
Majestic Dash 8 Q400 vervolg: approach en landing deel 7

Waar waren we gebleven? We had-
den twee holdings gevlogen. Eentje
die niet op de route lag met MALBY
als uitgangspunt en eentje wel op
de route uitgaande van TELBA. Hele-
maal niet moeilijk, je moet alleen
even weten hoe. We zijn nu op weg
naar STAFA, dat is dat waypoint met
die hele scherpe bocht en we willen
niet dat de Dash die bocht gaat af-
snijden. Kijk anders nog even in No-
tam 243 van februari.

Uit de holding op TELBA konden we
weer wegkomen door op de knop DTO
(direct to) te drukken en in het vlucht-
plan STAFA te kiezen. En dan klikken we

meteen OVFLY aan zodat de Dash ook
echt over STAFA heen vliegt en die
scherpe bocht niet afrondt. Dat betekent
dat hij de bocht pas na STAFA inzet en
dus behoorlijk afwijkt van de route. We
gaan hem nu volgen en kijken ook of hij
dat zelf aangemaakte waypoint HON1
netjes oppakt. Je ziet het hier rechts. Hij
is net STAFA voorbij en is de bocht aan
het draaien naar HON toe. Hoe zat dat
ook weer met HON want dat was een
ingewikkeld verhaal.

Na HON moeten we een waypoint hand-
matig aanmaken op de kruising van de

P155 en de M605 want dat bestaat nog
niet. Hier nog even de twee kaartjes. Elk

punt op aarde heeft een geografische
lengte en breedte en die kunnen we in
SkyVector voor dit nieuwe waypoint uit-
lezen door er met de rechtermuisknop
op te klikken (Bij Little Navmap worden
de lengte- en breedtegraad onder in het
hoofdvenster weergegeven). En die
waarden moeten dus in de FMC.
De breedte is 52 graden, 21,33 minuten
Noord en 1 graad 18,20 minuten West.
Na HON in het vluchtplan voeren we
HON1 in We drukken op DATA dan op

WAYPOINT en in het venster DEFINE
WPT voeren we deze waarden in. We
noemen dit waypoint HON1, het eerste
waypoint na HON (in het plaatje op de
volgende pagina moet HON2 HON1 zijn
(regiefoutje). En als we dan weer op FPL
drukken krijgen we het beeld zoals in
het volgende plaatje. Daarna moeten we



wel even Daventry DTY handmatig in-
voeren. Daarna de M189 airway tot OL-

NEY dan airway P166 tot BANTO en tot
slot airway P155 naar SIVDA. Zo dat zijn
nogal wat wisselingen maar dat is na-
tuurlijk gedaan om een beetje routine
op te doen. En dan sluiten we af met de
luchthaven van bestemming EGSC. Ja,
bijna letterlijk overgenomen uit Notam
239, heb ik ook eens een makkelijk dag-
je.

Maar laten we voor het invoeren van zo
een nieuw niet bestaand waypoint eens
een andere methode volgen want wer-
ken met lengt- en breedtegraden is niet
voor iedereen weggelegd. We gaan
HON1 nog een keer aanmaken. Ga naar
NAV (toets NAV) en daar naar MNVR
(Manoeuvre) in het rijtje rechtsboven en
dan naar PVOR (Pseudo VOR, een nep
VOR) en dan op de pagina DEFINE WPT

zetten we rechtsboven HON2 op de stip-
pellijn (we maken even een geheel nieu-
we). En dan vraagt de FMC of we willen
helpen want hij kan HON2 niet vinden.
We vullen onder REF WPT in HON en

daarvan weet hij wel de positie en daar-
onder vullen we in: RADIAL 090.0 en
DIST 5.0 en dan ENTER (2x). En dan
moet je hem nog even in het vluchtplan
krijgen wat we niet gaan doen want
HON1 staat er al in.

En nu de approach. Als je even naar
deze pagina gaat:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2019/01/dash-8-q400-deel-4-fmc-
4.pdf
dan krijg je aflevering 4 nog even voor
je en de laatste drie pagina’s hiervan
beschrijven het in elkaar zetten van die
mooie arc-nadering die je ook al op de
vorige pagina op de kaart hebt kunnen
zien. Het is leuk werk dit, als je het een-
maal doorhebt.

Als je de arc eenmaal in de FMC hebt
zitten kan je die volledig vliegen op
LNAV, de FMC het werk laten doen ei-
genlijk tot het FAF (Final Approach Fix)
het punt dat je de glide slope van de ILS
oppakt. Maar zoals al gemeld, het kan
ook anders: min of meer handmatig
want we draaien een gedeelte van een
cirkel met als middelpunt I-CMG en we
blijven dan steeds 10nm van dit waypo-
int verwijderd. Het handigst is dit met
heading hold uit te voeren. Je vindt een
vertaling van een artikel van Peter Stark
van PC-Pilot over deze manier van vlie-
gen in ons archief:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/peter-stark-ifr-8.pdf
Wordt het te veel zo langzamerhand?

Dus dan maar even overstappen op iets
anders: je hoogte. Laten we eens stellen
dat we op een kruishoogte van FL210
hebben gevlogen (in elk geval het twee-
de deel van de vlucht dat oostwaarts
was) en we moeten afdalen naar onze
IAF (Initial Approach Fix) van 2000ft of
erboven, bijvoorbeeld 3000ft zoals in de
dwarsdoorsnede van de approach plate
is te zien. We moeten dus afdalen van
21000 naar 3000 en dat is 18000ft. Als

je je snelheid weet en ook de gewenste
snelheid van afdalen, je vertical speed
(VNAV) dan is het vrij eenvoudig om uit
te rekenen wanneer je met de afdaling
moet beginnen, je TOD, Top Of Descent.
En omdat niemand meer uit het hoofd
kan rekenen in deze tijd zijn daar reken-
machientjes voor. Het mooiste rekentuig
voor de flightsim is volgens mij nog
steeds de calculator van Hervé Sors die
je hier kunt vinden:
http://www.aero.sors.fr/adacalc.html
je zult verbaasd zijn.

Maar dat is allemaal niet nodig want de
Dash 8 Q400 heeft een berekening van
de TOD ingebouwd en die gaan we ge-
bruiken.

Ik laat hier nog even zien wat voor
hoogtes wij hebben ingevoerd de vorige
keer voor het vliegen van de arc:

Dus IMCG1 is onze IAF (Initial Approach
Fix) met een hoogte van 2000ft en I23
(ILS baan 23) is onze FAF (Final Aproach
Fix) met een hoogte van 1700ft en het
plaatje op de volgende pagina is hoe het
er op je navigation display uitziet. De
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Dash moet nu gaan uitrekenen hoe lang
hij gaat doen over de afdaling vanaf
FL210 naar 2000ft. Maar hoe kom ik aan
die FL210? Het is nergens ingevuld in de
FMC. En dan meteen de volgende vraag:
is dat nodig dan? Maar we hebben wel
op FL210 gevlogen zonder dat in de FMC
te zetten en dat lukt heus wel.

We gaan de VNAV voor de afdaling erin
zetten. De Dash heeft geen VNAV voor
de climb. Wanneer precies komt die
VNAV erin? Nou dat weet je niet want je
hebt nog geen startpunt voor de afda-
ling. Dus ik zou hem vast bij TELBA of
zo erin zetten.
Je drukt op VNAV op het toetsenbord en
dan kom je in pagina 1 van de VNAV. Je
drukt op de knop naast TELBA waarna
de FMC op pagina 3 van de VNAV je
vraagt wat je destination wordt. Dat is
ICMG1 onze IAF, dus nr. 8 in het rijtje.

Dan komen we in pagina 4 waar we in-
derdaan ICNG1 zien met een gewenste
hoogte van 2000ft (hadden we inge-

bracht) en hij doet ons een eerbaar
voorstel voor de daalsnelheid van 1800ft
per minuut. En dat is oké. Dat is een
nette rustige daalsnelheid waarbij de
passagiers het minste last krijgen van
de drukverandering (oren) tijdens de
afdaling. Op ENTER drukken levert je de
TOD die op 81.7nm van je vandaan ligt.
Dat is een klein cirkeltje op de route en
in dit geval ligt bij bijna bovenop HON1.
Als eerste, om je afdaling voor te berei-

den verdraai je de ingestelde hoogte in
je autopilot paneel naar 2000ft (in de
PFD). Geloof me, anders gaat het niet
lukken. En wat was er nog meer waarop
in het begin zo nadrukkelijk gehamerd
werd? Juist, de ALT SEL knop, die moet
je ook indrukken om te gaan dalen of
stijgen. Maar… in dit geval niet. De FMC
van de Dash neemt dit voor zijn reke-
ning op het moment dat je over TOD
vliegt. En op dezelfde pagina kan je vol-
gen hoe een en ander verloopt. We zijn
hier nog 58.8nm verwijderd van ICMG1
en de daalsnelheid is -1702.

Dus nu relaxed achterover leunen? Nee!
Je hebt geen auto throttle en bij afdalen
neemt je snelheid toe. Dat zal je zelf
moeten opvangen door gas terug te ne-
men. En eenmaal in de arc brengen we

de snelheid verder terug tot rond de
170kts. Rustig aan hier want er komen
een paar handelingen aan die we op het
juiste moment moeten uitvoeren zoals
kort voor IMCG6 overgaan op heading
hold en een heading kiezen zodat we de
ILS onder een hoek van niet groter dan
60° invliegen. Er wordt de voorkeur aan
gegeven om kort voor de ILS over te
gaan van NAV naar HEADING HOLD. Dat
werkt gewoon beter.

Hier zie je dat we op weg zijn naar
ICMG2. Rechts bovenin de PFD heeft
gestaan VNAV PATH en die is overge-
gaan in ALT doordat we de 2000ft heb-
ben bereikt. Onder de snelheidsbalk zie
je twee snelheden: 130 dat is je Vref,



dus de gewenste snelheid voor de touch
down en 153 is de snelheid voor de
climb out bij go around. Die 130kts is de
snelheid met flaps 15° en niet 35° want
de baan is lang genoeg. Die twee snel-
heden kan je terugvinden in de tabellen
zoals in aflevering deel 5 van deze serie
besproken. Het instellen van de snelhe-
den doe je met de draaiknop vlak naast
de PFD door middel van draaien en klik-

ken. Maar zoals al eerder gezegd, deze
V-speeds zijn alleen maar reminders, ze
zijn niet gekoppeld aan het Flight Ma-
nagement System want de Dash heeft
geen auto throttle hetgeen meteen bete-
kent dat we met het activeren van de
flaps onze snelheid waarschijnlijk moe-
ten bijstellen. Die 130kts geldt voor zo-
wel de approach als voor de touch down
vanaf het moment dat je flaps op 15°
staan.

Aan het begin van de approach heb je
de condition levers al volledig naar vo-
ren gebracht om je juiste angle of attack
(stand) van de propellers te krijgen. Je
hebt de correcte frequentie voor de ILS
in het radio panel gezet. Met het inbren-

gen van de ILS-frequentie wordt ook
meteen de correcte inbound track voor
de ILS zichtbaar gemaakt maar die zien
wij nu niet. Druk de knop FORMAT op
instellingspaneel voor je schermen ge-
durende twee seconden in en dan krijg
je dit en dat is behoorlijk duidelijk: ILS1
track 231°, de frequentie en de afstand
tot de ILS.

Dat beeld krijg je straks te zien als je de
modus van de autopilot omzet van FMS1
naar NAV1. Eigenlijk van GPS naar NAV
om in termen van GA-kisten te blijven,
want de ILS is een baken op de grond
vergelijkbaar met een VOR-baken.
Toch? Dan gaan we onze heading instel-
len voor dat stukje ‘transition’ meteen
voorbij ICMG5. We hebben inmiddels de
flaps in de eerste stand naar beneden
gezet en dat is niet zozeer voor het af-
remmen maar meer om de neus een
beetje naar beneden te krijgen want die
stond te hoog. We moeten de ‘trechter’

van de ILS invliegen met een hoek niet
groter dan 60° maar toch wel een duide-
lijke hoek omdat we dan goed kunnen
zien wanneer de localiser (LOC) wordt
opgepakt.

Hier zijn we bijna aan het einde van de
arc en de heading is nu correct ingesteld
(de blauwe stippellijn) en in dit laatste
stukje brengen we de hoogte-instelling
terug naar 1700ft want dat is de voorge-
schreven hoogte voor CI23 (ILS23).
Meteen voorbij CI23 gaan de flaps ver-
der naar beneden tot uiteindelijk 15° en
dat helpt om aan de snelheid van 130kts
te komen. We schakelen nu over op het
autopilot paneel van NAV naar HDG
waarmee de koers van de blauwe stip-
pellijn wordt opgepakt. We stellen de VS
(vertical speed) op een gematigde 400ft
dalen in en drukken ALT SEL in. Deze
keer wel anders gebeurt er niets. De
kleur van pijl in de compasroos is veran-
derd van magenta naar cyaan, overge-

gaan van NAV naar
HDG en hier zie je
de beloofde peiling
op de ILS. We
moeten nog een
stukje verder. En
dan in het tweede
plaatje hebben we
de localiser opge-

pakt en is de kist
bijna opgelijnd met
de baan. We bren-
gen de snelheid op
130kts en laten de
autopilot nog even
het werk doen, tot
500ft AGL en dan
gaat de autopilot
uit. De Dash wordt

altijd op het handje op de baan gezet
dus nu komt het weer aan op je routine
als GA-vlieger. Touch down, reverse
thrust indien nodig et voilà.

Is nu alles verteld over de Dash? Nou
nee, maar met zeven afleveringen be-
ginnen andere dingen in de knel te ko-
men. Dus ik stop er even mee met deze
serie.

Erik.

Ook deze aflevering is gebaseerd
op de video tutorial van
flightsim841 die je hier kunt vin-
den:
https://www.youtube.com/watch?v
=33WoRpO36Bw
en dan heb nog maar de helft weer-
gegeven. Het is onvermijdelijk dat
er vervolgafleveringen komen spe-
ciaal over de FMC waar veel meer
grappen en grollen in zitten dan je
aanvankelijk denkt. De turorial is
in het Engels en is goed verstaan-
baar als je gewend bent aan de En-
gelse taal. Een licht cockney
accent maakt het smeuïg maar
goed articulerend. Prettig om naar
te luisteren, ik heb ze wel slechter
gehoord. Warm aanbevolen.
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