
Notam 244 maart 2019

U krijgt deze NOTAM omdat u
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King Air B200 - take-off,
climb, cruise - deel 5

We vertrekken van PASI met
alles correct ingesteld, vooral
de twee turboprops, dat luis-
tert nauw. Maar onderweg krij-
gen we opdracht om naar
Juneau uit te wijken. Hier vast
de kaarten.

12,2 hectare grond ge-
kocht van boer Knibbe

En daarna werd in 1917 de
grond van boer Roos onteigend
en ook van Noordam, Rom-
bouts en Myer voor een militair
vliegveld. Schiphol was niet po-
pulair daar in de buurt.

Chuck maakt stripverhalen.
Tutorials in stripverhalen-
vorm

Tutorials voor vliegtuigen in de
flightsim. Prachtig en wat een
werk! Binnenhalen dit.

In NOTAM 241 van december
2018 heeft u een kalender zien
staan.  Wie al eens zoiets heeft
samengesteld weet dat het een
hoofdpijnklusje is. En dan moet
het toch nog een keer over. Hier
de definitieve kalender voor de
evenementen van de club.

!

Rise of Flight kan je nu gratis downloaden

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@zeelandnet.nl
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Verslag van de GA-bijeenkomst van
21 februari j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
7 maart j.l. in 's Heer Arendskerke
Een nieuwe frisse voorjaarswind waaide er door de club of eigen-
lijk het clubje want de bezetting was niet geweldig. Ach, dat nieu-
we moet gewoon klein beginnen. Het multiplayervliegen was nogal
verstoft, versleten de laatste tijd. Dus het juiste tijdstip om dit op
te krikken. Aan dat multiplayervliegen kan je niet zo veel verande-
ren want het is zoals het is. Maar je kan het wel helemaal opnieuw opzetten zodat
we het gevoel krijgen: ja zo ging dat vroeger. We waren daar toch scherp op in het
verleden en dan bedoel ik de communicatie vooral maar ook de procedures en zo.

Dat er nu weer leven in de brouwerij komt is door Cor en door Pim. Cor is ATCer in
opleiding en hij verontschuldigt zich regelmatig dat het allemaal nog niet vlekke-
loos verloopt, maar waarom verontschuldigen? Pim heeft, als echte piloot onder
ons, een presentatie gemaakt over dit omvangrijke onderwerp en die presentatie
wil ik, na een en ander lay-out-technisch aanpassen, in de Notam hebben. Het ging
over een vlucht van Schiphol, via Lelystad naar Seppe en dan naar Oostende, met
kaarten, met circuits, met controlezones en met het complete radioverkeer. Mooi
afgerond verhaal en zeker geschikt voor de Notam. DDDD niet DDDW. Doen,
Doen, Doen, Dus.

Ron had als voorbereiding voor de hangardag zijn reservecockpit (een gigantisch
stuk werk) opgesteld met het beeld van het landschap geprojecteerd op het
scherm. Toch wel snoepgoed en leuk om er weer eens in te vliegen. En als je dan
zo zit te sturen krijg je al weer de neiging om er meteen een omhulsel van een
vliegtuig omheen te bouwen maar dat heeft Ron thuis ook al gedaan zoals wij we-
ten. Ach, onze hobby kent geen grenzen. Carlo (vrijgezel) rekende ons voor dat hij
inmiddels aan X-Plane waar hij nu twee jaar me vliegt 4300 euro aan software
heeft uitgegeven. Dat zeg ik: onze hobby kent geen grenzen.

Erik

De mannen keken vreemd op toen ik met zes HCC overhemden in
de ene hand en m'n koffertje in de andere door het zaaltje liep. Alle
stoelen en tafels waren al klaargezet door Carlo die de middag had
benut om de FS erfenis van Joost te testen. In de volgende Notam
zal hij een lijstje met vraagprijzen publiceren. Mooi spul en het ver-
dient een nieuwe eigenaar. Wederom te gast bij ons was Willeke die desgevraagd
verslag deed van haar sollicitatie bij DHL. Niet op de truck, maar als pilote. Haar
verhaal gaf weer eens aan hoe groot de afstand is tussen het keiharde luchtvaart-
wereldje en ons, armleuningpiloten. Groot respect voor de mannen en vrouwen die
op een oververzadigd speelveld een plek in de rechterstoel weten te bemachtigen.

Onze werkelijkheid bestaat uit de komende Hangardag op 9 maart. De details zul-
len gemaild worden. Ook is ons ATC regime aan verandering onderhevig. Handel-
den onze ATC'ers eerst alles op één kanaal af, zijn dit er vanaf nu sowieso vijf!
Groot voordeel is dat er minder irrelevante berichten in onze headsetjes te horen
zijn. Daarbij streven we naar enige gelijkenis met de echte vliegerij waar het wis-
selen van frequenties een deel van de werklast is. Willeke en Pim loodsten ons
door deze materie waarna we een vertaalslag maakten naar de wereld van
FlightSimulator.

Even op een rijtje:
ch2 'Havendienst' is voor ongecontroleerde oftewel groene velden.
ch1 'Briefing’ is voor ons te beschouwen als delivery. Daar melden wij ons; doen
we radiocheck, beluisteren ATIS en bespreken vliegplannen. Wie wil vertrekken
gaat naar ch3 'ATC departure'. Deze omvat 'Ground' (vanaf startup tot aan hol-
dingline) en 'Tower' (vanaf holdingline tot handover) . Onderweg zijn we in goede
handen van ch4 'Controller'. Deze controller kan meerdere ATC gebieden bestrij-
ken. De controller stuurt ons uiteindelijk naar ch5 'ATC arrival' waar we wederom
te maken hebben met 'Tower' en 'Ground' (vanaf melding vacated runway); dit-
maal in omgekeerde volgorde.
Technische problemen? ch112.  Beetje bijkletsen? Pilot's Lounge! Freeflight en
dingen uitproberen? Ch6 geeft alle ruimte. O ja, en zorg voor de juiste callsigns
in zowel TS3 als in JoinFS. Dat laatste werd nogal eens vergeten, ook door mij...
Wie ook eens ATC'er wil zijn of proberen is méér dan welkom.

Hennie bracht twee interessante dvd's mee waar we enkele items van bekeken op
het grote scherm. Uitgever is Flight Academy die gelinkt is aan KLM Virtual Airlines.
Zeer de moeite waard en alles in rustig Nederlands. Ga naar http://shop.flight
academy.nl/ en je 25 euro incl verzendkosten is meer dan goed besteed! De van
de dvd afgespeelde landing op Innsbruck deed onze vliegershartjes (en vooral dat
van Leen) sneller kloppen.
Carlo toonde wederom ORBX Engeland vanuit een XPlane helikopter. Fraaie beel-
den en  een mooie afsluiter van deze GA avond. Nou, ja, niet helemaal want in de
foyer werd weer heel wat afgelachen, vooral toen Arna met zes overhemden kwam
aanzetten die ik vergeten had uit het zaaltje mee terug te nemen.......

Ron

TE KOOP:
Door het overlijden van Joost Visser zijn er wat Flightsimulator benodigd-
heden te koop die hij altijd gebruikte.
1 VRInsight - Boeing MCP panel € 150,-.
1 VRInsight - MPanel € 50,-.
1 Saitek stuur Flight Yoke System met extra Flight Throttle Quadrant (re-
serve set niet de uitbreiding) samen € 80,-.
Mocht je interesse hebben dan graag een mailtje naar mij:

Carlo van Oers <carlo-wgfs@xs4all.nl>

http://shop.flight-academy.nl/
http://shop.flight-academy.nl/
http://shop.flight-academy.nl/
http://shop.flight-academy.nl/
mailto:carlo-wgfs@xs4all.nl


We zouden naar Fairbanks Int. vliegen maar het wordt Juneau



Waar waren we gebleven? We ston-
den op de holding van baan 11 van
Sitka (PASI) en namen de checklist
nog even door. En dan even over de
VFR-kaarten vooral van Noord Ame-
rika. Die kaarten lijden in zo een tijd-
schriftje als dit altijd een onderge-
schoven bestaan want er is maar één
manier om kaarten te bekijken: vol-
ledig uitgevouwen op de eettafel.
Eten kan die dag wel met het bordje
op schoot. Ik ben gek op kaarten
vandaar dit keer maar eens even een
uitspatting. Ja maar, dit zijn de kaar-
ten van Juneau (PAJN) en we gingen
naar Fairbanks? Maar Air Traffic Con-
trol  besluit in zijn wijsheid, als we al
een tijdje op weg zijn, dat wij moe-
ten uitwijken naar Juneau: zware on-
weersbuien en die hadden wij ook al
gezien.

De approach op Juneau is een be-
hoorlijk steile. Je dient je power, flaps
en landingsgestel dus goed af te stel-
len bij de approach, kijk maar op de
volgende pagina. Twee waypoints zijn
voor ons belangrijk bij de nadering:
LYNNS en BARLO met opgegeven
hoogtes en daarna een offset landing
op baan 08. Maar eerst het vertrek
van SITKA.
Hier rechts een klein stukje checklist
voor het laatste gedeelte van de take-

off, ja aardig maar hiervóór zit een
belangrijker deel: het autofeather-sy-
steem. Wat is het? Dat de propeller-
bladen van een motor die is uitgeval-
len in vaanstand gaan staan, dus in
het verlengde van de langsstromende
lucht. En dat scheelt een dijk in lucht-
weerstand en dat is fijn als je bijvoor-
beeld in de stressvolle situatie van
een takeoff zit en je nog even niet
door hebt dat een motor is uitgeval-
len. Het autofeather systeem laat je
dat op een niet te negeren manier
weten. Als je dat tijdens de cruise of
de climb overkomt heb je wat meer
tijd om dat alles netjes te regelen.
Vandaar dat je ook een schakelaar
vindt waarmee je het systeem op ar-
med kunt zetten en weer van armed
af. De checklist zegt dan dat je tijdens
de takeoff en de landing de au-
tofeather op armed zet maar bij de
cruise hem weer uitzet. Oh ja, waar-
om moet hij tijdens de cruise uit? Eh,
weet ik niet eigenlijk. Maar hierover
straks meer. Het autofeather-systeem
geeft automatisch tegenroer om het
scheeftrekken te compenseren. Dat
kan je zo niet testen want daarvoor
moeten eerst de motoren behoorlijk
op toeren zijn (92% N1). Natuurlijk
kan je met je voeten stevig op de rem
de power hendels omhoog brengen

maar dat is een pittig gebeuren en
het kan ook ten koste gaan van de
vullingen in je kiezen. Vandaar de
knop RUDDER BOOST die op de mid-
denconsole zit vlak boven de instel-
ling van de cabinehoogte. Als je die
aanzet en dan je power hendels apart

naar voren brengt zie je dat de peda-
len van de rudder afzonderlijk gaan
bewegen. Dat wil zeggen als je mid-
den in een takeoff met een uitgeval-
len motor komt te zitten er automa-
tisch met de rudder wordt gecompen-
seerd voor het zijwaarts wegdraaien.
Een mooie voorziening die bij Flight1
ook echt werkt. Na de test zet je rud-
der boost weer uit en vlak voor de
takeoff gaat autofeather aan. Ik ben
eens langs gegaan bij de experts, niet
moeilijk tegenwoordig met Google,
waarom de autofeather weer uitge-
schakeld moet worden als je in de
climb zit. Nou, dat is helemaal niet
nodig. Waarschijnlijk vinden fabrikan-
ten het mooi als je eenmaal correct in
je vlucht zit dat er dan geen waar-
schuwingslampjes meer branden

King Air B200 - take-off, climb, cruise - deel 5
BEFORE TAKEOFF (FINAL ITEMS)
1. Bleed Air Valves – OPEN
2. Annunciator Lights – EXTINGUIS-
HED or considered
3. Transponder – CHECKED
4. Ice Protection – AS REQUIRED
5. Engine Auto-ignition – AS RE-
QUIRED
6. PFD Attitude and Heading – NOR-
MAL
7. GPS Position – VALID, ‘LOI’ NOT
ANNUNCIATED on HSI
8. Standby Attitude Indicator – ERECT
and NORMAL, Fail Flag not in view

ON TAKEOFF ROLL
1. [AUTOFEATHER] Annunciators –
ILLUMINATED
2. [IGNITION ON] Annunciators – EX-
TINGUISHED
3. Verify correspondence of PFD air-
speed display and standby airspeed

TAKEOFF
- Rotate at 94 KIAS
- Monitor ITT and engine torque. In-
creasing airspeed will cause torque
and ITT to increase.

CLIMB
1. Landing Gear – UP
2. Flaps – UP
3. Yaw Damp – ON
4. Climb Power – SET (Observe maxi-
mum ITT, torque, and N1 rpm limits.)

5. Propeller – 1800 RPM
6. Propeller Synchrophaser – ON
7. Autofeather – OFF
8. Engine Instruments – MONITOR

9. Taxi and Landing Lights – OFF
10. Cabin Sign – AS REQUIRED
11. Cabin Pressurization – CHECK

12. Aft Blower – OFF





want die blijven wel aan met het sy-
steem ingeschakeld. Nou en? Als je
het nu echt helemaal precies wilt we-
ten hoe dat zit met het autofeather-
systeem ga dan even naar:
http://www.kingairmaga
zine.com/article/autofeather-review/
maar ik zeg erbij dit is heavy stuff.

Voor ons hebben de autofeather-
lampjes op het annunciator panel nog
een tweede functie: voor de takeoff
gaan de power hendels rustig naar
voren tot je de autofeatherlampjes
ziet oplichten. Dan staat de N1 op 90-
92% en dat is precies de setting voor
de takeoff. Maar misschien kunnen
we het beter nog even op een rijtje
zetten de takeoff. Het meeste is al
behandeld in de afleveringen 3 ‘alle-
maal knopjes’.

Dit wordt een zogenaamde left seat
IFR departure van baan 11. Takeoff
power gaat op 1900 ft-lbs torque
(tweede klokken in de rij). Flaps gaan
op de stand approach (eerste stand,

er zijn er maar twee), Vr is 96 knopen
en Vyse (best rate of climb speed met
één motor, je mag het als V2 be-
schouwen) is 121 knopen. De rode lijn
op de ITT-klokken (bovenste) is 830
maar als standaard om overmatige
slijtage te voorkomen houden wij die
beneden 790. We zitten hier in het
hoge noorden en het is niet waar-
schijnlijk dat we ook maar enigszins in
de buurt van deze temperatuur ko-
men. Als we eenmaal in de lucht zijn
richten we ons op de flight director 8°
nose up pitch die we in werking heb-
ben gesteld met de TOGA knop op de
linker thrust hendel en laten het
vliegtuig versnellen totdat we boven

de 400 voet AGL zijn. We willen dan
tenminste die snelheid van 121 kno-
pen van de Vyse halen. Prima als het
sneller gaat. Boven de 400 voet ma-
ken we in de klim een bocht naar een
heading van 223° en als we eenmaal
op die koers zitten gaan de flaps om-
hoog. Als een van de motoren uitvalt
zal je geen moeite hebben dit te her-
kennen omdat, nu je autofeather
hebt aan staan je meteen voelt dat de
stand van de pedalen verandert door
de autofeather. En dan is het beslist
verstandig om je meters te checken
op lage torque en lage ITT en lage N1.
Pas als je het zeker weet ga je naar de
condition levers (de rechter twee
hendels) en schuift er eentje naar be-
neden: right engine failure, right con-
dition lever en andersom. Het is wel
eens fout gegaan hiermee. Er komen
zo nu en dan grote zwermen vogels
voor bij Sitka vandaar deze uitgebrei-
de uitleg.

Maar we staan nog aan het begin van
de baan. De bleed air kleppen moe-
ten open, de lampjes op het annunci-
ator panel moeten allemaal uit zijn,
dan transponder, ice protection en
engine auto-ignition (automatische
motorenstart), autofeather aan. Be-
denk dat je hier in Alaska zit en je er
bijna zeker van kunt zijn dat je in ijs-
omstandigheden terecht kan komen.
Er zijn vijftien (!) schakelaars voor de
verschillende ice protection voorzie-

ningen dus is het slim om zaken te
vereenvoudigen en vast de voorzie-
ningen die geen invloed hebben op
het vermogen van het vliegtuig aan te
zetten: fuel vent heat, prop heat (AU-
TO), windshield anti-ice, left and right
pitot heat, stall warning heat, en left
and right engine auto ignition. Op die
manier hoeven we alleen nog maar
de engine anti-ice in te schakelen en
de surface de-ice indien nodig.

Landingslichten en strobes gaan aan,
heading bug gelijkstellen aan de hea-
ding van de baan, eerste hoogtelimiet
ingebracht (door ATC opgegeven). Bij
de staande start brengen we de po-
wer hendels rustig en vooral gelijk
naar voren totdat de autofeather
lampjes oplichten, dan nog een klein
stukje verder om aan een PROP RPM
van 2000 te komen (derde klokken
van bovenaf). De IGNITION ON lamp-
jes zijn dan uitgegaan. N1 (vierde
klokken) zal dan in de lage 90 zitten
en de torque in het begin tussen
1500-1600 ft-lbs. Op dit punt geko-

http://www.kingairmagazine.com/article/autofeather-review/
http://www.kingairmagazine.com/article/autofeather-review/
http://www.kingairmagazine.com/article/autofeather-review/
http://www.kingairmagazine.com/article/autofeather-review/


men zegt men dat de propellers ‘on
de governors’ zijn wat betekent dat,
indien je de power hendels verder
naar voren duwt, de propeller RPM
constant zal blijven maar N1, torque
en ITT zullen alle drie stijgen.

Laat de remmen los, houd het vlieg-
tuig op de centerline met de rudder.
Kom niet boven de 2230 ft-lbs torque
en en laat ITT niet boven 790°C ko-
men. Als het vliegtuig versnelt zullen
torque en en ITT toenemen dus let
hierop.

Op 96 KIAS trek je de neus rustig om-
hoog naar 8° nose up wat door de

magenta flight director al wordt aan-
gegeven en laat je het vliegtuig zich-
zelf van de baan vliegen. Positive rate
of climb, gear up. Met je heading bug
als richtpunt blijf je op de runway
heading en gebruik je de hoogte van
de neus om de snelheid op 121 kno-
pen of meer te houden totdat je door
het punt van 420 voet hoogte zit (op
Sitka). Volg de flight director. Op 420
voet zet je de autopilot aan door op
AP te drukken op het AFCS paneel.

Selecteer de HDG modus en zet de
heading bug naar 223° waardoor het
mogelijk wordt de OBS track van 170°
op te pakken. Druk twee maal op de
VS-knop (bij de eerste keer kom je in
de PITCH modus, bij de tweede keer
in de VS modus) en wacht totdat de
vleugels level zijn voordat je de flaps
intrekt. De neus komt dan naar bene-
den waardoor je gaat versnellen. Op
ongeveer 160 KIAS gebruik je het
scrollwheel naast de VS-knop om de
verticale snelheid, je klimsnelheid, op
1800 per minuut te zetten. Druk dan
op de NAV knop zodat automatisch
de koers inbound naar BKA wordt ge-
volgd.

De klim

Check: landing gear up, flaps up, yaw
damp on, climb power set.

De climb power met de ice vanes
naar beneden zal iets boven 1900ft-
lbs zijn met iets boven de 91% N1,
met de ice vanes ingetrokken ligt die

boven de 2100 ft-lbs met dezelfde
waarde voor N1. Naarmate je verder
klimt moet je de power levers bijstel-
len om de torque op deze waarde te
houden doordat de lucht ijler wordt.
Schuif de prop levers (de middelste)
terug tot je op een waarde van 1800
RPM zit en synchroniseer de propel-
lers met de hand. Dat doe je met be-
hulp van dat  ‘diamantje’ op het
klokkenpaneel. Als het een vierkantje

in het midden
geworden is en
de zaak niet
meer verloopt is
het je gelukt.

Even proberen dan zie je het vanzelf.
Daarna kan je de prop sync schake-
laar omzetten om de synchronisatie
te handhaven. Als je de RPM wilt ver-
anderen moet je de prop sync uitzet-
ten en weer opnieuw beginnen. Tsja,
waarom zou je het propellertoerental
veranderen tijdens de cruise?

Blijf letten op de ITT als je klimt. De
omringende lucht wordt dunner en
dan loopt de temperatuur op. De
lucht die door de motoren gaat is
weliswaar ook een stuk kouder en
koelt dus beter maar niet voldoende
om dat warmer worden te voorko-
men. De ITT zal daarom stijgen.
En dan merk je ook dat je, wil je de
torque handhaven, je de power levers
een aantal keren verder omhoog
moet schuiven. Dat alles komt door

de ijler wordende lucht. De torque
moet dichtbij de rode lijn blijven, dat
is de manier om een turboprop te
vliegen. De krachtiger PT6A-52 moto-
ren van deze Blackhawk King Air kun-
nen het aan dat je tot 24 of 25
duizend voet tegen de rode lijn aan
blijft zitten. Niet erover heen natuur-
lijk. Houd de torque boven 1900 ft-lbs
als je anti-ice aan hebt of boven 2100
ft-lbs bij anti-ice uit. En houd het in
de gaten. Turbo props zijn prachtige
motoren maar ze kunnen smelten. En
houd ook icing in de gaten. Kijk regel-
matig naar buiten naar de voorkant
van de vleugels en zet de surface dei-
ce schakelaar aan elke keer als er zich
ijs vormt. Als je eenmaal boven de
wolken bent en in schone lucht kun-
nen de ice vanes gesloten worden (en
de engine anti-ice uit). Boven de
18.000 voet (Alaska dus de VS) ga je
over op standard pressure door op de
BARO-knop te drukken op de PFD.

Cruise

De techniek van de cruise power set-
ting vraagt om geduld. De eerste stap



is dat je het vliegtuig laat versnellen
na leveling off. Het is het beste dat je
wacht totdat de snelheid zich heeft
gestabiliseerd voordat je de power en
props terugzet naar cruise maar dat
kan soms resulteren in overspeed. Let
op je snelheid als je boven de 200
KIAS komt. Als hij dan nog stevig aan
het versnellen is breng dan de power
terug.
In het Flight1 Pilot’s Handbook dat bij
de King Air wordt geleverd vind je
achterin 23 pagina’s met tabellen

waarvan je de eerste keer denkt: Oh,
my God! Hier rechtsboven heb ik er
eentje weergegeven. Met die tabellen
bepaal je de correcte kruissnelheid
door eerst de gewenste RPM te kie-
zen en dan uit de tabel de correcte
instelling voor de torque te lezen.
Links onderin de Primary Flight Dis-
play (PFD) vind je OAT en ISA: OAT
-21°F en ISA -2°F. OAT is de Outside
Air Temperature en ISA is Internatio-
nal Standard Atmosphere. Die laatste
is lastig en ik heb geprobeerd hem te
begrijpen zodat ik het ook kan naver-
tellen. H’m. Niet gelukt. Maar uit de
grafiek kan je toch wel wat lezen: ten
eerste zie je dat de luchtdruk in de
eerste 10 km stijging zeer snel af-
neemt hetgeen we al wisten en ook
de temperatuur daalt sterk in die eer-
ste 10 km. Bij het bovenste plaatje
hier links zitten we op een kruishoog-
te van 22.000ft. Nu ga ik bladeren
door die 23 pagina’s tabellen tot ik
vind: Normal Cruise Power bij 1700
RPM (1700 is de standaardinstelling
voor de cruise) en ISA rond de 0°. Dat
is de tabel die je rechtsboven ziet. Op
22.000ft is de buitentemperatuur -
21°F ( de eerste kolom IOAT slaan we
over). Dan ga ik naar rechts en lees ik
voor torque per motor: 2230 en dat is
de instelling die ik te zien moet krij-
gen na een beetje verstellen van de
power levers. En dan zie je verder
naar rechts de IAS (Indicated Air-
speed) en TAS (True Airspeed) bij ver-

schillende beladingen. Laat ik het zo
uitdrukken. Indien er zich een schrij-
verd opwerpt die over deze materie
een boeiend en begrijpelijk stukje kan
maken, dan ruim ik  er meteen plaats
voor in.

Iets waarmee je bij de King Air altijd
rekening moet houden is ijsafzetting.
Als je de engine anti-ice aanzet check
dan dat de L ENG ANTI-ICE en R ENG
ANTI-ICE waarschuwingslampjes ook
inderdaad aangaan. Je zult een terug-
val in vermogen in torque ervaren en
een toename van de ITT waaruit blijkt
dat de anti-ice ook werkt. Je kunt er
nog wel iets aan doen, aan de power
instelling, maar dat binnen beperkte
grenzen. Het is niet anders. Je verliest
wat aan snelheid.

Maar zie je die wolken in de verte:
ijsvorming! Intussen heeft LifeMed
Alaska dispatch al contact met ons
opgenomen en geadviseerd om uit te
wijken naar Juneau want het ziet er
niet goed uit. En dat is voor de vol-
gende keer.

Erik.

Grotere stukken in dit artikel zijn een
rechtstreekse vertaling uit de tutorial
van van Kurt ‘Yoda’ Kalbfleisch:
http://libra ry.flight1.net/?p=4984
en http://li brary.flight1.net/?cat=32
en ik heb ook dankbaar gebruik ge-
maakt van de video’s van Froogle.

http://library.flight1.net/?p=4984
http://library.flight1.net/?cat=32


21 april 1916 werd 12,2 hectare grond gekocht van boer Knibbe
protesten tegen Schiphol zijn van alle tijden

… van boer Knibbe, op de plek waar ook nog het
Fort Schiphol stond. Fort aan het Schiphol was een
fort in de Haarlemmermeer dat werd aangelegd bij
de droogmaking van de Haarlemmermeer om de
Posten van Krayenhoff ter verdediging van Amster-
dam aan te vullen. Later werd het fort binnen de
Stelling van Amsterdam de basis van het militair
vliegkamp Schiphol, dat uitgroeide tot Luchthaven
Schiphol. Na de drooglegging van de Haarlemmer-
meer waren extra verdedigingswerken noodzake-



lijk. Besloten werd om rond 1846 vier torenforten
aan te leggen, het Fort bij Heemstede (toren niet
gerealiseerd), het Fort aan de Liede, het Fort aan
de Nieuwe Meer en het Fort aan het Schiphol. Tus-
sen de forten de Liede en Schiphol is een verbin-
dingsweg aangelegd, de latere Schipholweg.

Omstreeks 1885 werd de brisantgranaat geïntrodu-
ceerd en waren de forten van baksteen verouderd.
In 1926 verloor dit fort zijn defensieve betekenis.
De forten waren bovendien niet goed gefundeerd
en zijn daarom later gesloopt. Het fort aan het
Schiphol is door de provincie Noord-Holland in
1934 gesloopt om plaats te maken voor de Schip-
holdraaibrug (Wikipedia).

Het was op een koude januaridag in 1916 dat boer
Knibbe uit de Haarlemmermeer een militair met
een Oliver Hardy-snorretje op zijn land zag ver-
schijnen. Hij stampte met zijn hoge laarzen op het
drassige, halfbevroren grasland alsof hij wormen
aan het zoeken was. Na even rondgekuierd te heb-
ben en wat bijzonderheden in een notitieblokje te
hebben neergekrabbeld, stelde de militair zich aan
de boer voor als kolonel Walaardt Sacré, comman-
dant van de Luchtvaart Afdeling van de Nederland-
se Landstrijdkrachten. De aanwezigheid van een
vliegveld binnen de Vesting Holland was daarom
essentieel. Walaardt Sacré was er door de opper-
bevelhebber van het Nederlandse leger, generaal
Snijders, op uitgestuurd om een zo goedkoop mo-
gelijke locatie te vinden voor een vliegterrein -
liefst binnen de verdedigingslinie rond Amsterdam,

de zogeheten Stelling van Amsterdam. Het Neder-
landse leger bleek bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 zo slecht uitgerust en verou-
derd dat de generale staf zich bij een mogelijke
Duitse inval geheel zou terugtrekken achter de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.De aanwezigheid van
een vliegveld binnen de Vesting Holland was daar-
om essentieel: enkel met een verkenningsvliegtuig
zou men de vijandelijke troepenbewegingen in de
gaten kunnen houden. In augustus 1914 was welis-
waar een geïmproviseerd vliegveld ingericht in de
Achtersluispolder, ten noordwesten van Amster-
dam, maar de grond was daar zo zompig dat het in
de winter onbruikbaar was.

Tot grote opluchting van de legerleiding negeerden
de Duitsers het Nederlandse grondgebied in hun
opmars richting België en Noord-Frankrijk. Zo had
men in elk geval de tijd om te zoeken naar een al-
ternatieve locatie voor een vliegveld. Minister van
Oorlog Bosboom stelde één harde voorwaarde: het
mocht niet te veel kosten. Locaties bij Halfweg en

Jacob Olie, boerderij aan de Sloterweg, 1896. Bron:
Stadsarchief Amsterdam.



in de Zeeburgerpolder werden om die reden niet
geschikt bevonden.
Al snel na de inrichting besefte men dat Schiphol te
klein was gepland. Maar boer Knibbe, die minder
geldbelust bleek, bood uitkomst. Voor 55.290 gul-
den en veertig cent bleek de landbouwer bereid
ruim twaalf hectare weide- en bouwland langs de
Ringvaart en het fort Schiphol aan de overheid
over te dragen. Na demping van de sloten, het om-
zetten van het bouwland in grasland en het plaat-
sen van enkele loodsen was het terrein half
augustus 1916 gereed voor de detachering van drie
vliegmachines.
Al snel na de inrichting besefte men dat Schiphol te
klein was gepland - een probleem dat in de latere
geschiedenis van de luchthaven nog regelmatig zou
opduiken. De steeds zwaarder wordende vliegtui-

gen hadden een groter oppervlak nodig om pro-
bleemloos te kunnen starten en landen. De
overheid vond een voorlopige oplossing voor het
ruimteprobleem in een noodwet uit 1851: 'ontei-
gening ten algemeen nutte.' Doordat het Neder-
landse leger zich in algehele staat van mobilisatie
bevond, kon de minister hiervan gebruikmaken.
In de lente van 1917 ontving boer Roos, een buur-
man van Kribbe, een vorderingsorder voor een
deel van zijn land. Een halfjaar later werd de rest
van zijn bezit gevorderd, alsook het land van de
landbouwers Noordam, Rombouts en Myer. Aan
het einde van de oorlog, op 11 november 1918,
besloeg militair vliegveld Schiphol maar liefst zestig
hectare en behoorde het qua oppervlakte tot de
grootste vliegvelden van Europa. (Letterlijk overge-
nomen uit een artikel van Maurice Blessing van het
Historisch Nieuwsblad van augustus 2003. Zie ook:
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/62
02/het-ontstaan-van-de-nationale-luchthaven
schiphol.html

Na de aankoop van het land van Knibbe werd het
omliggende gebied in snel tempo onteigend met
de dreigende oorlog als argument. Slechts één jaar
later was Schiphol al uitgegroeid tot een van de
grootste vliegvelden van Europa.
Niet iedereen was echter blij met de komst van
Schiphol, zeker de plaatselijke bevolking niet. De
streng gereformeerde gemeenschap zag de militai-
ren vooral als indringers. Uit protest legden som-
mige bewoners scherpe mesjes op de rijbaan en
bekogelden auto’s met bevroren koolstronken. Te-
gen dit fysieke verzet traden de militairen hard op.
Andere omwonenden kozen voor een geweldloze
manier om hun ongenoegen te uiten en dienden
klachten in. Bijvoorbeeld tegen de jonge militairen
die er met de dorpsmeisjes vandoor gingen. Maar

helaas: de bevelhebber wilde het verzoek om zijn
ondergeschikten de omgang met de meisjes te ver-
bieden niet inwilligen.
Inmiddels, 100 jaar later, zijn er amper nog sporen
te zien van de eerste jaren van Schiphol. En door
de grootschalige groei van de luchthaven ook niet
meer van de authentieke omgeving. Het dorp Rijk
moest bijvoorbeeld in de jaren 50 wijken voor uit-
breidingen. Maar een strategische plek is Schiphol
altijd gebleven – inmiddels niet meer vanuit mili-
tair oogpunt, maar vooral voor economisch en re-
creatief gebruik (overgenomen uit een artikel van
Tessel Dekker van 2017 zie ook: https://hart.
amsterdam/nl/page/174041/hoeschiphol-onts-
tond )

De Haarlemmermeer met hier middenonder de
Westeinder plassen.

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6202/het-ontstaan-van-de-nationale-luchthaven-schiphol.html
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https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6202/het-ontstaan-van-de-nationale-luchthaven-schiphol.html
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6202/het-ontstaan-van-de-nationale-luchthaven-schiphol.html
https://hart.amsterdam/nl/page/174041/hoe-schiphol-ontstond
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https://hart.amsterdam/nl/page/174041/hoe-schiphol-ontstond


Chuck maakt stripverhalen. Tutorials in stripverhalenvorm, boordevol
met plaatwerk van hoge kwaliteit. Ongelofelijk zoveel werk

De omvang is 120-156 pagina’s
per aflevering: Boeing 737 en
747 en 777 (PMDG), Airbus 320
(FSLabs), Dash 8 Q400 (Majes-
tic), MD-82 (Leonardo), CF-105
Arrow (Xtreme Prototypes).
Veel prachtig plaatwerk en
vooral niet te veel tekst. Dus
daar houd ik mij ook aan hier:
weinig tekst.

Haal deze prachtige PDF’s bin-
nen van zijn site:
https://www.mudspike.com/chu
cks-guides-fsx-p3d/

A320

737

https://www.mudspike.com/chucks-guides-fsx-p3d/
https://www.mudspike.com/chucks-guides-fsx-p3d/


747

777



MD-82
Dash 8 Q400



In NOTAM 241 van december 2018 heeft u een
kalender zien staan.  Wie al eens zoiets heeft samen-
gesteld weet dat het een hoofdpijnklusje is.  Datums
vallen niet altijd zoals gewenst!  Om verwarring over
datums te vermijden hebben we uiteindelijk gekozen
voor het al langer bestaande gietijzeren systeem van
eerste en derde donderdag voor onze bijeenkomsten.
Alle internetvluchten volgen het eveneens onwrikbare
systeem van eerste en derde dinsdag met de herhalin-
gen op tweede en vierde donderdag. Niets nieuws, wel
consequent. Maar op dit punt aangekomen willen we
het graag in een schema zien. Welaan, dat staat dus
afgedrukt in dèze NOTAM.
Het vorige kunnen we dus vergeten en ik vraag excuus
voor de mogelijke verwarring.

Nu we het over de internetvluchten hebben(ook wel
mp / multiplayer genaamd) ...al enige jaren vliegen
we elke maand dus twee keer twee vluchten. Eén GA
vlucht met herhaling en
één Airlinervlucht met her-
haling. Die herhalingen
zijn op een andere dag om
iedereen de gelegenheid te
geven mee te kunnen vlie-
gen. We hebben er 320
achter de rug..

Onze ex-ATC Piet heeft tot
en met mei de GA VFR
vluchten ontworpen en ze
zullen uitgewerkt een
week van tevoren per mail
aan u gestuurd worden.
Voor het gemak doe ik er
met die zending enkele
IFR kaartjes bij en een
route-overzicht. Het is aan
de vlieger zelf om NDB en
VOR frequenties en vlieg-
hoogten uit de kaartjes en
het onvolprezen program-
ma Little Nav Map te
destilleren. Maar FSC is
ook goed natuurlijk. ATC
zal door onze kersverse
controller Cor verzorgd
worden die nu in training

is bij Ko en Pim. Iedereen die een leuk idee heeft voor
een GA vlucht aarzelt niet en levert deze à la minute in
bij Ron, die de taak van Piet tijdelijk heeft overgeno-
men, of bij Ko voor een Airliner vlucht.

De Airliners IFR worden op hun wenken bediend door
dispatcher Ko die samen met André (ja toch?) de ATC
voor zijn rekening neemt. Ook hier geldt dat iederéén
vluchten kan maken en indienen. Zelfs hebben we al
aan duurzame recycling gedaan met de vroegere
Round the World Tour van Simon.
Maar wat is er sim gesproken nou leuker dan de hele
meute te zien doen wat jij uitgedacht hebt?

Onze vluchten kenmerken zich door een balans tussen
serieus en tòch leuk. We moedigen iedereen - die be-
reid is de aanwijzingen van ATC te volgen - aan om
mee te doen. De GA vluchten zijn goed te vliegen voor
iedereen met enige basiskennis. En als uw landing niet

helemaal je dàt is moet u maar denken dat de volgen-
de vast een eitje wordt! Ook de Airliners gaan relaxed
om met hun ingeprogrammeerde route. Er is altijd nog
zoiets als handbesturing. En ATC helpt u er altijd uit!

Wilt u eens meevliegen? Gewoon een keer proberen
doet niemand kwaad. Wat u nodig heeft is FSX, P3D of
X-plane; voor de  verbinding gebruiken we JoinFS ver-
sie 1.4.20, en voor de stemverbinding Teamspeak
3.2.3. Daarbij geven we aan de serieuze vlieger het
password en IP adres van de server. iedereen is bereid
u verder op weg te helpen.
Op verzoek zetten we u op de mp verzendlijst  zodat u
geen vlucht hoeft te missen.
Een mailtje naar ronkonings@zeelandnet.nl  en u krijgt
alle informatie.

Ron.



Ingezonden Dick Willebrands


