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In Notam 237 hebben we het instru-
mentenpaneel voor ons doorgeno-
men. Maar nog niet alles, want
vooral de MFD (Multi Function Dis-
play) heeft nog heel wat verborgen
geheimen. En boeiende geheimen
want hier kan je TERRAIN zichtbaar
maken. En er zijn nog een aantal
zaken. De Flight Management Com-
puter misschien? Nee, nog steeds
niet. Pas als we een vlucht gaan
voorbereiden komt dit aan bod.

Meteen onder de FMC links en rechts zit
het control panel voor de PFD en de
MFD. Met de twee draaiknoppen linkson-
der kan je de helderheid van de scher-
men instellen. Met de knop RANGE stel
je het bereik van de MFD in voor de
kaart van de grond onder je, dus TER-
RAIN, of voor de weerradar, afhankelijk
van wat je hebt ingesteld. Die kan varië-
ren van 10 tot 240nm zoals je kunt zien.
Hier staat hij ingesteld op 40nm en we
zien de TERRAIN map voor ons. De knop
FORMAT gebruik je om bijvoorbeeld



door een geheel vluchtplan te lopen. Je
ziet dan je toestel in het centrum met
een paar range-cirkels erbij maar daar
komen we later nog op terug. Als je de

FORMAT knop even ingedrukt houdt ver-
schijnt een beeld zoals hieronder. Dat is
de peiling op het VOR-baken of op de
ILS-navaid dat je op het radiopaneel

hebt ingesteld, de frequentie van dat
baken. Op dit moment wordt het baken
nog niet ontvangen. De knop WX/TERR
zal wel duidelijk zijn: de keuze tussen
weergaven van het terrein of van de
weersituatie. Overdag bij goed weer en
bij goed zicht zal je die weerradar niet
veel gebruiken maar we komen hier la-
ter nog op terug. Bij nachtvluchten is de
weerader wel van nut.

Met de knop DATA zet je navigatiegege-
vens in de kaart. Een keer drukken dan
krijg je 10 navaids te zien, twee keer zet
10 airport erbij en de derde keer laat
beide zien en nog een keer drukken dan
verdwijnt alles weer.

TCAS is Traffic Collision Avoidance Sy-
stem, dus een systeem dat je helpt om
niet tegen andere vliegtuigen op te bot-
sen. Dat wilde nog wel eens gebeuren
naarmate het steeds drukker werd in de
lucht. Gewoon een radarsysteem dat

men na ernstige ongelukken in versneld
tempo heeft doorontwikkeld. Je kunt
kiezen tussen alle vliegtuigen om je
heen of een selectie daaruit op basis van
dreigend gevaar. De TCAS-knop indruk-
ken maakt de vliegtuigen zichtbaar, of
nog een keer drukken en dan zijn ze
weer weg (wordt je scherm overzichtelij-
ker). Het aanzetten van de TCAS doe je
op het radiopaneel onder het throttle
kwadrant. Eerst draai met de knop links

wat je wilt
zien op je
MFD-scherm.
Je zet de
TCAS aan
door de knop
rechts bene-
den van het
scherm inge-

drukt te houden. Als je nu de TCAS
knop op het scherm boven het throttle
kwadrant (plaatje hier links) een paar
keer achter elkaar indrukt zie je de
weergave in de MFD veranderen. Eerst
zie je TA/RA en daarna TA/RA AUTO. In
AUTO wordt alleen weergegeven welke
vliegtuigen door het systeem als bedrei-
ging worden gezien. Vaak is het beter
om al het verkeer te kunnen zien dus
meestal staat de weergave op TA/RA. En
als je stil staat op het platform heb je

TA/RA niet nodig dus zet je het af met
de al eerder gebruikte knop op het ra-
diopaneel. Het gaat weer terug naar
SBY, standby.

De draaiknop is bedoeld om de verschil-
lende bakens (VOR, NDB) en de peiling
daarvan op het MFD in beeld te brengen.

Maar zo langzamerhand begin ik de
draad kwijt te raken met al deze pane-
len en draaiknoppen en gewone knop-
pen. Daarom op de volgende pagina de
complete middenconsole die ik aan de
bovenkant bij de FMC een beetje heb
afgesneden: de FMC komt nog.

EFIS panel. Electronic Flight Instru-
ment System control panel. Regelt de
weergave op je Primary Flight Display en
Multi Funtion Display. Dat was het eer-
ste paneel in deze aflevering en je ziet
hem nog drie keer op deze pagina. En
zoals we gezien hebben stel je via dit
paneel in wat je precies in de PFD en de
MFD wilt zien.

ESCP panel. Engine and System (inte-
grated display) Control Panel. Hiermee
bepaal je wat er op de twee middelste



schermen van het instrumentenpaneel
te zien is. Standaard is dat het linker-
scherm het navigatiescherm is en het

rechterscherm wordt gebruikt voor
weergave van de systemen. Dat zie je in
het plaatje bovenaan. De rechterknop is
contra t.o.v. De linker. De zes rechthoe-

kige toetsen geven je een keus welke
van de systemen je in de rechter MFD
wilt zien, b.v. Het Electrical System. On-
derin wordt hier ook nog informatie over
het Hydraulic System weergegeven.
Maar je kunt ook van bijvoorbeeld de
linker MFD het Primary Flight Display
maken in geval van nood. Tussen deze
twee MFD’s zit centraal ook nog een
scherm dat standaard wordt gebruikt
voor de ‘motorgegevens’.

ARMS panel (of ook wel ARCDU ge-
noemd) Audio and Radio Management
System. Links is ARMS 1 en rechts
ARMS 2. Hier kan je bedienen: het radio
communication en radio navigation ma-
nagement (instellen van de frequenties
voor VOR- en ADF-navigatie), verder
passenger adress (berichten aan de pas-
sagiers) en communication interphone
system en de derde is audio integration
system.

WXR panel of het weather radar panel.
Als dat in werking is gezet kan het er zo
uitzien, maar we komen er nog op te-
rug.

Oké, we hebben nu wat meer orde in de
chaos. We gaan nu kijken hoe we de
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frequenties voor VOR en ADF moeten
inbrengen want die zijn belangrijk (je
ILS-frequentie is ook een VOR-frequen-
tie). Bijvoorbeeld opstijgend van East
Midlands is ons dichtstbijzijnde VOR die
van Trent, frequentie 115.7 en de ADF-
frequentie van de East Midlands NDB is
393. Die frequenties zet je in de linker-

kolom en ook in de rechterkolom want
we hebben een VOR1 en een VOR2 en
datzelfde geldt voor de ADF, dus ADF1
en ADF2. Voor het gemak hebben we ze
hier even op dezelfde frequentie afge-
stemd. Maar -1- en -2- kunnen natuur-
lijk verschillende frequenties hebben. En
nu zichtbaar maken op het Navigation
display. Dat gaat met de draaiknoppen
op het EFIS panel. VOR1 en ADF1 leve-

ren witte pijlen op in het navigatie-
scherm en VOR2 en ADF2 groene pijlen.
Je ziet ook dat de DME VOR1 en VOR2
een afstand van 18.3nm geven en dat is
logisch want ze staan op dezelfde fre-
quentie afgestemd. Op de Primary Flight
Display is dit ook allemaal te zien. Ga
hier gewoon even mee experimenteren
dan heb je het sneller door dan met al-
lerlei plaatjes hier.

Je ziet er zitten allerlei leuke dingen in
dit toestel.

En dan de middenconsole met het over-
belangrijke throttle quadrant of ook wel
de pedestal. Links de elevator trim, de
stand van de neus, die in het witte ge-
deelte moet staan voor een take off. De
gust lock of control lock zoals hij in de
Dash heet zet de control surfaces, de
besturingsvlakken, vast om te verhinde-
ren dat ze gaan klapperen bij harde
wind wanneer we nog op het platform
staan of aan het taxiën zijn. Opstijgen
met de gust lock nog in de positie als op
het plaatje is niet mogelijk. Dus als je
kist geen vaart wil maken als je gaat

opstijgen kijk dan even of de gust lock
er nog op staat. Echte piloten die wer-
ken met checklists kan dat eigenlijk niet
overkomen. Daaronder de twee throttle
levers. In de echte Dash zit er nog een
vergrendeling op maar die is hier ach-
terwege gelaten. In het MJC8 Q400 Con-
trol Panel dat we in de eerste aflevering
al bekeken hebben (Notam 236) kwam
de afstelling van het punt DISC (discon-
nect) als even ter sprake. De beste af-
stelling is dat de throttle levers net
beneden het punt DISC staan als je ze
in hun laagste stand zet. MAX REV

(maximaal in z’n achteruit zou je kunnen
zeggen) wordt in de Dash maar weinig
gebruikt omdat het steentjes en vuil kan
opwerpen die de propellers dan raken.
Bovendien is het erg oncomfortabel voor
de passagiers. Majestic zegt dat het nor-
maal is als het vliegtuig iets achteruit
gaat met de throttles op DISC, dat dat
makkelijker is bij taxiën en dat dat in
het echt ook zo is. H’m, ik weet het niet.

Rechts van de throttle levers zitten de
prop controls. Ze staan hier in de stand
FUEL OFF of ook wel shutdown. Voor het
starten moeten ze naar START &
FEATHER. Als de motoren gestart zijn
gaan ze naar de hoogste stand voor de
takeoff. Ze gaan terug naar de stand
900 als de flaps zijn ingetrokken en we
in de Climb zitten en dan naar 850 als je
de kruishoogte hebt bereikt. Voor de
landing gaan ze weer terug naar MAX.
Aan de gate na aankomst gaan ze terug
naar START & FEATHER voor 30 sec. Om
de zaken te laten afkoelen voordat we
naar shutdown gaan.

gust lock

disconnect

max
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Helemaal rechts zit de bediening van de
flaps. Takeoff gaat meestal met Flap 5,
Flap 10 wordt nauwelijks gebruikt, op
een korte baan wordt ook wel Flap 15
gebruikt. De flapstand voor landen is
gewoonlijk 15, maar bij korte banen
wordt Plap 35 gebruikt. Bij een approach

wordt gewoonlijk rechtstreeks ‘doorge-
schakeld’ van Flap 5 naar Flap 15 en
wordt Flap 10 overgeslagen. Bij een Flap
15 takeoff wordt gewoonlijk van Flap 15
rechtstreeks teruggegaan naar Flap 0.
De parking brakes had je vanzelfspre-
kend al gevonden op het throttle qua-
drant.

Onder het throttle quadrant zitten twee
radiopanelen of ARCDU’s zoals ze in de
Dash ook wel worden genoemd. Gebrui-
kelijk is om de draaiknop op BOTH te
zetten dan worden de gegevens die je
invoert tegelijk in de linker- en rechter-
radio gezet. Er zijn twee radio’s voor
communicatie met de toren, andere vlie-
gers enz. de VHF1 en VHF 2 en vier na-
vigatieradio’s, VOR1, VOR2, ADF1 en
ADF2.

Onder het scherm zitten een boel knop-
pen waarvan een aantal voor ons
flightsimmers belangrijk zijn. VHF1 en 2
(1 en 2) zijn voor het volume van de
radiocummunicatie. Indrukken van de
knop zet de communicatie uit. Dan
wordt het balkje in het venster wit i.p.v.
groen. Met de grotere draaiknop kunnen
we kiezen tussen VHF1, VHF2, of de
cabine. Deze knop bepaalt dus wat je op
je koptelefoon hoort. HF (3) wordt bijna
niet meer gebruikt, AUX1 (4) en AUX2
(5) zijn voor satelliettelefoons,
SERV/INT (6) bepaalt het volume van de

cummunicatie met de copilot en met de
cabin crew. DIM RTN is voor het dimmen
van het scherm. De vier knoppen PA,
CHIME, CALL en EMER zijn allemaal voor
de communicatie met de cabine en met
de passagiers. Ik sla ze over. De knop-
pen PREV, NEXT en MAINT zijn allemaal
voor communicatie met de ground crew.
De draaiknop SPK is voor de luidspreker
in de cockpit maar wordt alleen op de
grond gebruikt, MKR is verleden tijd, de
schakelaar BOOM/MASK schakelt de
microfoon om van de normale headset
naar de microfoon in het zuurstofmas-
ker. HOT MC/OFF is de keuze tussen de
microfoons constant aan of aan/uit door
middel van een knop op de yoke.
Wel belangrijk voor ons zijn de nummer
7, 8,en 9 dat zijn de knoppen waarmee
je de morsesignalen van de verschillen-
de bakens aan of uit kunt zetten en het
volume kunt wijzigen. En nu de belang-
rijker zaken:

De vier knoppen aan beide kanten van
de vensters. Om te beginnen linksboven.
Als je die indrukt wordt de onderste re-
gel in dit venster geactiveerd en kan je
de frequentie veranderen met de draai-
knop TUNE die een binnen- en een bui-
tenknop heeft voor de cijfers voor de
punt en na de punt. Nog een keer druk-

ken op de knop naast het venster wis-
selt onder en boven om. Voor ons niets
nieuws natuurlijk. Je ziet het: twee
comm-frequenties, twee VOR-frequen-
ties en twee ADF-frequenties. INT heeft
allemaal te maken met intercom ofwel
het contact met de cabin, copilot, enz.
Ik sla het even over.
Rechtsonder ATC1 is wel belangrijk want
daar zit de bediening van de TCAS (Traf-
fic alert and Collision Avoidance Sy-
stem), het waarschuwingssysteem voor
andere vliegtuigen in de omgeving. Als
je de knop naast het ATC-venster in-
drukt en daarna de toets EXP op het
toetsenbord kom je in een tweede
scherm van het TCAS-systeem:

Je kunt hier bijvoorbeeld kiezen tussen
een weergave van het verkeer above of
below (bij een drukke luchthaven). En er
valt nog meer in te stellen, maar de
standaardinstelling van de TCAS voldoet
meestal prima. DME HOLD wordt veel
gebruikt maar daar komen we later op
terug bij een vlucht. Met CH kan je fre-
quenties vastzetten hetgeen zin heeft
als je altijd dezelfde vlucht maakt. Ge-
lukkig doen wij simmers dat niet.
Het ESCP paneel kwam al eerder ter
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sprake. Hiermee kan je eindeloos varië-
ren wat je precies op wel scherm wilt
zien. De draaiknoppen zijn voor de pa-
nelen links en rechts en met de toetsen
bepaal je wat er wordt weergegeven.
Het beste is om hier even mee te spe-
len. Om alle mogelijkheden te omschrij-
ven is niet te doen. Een tip: de stand
SYS als je hem daarop draait krijg je
altijd eerst als default het electrical sy-
stem te zien. Goed om te weten als je
de draad kwijt bent. Als je electrical sy-
stem ‘kwijt’ bent draai de knop dan van
SYS af en dan weer terug op SYS.

Maar, zijn we er nu zo langzamerhand?
Neen, nog niet helemaal. Naast de piloot
en de co-piloot zit aan de zijkant nog
een testpaneeltje met belangrijke func-
ties. Hieronder het testpaneel van de
piloot. T/O WARN TEST: Als bij de take-
off je configuratie niet in orde is (spoi-

lers staan nog uit, elevator trim niet
correct, parking brakes, condition levers
niet op max, flaps setting niet in orde)
hoor je een biep, biep. Die biep moet je
eerst testen of hij nog werkt met de mo-
toren nog niet gestart. Daarvoor is deze
schakelaar. Dus die schakelaar zetten
we ook weer om vlak voor de takeoff en
als we biep, biep krijgen hebben we het
niet goed gedaan. ADC TEST checkt of
beide data-computers wel goed corres-
ponderen met elkaar wat hoogte en
snelheidsweergave betreft. De eerste
bemanning van de dag voert deze test
uit. Door de test worden expres afwij-
kende waarden ingevoerd in de PFD
links en rechts en dan krijg je een biep
plus een IAS MISMATCH in de PFD. Pro-
beer hem even dan wordt het je duide-
lijk. STALL WARNING TEST is natuurlijk
duidelijk. Je zult de stick shaker horen
en krijgt ook een waarschuwing in het

annunciator paneel. 1 Is voor links en 2
voor rechts. STEERING is de nose wheel
steering. Taxiën in de majestic gaat niet
met je pedalen maar met de nose wheel
steering tiller (het beste kan je die op je
flight stick of yoke zetten). Die werkt
niet als de steering uit staat. Hij moet
uit staan bij de push back omdat anders
de zaken doordat er druk op het neus-
wiel komt in het honderd lopen. In het
echt dan want ik geloof niet dat dit gesi-
muleerd is.

Hierboven zie het testpaneel van de co
pilot. Voor ons van belang is de DEICE
PRESS die nog behandeld wordt bij het
nalopen van de check lists. En daarnaast
de zuurstofdruk voor de zuurstofmas-
kers van de piloten. De Dash heeft geen
zuurstofmaskers voor de passagiers. De
geel-zwart gestreepte hendel, daaronder
zit de bediening voor het snel laten weg-
vallen van de cabinedruk voor noodge-
vallen.

En als laatste een klein en eenzaam ge-
plaatst paneeltje onder het instrumen-
tenpaneel recht voor de piloot. PITOT
STATIC ISOLATION VALVE. We kunnen
hiermee de pitots van elkaar scheiden
als er vreemde, niet kloppende gege-

vens van de pitots komen. Dan zetten
we deze knop op ISOL. Gewoonlijk staat
hij op NORM.

En dat is zo een beetje alles. Behalve
natuurlijk die overbelangrijke en altijd
boeiende FMC of FMS of hoe dat ook
heet. Het invoeren van je vluchtplan en
nog veel meer. Dat zal zeker een com-
plete aflevering worden. Bovendien de
FMC van de Dash is een beetje afwij-
kend, misschien wel een beetje ouder-
wets. Maar alles went.

Erik


