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Geslaagd. Twintig bezoekers,
vier nieuwe aanmeldingen voor
de Notam.

Majestic Dash 8 Q400 ver-
volg: approach en landing
deel 7

Met een mooie arc approach op
baan 23 van Cambridge die we
geheel laten verzorgen door de
FMC. Flight Simulator a timeline. Hier

hebben we mee gevlogen, met
een simpel draadfiguurtje. Geen
uitgebreide verhandeling, gewoon
een beeldroman.

WHERE THE HECK ARE WE?

Een pleidooi voor de oudere
vormen van navigatie: pilotage,
dead reckoning, VOR en ADF.

Little Navmap the continuing
story
release 2.2.4, wederom een bij-
drage van Gradus Hageman.

Notam 245 april 2019hcc zeeland!

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

Wings over Flanders Fields
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Verslag van de GA-bijeenkomst van
21 maart j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
4 april j.l. in 's Heer Arendskerke
Geen drukbezochte avond maar wel een heel interessante. Eerst
het vragenuurtje. Van wie kwam die vraag? Saitek panelen (dus
panelen, niet de yoke en throttle) zijn soms moeilijk te installeren.
Met FSUIPC (of XPUIPC) lukt het vaak ook niet. Linda is eventueel
een oplossing maar blijkbaar moet je SPAD.next hebben. Kijk even
hier: https://www.spadnext.com/  Voor de officiële drivers van Saitek moet je te-
genwoordig bij Logitec zijn want die heeft Saitek overgenomen. Of de overdracht
van de Saitek-boedel op alle fronten goed is gegaan moet je natuurlijk afwachten.
Jan Kerkhove had van de nieuwe versie van NL2000, nr 5, de provincie Zeeland
binnengehaald en geïnstalleerd maar hij kon de vliegvelden niet vinden. Klopt, in
de nieuwe versie zijn alleen nog maar de provincies verschenen. Voor de velden
moet je nog de oude software nemen. Soms draait een veld (nog) niet in de nieu-
we versie. Je moet de oude library blijven gebruiken: https://www.nl-2000.com/
nl/2018/12/nl2000-versie-5-0-download-instructies-en-locaties/ Gebruik de juiste
installers! NL2000 is daar gevoelig voor.

Pim was in de cockpit van een 737 NGX van de KLM meegevlogen op een tripje
naar Milaan en weer terug. In vijf uur was de klus geklaard. Hoe doet Pim dat,
meevliegen in de cockpit. Toch een dierbare wens van velen. Nou, simpel, Pim is
gewoon een bofkont. Natuurlijk had hij een film gemaakt en dat was leuk. Erg ver-
trouwde beelden van de instrumentenpanelen, maar de snelheid waarmee de pilo-
ten de diverse schakelaars en knoppen bedienden is voor ons niet weggelegd. En
verder was het leerzaam te zien dat je als piloot niet zo veel hebt in te brengen bij
vooral de approach. Je kunt van alles mooi uitdenken maar dan wijzigt ATC dat
nog even op het allerlaatst. En een grootschalige verandering in de route komt ook
voor. In een ogenblik worden diverse waypoints geschrapt en mag je rechtstreeks
aanvliegen op het waypoint van Brussel. Zeg maar gerust dat je de FMC goed moet
kennen om al deze veranderingen op tijd erin te brengen. En dan willen wij bij de
multi player vluchten al meteen bij de start de STAR weten. Als je dat in de echte
wereld zou vragen zal er waarschijnlijk aan de andere kant enige tijd stilte heer-
sen. De echte radiotelefonie, over weerberichten, enz. wordt steeds minder. Dat
gaat steeds meer via een kastje aan boord dat dat alles netjes voor je uitprint. En
in de cockpit heerst stilte en rust dank zij de nieuwste koptelefoon-techniek. Boei-
end.

Alex Barthel blijft continu bezig met het verder doorwerken van Little Navmap. Je
kunt nu ook een vluchtplan (pln) omzetten naar een vluchtplan voor de Garmin
GTN 750. Het .gfp bestand dat je krijgt moet je daarna naar de juiste map voor de
GTN kopiëren: C-schijf > ProgramData > Garmin >  GTN Trainer Data > Data >
FPL (bij mij). Dan kan je ‘m na een beetje stoeien in de menu’s terugvinden in de
GTN. Moeilijk uitleggen zo maar het kan dus. Ook leuk: het brandstofverbruik in-
brengen in de GTN. Je krijgt dan een cirkel om je vliegtuig waarme je actieradius
wordt weergegeven. Twee maal; een keer de echte en de tweede met een bepaal-
de reserve ingebouwd. Als je de brandstof gaat ‘leanen’ en ook je toerental omlaag
brengt veranderen ook die twee cirkels. Prachtig. Weer iets nieuws te ontdekken.
Dat alles op het scherm gezet door Carlo.
Erik.

"Zijn er nog vragen?" De gebruikelijke opening van een avondje
Flight Simulator. In vergelijking met een hobby als -pak 'm beet-
bierproeven is de onze best gecompliceerd dus elke vraag is grond-
stof voor leuke discussies.
Zoals de vraag van Jan van Liere over een flets NL2000, nieuwe
versie. Een eerste reactie is dan dat de wereld er vanuit een Cessna nu eenmaal
flets en heiig uit ziet. En dat het allemaal psychodinges was en dat we met FSX de
disneykleuren gewend waren geraakt; en zo lieten we Jan steeds verder in de put
zakken. Totdat we eens de moeite namen om op zijn scherm te kijken....Jan heeft
helemaal gelijk, het ziet er niet uit. Bijna zwartwit, flets, saai. Collectief wordt dan
een verklaring gezocht en uiteraard niet gevonden. Aan ieder dus huiswerk opge-
dragen: installeer de nieuwe NL2k zowel 1m als 50cm per pixel versie en geef je
mening.
Andere Jan had een ander probleem. En dat mag een universeel probleem ge-
noemd worden: 'wáár staat wàt op mijn pc?'. We gingen op gezamenlijke speur-
tocht en keken waar de vluchtplannen die Jan Kerkhove in LittleNavMap maakte
zich op zijn harde schijf verstopten. De keus viel op bijna twee identieke mappen
waarvan de een wèl en de ander níet voldeed aan de eisen die P3D/PMDG aan de
lokatie stelden. Hoe die andere foute map daar dan kwam? Jan zal het weten,
maar het advies om de foute map weg te halen was hard maar gerechtvaardigd.
Nu we toch de laatste versie van LNM op het scherm hadden werd een interessante
optie gedemonstreerd waarmee het circuit voor GA op het scherm getoond kon
worden. Aha! Duidelijkheid en een plaatje voor alle groeneveld-circuits? Nee dus.
OK dan, een indicatie voor L of R circuit? Nee dus. Poeh, je mag het zelf invullen.
OK, onthoudt LNM het dan ook? Eerst stellig nee, later stellig ja en hóe onthoudt
LNM dat dan? Alleen de laatste input of wordt er een database aangemaakt? Des-
kundigen en niet-deskundigen vormden korte tijd een kluwen van meningen en
veronderstelingen. Volgende huiswerk: onderzoek eens hoe LNM met die groene-
veld circuit gegevens omgaat. Hebben we er iets aan?

Een volgend onderwerp valt in de categorie 'leuk om te weten', maar Ron wilde
toch wat duidelijkheid geven over de letters A,B,C enzovoort die we op o.a. de Jep-
pesen- en routekaartjes tegenkomen. En die hij ook nog maar pas beter bestu-
deerd had. In grote lijn: vliegtuigen worden in Categorieen ingedeeld van A tot en
met H.  Met onze lichte eenmotorigen bevinden we ons in Cat(egorie) A gezel-
schap. Het luchtruim kent ook een onderverdeling en wel in Classes van Class A tot
en met Class G. Gebieden rond grote luchthavens waar wij als Cat A vliegers niks
te zoeken hebben, zijn bijvoorbeeld Class A airspaces. We zijn pas min of meer
welkom vanaf Class B en voelen ons pas senang in Class G airspace. Zoek maar
eens op Wikipedia. Nogmaals: nice to know en als simvliegers kunnen we er luchtig
mee omgaan. Voorlopig. Na de pauze de bijna gebruikelijke XPlane demo van Car-
lo. Dit keer de Icon. Een Honda-ontwerp wat we ook zagen in het verdwenen
Flight. Heee, die kan ook op het water landen! En in XPlane kun je de golfhoogte
regelen. En zo reden we met de hevig waterdansende Icon op het netvlies huis-
waarts. Allemaal tot ziens de 4e april in 's-HAK.

Ron.
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Zal je altijd zien: alles klaar voor
vertrek en dan is de linkervoorband
half leeg. Uiteindelijk toch nog op
tijd op de Hangardag aangekomen
waar Carlo en Wil al druk met ta-
fels en stoelen aan het schuiven zijn.
Hartverwarmend zoals iedereen
meewerkt aan deze bijzondere dag
voor de Zeeuwse flightsimmers.

De Cessna cockpit stond er al; de set
van Carlo werd systematisch opge-
bouwd. Laptops en schermen verre-
zen. Verrassend snel gaat dat eerste
uur en dan is er koffie. En dan zijn
daar de eerste bezoekers. Aarzelend
komen ze binnen, enthousiast zullen ze de zaal verlaten. Aan Cor de taak

de mensen op te vangen met een vraag
en een praatje waarna ze doorgeloodst
worden naar een van onze negen
flightsim sets. Dit keer opvallend wei-

nig kleine kinderen, wel enkele zeer
geinteresseerde jongelingen. Wie weet
over vijftien jaar de piloot van uw va-
kantievlucht...

Maar....wat is nou een Hangardag?
Open Hangardag zou een betere naam
zijn. Een voldaagse openbare bijeen-
komst van onze club. Eindelijk eens
tijd om problemen beet te pakken. Al
moet gezegd worden dat het contact
met bezoekers prioriteit heeft. Niet
iedereen zag zijn problemen geheel
opgelost maar dat komt dan later
weer. Zoals bij elke demo zorgden we
voor een blikvanger, in dit geval de
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172 cockpit met beamer en daarnaast
de 4K set van Carlo. Mensen worden
aangetrokken door licht, en daar ma-
ken we handig gebruik van. Een prima
door Arna verzorgde lunch bracht het
gezellige intermezzo en daarna weer
de zaal in. Ruim twintig bezoekers
mochten we tellen en vier serieus ge-
interesseerden voor de Notam er bij en
de uitnodiging eens te komen kijken
op onze donderdagen.

Aan alles komt een eind, om vijf uur
was het opruimen en inpakken. We
noemen het evaluatie maar het was
gewoon supergezellig even nog een
drankje in de foyer voor ieder huis-
waarts ging. En die linkervoorband?
Niks aan de hand met die band en te-
vreden zoefde ik huiswaarts.

Ron.

Foto’s Arna van Eekelen.

Kijk ook even hier op onze website:
https://flightsimzeeland.wordpress.c
om/

Of als je onze Notam elke maand gra-
tis en vrijblijvend in je mailbox wilt
hebben dan even hier:
https://flightsimzeeland.wordpress.co
m/contact-4/
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https://flightsimzeeland.wordpress.com/
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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

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2019/01/dash-8-q400-deel-4-fmc-4.pdf
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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.

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


Een beeldroman





https://www.youtube.com/watch?v=
Ha9Ujw8f8eQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Ujw8f8eQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Ujw8f8eQ


De verloren gegane kunst van het navigeren in
de luchtvaart en hoe moet je die weer aanleren?
Vertaling van een artikel van James Williams.

Er zijn een aantal dingen in het leven waar ik mij
zorgen over maak op een manier die volledig buiten
proportie is vergeleken met het werkelijke belang
ervan. Het eerste is het berekenen van een tip in een
restaurant, een onderwerp dat natuurlijk zonder ver-
dere discussie buiten de strekking van dit blad valt.
Het tweede is ons algemene gevoel voor richting of
eigenlijk het ontbreken daarvan. En dat is wel een

onderwerp voor hier en niet zo weinig omdat dit
een kernvaardigheid moet zijn voor piloten. Het
lijkt erop dat onze leefstijl met alle technische mo-
gelijkheden de tekortkoming alleen maar heeft ver-
ergerd.

De Magenta Nevel

Zoals wel gezegd wordt: een zegen kan ook een
vloek zijn. In mijn ervaring houdt de enormiteit van
de zegen ook meteen de harde waarheid van de
vloek in. Het Global Positioning System (GPS) is
een perfect voorbeeld van deze stelling. GPS heeft
een revolutie ontketend in ontelbare industrieën,
inbegrepen die welke vertrouwen op navigatietech-
nologie. Bij alle manieren van transport veranderde
GPS het navigeren van een stukje hersengym-
nastiek van enig niveau naar een pure druk-op-de-
knop handeling. In de luchtvaart heeft de magenta
lijn zo ongeveer elke andere manier van navigeren
uitgeschakeld. Inderdaad, GPS maakt navigeren erg
makkelijk en erg accuraat maar sommigen (mijzelf
inbegrepen) maken zich bezorgd over het onheil dat
hangt boven de ‘kinderen van de magenta lijn’ -
piloten die door een totaal vertrouwen op GPS be-
roofd zijn van situational awareness (je bewust zijn
van de omgeving waarin je vliegt: waar ben ik?).
Hier heb je het voorbeeld van de vloek van de ma-
genta lijn hoe die ons dwars zit in het eenvoudiger
voorbeeld van de auto. Op GPS gebaseerde naviga-
tie of die nu ingebouwd zit of op de telefoon staat is
alomtegenwoordig geworden. Veel mensen rijden
niet meer ergens heen, zelfs niet lokaal, zonder door
de GPS begeleid te worden. Bij mij in de buurt zijn
er verschillende afslagen die leiden naar verschil-
lende wegen en verschillende basisrichtingen. De
richting die ik uit wil bepaalt de afslag die ik kies.
Gezond verstand? Ja, maar het valt mij op dat veel
mensen ook nu de GPS volgen zelfs als het niet de
meest efficiënte route is. Sinds het systeem automa-

tisch het punt laat zien waar je bent kan het gauw
gebeuren dat je tevreden achterover gaat leunen en
je je niet meer gaat bekommeren over waar je pre-
cies bent.
Door GPS veroorzaakt verlies van situational awa-
reness mag dan klinken als niet zo belangrijk, maar
weten waar je bent zonder te hoeven vertrouwen op
een machine is een belangrijke vaardigheid, speci-
aal in de luchtvaart.

Waar moeten we beginnen?

Laten we eens een korte samenvatting maken van
de navigatievaardigheden en gereedschappen die
we geneigd zijn te verwaarlozen door aanbidding
van de magenta god.
De eerste is pilotage. Deze simpele basismethode is
gebaseerd op de in het oog springende punten en
kenmerken die je op de kaart ziet en dan vergelijkt
met wat je ziet als je naar buiten kijkt. Pilotage is
een vaardigheid die aangepast kan worden aan de
taak die je hebt uit te voeren. Afhankelijk van de
afstand tussen je checkpoints en de hoeveelheid
zicht, zou je simpelweg van het ene naar het andere
punt kunnen vliegen. In andere gevallen echter zou
je pilotage kunnen combineren met de volgende
basisvaardigheid, dead reckoning.
Dead reckoning is een gereedschap overgenomen
van de navigatie op zee. Het werkt met een van te
voren vastgestelde heading om te vliegen, een van
te voren gekozen snelheid en een van te voren vast-
gestelde tijd. Dead reckoning was een belangrijke
bedrevenheid in de nautische wereld doordat het
oversteken van grote watervlaktes het kunnen wer-

Dit is een vertaling van een artikel van James
Williams in de FAA (de Amerikaanse overheid
voor de luchtvaart) Safety Briefing van
januari/februari 2018. Kijk even hier:
https://www.faa.gov/news/safety_briefing/

https://www.faa.gov/news/safety_briefing/


ken zonder zichtbare referentiepunten vereiste. Op
langere reizen kon het vermogen van de kapitein
om te kunnen ‘dead reckon’ letterlijk het verschil
zijn tussen leven en dood van de bemanning en het
schip.
Ook met GPS houd ik overeind dat het zowel nuttig
en belangrijk is voor piloten een praktische kennis
te hebben deze basisvaardigheden.

De instrumenten van het vakgebied

Laten we nu kijken naar de gereedschappen van
navigatie. In de donkere tijden voor de GPS was de
enige methode om te navigeren voor bijna iedereen,
gebruik te maken van dingen die we Navaids noe-
men. Die hielden in VORs (Very High Frequency
Omnidirectional Range) en non-directional beacons
(NDBs).                                                    VORs zijn
de meer gebruikelijke en nuttige van de twee op de
radio gebaseerde Navaids. VORs maken het moge-
lijk om een track (het pad over de grond) op te zet-
ten in een specifieke richting naar het station en
indien uitgerust met Distance Measuring Equip-
ment (DME) kan het je ook vertellen hoe ver je nog
weg bent van het station.

NDBs worden gebruikt in Automatic Direction Fin-
ders (ADFs). NDBs zijn in wezen niet meer dan
radio zendstations waar je de ADF op kan richten.
Zelfs sommige commerciële AM radiostations kun-
nen functioneren als ad-hoc NDBs.
De 800-pounds gorilla in de navigatie is natuurlijk
de GPS. Zoals je waarschijnlijk weet maakt de GPS
gebruik van een netwerk van satellieten om je
plaats te bepalen waar dan ook op aarde. GPS ver-
dient elk stukje lofzang dat erover wordt uitgespro-
ken maar zoals hierboven gesteld zijn donkere kant
is dat het piloten kan verleiden tot een soort van
eraan overgeven en een gevaarlijk verlies aan je
bewust zijn van waar je precies bent.

Alles terugbrengen tot een overzicht

Denk bij deze collectie aan navigatievaardigheden
en gereedschappen die we hebben besproken inder-
daad aan een collectie, elk deel met zijn eigen mo-
gelijkheden en betrouwbaarheid. De ‘balans’ op de
volgende pagina levert je een snel overzicht.

De wijde wereld in

Geen enkele navigatiemethode is perfect, ook al
lijkt GPS dicht bij perfectie te komen. Maar de
meest in het oog springende implicatie van het
schema hiernaast is dat het niet verstandig is om
enkel te vertrouwen op één methode van navigeren.
Daarom houd ik staande dat het onder de knie krij-
gen van de ‘basics’ van navigatie zoals hij nu is,
inhoudt het ontwikkelen en onderhouden van een
praktische kennis, een werkroutine in elk van de
navigatievaardigheden. Laten we beginnen met pi-
lotage en dead reckoning. Pilotage is heel funda-
menteel en voor piloten die vooral voor hun plezier
vliegen is het een prima manier om weer terug te
keren naar om je heen kijken bij het vliegen, naar

Het magnetische kompas is de basis van navigatie

Een VOR grondstation

Een ADF klok voor het instrumentenpaneel met de
receiver



het mooie uitzicht waardoor je indertijd tot vliegen
werd aangetrokken. Maak er een punt van om pilo-
tage op een regelmatige basis te oefenen. Of nog
beter: combineer pilotage met de verdwijnende
kunst van dead reckoning. Het kan heel bevredi-
gend zijn om te constateren dat je ook werkelijk
van punt A naar punt B kunt komen en dan binnen
de drie minuten van de ETA blijft, terwijl je maar
nauwelijks een blik geworpen hebt op de magenta
lijn van de moving map.
Het is ook een goed idee om je routine op peil te
houden van het gebruik van de VOR (en als je het
nog aan boord hebt de ADF) navigatie. Laat je ge-
installeerde VOR/ADF instrumenten niet gratis
meevliegen! Ook al gebruik je de GPS als je eerste
instru- ment voor navigatie, zet toch de nuttige
VOR/ADF frequenties in de panelen en gebruik ze
voor een cross-check om de nauwkeurigheid van de
GPS te testen. En voordat je nu met je ogen gaat
rollen om ‘oude’ gereedschappen te gebruiken voor
een check van de GPS, bedenk dan dat de GPS
zwakheden heeft en zelfs fouten. Ik heb persoonlijk
met verlies van een GPS-signaal ervaren. En dat is
niet ongebruikelijk omdat het GPS-signaal eigenlijk
vrij zwak is. Gebruik maken van meerdere naviga-
tiemethoden en vaardigheden bestrijdt ook de door
het GPS-gebruik ingeslopen verlies aan situational
awareness, omdat het je actief  bij de les houdt tij-
dens de vlucht. Beter dan simpelweg de magenta
lijn te volgen na de takeoff moet je voor pilotage
wel naar buiten kijken om te checken waar je bent
bij dead reckoning en om frequenties te selecteren
en veranderen bij het gebruik van VOR/ADF. Op
zo een manier te werk gaan voegt wel enige
workload toe, zeker als je de routine een beetje
kwijt bent, maar je kunt het altijd aanwenden in de
minder drukke fasen van de vlucht. Dus ga op zoek
naar gelegenheiden om te werken met de basisnavi-
gatiemethoden en hierin routine te houden in je nor-
male vluchten. Oefen ze zodat ze klaar staan en

staan te wachten mocht je ze ooit nodig hebben op
een bepaald moment. Je wordt een betere piloot en
daar gaat het bij back to basics natuurlijk om.

Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge -
Chapter 16: Navigation
https://go.usa.gov/xnBCK

Instrument Flying Handbook
https://go.usa.gov/xnBCN

James Williams is FAA Safety Briefing’s associate
editor and photo editor. He is also a pilot and
ground instructor.

Simpel, relatief makkelijk; vereist geen
apparatuur in het vliegtuig of op de grond
uitstekend voor het trainen van de situa-
tional arwareness als het goed gedaan
wordt.

Pilotage

Dead
Reckoning

VOR

ADF

GPS

Gebaseerd op goed zicht en gemakkelijk
te herkennen landmarks; kan om een rou-
te met omwegen vragen.

Mogelijkheden Betrouwbaarheid

Makkelijk om uit te voeren, is niet geba-
seerd op grondstations of satellieten, een
directe route is mogelijk, is niet per se
afhankelijk van goed zicht.

Betrouwbaar, levert duidelijke informatie
over de positie, nauwkeurig, relatief een-
voudig in het gebruik, geen visuele check
met de buitenwereld noodzakelijk.

Betrouwbaar, eenvoudig, makkelijk in het
gebruik, geen visuele check met de bui-
tenwereld noodzakelijk.

Nauwkeurig, betrouwbaar, uitstekende
informatie over de positie, geen visuele
check met de buitenwereld noodzakelijk,
overal ‘direct to’ mogelijk, geen range
limieten.

Meer planning in detail dan pilotage, in-
strumenten zoals een magnetisch kompas
bij voorkeur een gyrokompas, snel beïn-
vloed door veranderende omstandigheden
zoals wind en snelheid vliegtuig als geen
referentie met de buitenwereld mogelijk.

Nav radio’s en antennes vereist, beperkte
range en ontvangst, afhankelijk van het
grondstation, geen vliegen ‘direct’ van
punt naar punt. Het aantal VOR-stations
neemt af.

NDBs zijn snel aan het verdwijnen van de
NAS, niet zo nauwkeurig als VOR/GPS,
gevoelig voor afwijkingen rond water,
informatie over positie afhankelijk van de
afstand tot de NDB, beperkte range.

Zwak GPS-signaal kan vastlopen, ‘direct
to’ kan situational awareness beperken,
ingewikkeldheid en variatie in uitvoering
vereist meer gebruiksroutine met de spe-
cifieke unit. Database moet ook regelma-
tig worden ge-update.

https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/media/18_phak_ch16.pdf
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/media/FAA-H-8083-15B.pdf


Beste Piloten,

Afgelopen zondag 10 februari 2019  is er een nieuwe
update,  LNM V2.2.4 beschikbaar gekomen.
Voor een volledige aanpassingslijst ga naar:
https://github.com/albar965/littlenavmap/blob/release/2.2/
CHANGELOG.txt
Hieronder vindt je een uittreksel van de meest interes-
sante aanpassingen in V2.2.4

IVAO online vliegtuigen nu ook zichtbaar op de map
-Enabled IVAO support based on mirror on
(https://www.littlenavmap.org) #244
Online vliegtuigen Vatsim waren al zichtbaar binnen
LNM. Nu ook voor IVAO online vliegtuigen. Hiervoor

heeft Barthel een mirror server opgezet waarvan het
IVAO verkeer is te downloaden.
Hieronder de instelling voor LNM:

Kies GEREEDSCHAP tabblad ONLINE VLIEGEN en vink
IVAO of VATSIM aan. (Afbeelding 1) Online vliegtuigen
zijn Orange op de kaart. Het gele vliegtuig is zoals ge-
woonlijk je eigen.

- Changed AI/multiplayer aircraft on ground to appear
earlier when zooming in.
AI en multi-player vliegtuigen die op de grond staan,
verschijnen eerder op de map. Je hoeft dus niet zo ver
meer in te zoomen als voorheen om je collega's te zien.
Handig voor de online vlieggroepen.

- Wrong vertical descent speed, descent speed and de-
scent rule of thumb now displayed correctly

Metar gerelateerd.
-Changed default weather URLs (except IVAO) to use
HTTPS/SSL
-Added migration code to convert NOAA weather URL
to use SSL/HTTPS if user left URL unchanged. Deze
wijzigingen zijn nodig voor toekomstige aanpassingen
aan het weer.

Route-planning:
- Route description parser can now read long SID and
STAR names like ENVA UTUNA1A vs. ENVA UTUN1A

BP-41 Beste Piloten: LITTLE NAVMAP  - Release V2.2.4

Afbeelding 1



- Changed default export folder for aircraft flight plan
formats to simulator base folder.
- Now disabling aircraft performance collection when
sim is paused or replaying (replay only detected on X-
Plane).

Onder het tabblad "Vliegtuig" kun je automatisch de
performance van je vliegtuig registreren en deze ge-
bruiken in je vliegplan. Een complete ongestoorde
vlucht is dan noodzakelijk voor een juiste registratie.

- Relaxed maximum distance requirements for way-
points in route string parser. Airports are now always
used independent of distance to previous waypoint.
#376

Een prachtig stuk gereedschap voor degene die routes
maakt of wijzigt (Afbeelding 3).
Onderstaande functie bestond reeds lange tijd maar
door diverse aanpassingen werd deze functie corrupt.
Functie: "Nieuw vluchtplan vanuit route beschrijving"
Klik op - VLUCHTPLAN en vervolgens op - NIEUW
VLUCHTPLAN VANUIT ROUTE BESCHRIJVING.
2 dingen kunnen er gebeuren:
A. als je een route geladen hebt zie je de waypoints
terug in het scherm.
B. als je geen route hebt is dit scherm leeg.
Je kunt nu de ICAO codes cq. waypoints aanpassen/
verwijderen en toevoegen. Zo kun je snel een route ma-
ken.

Afbeelding 2

Afbeelding 3

High Fly,
Gradus

- Added shortcuts to switch between styles Fusion
(Shift+F2) and Night (Shift+F3) (afbeelding 2). Per-
soonlijk gebruik ik graag de "Night"  Optie.



Ingezonden Dick Willebrands


