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

King Air B200 - descent,
approach, landing - deel 6

De laatste aflevering in deze se-
rie die ging over de prachtige
nieuwe King Air van Flight 1
maar vooral over de Garmin
G1000. In deze software einde-
lijk een complete goed werken-
de G1000.

Radiotelefonie voor de
General Aviation

Pim Busking heeft als echte pi-
loot onder ons eens opgetekend
wat er op een vlucht van EHAM
naar EBOS zoal aan bod komt
bij het radioverkeer met dis-
patch, de toren, enz. Deel 1 in
een serie van 2.

Little Navmap
Als piloot wil je weten ‘uit welke
hoek de wind waait’, al zal het
je niet altijd ‘voor de wind
gaan’, omdat je ‘wel eens goe-
de raad in de wind slaat’.
maar…  ‘Wie kan sturen, zeilt
bij elke wind’.
De volgende fase bij Little Nav-
map door Gradus Hageman.

Notam 246 mei 2019hcc zeeland!

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

Cessna C421

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
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Verslag van de GA-bijeenkomst van
18 april j.l. in 's Heer Arendskerke

De airliner-bijeenkomst van 2 mei is niet
doorgegaan.

verlokkingen van 'beter en sneller' blijven aan ons trekken maar gezond ver-
stand is ook wat waard. Will merkte op dat P3d voor tussentijdse updates
binnen het versienummer kunnen volstaan met het installeren van alléén het
client gedeelte. Nou, dat scheelt weer…

Na de pauze de gebruikelijke X-Plane weetjes, ditjes en datjes van Carlo. Dit
keer een wonderschone Beech King Air 350 van AirFoil Labs. Wat een juweel-
tje! Alle procedures zijn te doorlopen en grafisch perfect weergegeven. Tot
en met het gummetje achterop het potlood.
Zo wordt X-Plane steeds aantrekkelijker, en op een dag.....

Ron.

Het bespreken van een probleem is één. Het vinden van de op-
lossing is twéé. En dat melden in onze groep dus drie! Jan Kerk-
hove houdt zich daaraan en bekende dat het niet uitzetten /
uitvallen van de 737 autothrottle hem dinsdag in de problemen
bracht. Ron kon melden dat een weigerend throttle op short final hem deed
besluiten een geforceerde landing te maken op KSEA. Het ging allemaal goed,
maar wel is er werk aan de winkel. KSEA zorgde voor meer problemen, zij het
van andere aard. Ko zag helemaal geen gebouwen op dit mega vliegveld.
Leen wist hem er van te overtuigen de standaard North America scenery toch
maar aan te zetten, en ziedaar!

Deze gebeurtenis bracht Ron er toe nogmaals de Scenery Config Editor op het
scherm te zetten. Wat doet ie? Nou, heel simpel, het kan alle sceneries in de
flightsim groeperen en groepen maken van groepen (groups). Die kun je dan
in SCE -voordat je de FS start-  aan- en uitvinken. Ja, dat kan in de FS ook,
maar als je die lange rijen scenery ziet van bijvoorbeeld NL2000 of het won-
derschone Italië en Spanje bedenk je je wel twee keer, want in FS kan het al-
leen maar per stùk aan- en uitgezet worden. Een kleine demo van het maken
van groups overtuigde ieder van het nut van dit handige tooltje.

Een tweede punt dat Ko voor het voetlicht bracht was de afwijking die Little
Nav Map geeft bij KSEA. De ene keer twéé; de andere keer drie banen. De op-
lossing is simpel. LNM gebruikt standaard de navaid database die in een FS
zit. Als je met een andere FS vliegt gebruikt LNM dus een andere database.
Daarnaast kan LNM ook gebruik maken van externe databases. En dat geeft
andere resultaten. Zo simpel kan het zijn.

Leen had last van oranje blokjes op zijn speedtape in de 737. Jan en Jaap wis-
ten meteen wat die oranje blokjes betekenen. Te hard, te snel, too much
speed, overstress....Dus Leen: gas terug, relax und watch das Blinkenlights…

Jan vindt het update gedoe van P3d maar ingewikkeld in vergelijking met bij-
voorbeeld ORBX. We kunnen hem daarin volledig gelijk geven.. het is niet al-
tijd next next finish. Ron's credo is niet voor niets: 'het ligt niet aan ons, maar
aan de bedenkers van de interface'. We moeten ermee leven. Twijfel je, doe
het niet, en blijf lekker vliegen met wat goed werkt en waar je lol in hebt. De



King Air B200 - descent, approach, landing - deel 6
Aan het slot van de vorige aflevering
zaten we in de cruise en hadden we
de motoren secuur afgesteld: Voor
de B200 op 22.000ft hoogte is dat
RPM 1700 met een torque van rond
de 2230. En toen werd onze rust
wreed verstoord want we kregen op-
dracht om uit te wijken naar Juneau
in verband met hevige onweersbui-
en. En dat is de eenvoud zelfde, die
gegevens inbrengen.

Om het ons wat makkelijker te maken
halen we het toetsenbordje dat te-
genwoordig gebruikelijk is bij de Gar-
min 1000 naar voren door middel van
Shift-4. Maar voordat we gaan rom-

melen met dit toetsenbord en dus
dingen gaan veranderen in het vlucht-
plan halen we de autopilot van NAV-
hold af en klikken we op de ronde
knop HDG waardoor de heading bug
precies op de koers komt te staan die
we nu vliegen en dan schakelen we

heading hold in. En dan de knop DI-
RECT TO:

Dan typen we in de bovenste regel
van het nav display SSR Sisters Island

dat is het begin van onze nadering op
de localiser van baan 08 van PAJN,
zoals je dat al in de vorige aflevering
hebt kunnen lezen. We activeren de-
ze invoer en dan hebben we een
rechtstreekse track naar de VORTAC
SSR. We verdraaien onze heading met
de knop op het automatische piloot-
paneel zodat we deze nieuwe track
schuin onder een hoek aanvliegen en
als de kist na deze bocht weer level is
drukken we weer de NAV knop in zo-
dat de autopilot deze track netjes op-
pakt. En natuurlijk hebben wij Juneau

Int. Op ons tablet staan met de ver-
schillende approach plates. Moderne
piloot weet je wel, geen loodzware
koffers meer. Hier nog even de  be-



treffende nadering via SSR met ap-
proach plate met LYNN en Barlo. En
we gaan de afdaling programmeren.
We zitten op 22.000ft en moeten
naar 6.300ft als we zouden naderen
over de landtong van het eiland, maar
we komen van SSR en vliegen alleen
maar over het onderste puntje: afda-
len tot 6.000 is oké. Vlak na het ne-
men van de bocht naar SSR hebben
we de afstand tot deze VORTAC uit
ons PFD gelezen en die is rond de
50nm. We gaan gelijk ook vaart min-
deren naar bijvoorbeeld 200kts. En
dan krijgen we het bekende reken-
sommetje: ik moet van 22.000ft naar
6.000ft en ik heb een snelheid van
200kts. Wat is mijn daalsnelheid, mijn
vertical speed? De officiële formule
is: Alt/desc.rate x GS/60. Ik moet
22.000ft - 6.000ft = 16.000ft dalen en
ik neem een daalsnelheid van
1.500ft/min, dat is een mooie rustige
afdaling. Dus: 16.000/1.500 = 10,666
en dan 200kts groundspeed/60. Dat is
ongeveer 36nm van SSR waar ik mijn
afdaling moet beginnen. We hebben
nog even tijd om de gegevens voor de
afdaling in te voeren. Of je berekent
dit met de onvolprezen calcultor van
Hervé Sors: https://www.aero.sors.fr/
adacalc.html . Deze levert een TOD
(Top Of Descent) van 43nm. Maar de-
ze rekent met IAS i.p.v. GS. Trouwens
de grafiek onderin Little Navmap kan
je ook goed op weg helpen mits je na-
tuurlijk je kruishoogte hebt ingevuld.

Goed, we gaan ervoor. En nu we er
toch tijd voor hebben gaan we met-
een de approach voor baan 08 erin
zetten en ook activeren. We kunnen
hem gelijk activeren omdat hij begint,
die approach, bij SSR en daar vliegen
we rechtstreeks naar toe. We draaien

de hoogte naar 6.000ft met ALT SEL
en klikken dan op VS (vertical speed)
en draaien die met het scrollwiel naar
-1.500. Het bedieningspaneel van de
autopilot is hier even als pop up in
het beeld gezet. En houd je snelheid
in de gaten want die gaat natuurlijk
toenemen. En we gaan ook de radio-
frequenties erin zetten want we gaan
het even officieel doen. Trouwens in
de rechterbovenhoek van de PFD
moeten we de frequentie voor het

weerbericht hebben want we willen
de druk boven PAJN weten om onze
hoogte correct te maken. De frequen-
tie van het weerbericht is 122.025,
die we natuurlijk uit de approach pla-
te hebben gelezen, of misschien wel
Little Navmap dat steeds verder
wordt uitgebreid. We moeten de ba-

rometer verzetten naar 29.93 met de
ronde knop meteen onder de COM-
knop. Links bovenin zetten we de fre-
quentie van SSR de Vortac waarmee
alles van onze approach begint. Die is
114.00 en die zetten we in NAV2. Om

je ‘invulveld’ naar beneden te krijgen
klik je midden op de ronde NAV-knop.
Dan nog een keer middenop klikken
om de frequentie 109.90 van de loca-
liser in NAV1 te krijgen. Je ziet het in
het plaatje.

We gaan de approach in het navigati-
on display zetten. We drukken in het
kleine toetsenbord op PROC:

dan krijgen we de opties voor de na-
dering voor ons. Door het verloop van
de vlucht heeft de Garmin als geko-
zen voor SELECT APPROACH maar je
kunt hier door middel van de FMS
knop natuurlijk ook van regel wisse-
len. Dus ENTER. En dan krijg je de ver-
schillende approaches voor PAJN. We
kiezen voor de LDA 08-X (zie volgende
pagina. Approaches is een aparte we-

https://www.aero.sors.fr/adacalc.html
https://www.aero.sors.fr/adacalc.html


tenschap die ik hier niet behandel) en
na ENTER krijg ik de volgende keus
(tweede plaatje). Daar kiezen we voor
SSR. Dat alles gaat met het FMS-wiel
plus ENTER, zoals in deel 1 van deze
serie werd uitgelegd.

Hier zie je de approach nog even voor
je inclusief de missed approach (BAR-
LO, SSR, HOLD) en de Garmin vraagt
ons alleen laden of activeren. Active-
ren in dit geval want we zijn al een
heel eind op weg naar de landing. Je
ziet hem boven in de volgende kolom.

Makkelijk nietwaar? Ja, was dat maar
zo. Kijk, die koers verleggen nadat we
van ATC die opdracht hebben gekre-

gen, dat is makkelijk genoeg, maar nu
willen we de approach aan ons
vluchtplan vastplakken en dat kan
nog niet want dat vluchtplan is nog
steeds het originele plan naar PAFA
en we gaan nu naar PAJN.
Oké, je drukt op de FPL-knop op het
toetsenbordje, dan zie je dit:

We waren BKA voorbij en we willen
SSR invoegen vóór YAK. YAK, BIG en
PAFA doen niet meer mee na deze

wijziging. En een goede raad: veran-
der eerst het vluchtplan en zet er
daarna de approach in anders krijg je
spaghetti, nou ja, hoofdpijn dus.
Je activeert de cursor, scrol naar be-
neden naar YAK, en dan voeg je SSR
in boven YAK zoals dat in deel 1 werd
uitgelegd. Dan komt SSR boven YAK

te staan en nu we toch in dit menu
zitten voegen we meteen na SSR,
PAJN Juneau Int.
De onderste drie moeten er nog uit.
Dat doe je simpelweg door drie keer
achter elkaar op CLEAR in het toet-
senbordje te drukken. En nu kan de
approach erin.

We vliegen nog steeds op de GPS en
we kunnen natuurlijk een approach



op de GPS maken maar dat is een
non-precision approach. Waarom
zouden we niet gebruik maken van
die mooie voorzieningen van een VOR
(Vortac) baken. Daarom gaan we als
we weer ‘on track’ zitten verder de
007 (inbound) radiaal op SSR volgen
en dan gaan we over op de localiser.
We hadden al de twee frequenties
ingevoerd (109.90 en 114.00) en we
gaan de G1000 nu opdracht geven dit
te volgen. We drukken op FPL:

Dan zorgen we eerst dat we zijn over-
gegaan op de HEADING modus zodat
we ongestoord kunnen rommelen in
het vluchtplan. De cursor staat eerst
bovenaan maar we scrollen naar be-
neden tot we op LYNNS zitten dan
ENTER en dan kunnen we kiezen. De
bovenste is meteen de goede: Activa-

te Leg. Het tweede plaatje met dat
haakje in de kleur magenta is natuur-
lijk bekend voor ons. De leg naar
LYNNS is geactiveerd.
Dan gaan we de magenta-pijl, de pijl-
van de GPS verdraaien tot die op 007
staat en dat kan alleen als we eerst

op de softkey OBS onderin hebben
gedrukt want daarmee wordt de pijl
losgekoppeld van het vluchtplan. Met
de CRS1 knop op het autopilotpaneel
stellen we 007 in. En dan is het wach-
ten. We vliegen nog in de headingmo-
dus richting de gewenste track en we
gaan volgen hoe het middenstuk van
de magenta pijl steeds verder naar
binnen komt. Als die samen gaan val-
len zitten we op track en kunnen we
overgaan van HDG naar NAV en druk-
ken we nog een keer op OBS waar-
mee het volledige vluchtplan weer in
beeld komt.
En dan gaan we voorbereidingen tref-
fen voor de localiser. De frequentie
van 109.90 stond er al in. We gaan nu
over van de magenta-pijl naar de
groene VOR-pijl want de localiser is
gewoon een grondstation net als een
VOR. We verdraaien met de CRS1
knop de pijl naar 071, de richting van

de baan. Jazeker baan 08 heeft een
richting van 71° op dit moment, de
magnetische pool is de laatste tijd
stevig aan het verlopen.
In dit plaatje zitten we nog voor

LYNNS (rode cirkel) en als we aan het
laatste rechte stuk beginnen gaan we
weer over op headingmodus en druk-
ken ook de NAV-knop in. Voor dit
laatste stukje hebben we op de CDI
softkey onderin gedrukt zodat we
LOC1 in beeld krijgen. Als de localiser
wordt opgepakt gaat het lampje HDG
vanzelf uit. En de rest is oude routine,
zoals landingsgestel, landing lights,
enz. Maar die riedel kennen we in-
middels. Of niet?

Erik



Radiotelefonie voor de General Aviation
Op gecontroleerde velden en op ongecontroleerde velden

VFR – Visual Flight Rules – op zicht vliegen

MP-vlucht 317 EHAM - EHLE - EHSE - EBOS

Pim heeft
Als echte piloot onder ons eens
opgetekend wat er op een
vlucht van EHAM naar EBOS
(met een omweg om verschil-
lende velden aan bod te laten
komen) zoal aan radiotelefonie
plaats vindt en wat de regels
zijn. En hij schrijft: Dit is hoe
de RT in de GA wordt ge-
bruikt, maar dat wil niet zeg-
gen dat wij het zo op onze GA
MP vluchten moeten gaan
doen. We zouden het kunnen
versimpelen met dit als basis.



CONTROLLERS OP EEN
GECONTROLEERD VELD:
Delivery:  Vluchtplan melden

Ground:  Taxiverkeer tot aan holding point

Tower:  Verkeer dat opstijgt en landt tot
  bepaalde hoogte

Departure:  Verkeer dat opgestegen is tot
  bepaalde hoogte

Approach/Arrival: Verkeer dat aankomt vanaf
  bepaalde hoogte

Voor de MP vluchten op TeamSpeak3 gebruiken
we alleen Ground en Tower:

Ch 3: ATC departure
Ch 5: ATC arrival



VERTREK VAN EEN
GECONTROLEERD VELD:
AC:  Schiphol Ground, PH-ABC radio check 121.805
SG:  PBC read you five, go ahead*
AC:  PBC,  read you five as well

T  Piper Archer
P position Kilo 11
I Information A
F VFR to Oostende
R Request startup

SG:  PBC, information A is correct, cleared to
 Oostende, RWY 22, squawk 1234, report ready
 for taxi
AC:  Cleared for Oostende, RWY 22, squawk 1234,
 report ready for taxi, PBC
AC:  Schiphol Ground, PBC, ready for taxi
SG:  PBC, taxi to holding RWY 22 and hold
AC:  Taxi to holding RWY 22 and hold, PBC
AC:  PBC at the holding RWY 22, ready for departure
SG:  PBC contact tower at 119.230
AC:  119.230 PBC

AC = Aircraft
SG = Schiphol Ground
Onthoud de rijtjes: TPIFR   T = type, P = Position,
I = ATIS information, F = Flight rules, R = Request
* “one”= onleesbaar, “two” = nu en dan leesbaar,
“three” = met moeite leesbaar, “four” = leesbaar,
“five”= perfect leesbaar

ATIS

Het ATIS bericht heeft meestal onderstaande volgorde:

Vliegveld
 Identifier (A t/m Z) Bij verandering van het
ATIS bericht wijzigt de identifier naar de volgende let-
ter in het alfabet. Bij het contact met het vliegveld noem
je deze letter, bijvoorbeeld: “Information Lima”

●  Tijd
●  Baan in gebruik + bijzonderheden
●  Transition Level
●  Windrichting en snelheid in knopen
●  Zicht in kilometers
●  Bewolking in voeten
●  Temperatuur
●  Dauwpunt
●  QNH
●  Vooruitzicht



VOORBEELD ATIS:

● This is Schiphol departure Information Romeo
●One one two five zulu
●Main runway three six left, landing runway zero

six,
● Taxiway whiskey five closed
●Wind two niner zero zero six, maximum one two

variable between two six zero one zero and three
five zero

●Visibility niner niner niner niner
● Few zero two zero, broken one-thousand five

hundred
● Temperature zero seven, dewpoint zero four
●QNH one zero three one
●NOSIG (geen significante veranderingen)
● caution birds in the vicinity of runway three six

left

Noteer:

AMS DEP R 1125Z RWY36L TX W5 CLSD
290/06 G12 260/350 >10km FEW020
BKN1500 07/04 QNH1031 NOSIG birds



AC:  Schiphol tower, PH-ABC at holding
 rwy 22, ready for departure
ST:  PBC, line up and wait rwy 22
AC:  line up and wait rwy 22 PBC
ST:  PBC, cleared for take off
AC:  cleared for take off PBC

ST kan evt aanvullende opdrachten verstrek-
ken:
Callsign Climb and maintain ………… ft, turn
left/right and fly heading ……
Report leaving controlzone, (report at …….)

VERLATEN CTR:
AC:  Schiphol tower, PBC is leaving your
 controlzone
ST:  PBC, frequency change approved
AC:  frequency change approved, PBC

AC volgt callsign TWR/HD –  PH-ABC wordt
verkort PBC of Cessna BC
ST = Schiphol Tower



AMSTERDAM INFO

AC:  Amsterdam Info, PH-ABC
AI:  PBC go ahead
AC: T Piper Archer
 F VFR from Schiphol to Oostende
 P over Weesp
 A altitude 1200 feet (spreek uit: one
  tousand two hundred feet)
 E estimate Oostende at 1605
 R standing by on your frequency,
  PBC
AI:  PBC, identified, QNH is 1021
AC:  1021 PBC

AC:  Amsterdam Info, PBC is approaching
 Lelystad and leaving your frequency
AI:  PBC, frequency change approved
AC:  frequency change approved, PBC

Onthoud de rijtjes: TFPAER :  A = Altitude,
(spreek uit  one tousand two hundred feet) E =
Estimate, AI = Amsterdam Info



LELYSTAD

AC:  Lelystad Radio, PH-ABC
HD:  PBC, Lelystad Radio, go ahead
AC*:  T   Piper Archer

F   VFR from Schiphol to Oostende
P   5 miles east of Almere
A  1200 feet
R   request aerodrome informationfeet,

 request aerodrome information, PBC
HD:  PBC, runway in use 23
AC:  runway in use 23, PBC

AC:  PBC 1000 feet 240° 4 miles from Bravo
AC:  PBC Overhead Bravo
AC:  PBC Overhead Sierra
AC:  PBC final touch and go (or “final full
 stop”)
AC:  PBC is leaving the circuit area

*Uit het rijtje: TFPAIR, maar zonder I
HD: kan steeds “PBC, Roger” zeggen, maar
hoeft niet

Wordt vervolgd



Little Navmap en het weer.
Beste Piloten,

In de echte wereld is het van belang te weten hoe
de weersomstandigheden ter plekke zijn.
En ... voor ons, fanatieke virtuele piloten …, is dat
natuurlijk niet anders. We kunnen ons soms verlie-
zen in een gesimuleerde realiteit. LNM onder-
steund de behoefte aan informatie over het weer/
de wind aan de grond en over het hoogte-weer.
Tegenwoordig kun je het virtuele weer volledig
naar je eigen hand zetten. Je creëert je eigen at-
mosfeer.
- Sommige piloten kiezen voor ‘mooi weer’ waarbij
er zonneschijn is en geen wind. Het ideale vlieg-
weer.
- Of je kiest voor zelf instellen van windrichting,
luchtdruk en wolken of kiest een weerscenario.
- Voor de Top Seeds (Hoge bomen vangen veel
wind) onder ons is er een weergenerator die het
reële, actuele weer, zonder vertraging in je
flightsim binnenhaalt. Op de platformen Vatsim en
Ivao is actueel weer verplicht.

Maar wat je behoefte ook mag zijn, inzicht in het
weer, METAR's heb je nodig (Meteorologisch Aero-
drome Report). LNM toont METARs op: het ‘Infor-
matiescherm Airport’        , Info/’Weer’, Tooltips en
Map-weerpictogrammen.

Tooltips         krijg je als je de muis even op een
vliegveldpictogram laat staan.
Map-weerpictogrammen         zie je als je de desbe-
treffende knop hebt ingeschakeld.
Op pagina 2 zie je de uitwerking van het tabblad
weer.

Als piloot wil je weten ‘uit welke hoek de wind waait’, al zal het je niet altijd
‘voor de wind gaan’, omdat je ‘wel eens goede raad in de wind slaat’.

               maar…  ‘Wie kan sturen, zeilt bij elke wind’.

NB:  voor alle duidelijkheid, LNM maakt geen
weer, transporteert geen informatie naar je
flightsim, maar haalt informatie uit je flightsim
en/of van het internet.



Als oplettende lezer heb je natuurlijk gezien dat
het informatiescherm minder bronnen toont dan
de Tooltip. Dat betekent: We kunnen zelf bepalen
wat er getoond wordt. Ga daarvoor naar ‘Gereed-
schappen’ - ‘Weer’ en je ziet bovenstaande plaat.
Je hebt de keuze uit totaal vier externe METAR
bronnen plus het ingestelde weer in de vliegsimu-
lator. Door de vinkjes in de twee kolommen aan/
uit te zetten verschijnen de gegevens in: A-het
informatiescherm/tab Luchthaven , B- tab/Weer
en C- in de Tooltip.
METAR rapporten van IVAO/Vatsim-NOAA en Acti-
ve Sky (AS) komen live van het internet. De eerste
drie zijn altijd beschikbaar. Active Sky is beschik-
baar als je deze bezit en actief hebt.
De bovengenoemde instelmogelijkheden zijn
flightsim afhankelijk. Heb je Active Sky voor P3D
maar niet voor FSX dan is het AS-weer alleen bin-
nen P3D zichtbaar.
De instellingen worden per Flightsim vastgelegd.

Nog even terug naar het ‘informatiescherm’. Daar
bevindt zich een extra tabblad ‘Weer’. (zie punt B
hierboven)
De METAR gegevens staan hier uitgewerkt in hel-
dere taal.

Simpel, doeltreffend maar minder exact.

Dit willen we allemaal. Dat geldt ook voor de inge-
wikkelde METAR uitlezing.
LNM heeft daarvoor een weer-pictogram geïntro-
duceerd dat de METAR gegevens grafisch weer-
geeft. Hiermee kun je in een oogopslag zien hoe de
mate van bewolking, de windsterkte en richting is,
alsmede hoe de Flight-Rules ter plekke zijn. Skyvec-
tor gebruikt ook een dergelijk weer pictogram.
Maar LNM, heeft één allesomvattend pictogram
gemaakt.  Vooralsnog vind je deze pictogrammen
alleen op vliegvelden, dus het weer aan de grond,
maar er zijn ideeën voor uitbreiding.

Selecteer de weerbron voor het pictogram.
Je kunt/moet zelf bepalen welke METAR-bron
wordt gebruikt voor het pictogram.

Instellen doe je als volgt (zie volgende pagina):
- Kies ‘Toon’ - ‘Luchthaven Weer Bron’  en b.v. -
‘Active Sky’.

Realiseer je altijd goed welke bron je voor het pic-
togram hebt ingesteld. Deze moet natuurlijk over-
eenkomen met het ingestelde weer in je flightsim.
(nogmaals, LNM kopieert geen weer naar je FS).



Hoe moet je het weerpictogram b.v. KPEA hier-
naast lezen?
Kijk even rustig hoe het pictogram is opgebouwd.
De verklaring vind je in de plaatjes hiernaast.

- De kleur bepaalt de vliegregels.
- de vulling van het bolletje de wolken-
bedekking
- windvaan voor windrichting en sterkte

Een conclusie uit bovenstaand pictogram is,
dat het veld KPEA gesloten is voor VFR verkeer, en dat je de lan-
dingsbaan, bij een IFR landing, pas kort voor de landing zult zien.
De grafische weergave is een snelle manier het weer in te schat-
ten.
Snel, doeltreffend maar wel iets minder exact dan een volledige
METAR.

Een schijnbare tegenstelling.

De windvaan wijst in de richting waar de wind van-
daan komt en wordt op officiële weerkaarten ge-
bruikt.
Windwijzers en de haan op de kerktoren wijzen
ook in deze richting.

De windpijl wijst waar de wind naartoe blaast en
zien we terug in het 8uur journaal en bovenin de
map van LNM.

Het weer onderweg, het hoogteweer:
Wind/temperatuur ‘enroute-aloft’, wordt uit de flightsim gehaald, de
weersomstandigheden rondom je vliegtuig.
Je flightsim berekent e.e.a. afhankelijk van de geïnjecteerde bron, bv.
Active Sky of IVAO/Vatsim of instellingen in je eigen FS. Momenteel
kan LNM alleen tijdens een vlucht deze data tonen.’

Hierin komt verandering, wellicht in update 2.4. LNM zal dan "conti-
nue" deze data uit een internet file (in ieder geval uit AS) lezen. Hier-
door ontstaat de mogelijkheid weer-pictogrammen te introduceren
voor winds-aloft. Deze zijn dan te gebruiken bij routeplanning VFR en
IFR en geven een prachtig inzicht in de ons omringende atmosfeer.



Het weer onderweg:

Zodra je opgestegen bent, is de windpijl bovenin
de LNM-map een belangrijke wijzer. Deze geeft de
windrichting en windsterkte aan die je vliegtuig in
de flightsim ondervindt.
Ter illustratie, op de bovenste foto op de landings-
baan 290/15.    Op de onderste foto, op grote
hoogte 289/58.  De bron is je vliegsimulator.

Het METAR-pictogram blijft hetzelfde. Dat is het
weer op het veld.

LNM kan dus ook het weer onderweg tonen.
Uitgebreide informatie over de heersende condi-
ties buiten de cockpit vind je in de ‘voortgang’ pa-
gina.
- Kies ’Vliegtuigsimulator’ en tab ’Voortgang’. Al-
leen tijdens de vlucht.
Met name de windsterkte/-richting tijdens de
vlucht is belangrijk voor het berekenen van je
windhoek.

Kompasroos

De windhoek wordt ook grafisch weergegeven in
de LNM-kompasroos.
De crab angle/windhoek is een actuele registratie
en kan tijdens de vlucht wijzigen.
De stippellijn is de heading, de gesloten lijn de
koers, het verschil de windhoek.



Voor de puristen nog even de uitwerking van een
METAR bericht.
Het voorbeeld hier beneden is slechts een kleine
greep uit de vele mogelijkheden die getoond kun-
nen worden.

METAR:  Het weerbericht op een vliegveld.
Wat betekent de METAR-regel?

PAPR   = Vliegveld:  Prospect Creek in Alas-
  ka
191850Z = 19e v/d maand om 18.50h. Zulu
  tijd.

190011KT  = Wind uit richting 190, snelheid 11
  knopen.
4SM   = zicht op de grond 4 Statute mile
  (SM= 1600m.)
-SN   = sneeuwval
OVC011  = Overcast, gesloten wolkendek
  vanaf  1100ft (AGL).
M10/    = temperatuur - 10 graden
A2972   = Luchtdruk QNH. In het voorbeeld
  29.72 = 1007 in Europa.
RMK LAST  =RMK: Opmerking LAST: laatste ob-
  servatie voordat wolkendek breekt
    MVFR  = Marginal VFR, wolkenplafond
  1000-3000Ft. en/of zicht 3-5 miles
  (US vliegcategorie zie verder)

High Fly,
Gradus Hageman.

Hieronder, de instelling van de kompasroos.

- in VS,Canada en Colombia wordt de QNH in inches Hg (kwik-
kolom) aangegeven.
- in Europa wordt de druk in hectopascal (hPa) weergegeven.
(Numeriek gelijk aan millibar)
- Standaard druk is 1013hPa oftewel 29.92inHg. Wereldwijd in
gebruik boven "Transition level"

Extra informatie voor Active Sky gebruikers:
Als het ingelezen METAR rapport van Active Sky
ouder is dan 6 uren, b.v. omdat je Active Sky niet
actief hebt, zal in het weerrapport (zie tab/
’Weer’) een ‘datum waarschuwing’ in rood ver-
schijnen.
Het weer-pictogram op de kaart en in de tooltips
kleuren rood. Op deze wijze kan het je niet ont-
gaan dat het AS rapport niet actueel is.
Het controlemoment is real-time, dus het terug-
zetten van je flightsim tijd heeft geen invloed op
deze melding.




