
Majestic Dash 8 Q400 vervolg: vliegen! deel 6

In de vijf voorgaande afleveringen
hebben we uitvoerig alle bedie-
ningspanelen bekeken, we hebben
een vluchtplan gemaakt van Gat-
wick naar Cambridge met een paar
rariteiten ingebouwd en we hebben
het control panel doorgenomen
waarmee we de belading in orde
hebben gemaakt, dus vliegen nu!

Als jij en je flightsimarchief regelmatig
last hebben van miscommunicatie is het
misschien beter even de voorgaande vijf
artikelen op te halen uit het archief van
FlightSim Zeeland. Ga even naar:

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
archief-3/ in de rechterkolom staat
8 Q400-2 deel 1, deel 2, enz. Als je die
PDFs download ben je weer helemaal op
orde.

We staan op EGKK en zijn op de een of
andere manier terechtgekomen op het
begin van baan 08 en zijn klaar om te
vertrekken. Wat we nog niet gedaan
hebben, of misschien wel maar check
het dan even, is crossfill het vluchtplan
en de brandstofgegevens van FMC1 naar
FMC2. Dat was al eerder aan bod geko-
men maar doe het nu even. Als je de

gegevens wilt overbrengen naar FMC2
moet je dat regelen in FMC2. Als je het
in FMC1 doet ben je je gegevens kwijt.
Hier moet je zijn: DATA, dan kom je in
pagina 1 en daar vind je XFILL. Je kunt
er ook de conclusie uit trekken dat de

twee FMCs onafhankelijk van elkaar
werken en je kunt ook instellen of hij
autopilot FMC1 of FMC2 moet volgen.
Daar zijn wel wat creatieve dingen mee
uit te voeren.

We checken nog even: de hoogte inge-
steld op 3.000ft (restrictie van de SID),
ALT SEL aan, flaps 5, aux fuel pumps
aan, hydraulic pump aan en de standby
PTU, dat alles als extra veiligheid bij de
take-off. En verder: autofeather gaat
aan. Schakelaar voor de spoilers van
TAXI naar FLIGHT, trim in het witte
vlakje (trimwiel), je lichten, maar dat
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weet je zo langzamerhand wel, TCAS op
standby, ghust lock eraf, condition le-
vers op maximaal, selector voor te vol-
gen navigatie op FMS1 (autopilot panel),
oftewel hij moet het vluchtplan in de
FMS volgen, take-off / go around knop
op de linker throttle hendel indrukken
dan krijg je in beeld WING LVL en GA.
Dat zorgt ervoor dat de flight director,
de rode kruislijn in je PFD komt met een
neus omhoog indicatie van 10° en die
gaan we volgen tijdens de take-off. Hij
regelt niet zelf de throttle zoals in de
737 want er zit geen auto throttle op.
Maar de flight director volgen vliegt ge-
woon lekker. als we de autopilot hebben
ingeschakeld en NAV hebben ingedrukt

gaat de verticale rode lijn
ook bewegen, dat is de
lijn van de LNAV. De V-
speeds moeten er ook in.
Moet niet want ze hebben
geen invloed op je snel-
heid, wederom, geen auto
throttle maar er komen
wel driehoekjes op het
snelheidslint en dat helpt.
V1 en Vr zijn gelijk. V2 is
een fractie hoger. Het
driehoekje met 142 is de
snelheid om de flaps in te
trekken en 154 is de uit-
eindelijke snelheid voor je
take-off, zeg maar initial
climb dus niet je latere
klim naar grotere hoog-
ten. Ik heb ook vast de
frequentie van de eerste
belangrijke VOR erin ge-
zet, dat is DETLING maar
die ontvangt hij nog niet.
Nog even de flight con-
trols checken (aillerons,
enz.). Bleeds aan of uit,
dus de perslucht voor de
air conditioning? Bij gere-
duceerd take-off vermo-
gen (en dat hebben we
hier, namelijk 90%) moet
de bleed air uit om zoveel

mogelijk vermogen te hebben voor de
take-off. Zodra we in de lucht zitten
moet hij weer aan.

Ja die checklists: die van Majestic zijn
goed, net zoals bij de PMDG 737 en de
Airbus en de nieuwe King Air van
Flight1. En toch. En toch maak ik zelf
altijd nieuwe checklists in telegramstijl
en vooral veel meer witruimte op de
bladzijde en een behoorlijk grote letter.
Voor de Dash moet die nog gemaakt
worden. Misschien kan ik er flows van
maken. Wat je in het plaatje links ook
nog even ziet is dat ik de heading heb
gelijkgesteld met de pijl van FMS1. Je
weet maar nooit, misschien moet ik snel

op heading hold terugval-
len.

En nu komen we aan het
leukere gedeelte de take-
off zelf met rond de
1.200ft boven de grond
de omschakeling van ini-
tial climb naar climb. In
die fase gebeuren er veel
dingen tegelijk dus oefen
er een paar keer op.
1.200ft boven de grond is
een beetje willekeurig, de
een hanteert 1.000ft de
ander 1.400ft. Gatwick
ons vertrekpunt ligt bijna
200ft boven zeeniveau
dan kom je op 1.400ft
MDA. Je hoeft die 1.400ft
er niet in te zetten want
hij heeft geen invloed op
de autopilot, maar er
verschijnt een duidelijke
streep in de hoogtebalk
en dat is prettig werken.
Condition levers staan op
maximum, throttles gaan
naar full, release de par-
king brakes (TCAS verge-
ten sorry) en daar gaan
we onder het mooie ge-
luid van de aanzwellende
turboprops. V1, rotate, V2, positive rate,
wielen in, op snelheid 142 knopen kun-
nen de flaps omhoog en dan zal je met
nose up rond de 10° op een snelheid
van rond de 160 knopen uitkomen bij
deze eerste steile klim. We vliegen nu
keurig op het handje en volgen de lan-
dingsbaan. Dan op 1.400ft gaat de auto-

pilot aan en ook NAV en we drukken op
IAS. Rechts bovenin de PFD verschijnt
dan de huidige snelheid en die verdraai-
en we met het scrolwiel op het autopilot
paneel naar 185 knopen. We verhogen
dus de snelheid die de kist moet vliegen.
Maar de gashendels staan al op full dus
hoe moet hij nu sneller gaan? Als ik de



neus van het vliegtuig hoger breng loopt
de snelheid terug. Dus als ik de neus
naar beneden breng dan… juist. Dat had
de Dash allang begrepen voordat wij het
begrepen hadden. Als ik door middel
van de IAS-knop het vliegtuig dwing om
sneller te gaan vliegen brengt hij zijn
neus automatisch omlaag. Je ziet het
voor je neus gebeuren. Jouw neus, zijn
neus, ach als de neuzen maar dezelfde
kant op wijzen. En zo neemt de verticale
snelheid af en de IAS (Indicated Air
Speed) neemt toe.
Maar lang duurt de pret niet want wij
hadden 3.000ft  als hoogte ingesteld
omdat de SID dat voorschrijft. Omge-
ving Londen zit propvol luchtverkeer dat
allemaal onder elkaar door of over el-
kaar heen moet. Dus op 3.000ft vlakt
het stijgen af en die 3.000ft blijft voorlo-
pig gehandhaafd. Maar IAS werkt niet
meer als je niet meer aan het klimmen
bent. Hij moet op 3.000ft blijven en mag
zijn neus niet meer omhoog of omlaag
brengen. Het wordt tijd om op de snel-
heid te letten want die kan nu behoorlijk
oplopen. Voor de grote klim hebben we
straks nodig dat de condition levers op
stand 900 gezet worden. Laten we dat
meteen maar doen, dat scheelt alweer.
Verder eventueel gas terugnemen als de
snelheid te ver oploopt. Iets verderop

mogen we naar 4.000ft gaan: 4.000ft
instellen, ALT SEL indrukken, IAS in-
drukken en terugbrengen naar 185 kno-
pen (of wat hoger, we hoeven maar
1.000ft te stijgen). En daar gaat ie! En
dat doen we nog een keer als we de SID
achter ons hebben gelaten en naar
21.000ft gaan klimmen. ALT op 21.000,
IAS op 185kts, ALT SEL aan en kijken
wat er gebeurt. Stijgen we te langzaam
dan moeten we de IAS omlaag brengen
en omgekeerd. Lager dan 170kts zou ik
niet gaan. IAS is een van de twee moge-
lijkheden van deze ‘halfautomaat’. We
stellen de snelheid in en de Vertical
Speed (VS) past zich aan. De andere is:
we stellen de VS in op het gewenste
aantal voeten per minuut en de snelheid
past zich aan. De eerste gebruiken we
meestal bij de klim, de tweede meestal
bij de afdaling. Maar dat is geen wet. Als
we op 21.000ft zitten gaan de condition
levers van 900 terug naar 850 de laag-
ste stand tijdens de vlucht. We weten
wat de condition levers doen: ze verstel-
len uiteindelijk de propellerbladen, die
draaien meer in de richting van de lucht-
stroom. Kijk even hier:
https://flightsimzeeland.
files.wordpress.com/2015/06/de
governer.pdf

En zo vliegen we op 21.000ft langs En-
gelands wegen, nou luchtwegen dan en
het landschap beneden is dan nog goed
te zien. Hier doen we het voor, maar
helaas ATC wil ons niet met rust laten.
We krijgen wegens drukte in het lucht-
ruim opdracht om een holding te vliegen
op MALBY, een fix die niet precies op
onze route ligt en of we onszelf daar
even willen parkeren tot nader order. En
we hebben opdracht gekregen om met-
een te klimmen naar onze geplande
hoogte van 21.000ft. Oké dat heb je
hierboven gezien die 21.000ft, maar is
er misschien een handigheidje in de FMS
dat die holding even voor ons regelt?
We drukken op de knop NAV op het
toetsenbord van de FMS en dan rechts

op MNVR, maneuver, en daar links op
HOLDING DEFN, we gaan de holding
verder definiëren. De pagina HOLDING

vraagt ons welke fix het moet worden
dus we drukken op de LSK (Line Select
Key) naast FIX en dan krijgen we een
rijtje rechts. Dat zijn allemaal mogelijk-
heden om een holding te starten maar
wel allemaal op onze route en MALBY

ligt niet op onze route. Die moeten we
dus intikken op het toetsenbord. En dan
krijgen we een aanbod dat wij niet kun-
nen weigeren dus ACCEPT. Dan weer
terug naar de holding pagina via NAV,
MNVR en HOLDING DEFN want we heb-
ben nog niet ingevuld hoe we de holding
gaan naderen. En ATC is zo grappig ge-

weest om ons de holding te vliegen met
inbound 000°, terwijl wij ten oosten van
MALBY zitten. H’m, maar alles kan: we
voeren in bij MALBY INBD (inbound)
000° oftewel pal noord. Dan zien we
staan 180°, dat is de outbound leg van
de holding en TURN LEFT, de holding ligt
links van ons en we vullen in bij TIME,
1 minuut, dat is de tijd die de inbound
track mag duren en dat is standaard.
Het is een 4 minuten holding met twee
bochten van 180° die 1 minuut mogen
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duren en nog twee rechte stukken elk
ook van 1 minuut. DTO HOLD, daar
gaan we op drukken om dit alles in wer-
king te stellen maar nu nog even niet.
Mocht je je afvragen wat dit nu weer is,
holdings en inbound en outbond en di-
rect entry ga dan even naar
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
artikelen-notam/
daar vind je Notam 172 en 173 (oud!)
met het een en ander over circuits en
holdings. Artikelen over dit onderwerp
behoren tot de hoofdpijnartikelen in de
vliegerij. En juist daarom gaan we hol-
dings vliegen. De eerste is een off-track
holding op MALBY, want Malby is geen
waypoint op onze route en die hebben
we er net ingezet. Als we KENET net
gepasseerd zijn drukken we op DTO
HOLD (direct to hold) en dan krijgen we
het volgende te zien:

In het tweede plaatje draait hij de bocht
in naar de outbound track van 180°, pal
zuid zoals we het geprogrammeerd heb-
ben. Hij volgt keurig het circuit. We

moeten wel de snelheid terugbrengen
naar ongeveer 200kts anders vliegt hij
de bocht uit. Na de tweede bocht van 1
minuut zit hij op het inbound stuk van
000°. En nu willen we er weer uit, uit
die holding. En dan denk je: er staat

daar ook NX, oftewel next en daar vul ik
gewoon UGNUS in want dat is het vol-
gende punt op onze route. En dat werkt
niet. Wat dan wel? Op het toetsenbord
zit ook nog de toets DTO (direct to).
Dan kom ik weer op de pagina van mijn
vluchtplan en kan ik een waypoint kie-
zen en daar voer ik UGNUS in. Toetsen
‘direct to’ hebben soms de onhebbelijke
eigenschap om dan maar meteen je hele

vluchtplan eruit te gooien maar hier niet
gelukkig. Oké, ENTER dan gaat hij op
weg naar UGNUS. Wat een prachtige
flight management computer.

En omdat het zo goed bevalt dan nog
maar eentje. Dit keer een holding op
een fix die onderdeel is van onze route
namelijk TELBA. Dat is het waypoint
voor STAFA waar we wilden dat de Dash
de bocht niet gaat afsnijden. Nog een
boel te ontdekken. Als we OKTAD voor-
bij zijn gaan we deze holding inbrengen.

En weet je wat? Ik wil nu een teardrop
entry hebben. Standaard is het voorstel
voor een holding altijd met 250° in-
bound track zoals je hier ziet en dan
heeft hij ook een teardrop. Dus we laten
het zo, ook de 5.0 nm en niet een inge-
geven tijd en klikken op ARM HOLD. We
hoeven er niet meer naar toe te vliegen,

het ligt op de route en hij moet automa-
tisch die holding gaan vliegen. Dan moet
je je even een voorstelling hiervan ma-
ken: het rechte stuk onderin wordt het
stuk bovenin dat in een stand van 250°
komt te staan, zoals hieronder. Maar ho,

stop, dat klopt dan toch niet? Jawel,
holdings worden standaard liinksom ge-
vlogen en de Dash gaat eerst een inge-
wikkeld patroon vliegen waarvan het
laatste deel inderdaad een teardrop is
om dan uit te komen op het onderste
rechte stuk, de outbound track.

Niet twijfelen, hij komt er vanzelf. Het
leukste is natuurlijk om dit even zelf te
doen op je computer. Ja, dan moet je de
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Dash van Majestic even aanschaffen
maar dat is een verantwoorde investe-
ring.
Nu willen we weer weg uit de holding.
We drukken op de knop DTO en kiezen
dan STAFA en dan ENTER, et voilà. Als
je daar dan toch bent druk dan even op
OVFLY, waarmee je de instructie geeft
dat hij die scherpe bocht boven STAFA
niet mag afsnijden. Dat is hier al gedaan
vandaar dat CNCL erboven waarmee ik
het weer kan cancelen. En dan gaan we
hem volgen, in de volgende aflevering.
We moeten ook kijken of hij dat zelf
aangemaakte waypoint HON1 netjes
vliegt. En we moeten eens gaan denken
over de approach en over de VNAV (be-
perkte VNAV) en over het inbrengen van
de arc-nadering als die verloren is ge-
gaan bij het saven van je vluchtplan,
want dat wil nog wel eens gebeuren. Ik
laat er nog even de plaatjes van zien
zodat je vast in de stemming komt.

Erik.

Met de artikelen volg ik vooral de vi-
deo van FlightSim481. Kijk even
hier:
https://www.youtube.com/watch?v=3
3WoRpO36Bw
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