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

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

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

Bij het begin beginnen

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

in orde maken in het CONTROL PANEL
dat je kunt vinden in je startmenu van
Windows onder Majestic Software. Daar
staat MJC 84 Control panel. Daar staat
ook MJC 84 System Panel en het is
moeilijk om dan je nieuwsgierigheid te
bedwingen. En eh, dat is voor later,
maar als je het openklikt krijg je al een
idee waar het over gaat: schema’s van
het Electrical System, Hydraulic System
en Avionics. Maar nu even niet.
En ook in het Control panel gaan we
selectief winkelen. Het tweede tabblad
FLIGHT CONFIG is belangrijk voor ons.
We gaan daar een keuze maken tussen
Kg en Lbs en tussen hPa en In (de note-
ring van de luchtdruk volgens ‘Euro-
pees’- of US-model).
PAUSE ON TOP OF DESCEND aan of uit.
Nou ja zeg, Je kunt in het echt toch ook
niet je vliegtuig op pauze zetten omdat
je de gegevens voor de STAR/Approach

Majestic Dash 8 Q400 vervolg: de panelen, deel 1



nog even bij elkaar moet zoeken!
Met HUD of zonder HUD (Head-Up Dis-
play alleen mogelijk in de Pro-versie).
Mèt natuurlijk. Daarvoor heb je nu juist
de Pro-versie gekozen. Het belangrijkste
op dit tabblad is de COCKPIT STATE
waarmee het vliegtuig opstart. De bik-
kels onder ons kiezen natuurlijk voor
Cold and Dark, maar ik zou in het begin
gaan voor DEFAULT. Zo tref je de kist
aan als er al een vlucht voor je is ge-
weest de z.g. ‘Turn Around’ state. Dan
staan de meeste dingen al aan, het
vluchtplan en de performance gegevens
moeten nog worden ingebracht, de mo-
toren staan nog uit en het vliegtuig
krijgt zijn energie van een ground power
unit (behalve op LDDU).
Bij het tabblad SYSTEM zetten we
GRAPHICS/QUALITY op HIGH als je
computer het aankan. Is het verschil te
zien tussen high en medium? Nou reken
maar. Het gaat hier vooral om de
scherpte op de beeldschermen van het
instrumentenpaneel. De rest van de pa-

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

De fraaie en lawaaiige Ground Power Unit



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

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

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

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

ons het antwoord. Dan ga ik ervan uit
dat we inmiddels op 17.000ft zitten en
nog aan het klimmen zijn. Moet de cabi-
nehoogte (Cabin Altitude) dan 7.000ft
zijn? Als we in de calculator als hoogte
invullen 10.000ft levert ons dat een om-
gevingsdruk op van 700hPa waarbij we
nog in leven blijven (afgerond, op de
grond, zeeniveau, was die 1013 zoals
we weten). Als we in de calculator in-
voeren 17.000ft krijgen we 530hPa (af-
gerond) en dat is te weinig voor ons. Op
het linkerplaatje hier beneden op de
middelste klok zie je in het rode cirkeltje
dat die op 4.000ft hoogte staat. Dat wil
zeggen dat wij aan een luchtdruk die
zou heersen op 4.000ft genoeg hebben
als we vliegen op 17.000ft. Wat is de
luchtdruk op 4.000ft volgens de calcula-
tor? 875hPa en dat is alweer een stuk
hoger dan die grens van 700hPa. Nou
ja, dat is maar goed ook want de een
kan er beter tegen dan de ander. De
klok rechts ervan geeft aan hoe snel de
druk in het vliegtuig toeneemt of af-
neemt. Eigenlijk meer een check om te
kijken of het wel werkt allemaal. En de
linkerklok daar met DIFF eronder geeft
het verschil in druk in PSI tussen buiten
en binnen. Aangezien het toch wel een
tijdje duurt voordat de cabine volledig
op druk is duurt het ook even voordat
de wijzer in het groene gedeelte staat.
En dit alles gaat volautomatisch zodat je
het bovenstaande verhaal eigenlijk niet
hoefde te lezen. Maar begrijpen is altijd
beter. In het rechterpaneel zie je een
scrolknop waarmee je de cabinehoogte
want zo heet dat, handmatig kunt instel-
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len als de computer het niet meer weet.
Veel belangrijker is de klok met LDG
ALT. Hier stel je de hoogte in van het
vliegveld van bestemming om ervoor te
zorgen dat dit hele systeem van op druk
brengen maar omgekeerd ook de druk
weer brengen naar de omgevingsdruk
van de plaats van bestemming op tijd
wordt gestart, want dat moet een beetje
geleidelijk gaan. Er is ook altijd een mo-
gelijkheid om in een noodgeval dat su-
per snel te doen (DUMP) maar dat levert
klachten op en niet alleen van de passa-
giers. Die druk in het toestel en op de
luchthaven moet gelijk zijn anders krij-
gen we de deuren niet open. Onderweg
een raampje openzetten is er ook niet
bij.

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Erik

Ik heb mijn ‘wetenschap’ gehaald uit
verschillende bronnen:

https://www.airline2sim.com/

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

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

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