenado/product/b200-king-air-hd-series-xplane-11/
https://www.carenado.com/sitecarenado/product/b200-king-air-hd-series-xplane-11/
https://www.carenado.com/sitecarenado/product/b200-king-air-hd-series-xplane-11/


een terugkeer naar Reykjavik als je te veel te-
genwind hebt. De enige navaid in dit deel van
de wereld is de bescheiden niet ver reikende
ADF, dus een gedegen routine met de GPS is
een voordeel. Begin aan je afdaling op onge-
veer 60nm afstand en als het beneden 6.000ft
dicht bewolkt is zal je moeten plannen om over
de CP NDB (386KHz) heen te vliegen om daar-
na de van toepassing zijnde NDB-approach te
pakken. Als het dan ineens weer opklaart kan
je IFR cancellen en een approach op zicht ma-
ken. Nerlerit Inaat ligt bijna bovenin een brede
fjord maar tegen een heuvel opgebouwd dus
als je gebruik maakt van een los weerprogram-
ma zoals REX Sky Force 3D kan je rekenen op

veranderlijke winden en turbulentie naarmate
je vordert in de fjord. Zorg ervoor dat je vroeg-
tijdig gesetteld bent in de final zodat je netjes
op je Vref (95 knopen bij de B200) bent als je
de drempel nadert. De strip is 3.000ft lang
maar indien goed gevlogen met gebruik van
reverse thrust moet je in staat zijn hem correct
neer te zetten. De prestaties op dit punt van de
B200 maken hem zo geschikt voor zijn taak.
Taxi naar het platform en sluit de machine af
om je passagiers te laten uitstappen en de
vracht uit te laden. Als optie kan je een uurtje
of zo wachten en dan de retourvlucht naar
Reykjavík maken zoals Norlandair dat ook
doet.

RAF Cranwell is de perfecte basis voor het leren en
oefenen voor je gevorderde brevet op de tweemotori-
ge vliegtuigen.



Air ambulance

Het beeld van een air ambulance is tamelijk
gewoon in de meeste ontwikkelde landen.
Maar om het publiek op de juiste manier te
bedienen in sommige dunbevolkte regio’s
moet het vliegtuig snel kunnen vliegen, een
drukcabine hebben voor het comfort, moet het
volledig IFR zijn om onder vrijwel alle weers-
omstandigheden te kunnen vliegen en ook nog
in staat zijn zich te redden op slecht vervaar-
digde banen. De Scottish Ambulance Service
opereert met twee B200s vanuit Glasgow en
Aberdeen die ten eerste bedoeld zijn voor pa-
tiëntenvervoer tussen ziekenhuizen. Feitelijk is
het grootste deel van de B200s geproduceerd
door Beechcraft in een air ambulance uitvoe-
ring. Voor onze vlucht zijn we gepland van
Aberdeens Dyce airport (EGPD) om 1930 loca-
le tijd om een zieke maar stabiele patiënt op te
pikken die van een cruiseschip nabij Shetland
was afgehaald. Om ernstige turbulentie ge-
meld ten noorden van Aberdeen te vermijden
zal onze route zijn: EGPD INS KWL EGPB. De
kruishoogte voor het eerste stuk is gepland op
FL220 om daarna te klimmen naar FL230 bij
Inverness (INS). Wederom, volledige details

Je moet je final approach naar Nerlerit Inaat
al vroegtijdig inzetten want je hebt maar een
gravelstrip van 3.000ft.

van kaarten, liveries, enz. Kan je vinden in de download sectie
van dit nummer op www.pcpilot.net (zie ook aan het slot van
dit artikel).
Na vertrek is de eerste track 295°M (magnetische koers over
de grond) rechtstreeks naar de Inverness VOR (INS 109.2
MHz) op FL220. Als je daarna rechtsaf gaat naar de track van
013° naar de Kirkwall VOR (KWL 108.6MHz) vraag je de ver-
keersleiding om naar FL230 te klimmen om de correcte vlieg-
hoogte voor de kwadranten te handhaven (naar het westen
even naar het oosten oneven). Vanaf Kirkwall is je track direct
naar de Sumburgh VOR (SUM 117.35MHz) en plan je het be-
gin van de afdaling rond 70nm van SUM. Het is een beetje
standaard dat je westelijke winden hebt bij Sumburgh dus
plan een ILS 27 approach. Dan wordt van je gevraagd om een
10DME arc te vliegen vanuit het zuiden om de localiser te on-
derscheppen (in Notam 239 in het artikel over de Dash staat
een beschrijving van een arc dus dit is niet nieuw voor je).
Baan 27 is ongeveer 4.500ft lang en dat hoort voor de B200



geen uitdaging te zijn. Na landing taxi je naar
de Air Ambulance apron in de verre zuidwes-
telijke hoek van het vliegveld om je patiënt op
te pikken. Als optie zou je ook kunnen beslis-
sen om de retourvlucht naar Aberdeen te doen.

De militairen

Het is waarschijnlijk niet verrassend dat een
heel succesvol ontwerp ook door de militairen
gebruikt wordt. Een van de grootste gebrui-
kers van de B200 is de United States Navy
(USN) waar het toestel de aanduiding C-12
Huron heeft. De USN gebruikt ze voor een uit-
gebreid aantal toepassingen waaronder hoge
prioriteit transporten, noodhulp in getroffen
gebieden en pilotentraining op meermotorige
toestellen. In de UK wordt de B200 al lange tijd
gebruikt als een militaire gevorderden trainer
op tweemotorige toestellen bij het 45 Squa-
dron op de RAF-basis Cranwell in Lincoln-
shire. Als onderdeel van de No. 3 Flying
School, bereidt het deze piloten voor om door
te schuiven naar de RAF transport- en tanker-
vloot maar het wordt ook gebruikt om opera-
tors van wapensystemen in de staart van het
vliegtuig te trainen. De B200 staat op het punt
om vervangen te worden door de Embraer
Phenom 100 lichte bizjet laat in 2018 dus het is
wellicht gepast de B200 even een kleine bui-
ging te geven omdat zijn dienst in deze beëin-
digd gaat wordt.
Je vlucht zal de laatste zijn in je trainingscur-
sus voor gevorderden waarin je opdracht krijgt
verschillende legs te vliegen volgens een mis-
sieprofiel waarin IFR, VFR en laag vliegen
kunnen zijn opgenomen voordat je terugkeert
naar Cranwell. Je geplande route vanaf RAF
Cranwell is: EGYD MCT POL FB EGYD met in
het eerste deel een cruise level van FL180. Als
je een wat beter uitgewerkt stukje software

voor de B200 gebruikt, zorg dan dat je tenmin-
ste 1500lb brandstof aan boord hebt omdat
tenminste één leg laag gevlogen wordt waar
het brandstofverbruik toeneemt. Omdat EGYD
een militaire basis is zijn IFR-kaarten voor
EGYD moeilijk aan te komen, maar FSX/P3D
heeft een DME (CWZ 117.4MHz) en een NDB
(CWL 423KHz) neergezet en voor het geval je
het nodig zou hebben is er ook nog een een
ILS op baan 27 (109.7MHz).
Na take-off verlaat je Cranwell IFR (op je in-
strumenten) en houd je een track aan van
290°M terwijl je klimt naar FL180. Het doel
hier is dat je nauwkeurig vliegt in dit overvolle
luchtruim. Als je de route van te voren hebt
gepland heb je waarschijnlijk opgemerkt dat
de tweede leg naar Pole Hill VOR (112.1MHz)
erg kort is met maar 24nm. Een beetje vooruit-
dekend zou je de navaids zo moeten opzetten



dat, als je over Manchester City heen vliegt je
snel kunt omschakelen naar de Pole Hill VOR.
Eenmaal boven Manchester moet je ook afda-
len naar 11.000ft IFR en dan moet je de track
018°M inbound naar Pole Hill nemen. Op Pole
Hill zal je waarschijnlijk aankomen voordat je
op de 11.000ft zit dus plan vooruit en draai dan
naar rechts naar de 076°M outbound radiaal als
je eenmaal erboven zit. Na deze drukke paar
minuten moet je de track naar Flamborough
NDB (FB 303KHz) vliegen op 11.000ft en moet
je netjes uitgetrimd zijn. Als je naast je aan de
linkerkant Leeds Bradford/EGNM passeert
vraagt het profiel van de missie om snel af te
dalen naar 2.000ft. Je moet nu langzaam de
throttles terugzetten en vaart minderen tot on-
der 180 knopen en zet voor de zekerheid het
landingsgestel en de approach flaps uit. Daal
zo snel mogelijk af terwijl de snelheid onder
180 knopen blijft met de throttles zo ver moge-
lijk teruggezet zonder dat er allerlei motor-
waarschuwingen gaan oplichten of zonder in
de beta range te komen. In de B200 van Flight1
zal dit rond de 80% zijn.
Het is mogelijk dat het contact met de Flambo-
rough NDB verloren gaat (laag vliegen) dus je
kunt ook de GPS gebruiken als die aanwezig is
om op track te blijven (behalve natuurlijk als je
dit zonder GPS een uitdaging vindt). Als je
denkt dat de King Air niet in staat is tot deze
manier van vliegen, is het misschien leuk om te
weten dat NASA met twee B200s vliegt waar-
van een in de eerste plaats wordt gebruikt voor
experimenteel onderzoek, inhoudende o.a.
Laag vliegen met nachtzicht en het testen van
de GPS inertial navigation (traagheidsnaviga-
tie) dat gebruikt wordt op het International
Space Station. Het is een bijzonder robuust en
betrouwbaar toestel vooropgesteld dat je het
goed vliegt.
Als je de FL NDB passeert (of de oostkust),

draai je naar Zuid en daal je tot 500ft AGL. Na
ongeveer 35nm/10 minuten vlieg je over de
monding van de rivier de Humber. Ga door met
de zuidelijke richting en een hoogte van 500ft
AGL voor nog eens 30nm/9 minuten totdat je
de Wash bereikt (een grote baai) net ten zui-
den van Skegness.
Op dit punt heb je clearance om terug te keren
naar RAF Cranwell op 3.000ft hoogte, dus zet
een klim in terwijl je rechtstreeks aanvliegt op
Cranwell NDB.
Je inbound track van ongeveer 270°M manoeu-
vreert je mooi voor een rechtstreekse ILS ap-
proach op baan 27. De enige truc die je nog
even door moet hebben is dat je op 180 knopen
of minder moet zitten als je ziet dat de glideslo-
pe actief wordt anders zou je problemen kun-
nen krijgen met het vaart minderen en op de
glideslope naar de baan blijven zitten. Na de
landing taxi je terug naar de ramp vanwaar je
vertrokken bent en mag je ook de lucht om je
heen even een flinke stomp verkopen want je
hebt net de Gevorderde Multi-Engine Cursus
met goed gevolg beëindigd.

Je wilt nog meer?

Aanvullende suggesties kan je vinden in de Pi-
lot’s Notes voor dit vliegavontuur door de
download sectie van deze uitgave van de PC-
Pilot te bezoeken. Dat doe je als volgt:

https://pcpilot.keypublishing.com/  dan rechts
bovenin onder de gele balk: En
dan vul je in: 7613 - 685898 en dan

Dan kiezen voor de complete in-
houd of alleen het onderdeel over de B200.
Nog een beetje doorklikken en dan wachten.
Het kan even duren.

De Flight1 B200 heeft een complete Garmin 1000
aan boord met een ADF ingebouwd die ook werkt.
Carenado levert ook vliegtuigen met de Garmin
1000 maar daarin werkt de ADF vaak niet. Je kunt
nergens de frequentie van de NDB invoeren. Ge-
lukkig heeft de B200 van Carenado ouderwetse
klokken en daar is goed mee te vliegen.

Je kunt de vluchtplannen laden van de PC-Pi-
lot-site en die worden normaal gesproken be-
waard in je map documenten. Je laadt een
vluchtplan met de standaard vluchtplanner van
FSX/P3D.

https://pcpilot.keypublishing.com/


Little Navmap is volop in ontwikkeling. Het ‘kleine’ navigatieprogramma is
inmiddels enorm veelzijdig als je het met de concurrentie vergelijkt. Het
zou eigenlijk ‘GVNM’ (Great Versatile Nav Map) moeten heten. Als je alle
wensen van VFR- en IFR-piloten wilt honoreren zijn er nog veel aanpassin-
gen mogelijk en die ontwikkeling gaat nog steeds door. In dit artikel houd
ik jullie op de hoogte van de komende ontwikkelingen in Little Navmap. Ik
probeer de meest interessante ontwikkelingen en veranderingen van een
nieuwe release mee te nemen. Voor X-Plane wordt ook veel aangepast.

Deze ontwikkeling laat ik eerst nog maar even liggen. Dat geldt ook voor
bug's in het programma, tenzij het zinvol is het te melden.
Er is al veel bekend wat bij de volgende update, Versie 2.2.. nieuw zal zijn.
(er zijn al issues bekend voor V 2.4). Alex Barthel werkt o.a. in thema's.

Zo zal in de komende en volgende versies veel werk worden verricht aan
het hoogteprofiel scherm. Hier zal nog veel functionaliteit aan worden toe-
gevoegd. Zie volgende pagina met een uitleg iets verder in dit artikel.



Nieuwe issues voor versie 2.2..

#197 V2.2; VFR circuit op het scherm:
Door gebruiker kan het te vliegen circuit worden inge-
steld:
Afstand tot RWY, lengte van downwind ect. Op het down-
wind leg wordt "heading" en "circuit-hoogte" vermeld. Op
"Final" vindt je "heading" en "rwy".  Entry en Exit punten
van circuit zijn in/uitschakelbaar.

#264 V2.2; Flight plan wijziging: Toevoegen van snippet
file.
Je hebt een vliegplan en wilt een snippet, een klein vlieg-
plannetje, toevoegen op een bepaalde plaats in het vlieg-
plan. Via een lastige omweg kun je nu het snippertje op
de goede plek manoeuvreren. Dit is aangepast.
Ga op de positie in je vliegplan staan waaronder het snip-
pertje terecht moet komen en met een rechtermuis klik
wordt het snippertje eenvoudig tussen gevoegd. (zie ook



BP32  FSGG site http://members.ziggo.nl/sls2/ BP
032%20Little%20Nav%20Map.pdf pagina 30 van de PDF: Vliegplan - Snip-
petfile en userpoint).

#306 V2.2; Flightplan wijziging:  SID/STAR en Approach herkenbaarheid
in vliegplan verbeterd.

Versie 2.03

Versie 2.2…

#274 V2.2; Navigatie gereedschap: Afstand en heading van airport en
navaids in relatie tot je vliegtuig toegevoegd. Te vinden in tooltip en infor-
matiescherm Vliegveld.

#262 V2.2; Waarschuwing bij gebruik van "Use Navigraph for all
features"/"Gebruik Navig... voor alle onderdelen"
In deze modus zie je geen gebouwen, parkings, ed. op het afcad.

http://members.ziggo.nl/sls2/BP-032%20Little%20Nav%20Map.pdf
http://members.ziggo.nl/sls2/BP-032%20Little%20Nav%20Map.pdf
http://members.ziggo.nl/sls2/BP-032%20Little%20Nav%20Map.pdf
http://members.ziggo.nl/sls2/BP-032%20Little%20Nav%20Map.pdf


#268 V2.2;  Snelkiestoetsen voor map functionaliteit:
Ctrl/Alt/Shift+Click functions for measurement and others

Chift+Click: Add or remove range rings or navaid range ring.
Ctrl+Click: Start rhumb-line measurement or delete measurement line.
(Windstreek lijn)
Alt+Click: Start great circle line measurement or delete measurement line.
(Grootcirkel)
Ctrl+Shift+Click: Add or edit userpoint.
Ctrl+Alt+Click: Insert point into nearest flight plan leg.
Shift+Alt+Click: Append point to flight plan.

#303 V2.2;  ETA is toegevoegd aan Zoek scherm database Online Clients.
ETA tijden zijn belangrijk voor online vliegers VATSIM en IVAO. Je wilt zien
hoe laat collega's binnenkomen op jouw bestemming om eventueel een
landing-strategie uit te voeren.
In onderstaand geval is het handig als 1 van de 2 piloten bv. een "360
over links" maakt. (wel even toestemming vragen)!

#308 V2.2; Airspace display schijnt een moeilijk hoofdstuk te zijn. Ook
hierin komt de nodige aanpassing. Dit is een eerste aanpassing. Ook op
ATC gebied structuur valt nog veel te veranderen. Hier zie je het militaire
operatie gebied Olympic A/B nabij Seattle. Deze kun je markeren/niet
markeren zoals de rechterfoto laat zien

#285 V2.2;  Aanpassing in kompasroos:

Toegevoegd:
- Opstuurhoek (crab angle). Ook in Voortgang/Progress scherm!
- Heading

Bug: Bij het draaien van een database "Load scenery library" zie je een
bijna oneindige lengte reeks van geladen library punten. Dit is aangepast
tot normale grootte.

#267 V2.2; Online ATC gebieden IVAO/Vatsim
Standaard wordt een online ATC`er als een cirkel op de map weergegeven.
Volgende pagina: LECB       Controle. De grootte van deze cirkel kon je
reeds aanpassen via de configuratie file die verscholen is in LNM. Nu kun je
via Tabblad "Gereedschappen" de diameter eenvoudiger aanpassen.



#246 V2.2;  Verbeterde afdruk mogelijkheden vliegplan
Kolom breedte in afdruk was nogal breed. Deze kan nu worden aangepast.

#084 V2.2;  Toon minimale vlieghoogte per Victor en Jet airway`s.
Mora`s (minimum off route altitudes) zijn in Navigraph beschikbaar. Deze
kunnen nu per sector worden weergegeven. 60 = 6000ft   105 = 10500ft

#060 V2.2; Display donkere en heldere zones op de aardbol. Via aanpas-
sing "Map opties" kun je de weergave en tijd (Tijd=Realtime/Sim-tijd of
Usertijd) instellen. Voorbeeld:(FIR en Radar CTR gebieden hebben een unieke vorm waarbij de weerge-

geven cirkel slechts een indicatie is. In een latere versie worden deze
exacte ATC CTR vormen      van het internet gehaald en op het scherm
weergegeven. Dan vervalt de cirkel).
Voor APP, TWR en DEL/GRD voldoet een cirkel prima.

Weergave sferisch Weergave Mercator



#299 V2.2;  Hoogteprofiel scherm:
- Display hoogte restricties op het vliegpad
- SID/STAR en Approach waypoints zijn nu zichtbaar op het vliegpad.
- Display "glide slope"  van ILS/Papi/Vasi indien beschikbaar en onderdeel
van vliegplan. (Misschien Release 2.4)

#298 V2.2; Hoogteprofiel scherm:
- 2 sliders aan de rechterzijde geven de functionaliteit; inzoomen op het
profiel zowel horizontaal als vertikaal.
- Ook te activeren met muis wiel. En er is meer functionaliteit.

Verwacht in de toekomst meer ontwikkelingen in dit hoogteprofiel scherm.



#255 V2.2; Vliegtuig performance tabel
Voor een goede weergave en berekening van daalprofiel, TOD, TOC is het
nodig de specifieke vliegtuig eigenschappen te gebruiken. Deze perfor-
mance gegevens worden per model opgeslagen. Voor zover ik kan zien
kun je met de hand de performance gegevens van een nieuw vliegtuig in-
voeren maar het programma is ook in staat zelfstandig, middels een Per-
formance vlucht, de gegevens te verzamelen.
Dit onderdeel wordt later nog verder uitgebouwd. Deze gegevens hebben
invloed op het vliegpad.

Rest mij de datum te vermelden voor release V2.2.  Nu... , ondanks vra-
gen hieromtrent, geen idee.
Dit ligt ergens in de toekomst verborgen. Ik kan me voorstellen dat A.
Barthel zich hier niet over uitlaat.
Na de feitelijke aanpassingen komt de tijd voor B-testing, aanpassingen
in het manual. Ook vertalingen hebben tijd nodig.

High Fly,
Gradus Hageman.



Market Garden 2018
tip van Wil Blokpoel



Nee, een gewone kruiskop, geen pozidriv! Ingestuurd door Dick Willebrands


