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U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simu-
lator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordpr
ess.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

hcc zeeland

F L I G H T S I M  Z E E L A N D

General aviation
back to basics: je
vlucht plannen

Vertaling van een artikel van
Peter Stark van PC-Pilot. Kaar-
ten, kegelprojectie, de flight-
planner, weight and balance,
en nog meer.

King Air B200 - vertrek
van Sitka - deel 4

Aan het eind van deze vierde
aflevering staan we zelfs op de
holding van baan 11, klaar voor
vertrek en de volgende keer
gaan we de lucht in!

Uitdagende velden: Bolza-
no, Italië LIPB

vertaling van een artikel van
Chris Frishmuth van PC-Pilot.
Dit is geen makkelijke. Mooie
approachkaarten in vrolijke
kleuren hebben ze in Italië.

Hoe heet ie? Gewoon:

Flight Planner
Best leuk. Probeer hem eens. Tip
van René Smeding.

Nieuws NL2000

!

NAVIGRAPH FLIGHTSIM COMMUNITY SURVEY 2018. Wij werden als groep onder-

zocht met een groot opgezette enquête. Lezen? Hier vind je de PDF:
https://download.navigraph.com/docs/navigraph-flightsim-community-survey-2018-final.pdf
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Verslag van de GA-bijeenkomst van
20 december j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
3 januari j.l. in 's Heer Arendskerke
Een nieuw gezicht op de club: Willeke van Baalen, airlinerpiloot
(een echte) die heeft ontdekt dat de flightsim een prima oefenge-
bied is voor bijvoorbeeld SIDs en STARs. Je kunt lekker thuis in je
stoel routine opdoen en dat is een steun in de rug als je weer eens
op moet voor een volgende test in het echte vliegtuig. Zij vliegt met FS9 (2004) en
daar is niks mis mee als je doel niet is de mooie scenery te bekijken maar vooral
de procedures oefenen. Haar vraag: Hoe kan ik bij een VOR van bijvoorbeeld Ham-
burg een ontbrekende radiofrequentie repareren? Met het bijwerken van de Airac
met behulp van Navigraph. Wil gaat even met haar doornemen wat de efficiënte
oplossing is voor dit probleem.

Over Navigraph: Navigraph heeft wederom een enquête gehouden onde rgebrui-
kers en dit keer waren er 15.000 respondenten. Begint interessant te worden. Op
de vorige pagina vind je de link naar deze enquête. Zeker interessant. Wij dachten
dat de flightsim-hobby vooral een hobby van pensionado’s was. Niet dus. Toch wel
vooral een mannengebeuren. Leuk: onder achttienjarigen is behoorlijk wat belang-
stelling. Dat zet verder door de daaropvolgende vier, vijf jaar. Ook leuk: dan zakt
het plotseling behoorlijk in. De tijd van gezinnetje, carrière, met je blote poten in
de realiteit terecht komen. Gelukkig trekt het dan later weer behoorlijk aan. Inder-
daad, laten ze je er niet onder krijgen. Kost je een paar uur om deze stof tot je
door te laten dringen.

Oculus Rift, hoe is de stand van zaken. Er zijn zeker vorderingen. De twee handjes
waarmee je een tijd geleden nog zat te prutsen om je sim te bedienen zijn uitge-
groeid tot serieuze bedieningsgereedachappen. De Oculus Rift heeft een kijkhoek
van 90° (dacht ik) en de belangrijkste concurrent HTC Vive 120°. Dat is natuurlijk
iets om nieuwsgierig van te worden. Maar… de resolutie van het systeem is nog
steeds matig en er moeten nog heel wat problemen overwonnen worden.

Carlo liet ons de SIAI-Marchetti SF-260 in X-Plane 11 zien. Overbekend lestoestel.
Met een prijs van $45 niet goedkoop en ook niet echt duur. Een ongekend hoog
niveau van het uitwerken van alle systemen, zoals het handmatig uit zetten van je
onderstel: zwengeltje 27 maal ronddraaien! Ook bij verschillende klokken gingen
de wijzers na verloop van tijd zwabberen. Door op die klokken te klikken was het
over. Carlo vond dit een leuk detail maar het is natuurlijk een bug. Wel een erreg
mooi stuk software. Hij vloog de Marchetti in de nieuwe ORBX Engeland scenery.

Erik.

Lichtelijk gemopper over het gebrek aan parkeermogelijkheden viel
waar te nemen terwijl ons zaaltje volstroomde voor de laatste bij-
eenkomst dit jaar. Maar het was snel vergeten toen we over vliegen
gingen praten. GA was het thema, maar we zijn tijdens de vragen-
ronde niet te beroerd ook enkele Airlinerzaken aan te pakken.

Maar eerst GA-perikelen rond de mp's gaven aanleiding een paar zaken aan te
stippen, zoals de mogelijkheid te chatten in de chatline onderin TS3 als de
headset geen sjoege geeft. Dat laatste is het geval als de headset niet bekend
is in Windows of niet aangevinkt in TS3. We zullen dit probleem toch blijven
tegenkomen en het advies is om er niet te lang mee door te modderen maar
even vragen en het wordt opgelost. Verder een aardige tip - oorspronkelijk van
Andre - via Piet Davidse om de 'Bookmarks' te gebruiken in TS3 waardoor je
meteen in de GA- of Airlinermodus schiet met bijbehorend callsign. Net als in
JoinFS zijn het van die trucjes die het virtuele vliegerleven kunnen veraangena-
men.

Een volgend punt was de bepaling van baanrichting in onze multiplayer vluch-
ten. We hebben afgesproken dat ATC dicteert. Dat kan tijdens de vlucht of
vooraf aangegeven worden. De opgegeven windrichting bepaalt welke baan in
gebruik is bij groene velden. Landen en vertrekken doen we bij voorkeur tegen
de wind in. Let op: windrichting is aangegeven in de richting waar de wind van-
daan komt. Dit in tegenstelling tot zeestromen waar de richting naar toe gaat.
Visualiseer de koersen in je hoofd of maak een kompas-schetsje op je flightpan.
Altijd handig als je het circuit aan het vliegen bent.

Over circuit gesproken: wie zich daar niets van aantrekt en z'n eigen gang gaat
kan rekenen op licht verongelijkt commentaar van medevliegers of zelfs een
aangebrande ATC of Havendienst, wat zelfs geleid heeft tot een Verkeersleiders-
staking. We hoeven niet perfect te zijn, maar wèl de wil tonen om het enigszins
volgens de regels te doen. Al moet gezegd dat wij vaak heel ònrealistich vlie-
gen. Wel eens gehoord van een Boeing die door maar één man gevlogen wordt
die géén piloot is, al aardig op leeftijd en soms nauwelijks Engels beheerst? Dat
doen wij dus! En we vinden het nog hartstikke leuk ook. Maar....gevolg is wel
dat er problemen komen als we afwijken van wat we zo zorgvuldig in onze plan-
ning hadden. En dan moeten we kunnen terugvallen op 'vliegen'. Gewoon met
gas, kleppen, stuur, landingsgestel en ILS keurig op de baan uitkomen.
Is die mooie PMDG je iets te veel in onverwachte situaties, geef dat toe en oe-
fen eens in de standaard 737 of soortgenoten. Léés niet alleen de artikelen in
de Notam maar probeer dat 'andere' toestel eens uit. Less is more.

Jan Kerkhove bracht een onderwerp voor het voetlicht naar aanleiding van een
artikeltje uit Eindhoven. 'Hoe bepaal je waar je bent op een route'. Hamvraag
was of er een DME zender actief is. Zo niet, dan kan een eenvoudige peiling op
een VOR of zelfs een kruispeiling op NDB's en VOR's uitkomst bieden. Dit keer
werden we hierin zelfs bijgestaan door bezoekster Willeke die als professional

enkele VOR zaken kon verduidelijken. Een terugkerend onderwerp dat leuke en
leerzame discussies uitlokt. Zie ook de vertaling van een artikel van Peter Stark
in de volgende Notam. Laten we hopen dat meer FS mannen de moed opvatten
zulke onderwerpen eens voor de klas te brengen, daar worden we allemaal wij-
zer van!

Ron



GENERAL AVIATION (GA) BACK TO BASICS, serie 2 les 2: je vlucht plannen

Van A naar B

Om te weten hoe we op onze
plaats van bestemming moeten ko-
men moeten we, dat is duidelijk in
staat zijn om te bepalen waar we
op dit moment zijn en waar we
naar toe willen. Om dit over de ge-
hele wereld te kunnen hebben we
een standaardmethode nodig om
elke locatie vast te leggen en daar-
na weer terug te vinden. De een-

voudigste methode is om x- en
y-coördinaten te gebruiken zoals je
in dit diagram kunt zien. Met ons
punt van vertrek en plaats van
aankomst in de kaart gezet kun-
nen we de richting en de afstand
berekenen die we moeten vliegen.
Als de voor ons bekende wereld
steeds groter wordt kunnen we
simpelweg nieuwe secties aan on-
ze kaart toevoegen. De schalen (in
de rand) op dit type kaart zijn ons
natuurlijk bekend als breedte en
lengte.
Om de schoonheid van bepaalde
handmatige navigatietechnieken
ten volle te kunnen waarderen
moeten wij even dieper duiken in
het verband tussen het ronde aard-
oppervlak en de platte kaart. Op
een kaart van een plat object is de
afstand tussen de lengte- en breed-
tegraden onderling steeds hetzelf-
de. Echter, als we een kaart maken
van een sferisch object zoals de

aarde zal de afstand van de lengte-
cirkels onderling verschillen af-
hankelijk van de breedte waarop

we ons bevinden (naar het noor-
den en het zuiden toe gaan de
lengtecirkels of meridianen steeds
dichter bij elkaar staan). En ver-
der, als het beeld van een sferisch
object (b.v. een bolvorm) geprojec-
teerd wordt op een plat vlak treedt

er enige vervorming op van de ge-
projecteerde afbeelding en dat be-
tekent dat de peilingen en de
afstanden niet honderd procent
nauwkeurig zijn over grote afstan-
den. Geen van beiden zijn een goe-
de zaak als je de kaart wilt
gebruiken voor navigatie in de
lucht. Slimme kaartmakers voor de
luchtvaart gebruiken daarom ge-
woonlijk een Lambert’s Conformal
Projection ( https://nl. Wikipedia.
org/wiki/Hoekgetrouwe_kegelproje
ctie ) die zeker stelt dat over het
gehele oppervlak van de kaart (die
specifieke kaart) de peilingen, af-
standen, schaal en topografische
layout (de vorm van de landmas-
sa’s), enz. voldoende accuraat zijn
voor ons om te gebruiken. En er is
nog een reden waarom dit type
projecties nuttig is. Op het aardop-
pervlak is de kortste afstand tus-
sen twee gegeven punten van een
kaart afgenomen en daarna gepro-
jecteerd op de aardbol een gebo-
gen lijn. Het is daarom dat lange-
afstand commerciële vluchten van
bijvoorbeeld Noord Europa naar
Noord Amerika dicht langs of over
de pool vliegen. Door de krom-
ming van het aardoppervlak  is de-
ze route in de werkelijkheid korter
dan de meer zuidelijke routes, dus
besparing in brandstof, tijd en
geld. Dit wordt de Grootcirkelrou-
te genoemd die je kan vinden door
even de aarde door te snijden door
je vertrekpunt en punt van aan-
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komst heen en door het centrum
van de aarde (gewoon even doen).
Een andere reden dat grootcirkel-
routes wenselijk zijn voor vliegers
is dat op Lambert’s Conformal Pro-
jection kaarten grootcirkelroutes
als een rechte lijn worden weerge-
geven. Dus door simpelweg ons
punt van vertrek en van aankomst
door een rechte lijn te verbinden
op een moderne luchtvaartkaart
vliegen wij ook de kortste route
wat onze navigatie eenvoudiger
maakt. Slimme jongens toch, die
kaartmakers.

Voordat we gaan vliegen

Flight planning is precies wat het
woord zegt: de planning voordat
we ook maar in de buurt van het
vliegtuig zijn gekomen. We moe-
ten een hele serie dingen bekijken
die we als als flightsimmer eigen-
lijk nooit bekijken. Als we aan de
PPL syllabus (Private Pilot brevet)
proberen te voldoen is dat het mo-
ment ons gedegen flight planning
technieken aan te leren waardoor
je vaardigheid verbetert en uitein-
delijk ook de voldoening. In deze
oefening vliegen we met de A2A
Simulations Cessna 182 op een
schilderachtige route van Eugene
(KEUG) naar Prospect State (64S)
in Oregon, USA. De C182 is krach-
tiger en sneller dan de Cessna 172
die we gebruikten in les 1 van deze
serie, maar je kunt deze tutorial in
elk vliegtuig dat je leuk vindt vlie-
gen. Je hoeft dan alleen maar een

paar van de simpele tips die we
gebruiken aan te passen. De duur
van deze vlucht is slechts een uur
ongeveer maar je zult de basisstap-
pen en berekeningen leren die je
nodig hebt om met je simulator
veilig te navigeren volgens routes
die totaal geen elektronische navi-
gatiehulpjes hebben. Dus laten we
onze gereedschappen bij elkaar
pakken voor deze vlucht.

Kaarten (charts)

Onze geplande vlucht wordt weer-
gegeven op de Klamath Falls secti-
onal die je kunt downloaden van:
https://library.avsim.net/  als je nog
geen account hebt dan eerst regi-
streren. Het is gratis. In het zoek-
veld: Klamath Falls sectional.
Doen! Je kijkt je ogen uit en je
zoekt je rot. En dan zijn de VFR-
kaarten van de VS nog mooi en
overzichtelijk. Moet je Nederland

of Duitsland nemen. Maar alles
went. Misschien kan je beter naar
Skyvector gaan (https://skyvector.
com/). Ik vind Skyvector overzich-
telijker en bovendien kan je met de
kaarten van Skyvector ‘digitaal
communiceren’ en kan je de kaar-
ten ook verder bewerken in foto-
programma’s om alleen dat
gedeelte te krijgen dat je nodig
hebt. Bovendien kan je in Skyvec-
tor je route inbrengen. En je kunt
de kaart dan ook nog op een tablet
zetten. Neen, het is geen moving
map dus je ziet niet je vliegtuig en
dat is maar goed ook, anders valt
er niet veel meer te navigeren.

Luchthavenkaarten

Het is goed vliegeniersschap om te
weten hoe je haven van vertrek in
elkaar zit en natuurlijk ook de ha-
ven van aankomst, maar ook de
kaarten te hebben van elk veld op
je route die je misschien wel eens
nodig zou kunnen hebben in een
noodgeval. Je kunt up-to-date
kaarten van luchthavens voor deze
route vinden op: http://www.air
nav.com/airports/  De luchthaven-
sectie van deze site bevat alle de-
tails die je nodig hebt voor onze
geplande luchthavens. En vergeet
niet om ook de kaarten binnen te
halen voor Oakridge State (5S0)
en voor Toketee State (3S6) omdat

Elf jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vlie-
gen. In die elf jaar is er veel, veel
verbeterd aan vooral de add-ons
voor de flight simulator. Het werd
daarom tijd om deze series te her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 2 van serie 2.

Erik
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we ook dicht langs deze velden
vliegen.

Het flight planning formulier

Om een vlucht goed te plannen
moeten we in staat zijn om onze
geplande route beknopt weer te
geven zodanig dat we belangrijke
zaken zoals track, minimale veilige
vlieghoogte (MSA Minimum Safe
Altitude) daaruit kunnen bereke-
nen/afleiden. De VFR (visual)
vluchtnotaties (het vluchtplan) dat
wij bij ATC hebben gedeponeerd
vragen in de meeste delen van de
wereld niet meer dan het aangeven
van uiterst summiere informatie
voor het geval een reddingsactie
opgezet moet worden. Dat soort
formulieren maken het vaak niet

mogelijk om meer gedetailleerde
gegevens te calculeren zoals afdrij-
ven door de wind, brandstofver-
bruik, enz. en dit bij te houden en
verder te volgen tijdens de vlucht.
Daarvoor heb je een flight planner
nodig. Mijn favoriete flight planner
is simpel en veelzijdig. Je kunt de
Australian Domestic Flight Notifi-
cation downloaden van:
http://www.airservices australia.
com/flight-briefing/flight-notificati-
on-form./ Kies daar voor de Back
Page (landscape) versie. Je kunt
deze flight planner uitprinten en
dit PDF-formulier elk keer gebrui-
ken als je een cross country vlucht
plant of vliegt en we gebruiken
hem deze hele serie lang. Er zijn
vele andere geschikte formulieren

te vinden maar de eenvoud van
deze is een uitstekend punt om te
starten.

Brandstof

Bij dit korte uitstapje starten we
met volle tanks om de dingen een-
voudig te houden dus hebben we
geen plan voor het brandstofver-
bruik nodig. We kijken naar het
brandstof management meer in
detail bij latere langere vluchten.

Het weer

Weerberichten zijn wel eens om-
schreven als horoscopen maar dan
met allemaal getalletjes en on-
danks het feit dat het weer bij pilo-
ten de bron is voor slachtofferhu-
mor zijn ze van absoluut doorslag-
gevend belang voor ons, niet al-
leen voor de te verwachten wind-

richtingen en route, maar ook voor
verandering naar een ruiger weer-
type onderweg of zelfs gevaarlijk
weer zoals harde wind en onweer.
Het is ook belangrijk dat we het
weer checken van onze bestem-
ming en mogelijke alternatieve vel-
den.
Een heel nuttige bron hiervoor is:
https://www.aviationweather.gov/
(Verenigde Staten) waar je een
kaart kunt gebruiken om de ME-
TAR condities voor vliegvelden
binnen te halen als ook de laatste
vooruitzichten (TAF). Voor deze
eerste oefening echter zullen wij
ons concentreren op de basistech-
nieken en daarom moet je Clear
Weather selecteren van de weer-
thema’s in je flight simulator om er
voor te zorgen dat er geen wind en
wolken aanwezig zijn in onze vir-
tuele wereld.

Je begint met je kaart klaar te maken door je geplande track duidelijk aan te
geven voorzien van sleutel-referentiepunten en afstanden.

http://www.airservicesaustralia.com/flight-briefing/flight-notification-form./
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Weight en balance

Een goede piloot kijkt er ook naar
of het gewicht van het vliegtuig, de
balans en het aangrijpingspunt van
de zwaartekracht (centre of gravi-
ty) ruimschoots binnen de limieten
blijft van wat de vliegtuigbouwer

heeft vastgesteld voor alle fasen
van de vlucht. Het is mogelijk dat
een niet oplettende vlieger in som-
mige vliegtuigtypen het brandstof-
verbruik zo kan laten oplopen dat
het vliegtuig buiten de balanslimie-
ten komt. Voor deze oefening in
dit vliegtuig echter kunnen we er
vanuit gaan dat je binnen de limie-
ten blijft in alle fasen van de
vlucht. Nogmaals we zullen nader
gaan kijken naar weight en balan-
ce bij latere oefeningen.

Oké, pen en papier!

We hebben al onze uitrustings-
stukken bij elkaar gepakt, de weer-
berichten binnengehaald, brand-
stof gecheckt, weight en balance,
enz. Nu kunnen we onze navigatie-
kaart serieus gaan voorbereiden.
Om het meest te profiteren van
deze bezigheid gebruik je geen
electronisch hulpje of een flight
simulator planner, hooguit mis-
schien een eenvoudige elektroni-
sche rekenmachine.
Het eerste wat je doet is de route
op de kaart zetten in een mooie,
opvallende kleur. Ik houd er ook
van om 10nm intervallen langs el-
ke leg aan te geven en ook elk be-
langrijk visueel herkenningspunt.
De afbeelding rechtsonder op de
vorige pagina is op deze manier
bewerkt. Daarna ga je het flight
planning formulier invullen. Dat
zie je hier rechtsboven. In de ko-
lom PSN (position) zie je kleine
driehoekjes die betekenen dat het

een navigatie-positie is, geen lan-
ding. Bij CRATER LAKE zou dat
niet goed gaan maar 5S0 is een
vliegveld. Sommige piloten hebben
zich ook aangeleerd om de Top of
Climb en Top of Descent posities
in hun vluchtplan op te nemen. En
dat is heel nuttig bij vluchten
waarbij je aan het maximum be-
reik zit en je constant de brand-
stofsituatie in de gaten moet hou-
den. Maar bij de ‘lichte’ luchtvaart
is dat meestal niet vereist en voor
deze oefening doen we het niet
maar houd het in het achterhoofd

voor een meer gedetailleerde oefe-
ning later in deze serie.
De volgende kolom is die met
LSALT bovenin, dat refereert aan
Lowest Safe Altitude (laagste veili-
ge hoogte) voor deze leg. Die defi-
nitie kan nogal variëren over de
hele wereld maar gewoonlijk
wordt het bepaald door 1.000ft op
te tellen bij het hoogste object bin-
nen 10nm van onze geplande
track. Bij voorbeeld, het hoogste
object op de kaart in de buurt van
onze eerste leg was 6.000ft en
daardoor wordt de LSALT geno-
teerd als 7.000ft. Bepaal het ook
voor de andere legs en zet die ook
in de betreffende kolom. Even een
waarschuwing: heel wat sectional
charts, zoals ook Klamath Falls
bevatten ook een Maximum Eleva-
tion Figure (MEF) wat het hoogste
punt is binnen die vierhoek van
lengte en breedte. Maar dat bete-
kent niet noodzakelijk dat dat ook
jouw LSALT is want je track hoeft
niet binnen 10nm langs dat punt te
gaan. Het is volledig geaccepteerd
voor een VFR-vliegtuig beneden de
LSALT te vliegen in Visual Meteo-

En route kaarten zijn makkelijk aan te
komen maar zijn ontworpen voor ra-
dionavigatie en zijn ongeschikt voor
VFR-piloten.

De laagste veilige vlieghoogte voor
elke leg bepalen verzekert ons om vrij
van de grond te blijven als de dingen
niet goed gaan.

Een basis flight planning tabel is essentieel voor navigatie op zicht en we gaan
er in deze serie mee werken.



rological Conditions (VMC) als je
geplande route je over lager ter-
rein brengt. Die grens is alleen zo
bepaald tot het weer of het licht
verslechtert tot een punt dat visu-
eel vliegen op lagere hoogten ge-
vaarlijk begint te worden.

FL of ALT

Inderdaad, dit betekent Flight Le-
vel of Altitude. Zelfs VFR-vliegtui-
gen moeten zich aan bepaalde
regels houden voor welke hoogte
of flight level ze vliegen en op deze
manier is er een zekere scheiding
tussen vliegtuigen die naar elkaar
toe vliegen. De afbeelding hieron-
der laat zien hoe je een bijpassen-
de kruishoogte moet kiezen afhan-
kelijk van de track die je vliegt. Je
kunt zien dat onze track voor de
eerste twee legs zeker binnen het
gebied van 0° tot 179° valt wat be-
tekent dat onze kruishoogte een
oneven duizendtal is plus 500, dus
bijvoorbeeld 3.500ft, 5.500ft,
7.500ft, enz. We klimmen naar
9.500ft om vrij van het hogere ter-

rein te blijven en om ons een goed
zicht te geven tijdens onze leg wat
een goede hulp is bij de visuele
navigatie. Als we gaan draaien
naar een meer zuidwestelijke hea-
ding om naar Prospect State te ko-
men moet de VFR-kruishoogte een
even duizendtal zijn plus 500ft,
waardoor we zullen moeten dalen
om hieraan te voldoen. We dalen
af naar 6.500ft.

Volgende keer

De volgende keer gaan we onze
basis flight planning afronden
voordat we vertrekken om de route
te vliegen en een aantal praktische
tips leren om ons op track te hou-
den. Hier links nog even de route
uitgezet in Skyvector hetgeen ons
gelijk de afstanden oplevert (mag
niet van de instructeur we moeten
die uit de kaart kunnen lezen).

Kwaliteitscenery is een grote steun in
visuele navigatie. Dit is van ORBX.



King Air B200 - vertrek van Sitka - deel 4
Even samenvatten: In Notam 238
hebben we de Garmin G1000 behan-
deld die in deze King Air is inge-
bouwd. Daarna kwam in Notam 240
een vertaling van een artikel van Pe-
ter Stark van PC-Pilot over de ge-
schiedenis van de King Air B200, zijn
toepassing in de luchtvaart en ook
een paar vluchten. In Notam 241
werden de geheimen van al die
knopjes in de King Air toegelicht,
want het is een gecompliceerd vlieg-
tuig. Bovendien werd veel aandacht
besteed aan het starten van de mo-
toren zonder GPU of APU. Als je even
naar onze website gaat:
https://flightsimzeeland.Wordpress.

com/artikelen-notam/  dan kan je
deze drie Notams binnenhalen en
ben je weer volledig voorzien. Het is
tijd dat we gaan vliegen!

We vliegen van Sitka (PASI) naar Fair-
banks Int. (PAFA) in Alaska, typische
het operationele gebied voor King
Airs, met twee passagiers. Met de uit-
leg in Notam 238 over de Garmin
G1000 en in Notam 241 over al die
knopjes en over het starten van de
motoren moet het mogelijk zijn het
vluchtplan in de Garmin te zetten en
de motoren draaiende te krijgen. Dus
wel eerst de motoren starten en dan
het vluchtplan erin zetten. Dat ziet er

als volgt uit: PASI BKA YAK BIG PAFA
(anders dan in Notam 240 aangege-
ven maar dit kwam beter uit want
dan kan ik de tutorial van Yoda Kalb-
fleisch volgen). Onze STAR/ Approach

https://flightsimzeeland.wordpress.com/artikelen-notam/
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weten we nog niet, dat hangt van ATC
af. En omdat het toch echt beter is
om bij dit soort gecompliceerde vlieg-
tuigen de checklists te gebruiken heb
ik om je te motiveren rechts een stuk-
je van de eerste checklist uit de bijge-
leverde manual van Flight1 afgedrukt.
De checklists in deze manual zijn goed
en nuttig. Mocht je dan nog niet uit-
gestudeerd zijn dan vind je hier met-
een rechts nog vier aanbevelingen.

Goed, de route is ingebracht en de
motoren draaien. Maar natuurlijk
hebben we eerst even getankt: Om-
dat het een lange vlucht is (rond de
600nm) tanken we helemaal vol. En
dan is het waarschijnlijk nog noodza-
kelijk om een tussenstop te maken.
Maar er zijn ook wat vuistregels voor
het verbruik te geven: Als vaste reser-
ve houden we aan 300lbs, voor een
eventuele holding calculeren we in
420lbs, 90 lbs voor taxiën en volgens
het vluchtplan rekenen we 800lbs
voor elk uur boven FL140. Een beetje
nattevingerwerk. We nemen twee
passagiers mee (twee ‘vlieg’verp-
leegkundigen) en  dat brengen we in,
gewoon in het ons bekende menu
van FSX/P3D. Het kan veel professio-
neler met de Excel worksheet van
Frederic Furst die je kunt vinden op
AVSIM en die je vind onder de titel:
Beechcraft King Air 200 - Performance
and fuel planner V1.2.
https://library.avsim.net/

esearch.php?CatID=root&Name=&Fil
eName=&Author=Frederic+FURST&D
LID=&Sort=Added&ScanMode=0&Go
=Change+View en dan bestaat deel 2
van de Bijbel van Kurt Kalbfleish hier-
boven genoemd uit een uitvoerige
beschrijving over load and balance
met tabellen en al. Neen, helaas dit is
geen PMDG 737NGX waarbij de FMC
na invoering van een paar gegevens
alles even voor je uitrekent. Ik zeg
maar: Met het handwerk moet je het
leren.
Op pagina 120 van de manual vind je
een tabel voor de V-speeds. V1 ont-
breekt hier maar die is meestal gelijk

aan Vr. We hebben een Gross Weight
van 11.902lbs, dus in de tabel kijken
we naar de regel 12.000lbs en dan
komen we op een rotatiesnelheid van
92 knopen en voor V2 101 knopen
(de veilige snelheid waarmee je nog

Ik maak deze artikelen 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

Speciaal voor de Garmin G 1000 is
de tutorial van Capatain Mac ge-
schikt:  https://www.youtube.
com/watch?v=slcQ2tqiXxY

Froogle ons welbekend heeft ook
tutorials gemaakt: https://www.
youtube.com/watch?v=WE5SxxH3
VT0

En de Bijbel voor dit vliegtuig is
een PDF (2 delen 41 pagina’s) van
Kurt ‘Yoda’ Kalbfleisch: http://libra
ry.flight1.net/?p=4984 en http://li
brary.flight1.net/?cat=32
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op één motor kunt klimmen). En nu
hebben we eigenlijk de benodigde
gegevens voor de take-off.

We zetten de ice vanes naar beneden
om te zorgen dat er geen sneeuw of
andere verontreinigingen van het
platform in de motoren komen. En ik
zou op het overhead panel even alle
lichtknoppen omzetten dat is gewoon
comfortabeler. Dan halen we met
Shift-4 de PFD/MDF Controller (het
toetsenbordje op de console naar vo-
ren en undocken dat. Als je nu aan de
RANGE-knop draait kan je het beeld
op de MDF vergroten en heb je ook
een steuntje in de rug bij het taxiën.
Ook is het wel handig om van het
vliegveld van vertrek een ILS-frequen-
tie in te brengen zodat we makkelijk
kunnen terugkeren als er iets fout zit.
Ga met de FMS-knop op de controller
naar de WPT (waypoint) pagina en vul

boven in: PACD dan krijg je de ILS-ge-
gevens onderin weergegeven . Die zet
je als standby frequentie in NAV1 op
je PFD. Dat kan lukken door simpel op
ENTER te drukken maar het kan ook
niet lukken en dan wordt het hand-
matig (ASUS daarboven is het auto-
matische weerbericht).

We gaan de autopilot instellen. Eerst
de altitude. De clickspot in de boven-
rand van de ronde knop is voor de
duizendtallen en onderrand voor de
honderdtallen. Sitka verleent ons
clearance als volgt:
"King Air 546LM is cleared to Fair-
banks as filed. Departure via the

BIORKA TWO departure, BIORKA tran-
sition. Climb and maintain 5,000 feet.
Contact Anchorage Center on 126.1.
Expect flight level two six zero within

ten minutes after departure. Squawk
2441. Clearance void after 1130 lo-
cal."
We stellen de hoogte dus in op
5.000ft. We draaien de heading bug
naar 113°, dat is de heading van baan
11. En we drukken op de knop GO
AROUND op de linker thrust hendel
(het gashendel in een gewone propel-
lermachine). Dan ook op de knop FD,
Flight Director indrukken en dit alles
zorgt ervoor dat de flight director in
de PFD op 8° nose up komt te staan.
We krijgen ook twee maal TO te zien
in de annunciator midden boven in de
PFD. Verder doet die knop op onze
linker gashendel niet veel want we
hebben geen auto throttle en ook
geen VNAV. Toch? Maar het is een
prima geleidepunt in de PFD tijdens
de take-off. Dat geldt ook voor de

heading bug. In de betreffende check-
list in de manual staat het allemaal
uitgebreider want er moet nog het
een en ander gecontroleerd worden.

100 100

1000 1000



Ik heb mij laten vertellen dat er ook
flightsimmers zijn die helemaal niet
naar checklists kijken, maar dat zal
toch niet waar zijn? Beetje saai die
checklists maar er staan toch nog wat
zinnige dingen in bijvoorbeeld de BE-
FORE TAKE-OFF checklist. Bleed air
moet nog aan anders krijgen wij geen
drukcabine en dat is voor de inzitten-
den als er boven de 10.000ft wordt
gevlogen ongezond. Op de midden-
console zit de instelling voor de ca-
binedruk. Je moet natuurlijk eerst de
bleed air aanzetten en dat doe je vlak

voor de take-off. Met de knop rechts-
onder verdraai je de binnenring tot-
dat deze op je kruishoogte staat. Als
je die binnenring draait op bijvoor-
beeld 22.000ft dan wordt in werke-
lijkheid de druk in de cabine gelijk aan
de druk op 4.000ft in de atmosfeer
(Google even op ‘drukcabine’). Met
de knop RATE links kan je de snelheid
van toe/afname van de luchtdruk re-
gelen. Standaard staat die op
600ft/min. Als je afdaalt naar de be-
stemming zet je de buitenring van de
schaal op de hoogte van het veld.

In het paneeltje erboven kan je de
schakelaar vinden voor het uitzetten
van de drukcabine. De cabinedruk
moet uit staan voordat je de deur kan
openen. Daarnaast zit de rudderboost
en dat is gesimuleerd in deze King Air.
En hij heeft ook nog een sigaretten-
aansteker, kan je nagaan hoe oud het
originele ontwerp is. De RUDDER
BOOST: als een van de twee motoren
uitvalt, bijvoorbeeld de rechtermotor
gaat het vliegtuig naar rechts afwij-
ken. Logisch, de kracht van de aan-
drijving zit links van het midden. Dat
los je op bij alle tweemotorige vlieg-
tuigen door rudder te geven. Als de
knop RUDDER BOOST aan staat en
ook autofeather aan staat wordt er
automatisch rudder gegeven. Een
beetje bijtrimmen zal altijd nog moe-
ten gebeuren. Flight1 heeft bij deze
software de systemen flink doorge-
werkt.
We kunnen gaan taxiën naar baan 11
en dan komen we automatisch te-
recht bij de vier belangrijkste klokken
voor de motor die je hier rechtsboven
ziet. Om de kist aan het rijden te krij-
gen schuif je de de thrust hendels (de
meest linkse) voorzichtig omhoog tot
je torque op de tweede klokken van
boven 400lbs aanwijzen. Dat vraagt

om even geduld. Een turboprop rea-
geert aanzienlijk langzamer dan een
gewone zuigermotor. Als we eenmaal
in beweging zijn zetten we de thrust
hendels weer terug in de betarange
zodat we tijdens het taxiën een tor-
que hebben van 250lbs, dat is ruim
voldoende. De middelste hendels die
het toerental/hoek van de propeller-
bladen regelen moeten volledig naar
voren staan bij het eerste gedeelte
van de vlucht. Later in de cruise zet-
ten we ze ietsje terug en laten we het
regelen over aan de governor. De go-
vernor? Ga even naar ons archief en

wel naar het artikeltje over de gover-
nor: https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2015/06/de-gover
nor.pdf een vernuftig stukje vliegtuig-
techniek. De meest rechtse hendels,
de condition levers staan bij taxiën
eigenlijk altijd op LOW IDLE. Low idle
levert 66% N1 en high idle 70% N1 en
deze cijfers gelden alleen op de
grond, de positie van de condition le-
vers heeft geen invloed op het vlieg-
tuig gedurende de vlucht (bij de
Flight1 software).

We zetten de boel stil op de holding
van baan 11 want er blijven nog wat
zaken over, o.a. het inbrengen van de
V-speeds. Dat zijn die Vr en V2 snel-
heden die we in dat tabelletje hadden
gevonden. Moeten we die inbrengen?
De autopilot heeft geen VNAV (geen
echte, later meer hierover) en we
hebben geen auto throttle dus zijn
die V-speeds alleen maar een geheu-
gensteuntje. Voor de take-off laat ik
die meestal maar zitten maar ik zet
wel de Vref voor de approach erin
want ik heb tijdens de cruise tijd ge-
noeg om dat te doen.

Op de holding verrichten we de laat-
ste handelingen voor de take-off. De
runway heading van 113° hadden we
er al ingezet. De rest is eigenlijk het
verder afwerken van de checklist en
dat is voor de volgende aflevering.

Erik.

N1
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Sommige delen van de wereld zijn gewoon genetisch
bevoorrecht als het gaat om ligging en natuurlijke
schoonheid. Bij ons gespring over de hele aarde bij
onze serie ‘Challeging Airports’ zien we vaak dat we
toch steeds weer terugkeren naar dezelfde plekken
eenvoudig omdat ze zoveel te bieden hebben en dat
is ook hier het geval, als we opnieuw het spectaculai-
re berglandschap van Noord-Italië bezoeken met zijn
bijna toneelachtige vergezichten rondom het dal van
de stad Bolzano.

De locatie

Bolzano ligt in het Noorden van Italië ongeveer 50 mijl
ten zuiden van Innsbruck, Oostenrijk. Besneeuwde
bergtoppen tot bijna 11.000ft omgeven de vallei aan
alle kanten. En wij zijn vooral geïnteresseerd in het
kleine regionale vliegveld dat aan de zuidkant van de
stad ligt, genesteld in de diepe vallei met een veldni-
veau van slechts 789ft. Drie rivieren komen samen bij
Bolzano, vermengen zich en vervolgen hun weg in het

dal naar het Zuiden en vormen zo de tweede grote ri-
vier in Italië, de Adige. Het klimaat in het dal is sterk
variërend met hete zomers en koude winters. Tempe-
raturen en condities kunnen erg veranderen in de on-
middellijke omgeving en de omringende Alpentop-
pen kennen heel ander weer dan het dal beneden.

Het vliegveld

Het vliegveld is gericht langs een noord/zuid as, pa-
rallel met de loop van de vallei naar het Zuiden. Baan
01/19 is 4.242ft lang en 105ft breed. Een 2.335ft paral-
lelle grasbaan wordt ook gebruikt voor zweefvliegtui-
gen en ultralights. Het is belangrijk om te weten dat
het bruikbare deel van de baan een beetje langer is
voor take-offs door de mogelijkheid een verlengd
baanstuk te gebruiken dat niet geschikt is voor landin-
gen. De take-off gebieden zijn verder onderverdeeld
in oppervlakten geschikt voor jets en oppervlaktes
geschikt voor propellervliegtuigen. De maximale op-
gegeven afstand zal voor een propellervliegtuig zijn:

Uitdagende velden: Bolzano, Italië LIPB

De positie- en terreinweergave die een moving map
kan leveren is van onschatbare waarde in de cockpit.



vertrek van baan 19 met een toegestane take-off run
van 5.144ft. Vliegtuigen landend op baan 01 hebben
een 4.242ft aan landingsafstand beschikbaar, terwijl
die in een circuit voor baan 19 zitten een verschoven
baandrempel tegenkomen en 4.035ft ter beschikking
hebben - geen erg grote afstand als men in een ‘ver-
stopping’ van het veld terecht komt.
Beide banen hebben 4,48° PAPI-lichten en baan 01
heeft geleidingslichten en hoge intensiteit lichten. Het
is noodzakelijk de vliegveldaantekeningen door te
nemen omdat zij informatie bevatten bijvoorbeeld dat
de baan 19 PAPI-lichten alleen overdag gebruikt mo-
gen worden en ze alleen maar een vrijwaring van ob-
stakels geven tot 4,9km. Hoog terrein bestaat in alle
kwadranten en er is maar weinig ruimte voor fouten
zowel bij op-zicht- als bij instrument-omstandigheden.

Approaches

Bolzano wordt bediend door twee non-precision in-
strument approach procedures. Beide approaches
maken gebruik van de lange vallei die zich uitstrekt
ten zuiden van het vliegveld die afdalingen mogelijk
maakt tot conservatief  afgestelde minimums. De
maximum snelheid zoals die is gedefinieerd voor de
bovenste limiet van de Categorie C approach mini-
mums is een visuele manoeuvreersnelheid niet groter
dan 140 knopen, dus corporate jetpiloten moeten zich

bewust zijn van die beperking.
De VOR-A approch begint bij de Bolzano VOR/DME
(117.05) en bestaat uit niet minder dan zes stepdown
fixes alle gebaseerd op een opgegeven afstand die
leidt tot een minimum dalingshoogte (MDA) van
4.920ft MSL. Deze procedure brengt je tot op 4131ft
boven het vliegveld ((AGL) boven de VOR, drie en
een halve mijl van het einde van de approach voor
baan 01. Normaal gesproken zou je rond de 1.000ft
hoogte zitten op deze afstand dus het is duidelijk dat
het geen straight-in gaat worden hier vanaf het missed
approach punt. Vanaf dit punt moeten piloten de visu-
al approsch chart getiteld ‘Visual Manoeuvring On
Prescribed Track’ raadplegen teneinde een dalend
acht-patroon te vliegen over de VOR heen om in de
positie voor de landing te komen. En ook al klinkt dit
tamelijk recht op en neer, een niet-standaard patroon
naar een landing op zicht kan juist het gevaarlijkste
onderdeel zijn van een instrument approach omdat je
niet een standaard rechthoekig patroon vliegt met
overbekende referentiepunten en ingewortelde plaat-

jes. De visuele manoeuvreerprocedure is alleen toe-
gestaan voor categorie A en B vliegtuigen (met een
maximum van 120 knopen).
De tweede approach is een door-de-wolken-heenbre-
ken- procedure gebruik makend van een localiser die
enigszins offset gelegen is met minimums tot 2.930ft

De gepubliceerde visuele approach proce-
dure naar baan 01, volgend op de VOR of
localizer approach bestaat uit een dalend
achtpatroon over de VOR heen.

Dit is de vertaling van een artikel geschreven door
Chris Frishmuth van PC-Pilot in zijn serie
challenging/dangerous airports. Hij houdt wel van
lastige vliegvelden. LIPB, Bolzano zit in het gratis
Airport Pack van ORBX. Je moet wel ORBX Global
geïnstalleerd hebben.

Niet deze kaart gebruiken maar de officiële approach
plates binnenhalen (https://www.rocketroute.com/
airports/europe-eu/italy-it/plates-bolzano-lipb.html)
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(2158ft AGL). Zoals gebruikelijk bij dit type vliegvel-
den omgeven door bergen variëren de minimums
omdat zij gebaseerd zijn op je ontsnappings-klimver-
mogen, waarbij vliegtuigen die in staat zijn om met
een stijggradiënt van 6% te klimmen veel lagere mini-
mums hebben dan vliegtuigen die geen betere gra-
diënt kunnen halen dan 2,5% (4160ft MDA). Het
missed approach punt van de localiser is op 4,5 DME.
Een notitie op de kaart laat zien dat het gedeelte tus-
sen 9,5 en 4,5 DME  een 6,5° steile approach is dus bij-
komende luchtremmende uitrusting zoals landing
flaps en speedbrakes nodig kunnen zijn. Verder, rea-
liseer je dat het alleen categorie A en B vliegtuigen
toegestaan is de cirkelende manoeuvre naar ban 01 of
19 uit te voeren. Categorie C vliegtuigen dienen een

straight in op baan 01 te maken of een missed ap-
proach.

Missed approaches

Beide instrument missed approaches bestaan uit het
volgen van een radiaal ten noorden van Bolzano VOR
tot een afstand van 7 DME terwijl je een stijgende
bocht naar links maakt binnen de grenzen van de val-
lei om zo op tegengestelde koers te komen richting
het Zuiden waarmee je de vallei verlaat op dezelfde
track als waarmee je hem in vloog. Houd je maximum
airspeed en hellingshoeken in de bochten goed in de
gaten - het is helemaal niet moeilijk om door te schie-
ten naar hoge snelheden wanneer je maximum power
geeft voor missed approaches. De missed approach
voor de localiser geeft aan dat de eerste bocht naar
links uitgevoerd moet worden met een snelheid niet
groter dan 150 knopen en een bank angle (hellings-
hoek) niet kleiner dan 25°. De missed approach pro-
cedure is een druk moment en je moet je voorbe-
reiden om je navigatieradio’s snel om te zetten naar
de van toepassing zijnde navaid en je moet klaar zijn
om de gewenste headings in te voeren.  Ideaal is een
GPS met de approach geladen in de database zodat je
de gehele missed approach de GPS kunt gebruiken

voor de gehele laterale navigatie terwijl je de navaids
die je hebt genoteerd gebruikt voor cross checking.
Alle door de officiële instantie verstrekte approach
kaarten zijn bijzonder drukke dingen met een flinke
hoeveelheid detailprint, aantekeningen, meerdere
restricties bij punten van overvliegen en tracks die
soms bovenop elkaar gestapeld zijn. Ze behoren tot
de drukst uitziende kaarten  die ik ooit bestudeerd
heb en je wilt zeker de gelegenheid hebben ze eerst
grondig door te nemen en te begrijpen lang voordat
je arriveert in de Balzano eindbestemmingsomgeving.
In feite als ik in het echt naar Balzano zou vliegen zou
ik de approach van te voren graag oefenen op mijn
PC om me vertrouwd te maken met de procedures en
om me voor te bereiden op war ik zou zien zowel bin-
nen en buiten de cockpit.

Landing

Zoals we al eerder hebben vermeld biedt de baan ons
iets meer dan 4.000ft aan landingsafstand wat toerei-
kend is voor de meeste operaties op een droge baan
voor mid-sized corporate vliegtuigen en een paar re-
gionale jets en turboprops. Historisch gezien hebben
vliegtuigen zo groot als de ATR-72 en de Dornier 328
(zowel prop als jet) diensten gedraaid op Bolzano. Te-

Niet deze kaart gebruiken maar de officiële approach
plates binnenhalen (https://www.rocketroute.com/
airports/europe-eu/italy-it/plates-bolzano-lipb.html)

Bussiness jets bezoeken vaak Bolzano
hoewel hun hogere snelheid in de cir-
cuits het gedegen plannen en uitvoeren
van instrument approaches noodzakelijk
maakt.
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genwoordig vliegt Austrial Airlines seizoencharters
op Balzano met zijn Bombardier Q400. Andere regel-
matige bezoekers van het veld zijn corporate jets zo-
als de Challenger 300 en 600 series, de Falcon 900 en
7X, en allerlei soorten turboprops zoals King Airs,
Piaggio Avantis, Pilatus PC-12s en vele andere lichte
zuiger- en turbinevliegtuigen. Helicopteroperaties
kom je het gehele jaar tegen met sightseeing, heliski-
ing tours en search- en rescuevluchten worden in alle
seizoenen uitgevoerd.
Met zo een korte baan moeten piloten proberen om
dicht bij hun van toepassing zijnde Vref- speed te zijn
en een resolute landing nastreven in plaats van lang-
zaam geleidelijk een zachte touchdown te proberen.
Het doel bij elke korte landingsbaan is het gewicht
gedragen door de vleugels snel naar het landingsge-
stel over te brengen teneinde beter te kunnen rem-
men. Spoilers, speedbrakes, reverse thrust en
anti-skid dienen allemaal gebruikt te worden vooral
wanneer de baan ‘vuil’ is door regen, sneeuw of ijs.
Met de wat excentrieke instrument approaches hier
die je leiden naar het laatste visuele segment is het
niet moeilijk om uiteindelijk te hoog of te veel naast
de short final uit te komen wat kan resulteren in een
flinke afwijking van het plaatje dat je voor een norma-
le landing verwacht te zien. Het is dan veel beter om
een balked landing (afgebroken landing) uit te voe-
ren en de approach opnieuw te proberen dan de ver-
nedering en het gevaar te moeten meemaken om van
het einde van de baan af te glijden. Houd in gedach-
ten dat visueel manoeuvreren ten oosten verboden is
door het hoge terrein daar. De visuele manoeuvre-
kaarten specificeren bovendien dat het minimale zicht
5km of groter moet zijn en het plafond bij een geslo-
ten wolkendek beter moet zijn dan 5.000ft MSL (4.200
AGL).

Departures

Vliegtuigen vertrekkend van Bolzano moeten dat
doen in visuele condities totdat zij de Bolzano VOR be-
reiken op of boven 3.600ft. Na over de VOR gevlogen
te zijn volg je de 195° radiaal en houd je je aan de mi-
nimum crossing restricties totdat je de FORER inter-
sectie bereikt op 19 DME en 12.000ft. Realiseer je dat
de minimale klimgradiënt voor vertrek 7,4% is (450ft
per nm) dus zet deze factor in je planning voor geval-

len zoals het verlies van een motor bij meermotorige
vliegtuigen. De minimale weersomstandigheden voor
vertrek zijn 5km zicht en een plafond (van de wolken)
van 3.500ft MSL (2.500ft AGL).
Vertrekkende vliegtuigen moeten zich bovendien re-
kenschap geven van hun take-off runway performance
in het geval van een afbreken van de start beneden
V1. Met slechts 4.000ft aan baanlengte zullen heel wat
corporate jets en grotere turboprops hun gross
weight laag moeten houden om te voldoen aan acce-
lerate stop/accelerate go vereisten.

Conclusie

Bolzano is weer een andere van die lastige vliegvel-
den die een test zijn voor je vermogen tot multi-tas-
king en je vliegtuig te laten presteren op zijn maxi-
male potentieel. Je bewust blijven van de situatie om
je heen, terwijl je je bezig moet houden met bijzonder
ingewikkelde approach procedures en ook nog even

het vliegtuig moet vliegen is een uitdaging. Nadat je
de approaches een aantal keren hebt gevlogen in vi-
suele omstandigheden zou ik je zeker aanraden het
weer in de flight simulator terug te draaien naar de
minimums voorgeschreven voor de approaches en te
kijken waar bij jou het breekpunt ligt. De echt losge-
slagenen onder ons zouden ook nog een random mo-
torstoring of een ander toevallig uitvallen van een
component erin kunnen zetten om te testen hoe cool
je wel blijft onder druk.
Maar vergeet natuurlijk vooral niet om ook te kijken
naar het prachtige landschap rondom.

Bombardier Q400 Austrian Airlines.

Het bovenste plaatje is een niet verbeterd nachtge-
zicht van de vallei, terwijl bij het onderste night vision
is toegepast. Zichtverbetering technologie en/of syn-
thetisch (virtuele) zicht zijn nuttige gereedschappen
bij opereren in berglandschappen gedurende de nacht.



Hoe heet ie? Gewoon:

Flight Planner
haal hem even binnen op:

https://flightplandatabase.com/planner

(flight planner plus database)

Simpel, in eerste oogopslag duidelijk. Start en
aankomst, high airways, low airways, klimsnel-
heid, kruishoogte, afdalingssnelheid, de basis-
gegevens. Overzichtelijke kaart (niet voor VFR)
met de waypoints. Gegevens van het weer:
temperatuur, neerslag, windsterkte en richting.
Nou ja ga gewoon even kijken. Geen installatie.
Je maakt het vluchtplan op internet en draait
dan een PDF uit.

Tip van René Smeding.

https://flightplandatabase.com/planner


Bericht van Joop Mak

E-mail: phmak@home.nl

Bericht: Het NL2000 team verrastte zijn gebruikers met Kerstmis met de eerste
packages van de aangekondigde versie 5. De ondergrond van Nederland is nu
per provincie beschikbaar in 2 resoluties 1m/pixel en 50 cm/pixel. Allebei ge-
baseerd op luchtfoto's uit 2017. Deze nieuwe ondergrond is bruikbaar voor
FSX, P3Dv3 en P3Dv4 of hoger . We adviseren om de 50 cm/pixel ondergrond
alleen te gebruiken op snelle computers met een snelle grafische kaart. Voor
de minder snelle systemen is de 1m /pixel ondergrond beter geschikt, deze
heeft een mindere resolutie maar is inhoudelijk gelijk aan de 50cm /pixel vari-
ant.

De nieuwe 3D package v5 is alleen bruikbaar voor P3Dv4 of hoger. Hierin on-
der andere het windmolen park Gemini met het voor helikopters landbare ser-
vice platform en het in aanbouw zijnde helikopter platform aan de Eemshaven.
Voor P3Dv4 is nu ook een AI package beschikbaar, zodat de Nederlandse vel-
den ook in P3Dv4 weer AI traffic kennen .

Gebruikers van FSX en P3Dv3 dienen de oude library v4 te blijven gebruiken.

Nog niet alle NL2000 vliegvelden zijn volledig compatibel met de NL2000 v5
ondergrond. In de komende maanden zullen waar nodig nieuwe packages uit-
gebracht worden om de vliegvelden beter aan te laten sluiten op de onder-
grond.

Om alles te installeren is de nieuwste installer versie 4.0.88 nodig. En de hand-
leiding is voor versie 5 herschreven. Alles te downloaden vanaf de website van
NL2000 : https://www.nl-2000.com/nl/

Happy flying

Joop Mak

NL2000 team

https://www.nl-2000.com/nl/



