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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erik
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