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King Air B200 en de Garmin
G1000 van Flight1 deel 2

We gaan de instrumentenpanelen
bekijken. De B200 is eigenlijk de
airliner onder de GA-kisten dus
veel knopjes. En ook nog even de
power settings van de twee
machtige turboprop motoren.

Majestic Dash 8 Q400 vervolg:
weight and balance, deel 5

Moet ik dat allemaal weten? Het
control panel van dit prachtige
vliegtuig. Het lijkt erger dan het
is. Maar je zult het toch serieus
moeten benaderen want anders
doe je deze fraaie software geen
recht.

Ik mis de Grumman Goose in
Prepar3D

De Grumman Goose was een
default vliegtuig in FSX en een
leuk ding. Op zoek naar een
vervanging voor P3Dv4.

Kalender 2019

Op de laatste twee pagina’s vind
je de kalender voor 2019 nu in
een geheel nieuwe vormgeving.
Copyright Ko Dekker.

!

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de GA-bijeenkomst van 15 novem-
ber j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
6 december j.l. in 's Heer Arendskerke
Jaap van Liere was zo moedig het onderwerp charts/approach
plates op het scherm te zetten. Hij had daarvoor de kaarten van
Pirkkala, Finland gekozen omdat alle vluchten van de mooie cursus
737 van Peter vd Meule indertijd allemaal rond Prikkala waren. En
er is toch weer veel belangstelling voor de video’s van Peter vd
Meule over de 737. Hoeveel video’s heeft hij inmiddels gemaakt? Acht en dertig
dacht ik. Gedegen studeerwerk. Ik geef nog even zijn website: https://www.you
tube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA/videos
Jaap startte met de plattegrond van de luchthaven zelf en vertelde over al die cij-
fertjes die langs de baan staan en nog meer coderingen. Is natuurlijk niet weer te
geven in dit verslag. Moet je de kaarten erbij nemen. Daarna ging hij door met de
approach plate voor baan 24 en liet de verschillende details zien waaronder na-
tuurlijk ook het verticale profiel. Hoeveel doen wij eraan op de club, het approach
plates bestuderen. Boeiende materie, en ja het vraagt tijd. En toch: altijd weer
opnieuw komt die vraag naar boven, kan je nu eens even dat lastige verhaal van
de approach plates en SIDs en STARs uitleggen? Even… Ideaal zou zijn dat ieder
van ons een gedeelte van deze lastige stof voor zijn rekening neemt en dit in op-
eenvolgende airlineravonden op het scherm zet. Ron is er klaar voor om alle aan-
meldingen voor het geven van een presentatie op te nemen. Ik bedoel maar.

Trouwens, de airlineravonden gaan eigenlijk altijd over de PMDG Boeing 737NGX.
Alsof er niets anders bestaat. Eriks pogingen om een interactief verhaal over de
Airbus op het scherm te zetten zijn stilgezet omdat het nog niet gelukt is de Aero-
soft A320 in P3Dv4 aan de praat te krijgen. Aerosoft is toch vaak modderen zoals
ook met de CRJ. Misschien het roer eens omgooien en heel anders gaan denken?
Flight1 is met een prachtig stuk software gekomen voor de King Air 200D in Black
Hawk uitvoering met een goed werkende Garmin G1000 en krachtiger motoren.
Een schitterend vliegtuig dat zonder meer het predikaat airliner kan krijgen. Inge-
wikkeld genoeg en dat willen we toch ook bij de airlinergroep? Dan gaan we ook
eens vliegen in een turboprop met zijn geheel eigen motorbehandeling waarbij de
snelheid van de N1 turbine het belangrijkst is. Doe je dat niet goed dan gaat de
boel meteen in de hens, wat in de Jetstream van PMDG zo mooi is weergegeven.
Flight1 geeft voor de 200D in het onderhoudshoofdstuk ook nog even op wat ver-
vanging van een motor ongeveer kost: $ 120.000. Grappig. Erik gaat een presen-
tatie over de King Air 200D met Garmin G1000 voorbereiden.

Wat verder? De server van Dirk ligt er even uit. Ingestorte moederborden en zo.
Maar je kunt per multiplayervlucht gewoon bepalen dat een van de piloten de rol
van server op zich neemt. Kan allemaal in JoinFS. Read the manual. TeamSpeak
ligt er ook uit maar komt spoedig weer terug is ons beloofd.
Hennie Schneider vroeg zich af hoe het nu was gelopen met 3D vliegen in Google
Earth. Eh, langzame dood gestorven.
En ons vaste toegift: de stand van zaken met X-Plane door Carlo. Het wordt steeds
mooier.

Erik

Ondanks duisternis, natte wegen en mistdruppels waren we weer
ruim aanwezig. Ook deze keer geen thema of lezing en dat blijkt
elke keer geen enkel bezwaar;  de vragen en discussies komen als
vanzelf!

PMDG blijft sommige gemoederen bezighouden. Duidelijk is dat P3D3 en 4 beide
een andere PMDG versie vereisen. Het installeren van PMDG op meerdere pc's die
achter hetzelfde IP adres zitten moet volgens Jan van de Velde gewoon mogelijk
zijn. Hij zal andere Jan daarbij wederom assisteren. Wat bij andere Jan ook nog
gedaan moet worden is het geluid van P3D/FSX. Daar zijn we deze avond niet aan
toegekomen want nu was Jaap aan de beurt met een weigerachtig JoinFS. Nu
werkt dat bij anderen prima, dus aan de slag. Et voilá, na invullen juiste IP van de
server had ook Jaap Twee Groen! En toen weer terug naar Jan Kerkhove die nog
steeds spijtig zonder B737 op P3D vloog. Wat nu volgde was een lesje Goed Lezen.
Is er de mogelijkheid om de vliegtuigen gewoon copy paste over te zetten van FSX
naar P3D, handiger gaat dat met Migration Tool die vraagt om welke flightsims het
gaat. Nadat dat alsnog juist was aangevinkt beschikte Jan ineens over een vloot
van jewelste. Inclusief de standaard B737. Zijn klacht dat daar geen FMC in zit
konden we beantwoorden dat het geen slecht idee is om ook dat toestel eens op de
hand te leren besturen. Nou, dan zeg je iets heel verkeerds want 'alleen met FMC'
en zo....en zo was het cirkeltje rond en kwamen we weer bij PMDG…

Jaap had nog iets leuks dat bij velen in de vergetelheid bleek weggezakt. In het
ATC menu van FSX kun je 'advanced taxi' opvragen bij Ground. Die schakelt dan
de pijlen in waarover je kunt taxieen. Voor mij was dat ook even uitzoeken hoe dat
ook alweer zat. Best handig!

Vorige keer meldde Carlo een koppelverkoop van ORBX waartegen in de fora be-
hoorlijk bezwaar bestaat. Bestònd, want aanvullende informatie van ORBX geeft
aan dat de beide sceneries ondergrond en vliegveld weliswaar apart te koop zijn
maar toch niet buiten elkaar kunnen, anders zijn er te grote hoogteverschillen. Al
met al een commerciele misser want een goede reputatie is met dit soort vage
misleiding snel om zeep geholpen.

Na de pauze de inmiddels gebruikelijke XPlane demo, dit keer waren regendruppels
en particles aan de beurt. Dat ziet er alwéér echter uit en lijkt haast op video. Re-
gendruppels kunnen we begrijpen als een extra geanimeerde tekenlaag met trans-
parantie (layer).  Particles is een techniek om bewegende rook en ook water in
beeld te brengen waarbij kleine deeltjes (particles) in een bepaalde resolutie 3D
gegenereerd worden. Zei ik dat zo goed? Wat hebben we toch een mooie hobby.

Ron

https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA/videos
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Wat mij betreft mag je de King Air
B200 rustig de airliner onder de GA-
vliegtuigen noemen. Bijna net zo in-
gewikkeld. En dat is niet zonder re-
den. Hij moet kunnen opereren
onder allerlei barre omstandigheden

zoals we in de vorige Notam (240)
hebben gelezen. Daarom zitten er
ook allerlei extra voorzieningen op,
zoals een wel heel uitvoerig bedie-
ningspaneel voor de-icing.

Zeven verschillende voorzieningen
voor het ‘ont-ijsen’. Er wordt regel-
matig met deze kist gevlogen in Alas-
ka en IJsland. Als je begint met cold
and dark moeten al deze knopjes op
OFF staan (of in neutrale stand). Lo-
gisch eigenlijk, je hebt de stroom van
je batterijen hard genoeg nodig voor
het starten van de motoren. Het bo-
venste paneeltje hier links is voor de
buitenverlichting en dat kennen we
natuurlijk. Het knopje ICE verlicht de
linkervleugel als je wilt checken op
ijsafzetting. Daaronder: WSHLD zal
wel windshield zijn. Er zitten verwar-

mingselementen in de ruiten net als
bij de achterruit van je auto. Schake-
laar naar boven dan wordt de verwar-
ming automatisch geregeld, naar
beneden dan geeft je een extra boost
op het centrumgedeelte als de stand
NORMAL het niet
meer aankan. Fu-
el vent is de ont-
luchting van de
branstoftanks zo-
als we dat ook
kennen van onze
buitenboordmo-
tor. Dat kleine
gaatje moet wel
vrij van ijs blijven.
SURFACE DEICE
zijn de zwarte
voorranden aan
de vleugels en

aan de horizontale stabilizers (staart).
Ze kunnen een stukje opgeblazen
worden waardoor het ijs eraf breekt.
Knopje naar boven is goed voor één
cycle deicing in volgorde. Als dat on-
voldoende werkt dan knop naar be-
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neden dan werken alle deice boots
gezamenlijk. STALL WARN: we heb-
ben graag dat wij gewaarschuwd wor-
den voor een stall en daarvoor zit
best wel een slim apparaatje inge-
bouwd in de voorkant van de vleugel.
De luchtstroom splitst zich in twee
richtingen voor aan de vleugel: naar
boven en naar beneden. Ik heb dat
rare klepje even rood gekleurd zodat
je het makkelijker begrijpt. We in-
specteren dit apparaatje vooraf of er
geen troep in zit anders werkt het
niet meer. En we kunnen dit appa-
raatje vanzelfsprekend ook de-icen.
Datzelfde geldt voor de PITOT buizen.
Die ons de hoogte- en snelheidsinfor-
matie leveren.
Er zitten ook nog drie schakelaars
rechtsboven de hendel van het lan-
dingsgestel: BEACON, STROBE en TAIL
FLOOD. Tail flood is voor verlichting
van de maatschappijnaam op de
staart. Doordat ze los zijn geplaatst

van de andere verlichtingsknoppen
word je duidelijk dat er in de King Air
in zijn lange diensttijd veel aanvullin-
gen in het instrumentenpaneel zijn
ingebouwd en men vaak voor de puz-
zel kwam te staan: Waar moeten we
dit nu weer inbouwen? Beetje chao-
tisch allemaal. Hebben we nu alle de-
icing gehad? Nee, ik heb er toch nog
een gevonden:

die zit ietsje naar links en ietsje naar
beneden t.o.v. De stuurkolom en dat
is wel een apart ding. Het is geen de-
icing voorziening maar een anti-ice
klep die je laat zakken bij ijs op het
platform. Maar hij is tevens ter be-

scherming tegen zand en steentjes bij
taxiën en hij wordt vaak maar bene-
den gezet bij manoeuvres op het plat-
form. Geen echte stroomtrekker en
we waren op zoek naar de stroom-
trekkers want de batteries kunnen
snel uitgeput raken als de motoren
nog niet draaien. Er is ook nog een
handbediening voor deze twee klep-
pen. Het uitgeput raken van de accu’s

in FSX en P3D gaat onrealistisch snel
en dat is natuurlijk een probleem in
een gecompliceerd GA-toestel als de
King Air. We kunnen geen APU of
GPU bijzetten om eens even rustig
het vluchtplan met alle details in te
voeren. Dus start je eerst maar even
de motoren op waardoor de genera-
toren van deze motoren de energie
leveren. Kost wel brandstof. Je kunt
dit repareren met de betaalde versie
van FSUIPC: open FSUIPC via de taak-
balk in de flightsim via add-ons. Dan
de tab Miscellaneous. In de rechter-
kolom verander je het cijfer 0 (de-
fault) in bijvoorbeeld 999. Dan raakt
de accu nooit uitgeput of bijvoor-
beeld 40 wat realistischer is. En plaats



een vinkje voor deze regel. Zie verder
de manual van FSUIPC. We gaan ons
onderzoek naar de stroomvreters af-
ronden. Wat dacht je van de binnen-
en buitenverlichting? De schakelaars
zitten op het overhead panel.  Als je
aan boord klimt en het vliegtuig is
nog cold and dark zet je ten eerste je
navigatielichten aan. Dat is bedoeld
voor het grondpersoneel om aan te
geven dat er iets gaat gebeuren in het
vliegtuig. Binnen, als alles nog aarde-
donker is heb je ook wel behoefte
aan een lampje. Je hebt dan de keuze

uit PANEL FLOOD LIGHT en OVER-
HEAD DOME LIGHT. Ik vind de panel
flood wat lekkerder, maar wie gaat er
nu vliegen als het aardedonker is?
Dan kan je beter DAWN of DUSK ne-
men dat is veel mooier terwijl je toch
ook al die lampjes daar beneden ziet.
Die meters op het overhead panel
voor VOLT en AMP werken ook echt.
Het rechter gedeelte van onze knop-
jesgalerij is voor het grootste deel
verwarming (hierboven) die geba-
seerd is op perslucht en daarvoor

moeten eerst de motoren draaien. Er
zit ook nog een knopje COFFEE, de
pantry dus. Naar het geluid te oorde-
len is dit een moderne volautomati-
sche espresso-machine. Alleen het

uitserveren van de koffie moet je nog
regelen. Dit paneel komt vanzelf aan
bod. Dus we kunnen nu naar het be-
langrijke linkergedeelte van de knop-
jes gaan (zie boven), waarmee we de



motor gaan starten. En laten we dan
meteen het brandstofpaneel erbij ne-
men dat links van je zit, in de zijkant
ingebouwd. Hier alleen het bovenste
gedeelte met de klokken en de scha-
kelaars (vorige pagina). Eronder zit
het zekeringpaneel. Ik maak deze arti-
kelen met een stevige steun in de rug
van de vier YouTube filmpjes van FS
MaNia. Je vindt ze hier:
https://www.youtube.com
/watch?v=LfKztHeYIVE  De B200
wordt hier tot in detail behandeld
door een echte Amerikaan met bijbe-
horend accent die duidelijk spreekt
en goed verstaanbaar is. Tot in detail
en zo ver wil ik niet gaan anders zijn
we na aflevering 5 nog niets opge-
schoten. Het beste wat je toch kunt
doen is de King Air Manual van
Flight1 erbij pakken. Die is in het En-
gels, maar het is meer een stripver-
haal: heldere plaatjes met korte
verklarende teksten. Laten we eens
volgen wat de manual vertelt over
het opstarten van de motoren want
dat luistert nogal nauw. De B200
wordt gestart zonder APU of GPU en
het is maar de vraag of de capaciteit
van de accu voldoende is om beide
motoren te starten en dat doen we
dan ook anders. Als een van de twee
motoren is gestart zetten we eerst de
bijbehorende generator aan om de
accu weer op volle capaciteit te bren-
gen.

Er zijn voor de King Air verschillende
manieren van starten die ook alle-
maal werken maar wij gaan hier de
officiële methode van Beechcraft vol-
gen. Om te beginnen zet je de gas-
hendels zodanig dat de onderkant
van in het veld FLIGHT IDLE valt. Zet
de parkeerrem aan en zet de batterij
schakelaar aan. Al eerder, als je de
checklist getrouw hebt gevolgd heb je
de twee standby pumps op het
brandstofpaneel aan gezet en heb je

de twee firewall valves op het zeke-
ringspaneel onder het brandstofpa-
neel gesloten. De checklist zegt ons
dat we eerste de rechtermotor moe-
ten starten en dat is oké, maar beter
nog misschien is om afwisselend de
rechter- en de linkermotor als eerste
te starten i.v.m. gelijke slijtage. En
dan kan je ook nog de stand van de
propellerbladen verstellen voor de
start. De prop levers helemaal naar
voren, zoals in de checklist staat, of in

vaanstand
waarbij de
prop levers vol-
ledig naar ach-
teren staan.
Starten met de
propellers in
vaanstand is
misschien be-
ter als je op
een glad en be-
vroren plat-
form staat en
de remmen je
niet echt zullen
helpen om op
je plaats te blij-

ven staan bij de hoeveelheid stuw-
kracht die vrijkomt met de propellers
in full-forward. Of als er mensen
dichtbij aan het werk zijn wordt een
minder lawaaiige start in vaanstand
misschien wel op prijs gesteld.

Oké, je hebt
de condition
lever op LOW
IDLE gezet en
de startscha-
kelaar voor

motor 1 (de rechter nu) naar boven
(+) en je checkt of het groene lampje
RIGNITION is gaan branden op het
annunciator paneel net onder de
MFD. Op het bovenste annunciator
paneel onder het glare shield check je
of het rode lampje FUEL PRESS uit-
gaat. Nu let je op %N1 (%RPM) die
inmiddels voorbij de 10% is en wacht
je tot hij op zijn maximum tussen de
16% en 20% zit. We willen dat de tur-
bine zo snel mogelijk draait voordat
we brandstof toevoeren omdat onge-
veer 75% van de lucht die door de
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motor stroomt bestemd is voor koe-
ling. Als we de brandstof te vroeg toe-
voeren is de koeling nog onvoldoende
en dan moet je de servicemonteur
bellen voor een nieuwe motor …

($ 120.000). Intussen houd je de tem-
peratuur in de gaten. De ITT mag niet
boven de 900°C komen want anders
moet je onmiddellijk de brandstoftoe-
voer afsluiten.
Als de oliedruk in orde is en N1 boven
de 50% is schuif dan de condition le-
ver van de gestarte motor door naar
HIGH IDLE en zet de starterschakelaar
uit. Als de motor stabiel is kan je de
generator aanzetten. Dit is een twee-
staps proces: breng de schakelaar
naar RESET en laat hem dan los waar-

na deze in de ON-positie komt. Je zult
het ambergekleurde lampje BATT
CHARGE een aantal seconden zien
branden. Om de tweede motor te

starten zet je eerst de generator weer
uit. Je zet de startschakelaar van mo-
tor 2 op ON en checkt of het blauwe
LIGNITION-lampje gaat branden en
ook of het rode FUEL PRESS lampje op
het bovenste annunciatorpaneel uit
gaat. Verplaats dan de condition lever
van motor 2 naar LOW IDLE en zet
daarna de de eerste generator weer
aan (reset en dan on) en checkt de
ITT voor de temperatuur, alles net zo
als bij motor 1. Als motor 2 stabiel is
en de oliedruk in orde kan je de gene-
rator van motor 2 erbij zetten. Met
beide motoren online breng je de
condition lever van motor 1 naar
LOW IDLE en nu moet je op beide me-
ters op het overhead panel 28V DC
zien.
Klaar om te vertrekken? Nee, nog
niet. We zetten nog de ICE VANES
naar beneden zoals eerder beschre-
ven om te voorkomen dat er sneeuw
of steentjes in de motor komen. We
gaan vertrekken van PACD Cold Bay in
Alaska en daar ligt sneeuw. Dit wordt
het vluchtplan en met de kennis die je
hebt opgedaan in Notam 238 over de
Garmin G1000 moet je dit al kunnen
inbrengen: PACD CDB (Vortax) AKN
(Vortax) ENA (VORDME) PANC (Ste-
vens Anchorage Intl). Slimmerikken
maken dat vluchtplan natuurlijk even
in Little Navmap of zo en bewaren dat
als een pln-vluchtplan maar op die
manier krijg je dus nooit routine in de
G1000. Je kunt vluchtplannen laden

uit een database via de ouderwetse
flightplanner van FSX/P2D.

Takeoff power

Als je gewend bent te vliegen met
turboprops en vooral met de King Air
B200 met PT6A-41 or -42 motoren
ben je gewend te opereren op of
vlakbij de limieten van deze motoren.
De Blackhawk XP52 upgrade geïnstal-

leerd in deze Flight1 King Air heeft dit
al minder kritisch gemaakt door de
ITT limiet met 80°C te verhogen. Ook
met de ice vanes gesloten heb je ge-
noeg vermogen om het vliegtuig los
te krijgen ook bij korte landingsba-
nen. De aanbevolen manier van take-
off is de staande start. Line up op de
baan en zet het vliegtuig stil. Houd
het toestel op de rem terwijl je het
gas verder openzet net ver genoeg
om het AUTOFEATHER-lampje in het
annunciatorpaneel te laten oplichten.
Dit gebeurt als de power levers zo ge-
plaatst zijn dat je 90% N1 hebt, het-
geen toevallig ook de juiste stand is

voor de takeoff. Wacht tot de propel-
lers stabiliseren op 2000 rpm en laat
dan de rem los. ITT zal iets toenemen
gedurende de takeoff roll maar het is
onwaarschijnlijk dat je ooit boven de
830°C limiet uit komt. Waar je meer
op moet letten is de torque limiet.
Die zit op 92% N1 dus zet de power

levers nooit veel hoger dan waar de
het autofeather-lampje gaat branden
(wel autofeather armed eerst aan zet-
ten natuurlijk).

Je kunt ook een rollende takeoff uit-
voeren in de King Air B200. Terwijl je
oplijnt op de middellijn van de baan
breng je de power levers langzaam
naar voren totdat de autofeather
lampjes oplichten. Eerst fluctueren de

De PT6A Engine
Family



Climb power

En hier komen de Blackhawk verbete-
ringen pas echt tot hun recht. Zodra
het landingsgestel en de flaps naar
boven zijn zet je de propellers op
1800 rpm en trim je het vliegtuig op
160 KIAS (dat is rond de 2000 fpm
stijgsnelheid). Schuif de power levers
naar voren totdat de torque uitleest
tussen 2100 ft-lbs en de rode lijn van
2230 ft-lbs. Naarmate het vliegtuig
verder klimt zal de stuwkracht afne-
men, dus je zult de power levers een
beetje naar voren moeten drukken zo
nu en dan om de torque op de beoog-
de waarde te houden. En let op de
ITT. Het is niet waarschijnlijk dat je
ook maar in de buurt komt van de li-
miet maar zo ja neem dan gas terug.
Onder de meeste omstandigheden
moet je in staat zijn de motoren op of
in de buurt van de torque limieten te
houden tot ongeveer 24.000 ft totdat
je merkt dat de power levers niet ver-
der naar voren kunnen. Je kunt tij-
dens de klim de KIAS (Knots Indicated
Airspeed) als volgt laten afnemen:
160 KIAS tot 10.000 ft, 140 KIAS tot
20.000 ft, 130 KIAS tot 25000 ft, en
120 KIAS boven 25.000 ft. Dat is als
experiment heel interessant om eens
te kijken wat de Blackhawk in huis
heeft maar je neus staat dan ver om-
hoog hetgeen je zicht belemmert en
waarschijnlijk vinden je passagiers dit
veel te steil. Het is beter om de neus
omlaag te brengen en te klimmen

met een vertical speed van rond de
2000 fpm.

Cruise power

Er zijn heel wat vuistregeltjes ontwik-
keld voor de cruise power in de loop
der jaren, maar die gaan allemaal niet
meer op voor deze Blackhawk upgra-
de met de verhoogde ITT-limiet. Het
is beter om de tabellen aan te hou-
den zoals die staan in de POH (Pilot
Operating Handbook) en dat zijn veel
tabellen. Boven de 24.000 ft onge-
veer is het waarschijnlijk dat je met
de power levers in de hoogste stand
staat. Zet een van de twee levers in
de bovenste stand en past de ander
aan om op een gelijke torque te ko-
men. Dan zit je dicht in de buurt van
wat in de performance tabellen staat.
Ondanks de verhoogde ITT-limiet is
het verstandig om de levers een beet-
je terug te nemen zodat je niet boven
de 790°C komt. Een regelmatig iets te
heet gestookte turboprop resulteert
toch in een telefoontje naar de ser-
vicemonteur om een gedegen toe-
komstplan te ontwerpen. Als je
dichtbij Vmo/Mmo komt zoals je kunt
zien op de G1000 PFD neem dan een
beetje gas terug. Het is goed mogelijk
om dit vliegtuig in overspeed te krij-
gen bij level flight.

Descent en landing power

De B200 is verrassend makkelijk in de
hand te houden in de afdaling en in

de approach. Op top of descent (TOD)
schuif je de gashendels terug tot een
80% N1 en kies je voor een daalsnel-
heid van 1500 fpm door gebruik te
maken van VS (Vertical Speed) Modus
op het controlepaneel van de autopi-
lot. Laat de propellerhendels (de mid-
delste weet je wel) waar ze staan. Het
resultaat is een goede daalsnelheid
bij een hanteerbare snelheid vooruit.
Terwijl je afdaalt moet je de gashen-
dels aanpassen om op 80% N1 te blij-
ven en je kunt ze eventueel nog iets
verder terugzetten maar ga niet be-
neden de 74% N1. Beneden die draai-
snelheid leveren de motoren niet
meer voldoende perslucht om de ca-
binedruk te garanderen.
Als je de neus weer omhoog brengt
voordat je de Final Approach Fix (FAF)
passeert met een power setting van
80% N1 zal je snelheid snel afnemen
tot rond de 160 KIAS. Zet de flaps
voor approach en laat de wielen zak-
ken vlak voordat je de definitieve da-
ling (final descent) inzet. Je zou nu
ook vast de ice vanes kunnen zetten.
Als het landingsgestel uit is krijg je
drie waarschuwingen: ten eerste de
master caution flasher, dan PROP
SYNC ON en RVS NOT READY. Druk de
master caution flasher weg en trek je
van de andere twee nog niets aan tot-
dat je zover bent. Als je in de laatste
fase zit schakel je de Prop Sync uit en
selecteer je full flaps en zet je de po-
wer zodat je tussen de 600-650 ft-lbs

torque uitkomt. Dat levert je een
snelheid van ongeveer 105 KIAS en
als je de flare inzet zakt je snelheid
verder tot Vref. King Airs blijven lek-
ker doorzweven als je ze dat toestaat,
dus vlieg je kist recht op de baan met
een daalsnelheid van 100 - 200.
Na touchdown schuif je de propeller-
hendels helemaal naar voren (de
grootste hoek met de luchtstroom)
en trek je de gashendels helemaal
naar achteren tot in reverse. Wat we
willen is dat de propellers nu iets
langzamer gaan draaien dan 2.000
rpm zodat we er zeker van zijn dat de
bladen al zoveel mogelijk de stand
van reverse hebben aangenomen op
het moment dat we de gashendels in
reverse zetten. Dan verloopt het
vaart minderen veel efficiënter. Daar-
om moet je ook op Vref zitten als je
de flare inzet. Teveel snelheid tijdens
de landing kan het in reverse zetten
verhinderen, dan gaan de propellers
alleen maar ‘windmillen’. De gover-
nor kan dit niet verwerken. Op 80
knopen kan je gaan remmen en als je
door de 60 KIAS heen bent haal je de
motoren uit de reverse en in de stand
beta. Je kunt taxiën in beta maar ver-
geet niet de hendels uit beta en naar
flight idle te halen als je afsluit.

Oké, parkeerrem aan. En was dit alles
over de B200? Dacht het niet!

Erik.



Majestic Dash 8 Q400 vervolg: weight and balance, deel 5

Moet ik dat allemaal weten?!



Moet ik dat allemaal weten?
Eh, ja en nee. Eerst maar even de
eenvoudige benadering. Weight and
balance bestaat uit twee delen: ten
eerste het aantal passagiers en de
vracht en ten tweede het gewicht
van de benodigde brandstof. Het
eerste is simpel, je moet alleen even
weten hoe je dat precies invult in
het control panel, het tweede, de
brandstof kunnen we heel serieus
en ingewikkeld doen of we kunnen
kiezen voor het hanteren van een
paar vuistregels. En dat laatste gaan
we natuurlijk doen.

Je kunt het ook heel serieus nemen en
bijvoorbeeld met SimBrief een vlucht-
plan samenstellen waarbij je een gede-
tailleerde opgave van het brandstof-
verbruik krijgt. Maar dat is eigenlijk iets
voor een apart artikel. Je moet dat even
tegoed houden. Bovendien, we vliegen
een sterk afwijkende route om allerlei
zaken uit te testen zoals waypoints aan-
maken en vliegen van holdings en de
route die we gemaakt hebben in Sky-
Vector zal niet door SimBrief geacep-
teerd worden. Wat was die route ook al
weer? Ga nog even kijken in Notam 239
(https://flightsimzeeland
.files.wordpress.com/2018/10/notam-
181018-239.pdf) en daar vind je hem:

EGKK KENE3P KENET N14 OKTAD
TELBA P18 STAFA L8 HON
522133N0011820W  DTY M189 OL-
NEY  BANTO P155 SIVDA EGSC.

Die kunnen we weer even in SkyVector
zetten (exclusief de arc approach aan
het einde) en als we dan de snelheid en
de kruishoogte invullen (FL210 en
250kts) kunnen we ook nog een log uit-
draaien. Dat zie je hiernaast. Daaruit
lees je dat de vlucht totaal t/m SIVDA 1
uur en 8 minuten duurt. Daarbij moeten
we optellen de arc approach aan het
eind en nog wat extra tijd voor holdings

die we gaan vliegen. Dus anderhalf uur
is een goede tijd. Voor elk vliegtuig zijn
er vuistregels te vinden op het internet
voor het brandstofverbruik en zo ook
voor de Dash 8 Q400. Voor het eerste
uur vliegen wordt 1200 kg gerekend en
voor de uren daarna 1000 kg. Anderhalf
uur is 1200 kg + 500 kg = 1700 kg.
Voor taxiën rekenen we 100 kg en voor
vliegen in een holding wordt 800 kg /
uur gerekend. We gaan weliswaar hol-
dings vliegen maar niet gedurende een
uur. Maar als je rekent bovenop de
brandstof voor de trip zelf een extra van
1500 kg zit je wel goed. Onthoud ook
dat je na landing nog 450 kg in de tank

moet hebben om allerlei redenen dan zit
je met die 1500 kg wel goed. We stellen
het totaal op 1700 kg + 1500 kg = 3200
kg (+ 100 kg voor taxiën). Laten we er
3500 kg van maken omdat we toch een
beetje gaan spelen daar boven in de
lucht en je weet nooit hoe dat loopt. Dan
denk je meteen: Een testvlucht? Nou
dus geen passagiers aan boord. Maar op
die manier leer je niet het control panel
in te vullen. We nemen 570 kg mee in
het bagagegedeelte en we nemen 45
passagiers mee. Dat zijn namelijk alle
familieleden bij elkaar van beide piloten
die we hebben uitgenodigd om als balast
te dienen. Nou, dat wilden ze wel. Dat

gaan we invullen op het control panel.
100 kg In de voorste bagageruimte, 470
kg In de achterste bagageruimte. De
Dash is een beetje koplastig en daarom
laden we bij voorkeur het meeste ach-
terin. En dat houden wij ook aan bij de
verdeling van de passagiers. De flight
envelope ziet er dan als volgt uit (PAX
betekent passagiers):

De wat? De flight envelope! En toch heb
je al een voorgevoel waar dit over gaat.
Als de vierkante punten horizontaal ge-
zien vrij aardig in het midden liggen dan
is het vliegtuig goed in balans en hoef je
minder te trimmen hetgeen dus minder
luchtweerstand oplevert. Je zou dus een
paar passagiers kunnen vragen om naar
voren te verhuizen. Je ziet ook MAX
TOM, MAX LM en MAX ZFM. TOM is take-
off Mass of vertaald takeoff gewicht. De
wetenschappers rekenen tegenwoordig
niet meer in gewicht maar in massa.
Voor ons blijft het hetzelfde. Je ziet ook
dat ik het control panel heb ingesteld op
kilogrammen en niet op pounds. Voor
takeoff fuel heb ik ingevuld 3400 kg

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/10/notam-181018-239.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/10/notam-181018-239.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/10/notam-181018-239.pdf


want ik heb 3500 kg getankt maar na
taxiën heb ik nog 3400 kg over, trip fuel
hadden we gesteld op 1700 kg. Rechts
vind je de diverse maximums:

MAX TOM is inmiddels bekend, MAX LM
is maximum landingsgewicht en MAX
ZFM is maximum zero fuel gewicht.

Moet ik dat allemaal weten?

Ach, nu we toch zo lekker bezig zijn
hieronder een aantal verschillende defi-
nities voor gewichten van een vliegtuig:

Basic Empty Mass (Basic Mass): ge-
wicht van het vliegtuig met standaard
items zoals: vloeistof die niet tot de
brandstof behoort (smeerolie, brand-
blussers) aanvullende electronische ap-
paratuur.

Variable Load: bestaat uit de beman-
ning, hun bagage en elke verwijderbare
uitrusting die vereist is voor die vlucht,
bijvoorbeeld catering, food en bevera-
ges, water in tanks en chemicaliën voor
de toiletten, ook wel genoemd de opera-
tie items.

Dry Operating Mass (DOM): is het
totale gewicht van het vliegtuig klaar
voor een specifieke taak (dus een speci-
fieke vlucht) maar dan niet meegeteld
brandstof en traffic load die bestaat uit:
1. Bemanning en hun bagage
2. Catering en verwijderbare service-
voorzieningen voor de passagiers
3. Inhoud van de watertanks en chemi-
caliën voor de toiletten
4. Food en beveriages
DOM = Basic Mass + Variable Load.

Operating Mass (OM): is de DOM plus
de takeoff brandstof maar zonder de
traffic load. Je zou het de Wet (natte)
Operating Mass kunnen noemen als het
tegengestelde van DOM.
OM = DOM + Takeoff Fuel.

Traffic Load: is het totale gewicht van
passagiers, bagage en vracht en ook
reserveonderdelen (bijvoorbeeld een
nieuwe kraan voor de pantry die kapot
begon te gaan).
Traffic Load = Disposable (beschikbare)
Load - Fuel.

Useful Load: is het totale gewicht van
de passagiers, bagage en vracht inclu-
sief elke non-revenue lading (spare
parts) en vloeistoffen niet de brandstof
bedoeld. Het is het verschil tussen de
Dry Operating Mass en de Takeoff Mass.
Usefull Load = TOM - DOM.

Zero Fuel Mass (ZFM): is de DOM plus
de Traffic Load maar niet meegerekend
de brandstof.
ZFM = Basic Mass + Variable Load +
Traffic Load.

Maximum Zero Fuel Mass (MZFM): is
het maximale toegestane gewicht de
brandstof niet meegerekend.

Taxi Mass: is het gewicht van het vlieg-
tuig bij het begin van het taxiën, soms
aangeduid als Ramp Mass Of Blocks
Mass (de blokken nog voor de wielen).

Takeoff Mass (TOM): is het totale ge-
wicht alles meegerekend bij de start van
de takeoff.

Landing Mass (LM): het totale gewicht
van het vliegtuig bij het passeren van de
drempel bij de landing.

Centre of Gravity: het punt waar het
gewicht (de massa) aangrijpt.

En dan zijn er nog wel een paar meer.
Ben je er nog? Worden al die begrippen
eigenlijk wel gebruikt in de praktijk?
Jawel door de afdeling Dispatch. Dat zijn
de nerds die alles zitten door te rekenen
aan ons vliegtuig en ons voorschrijven
hoe we moeten vliegen, o.a. maximale
setting van het gas en eigenlijk alles om
ons cowboygedrag in te tomen. Dipatch-
medewerkers zijn populair bij de directie
dus kijk uit.

Moet ik dat allemaal weten? Nou nee.
Majestic is zo vriendelijk geweest om
vast de DOM voor ons in te vullen. Daar
kan ook nog wel wat variatie in voor
komen. Ze hebben de DOM vastgezet op
18.434 kg. En dat geldt ook voor de DOI
(Dry Operating Index), die op 94,6 is
vastgezet. Al twee problemen opgelost.
De passagiers en de vracht hadden we
al ingevuld en ook de takeoff fuel en de
trip fuel en dan zie je dat de knop CAL-
CULATE gaat oplichten ten teken dat hij
voldoende gegevens heeft. Als we nu op
caculate drukken verschijnt er ook beeld
in de flight envelope ten teken dat het
heeft gewerkt. Als in die flight envelope
dingen in rood verschijnen is het foute
boel en moet je aanpassingen doorvoe-
ren. Daarna druk je op SEND DATA TO
FLIGHTSIM en dat is het dan. Je
flightsim moet natuurlijk wel aan staan.
Nog één dingetje: twee vakjes DAA. Je

kunt daar het aantal koffers invullen dat
in het laadruim worden gestuwd. Elke
koffer weegt 17 kg, dat is zo vastgezet.
Meestal vul ik het niet in. Ik houd niet
van gesjouw met koffers.

En dan staat er zo groots onderaan het
control panel: SEND DATA TO FLIGHT
SIM waaruit je afleidt dat de gegevens
automatisch in de fuel page van de FMC
gezet worden. Niet dus. En ik ben niet
de enige die dat niet lukt. We gaan even
de benodigde gegevens handmatig in de
FMC zetten.

BASIC WT (weigt) was ons al geschon-
ken door Majestic. PAX, het aantal pas-
sagiers, was 45 en dat vullen we in,
evenals CARGO, 570 kg en dan wordt
vanzelf de ZFW ingevuld door de com-
puter. Nu wil hij nog de GROSS WT we-
ten en daarvoor heeft hij het gewicht
van de brandstof nodig. De cursor gaat
automatisch naar rechtsonder, naar FU-
EL ONBOARD. Die weten we: 3500 kg.

De fraaie plaat op de eerste pagina
van dit artikel heb ik ‘geleend’ van
Chuck. Chuck heeft een complete
cursus Majestic Dash 8 Q400 ge-
maakt in stripvorm. Plaatjes kijken
met korte beschrijvingen (in het
Engels). Erg mooi. Binnenhalen dit
unieke werkstukje (140 pag.):
https://drive.google.com/ file/d/1-
oylddewfbc8A7yxcix RV
TA_/view

https://drive.google.com/file/d/1-oylddewfbc8A7yxcixRVTA_FVm7Z6Lr/view
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Hij hoeft alleen maar de fuel onboard te weten en dan is hij klaar. We
kunnen die fuel on board ook samenstellen door apart in te vullen: AL-
TERNATE (uitwijkluchthaven), HOLD, EXTRA en TOTAL RESRVS en dan
horen we ook op 3500 uit te komen maar de FMC heeft die gegevens niet
nodig. Eigenlijk kunnen we nu de motoren starten. We hadden al het
vluchtplan uit Notam 239 dat we vanzelfsprekend hebben gesaved en in
de FMC gezet en, ready to go. Of nee, toch nog niet: de V-speeds!

En dat gaat met tabellen. Dus niks niet ingewikkeld doen met computers,
gewoon tabellen. Hier rechts staan drie brede tabellen elk voor een be-
paalde stand van de flaps: 5°, 10° en 15°. Het linkerdeel van de tabel
moet je nemen als de buitentemperatuur beneden de 20°C is en het
rechterdeel is voor boven de 20°C. We nemen de GROSS WT die was
26.320 kg. Eigenlijk moeten we 26.320 kg - 100 kg nemen, dat is de
gross wt na het taxiën. Ach… we kijken in de tabel wat de dichtstbijzijnde
waarde is naar boven afgerond (uit veiligheidsoverwegingen): 28.000 kg.
EGKK, Gatwick ligt beneden de 2000 ft en de buitentemperatuur op onze
dag is beneden de 20°C. Dat levert ons op een Vr van 130kts en een V2
van 132kts. We mogen V1 gelijk stellen aan Vr. En dan zijn er nog wat
restricties. V-speeds, oh my …  hoe zat dat ook al weer? Haal deze even
binnen van onze website: https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/
2015/06/08-v-speeds.pdf.

In de rechterbovenhoek nog een klein tabelletje voor de snelheid van
intrekken van de flaps en voor de klimsnelheid. Ook hier geldt: bij
sneeuw en ijs verhogen met 20kts. VFRI is 142 kts en VCLMB is 154kts. Die
zetten we in de PFD. Dat heeft geen invloed op de FMC want de Dash
heeft geen auto throttle. Ze worden als geheugensteuntje in de PFD ge-
zet. Er zijn ook dezelfde soort tabellen voor de approach maar dat komt

nog. Je brengt de waarden
erin door links naast de PFD
op het knopje SET te drukken
en dan met de draaiknop de
waarden invoeren en dan weer
SET. Dat is even scrollen. En
nu kunnen we erover gaan
denken om eens een beetje
leven in dit beest, deze libelle,
te gaan blazen en dat is voor
de volgende keer.

Erik.
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Met die rare halfronde bovenkant van de voor-
ruiten. Met daar bovenin een stang als een soort
gordijnrails en de bovenkant van het instrumen-
tenpaneel van hout. Nu nog bloemetjesgordijnen
en klaar!

De Goose zat als default vliegtuig in FSX en dan
kan je nagaan hoe oud deze software is. We hadden
andere criteria, we waren minder verwend dan nu
en ik kan mij herinneren dat het met de detaillering
en de scherpte van het beeld wel meeviel. Of ik dat
nu nog zo vind? Ik ben gestopt met het zoeken naar
een Grumman Goose voor P3D want waarschijnlijk

zou de detaillering mij nu niet meevallen. Maar ik
wil een vliegboot, dus niet een bestaand vliegtuig

met twee drijvers maar met een boot als romp. Na-
tuurlijk de Catalina, maar die heb ik er al in zitten
want van de Catalina is bij Aerosoft een P3Dv4 va-
riant uitgebracht. Dus zou ik het zoeken kunnen
staken want ik heb een vliegboot en dan is de lol
over. Juist het zoeken kan je uren mee zoet zijn
(Oh, schat, is het al zo laat, nee ik kom ook zo naar
bed). Rikoooo ( https://www.rikoooo.com/down-
loads/category/99 ) is altijd een goede site voor
mooie gratis software en daar heb ik de Grumman
Mallard gevonden. De buitenkant is bewonderens-
waardig voor een gratis stuk software. De plaat
hierboven maakt dat wel duidelijk. Het interieur is

Ik mis de Grumman Goose in Prepar3D

Grumman Mallard

Grumman Goose

https://www.rikoooo.com/downloads/category/99
https://www.rikoooo.com/downloads/category/99


iets minder, laat ik zeggen: geen Carenado maar
nog steeds goed en het is gratis!  De hendels in de
Mallard zijn een beetje knullig. Nee, dan die van de
Catalina! Op de Grumman-pagina van Rikoooo
vind je nog verschillende andere Grummans zoals
de Trader, de Albatros, de foeilelijke Duck, de Tra-
cer en de overbekende Tracker.

Erik.

De prachtige hendels in de Catalina



Ingestuurd door Johan Koster, Delfzijl.
Tweedaagse Airshow Pinksteren op
Oostwold Airport EHOW. Als je
EHOW in FSX of P3D wilt zien zal je
die er zelf even moeten inzetten
(NL2000). Ook standaard in X-Plane.







Jaarwisseling, ingestuurd door Dick Willebrands


