
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

Open Dag Aero Club
Zeeland
De hoogst haalbare locatie: de
open dag van Aeroclub Zeeland
op EHMZ. Flight simmen zoals
wij dat doen is minder geschikt
om vliegen te leren in het echt.
Dan moet je eerst weer een boel
afleren. Voor procedures en navi-
gatie is de flight sim juist weer
wel heel geschikt.

back to basics, we gaan
het vluchtplan verder
volgen serie 2 les 4

Voortzetting van de cursus
van Peter Stark van de PC-
Pilot. Gedegen stukje werk.
Het vluchtplan kenden we al
uit de vorige aflevering, nu
komt er brandstof en weight
and balance bij. Het favoriete
onderwerp van flight sim-
mers.

Radiotelefonie voor de
General Aviation (ver-
volg)

Pim vervolgt zijn verhaal opge-
tekend uit de werkelijkheid.
Boeiend? Zeker. Ingewikkeld?
H’m ja, toch wel een beetje.

De beste snelheid en af-
stand voor het glijpad

We hebben het hier over
noodlandingen. Vertaling van
een artikel van de FAA.

Notam 247 juni 2019hcc zeeland!

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

In juli verschijnt er geen
Notam. Dan is de voltallige

redactie op vakantie.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@zeelandnet.nl
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de GA-bijeenkomst van
16 mei j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
6 juni j.l. in 's Heer Arendskerke
De Hoogvliegersdag is op is op 29 juni a.s. Inmiddels
hebben zich drie leden aangemeld om er te staan met onze
boodschap over de mooiste hobby die er is. De Zeeuwse
vliegdagen zijn op 10 en 11 augustus (ook op 9 augustus
maar dat is niet voor ons). We kunnen nog mensen gebruiken.
Hans Kruyk van Aeroclub Zeeland heeft nogmaals zijn waardering uitge-
sproken over onze activiteiten op de open dag van de Aero Club Zeeland.

En toen ontstond een brede maatschappelijke discussie over de laatste
vorderingen van ORBX. TrueEarth The Netherlands met tegen de 80 GB
scenery en nu ook Engeland, Schotland en Wales met rond de 350 GB of
hoeveel was dit ook al weer en gaat dit niet de spuigaten uitlopen? En kan
je niet gelukkig zijn met wat minder, want hoe kolossaal moet je machine
niet zijn? Eigenlijk niet zo erg want het bijplaatsen van een flinke extra
harde schijf is voldoende. En juist bij de laatste update van P3D, is er ex-
tra aandacht besteed aan het sneller inladen van de scenery. En zo blijf je
maar updaten en installeren (mopperdemopper). En eigenlijk is deze dis-
cussie geen discussie want als je geen behoefte hebt aan al dat nieuws
dan doe je het niet. En als je je niet kunt beheersen bij het aanschouwen
van al dit schoons nou dan koop je het toch! De hardware, mits niet te oud
kan het aan.
En toch… zo langzamerhand voel ik een nieuw artikeltje ontstaan met als
motto: maar kijk nou eens goed naar wat je hebt en ga dat eens verder
exploreren. Ik heb Global, Vectors, LandClass en LandClass Europe in de
machine en ik ben elke keer overdonderd bijvoorbeeld door de scenery
van Zuid Frankrijk en de nabij liggende Alpen en Pyreneeën. Gewoon maar
eens plaatjes van maken met wat tekst erbij. En op de Franse freeware
sites kan je heel veel kleine velden vinden die het dan weer extra stoffe-
ren. Er zijn momenten dat ik mij helemaal gelukkig voel hiermee.

Ron nam even systematisch door hoe je een vluchtplan in de default GSM
van FSX/P3D zet. Als default wordt een vluchtplan (PLN), bijvoorbeeld ge-
maakt in Little Navmap bewaard in: C: > Gebruikers > naam > One Drive
(Windows 10) > Documenten > Prepar3D v4 Files. Als je in het openings-
menu van P3D op FlightPlanner klikt en dan op Load kom je automatisch in
deze file terecht en dan kan je een vlucht kiezen. Die vlucht krijg je dan te
zien op de bekende kaart van de flightsim. Maar het kan zijn dat het alleen
maar en rechte lijn is en dat is een bug in de flightsim. Dan moet je de
handeling van het laden opnieuw doen. En… natuurlijk moet de schakelaar
NAV/GSM op GSM staan. Logisch toch?

Erik.

We hebben zoiets als een harde kern van bezoekers. Dat is
een geruststellende gedachte aan de ene kant. En de andere
kant zou wel eens wat meer gezichten willen zien. Elke FS
avond is er genoeg stof om over te praten en probleempjes
worden aangepakt. Sommige daarvan zijn bekend, andere
keren terug.

Zoals Jaap die de anderen tijdens een mp niet zag. Samen even JoinFS
doornemen en ziedaar! Met vijf man zichtbaar op EHRD en een trotse Jaap
in het midden.

Nieuwkomer Erwin vroeg zich het nut af van een SSD voor snellere scene-
ries. Verder had Jan Kerkhove vragen over upgrade en updates voor P3d.
Met enig heen en weer gepraat kwam de door Jan zo gewenste duidelijk-
heid boven tafel.

Natuurlijk kwam de update policy voor W10 ter sprake. We hebben er alle-
maal last van behalve de enkeling die vasthoudt aan W7. De updates kun-
nen uitgesteld worden en dat geldt volgens Carlo nu ook voor de
beveiligings updates die tot dan toe altijd uitgevoerd werden.

Over beveiliging gesproken: Erwin tipte over een 2 traps authenticatie -
zeg maar een heen en weer controle - waarop Carlo reageerde dat het in
zijn geval een 'open source' systeem van Google betrof. Open source bete-
kent toegang tot de codes voor ontwikkelaars. Hoe veilig dan de authenti-
catie is, was een leuk discussiepunt.

Jan van Liere raakte wachtwoorden en zo kwijt na een rondje CCleaner.
Vinkje weg en ook opgelost.

Ron deed kort verslag van zijn 32 naar 64 bits conversie van de cockpit.
Teamspeak 3 zorgde wel voor wat hoofdbrekens door het verdwenen zijn
van de plug-in voor externe microfoonknop. Ook het spontaan 'alleen
maar-crashen' van TS3 kostte wat zoekwerk op internet met een wat exo-
tische oplossing, maar het werkte. Voor meerschermen vliegers is de on-
langs geintroduceerde Group View in P3d erg interessant.

De rest van de avond enkele leuke XPlane demo's van Carlo en voor je het
weet is het weer tijd voor de afterglow in de bar..

Ron



at een dag! Ik denk dat dit
een van de hoogst haalbare
lokaties is voor een

flightsimmer: de open dag van Aero-
club Zeeland.  Met vijf man riant
gepositioneerd in de vergaderzaal
van Zeeland's enige motorvliegclub
leverden we een bijdrage aan de
ACZ en ook aan ons eigen belang.
Hoewel de dag officieel om 13 u be-
gon stonden Jan&Jan, Carlo, Hen-
nie en Ron al vroeg voor het
schuifhek van EHMZ. Spullen uitla-
den, auto terug en opbouwen maar.
Carlo met zijn 4k scherm en XPla-
ne,  ene Jan met de Baron en andere
Jan met de B17. Hennie had een PC

meegenomen en Ron de TRC cock-
pit.
Als vanzelf kwamen de bezoekers
en ook de leden van de ACZ op on-
ze schermen af. En we merken elke
keer dat er nog heel wat uit te leggen
valt over onze hobby. De leukste
gesprekken gaan dan ook over het

nut van vliegsimulatie; en we waren
in de gelegenheid hierover van ge-
dachten te wisselen met de instruc-
teurs en leden van de club. We
komen er niet zo slecht van af hoor;
maar waar in de grote luchtvaart de
simulator een wezenlijk deel is van

opleidingen komt de GA simulator
pas aan het eind van een vliegoplei-
ding van pas. Vergelijk het maar
met leren pianospelen: alles wat je
jezelf hebt aangeleerd moet er eerst
uitgemept worden en dàn pas kun je
leren hoe het wèl moet.

Open Dag Aero Club Zeeland

W



Zo ook onze mooie simvliegsport:
we leren het vaak individueel  en
vaak verkeerd. FS clubleden die on-
ze basiscursus hebben gehad weten
er van mee te praten. Achter een
computer leer je niet vliegen! Maar
het nut van vliegsimulatie voor pro-
cedures en navigatie is onomstre-
den.

Het aanbod van de Notam werd
door drie personen met graagte aan-
vaard en zelfs meedoen met onze
internetvlucht kon rekenen op be-
langstelling. Dat zo'n dag voorbij
vliegt is een open deur. Die werd
dan ook geopend zodat we aan de

achterkant konden inladen. Tevre-
den op weg naar huis?
Nou….eerst nog even een perfect
verzorgde barbecue op het terras
van de ACZ.
In het zonnetje met uitzicht op dit
mooie veld afgebiesd door Holland-
se wolken. Nog een hamburgertje?
Schepje salade er bij? Het leven van
een simmer heeft zo zijn hoogtepun-
ten.

Ron.



back to basics, we gaan het vluchtplan verder volgen
serie 2 les 4

Onward bound

Nog even in herinnering: de ge-
update flight planning spreadsheet
voor deze series en de kaarten van
elke leg kan je vinden in de down-
load sectie voor deze uitgave op
www.pcpilot.net of je kunt een
hight resolution JPEG kaart van

Klamath Falls vinden op de belan-
rijke file libraries. We vervolgen
onze cruise op 9.500ft door naar
rechts te draaien naar 144°M en
schrijven te tijd van aankomst op
ons vluchtplan (13:18 h locale tijd).
De kaart hier links laat deze vol-
gende leg zien en ook een aantal
kenmerken die we kunnen gebrui-
ken om te checken of we  inder-
daad op koers blijven en om de
zich ontwikkelende ETA (verwach-
te tijd van aankomst) op Crater
Lake zich ontwikkelt zoals we hem
hebben berekend. Op de kaart zijn
weer markeringen om de 10nm
aangegeven en hopelijk heeft je
scherpe blik inmiddels al een aan-
tal voor de hand liggende referen-
tiepunten gevonden die wij voor de

navigatie kunnen gebruiken.
Er zijn een aantal bergtoppen en
combinaties van meertjes met elk
zijn eigen onderscheidende vorm
langs onze route, dus laten we be-
sluiten welke voor ons het meest
van nut zijn. Als we deze leg vlie-
gen, zou een van de karakteristie-
ke punten ons doen denken dat we
aan het afdrijven zijn maar we
moeten weerstand bieden aan de
verleiding om te gaan ‘overnavige-
ren’, we moeten koerscorrecties
baseren op degelijke navigatieprin-
cipes. De leg hebben we in het be-
gin vastgesteld op 51nm, dus als er
nu zo halverwege een duidelijk
waarneembare set van kenmerken
zou zijn, zou dat een perfecte navi-
gatiefix zijn voor ons om zowel

Elf jaar geleden schreef Peter Stark
van de PC-Pilot series over de
grondbeginselen van het vliegen. In
die elf jaar is er veel, veel verbeterd
aan vooral de add-ons voor de
flight simulator. Het werd daarom
tijd om deze series te herschrijven
met gebruikmaking van deze nieu-
we add-ons van hoge kwaliteit. Dit
is de vertaling van les 4 van serie 2.

Oh ja, je zult ook zien dat ik steeds
meer overga op de Engelse lucht-
vaarttermen. De luchtvaart is in het
Engels.

Erik



onze track als de ETA vast te leg-
gen. Een blik op de kaart laat ons
zien dat op ons punt van halfweg
zo rond de 25nm er een duidelijke
bergtop van 7.664ft is aan onze
bakboorzijde. Zijn ligging tussen
Cresent Lake en het grote aantal
kleinere meertjes maakt dit tot een
bevredigende fix. Dus laten we ons
voor dit moment concentreren op
het vliegen van onze heading van
144°M en onze voortgang volgen
op de kaart. Je zou deze bergtop
pal dwars moeten zien rond 13:28 -
en teken dit aan op je vluchtplan.
Een klein stukje eenvoudig hoofd-
rekenwerk laat zien dat het 10 mi-
nuten duurde om halverwege de
track naar Crater Lake te komen
en de logica zegt ons dat het ook
10 minuten duurt om de andere
helft te vliegen. En dat levert een
ETA boven Crater Lake op van

13:38. Dit valt binnen het 2 minu-
ten raamwerk en we hoeven dus
onze ETA niet aan te passen en
kunnen daarentegen genieten van
het uitzicht voordat Crater Lake
langzaam en duidelijk recht voor
ons komt opdoemen. Geweldig!

De downhill run

Wanneer we boven het meer pas-
seren draaien we naar onze final
track van 217°M. Nu we onze track
hebben verlegd naar een nieuw
kwadrant voor het berekenen van
kruishoogten moeten we vliegen
op een even hoogte plus 500 (b.v.
8.500, 6.500, 4.500 enz.), dus begin
meteen met je afdaling naar
6.500ft zoals ook gepland was. De-
ze laatste leg naar onze bestem-
ming, Prospect State Airfield is
tamelijk kort, slechts 21nm, zie

hieronder. Daar hebben we slechts
12 minuten voor nodig, dus onze
ETA is 13:38 + 0:12 = 13:50.
Laten we om het punt waar de af-
daling moet beginnen (Top Of
Descent: TOD of TOPD) een sim-
pele vuistregel gebruiken (in de
volgende aflevering met een wat
langere navigatie-oefening hebben
we ook nog een alternatieve me-
thode). We zullen vrij snel op
6.500ft zijn en de hoogte van Pros-
pect State is ongeveer 2.600ft.
6.500 minus 2.600 betekent dat we
3.900ft aan hoogte moeten zien
kwijt te raken. Deel het aantal voe-
ten dat we kwijt willen door 1.000
en vermenigvuldig het resultaat
met drie dus: 3,900 / 1.000 = 3.9
laten we zeggen 4. En dan die 4
maal 3 = 12nm.
We moeten onze afdaling vanaf
6.500ft beginnen als we 12nm van
Prospect zijn en dat zie je op de
kaart hier links (de oranje drie-
hoek). Omdat er ook hoger terrein
is in de omgeving hier moet je mo-
gelijk het punt van afdalen aanpas-
sen om er zeker van te zijn dat je
voldoende ruimte tot de grond on-
der je houdt. Als je te hoog zit als
je prospect nadert daal dan verder
boven het vliegveld voordat je je
invoegt in het circuit en dan een
normale landing uitvoert.

Gefeliciteerd!

Ja, deze navigatie-oefening is vrij
simpel maar door hem te vliegen
zul je zien dat nauwkeurige navi-

gatie zeker mogelijk is in de mo-
derne flight simulators en het kan
je helpen met het oefenen van een
aantal belangrijke vaardigheden.
En geeft het niet veel voldoening
als je aankomt op de plaats van
bestemming zonder dat je een van
de moderne navigatiehulpjes hebt
gebruikt? Hopelijk heb je nu beslo-
ten de GPS en de VOR-klokken
weg te gooien en heb je besloten
ze nooit meer te gebruiken. We
hebben gezien dat door goede
planning technieken, navigatie op
zicht net zo nauwkeurig kan zijn
en zeker veel leuker dan met al die
elektronische hulpmiddelen.

Brandstofbeheersing

Deze navigatie-oefening werd ge-
vlogen met FSX/P3D automixture
aangevinkt zodat we als we klim-
men automatisch van de juiste ver-
houding lucht : brandstof verze-
kerd zijn voor een correct motor-
vermogen met een aanvaardbare
brandstofeconomie. Op de volgen-
de vlucht zullen we niet meer zo
gemakzuchtig zijn, dus zullen we
een paar wetenswaardigheden
over brandstofbeheersing moeten
gaan leren. Deze discussie gaat
alleen over motoren met een car-
burateur die normaal ‘beademd’ is
(geen chargers en zo), de normale
constructie voor lichte vliegtuigen
zoals we die aantreffen in de flight
simulator general aviation training
vliegtuigen die in FSX/P3D en X-
Plane 11 gelijk zijn.



Eerder in deze series zagen we dat
de dichtheid van de lucht afneemt
met het toenemen van de hoogte.
We weten ook dat voor elke inge-
bouwde verbrandingsmotor om
efficiënt en veilig te opereren het
mengsel van lucht en brandstof in
de cilinders correct moet zijn. Te
veel brandstof voor een gegeven
hoeveelheid lucht doet de prestatie
teruglopen en er wordt meer
brandstof verspild, terwijl te wei-

nig brandstof voor een gegeven
hoeveelheid lucht hogere bedrijfs-
temperatuur van de motor bete-
kent, geplof en gesputter en
mogelijkerwijs schade aan de mo-
tor of afslaan.
Bij de take-offs in het eerste ge-
deelte en het begin van de klim
zetten we de mixtureschuif/hendel
op full rich om zeker te zijn van
voldoende brandstof en voldoende
motorkoeling. Maar naarmate we
hoger klimmen (of een take-off
van een hoger gelegen vliegveld)
moeten we de mixture aanpassen
zodat we een correcte motortem-
peratuur in stand houden en vol-
doende power houden. Bepaalde

lichte vliegtuigjes realiseren dit
door aan te geven welke fuel flows
bij bepaalde hoogtes horen en als
het vliegtuig zo is uitgerust en je
ook beschikt over deze gegevens is
dat een uiterst simpele manier van
het beheersen van je air : fuel ver-
houding.
Maar de meeste lichte vliegtuigen
werken niet zo verfijnd en maken
meestal gebruik van een klok voor
de Exhaust Gas Temperature
(EGT) zoals hieronder aangege-
ven. Bij deze methode meet een
sensor in het uitlaatsysteem de
temperatuur van het gas op het
moment dat het de cilinders ver-
laat. Een versimpeld voorbeeld
(plaatje in de volgende kolom) laat
zien dat de temperatuur verandert
met de veranderingen in de brand-
stoftoevoer. Het is daardoor moge-
lijk om de fuel/air mix te verande-
ren met de schuif voor de mixture
control en dan de verandering in
de EGT te volgen. Praktisch ge-

sproken raden veel instructeurs je
aan om het mengsel armer af te
stellen als je de 5.000ft passeert en
daarna elke 2.000ft erna zolang je
in de klim zit en dan nogmaals als
je je kruishoogte hebt bereikt. Om
het mengsel armer af te stellen
met behulp van de EGT gauge
(klok) verarmen zij het mengsel
eerst totdat ze op het hoogste punt
van de EGT zitten om meteen
daarna het mengsel weer iets te
verrijken om zo de EGT met 50°F
(10°C) omlaag te brengen. Hier-
door zal je iets meer brandstof ver-
bruiken maar zal het leiden tot
minder slijtage aan de motor.

Een eenvoudige oefening

Voor deze oefening start je de
flight simulator en check je eerst
of de automixture uit staat in de

realism options, dus geen vinkje.
Kies een licht vliegtuig, maak je
take-off en klim tot laten we zeg-
gen 5.000ft en level off op deze
hoogte (op deze hoogte blijven).
Wacht tot het vliegtuig zich heeft
gesetteld en schuif dan de mixture
control iets terug en kijk naar de
EGT gauge. Afhankelijk van de
condities moet je eventueel de
mixture control meerdere malen
armer zetten voordat je een veran-
dering in de EGT ziet. Als je een
verandering ziet laat de situatie

zich dan stabiliseren voordat je het
mengsel verder verarmt. Elke keer
dat je dit doet zat de EGT omhoog
gaan totdat je aan het punt van de
chemisch correcte misture komt
voor die vlieghoogte en dichtheid
van de lucht want dan piekt de
EGT eerst nog even om daarna
weer te zakken. Nu moet je het
mengsel weer verrijken om weer
op de piek-EGT te gaan zitten en
kijken wat de temperatuur op de



klok dan is. (Sommige EGT-klok-
ken zijn uitgerust met een ver-
draaibare gele wijzer om dit punt
met je muis te kunnen instellen.)
We willen nu het mengsel verrij-
ken zodat de EGT met 50°F (10°C)
afneemt. De meeste EGT klokken
zijn onderverdeeld in stappen van
25°F om het wat makkelijker te
maken. Als de EGT zich eenmaal
heeft gesetteld op dit nieuwe punt
heb je de motor correct afgesteld
voor die hoogte en die weersom-
standigheden.
Als je van hoogte gaat veranderen
of als de luchtdichtheid wezenlijk
gaat veranderen dien je deze pro-
cedure te herhalen. Klim nu naar
een grotere hoogte en herhaal het
allemaal en ga daarna flink afda-
len waarna je de zaak wederom
moet instellen. Met oefening kan je
dit na verloop van tijd vrij snel
doen.

Geen EGT?

Wat nu indien je vliegtuig geen
klok heeft voor de fuel flow (het
verbruik van dat moment) of voor
de EGT? Een rudimentaire manier
om het mengsel te verarmen is de
schuif voor het mengsel langzaam
uit te trekken terwijl je tegelijker-
tijd goed naar de motor luistert. Ja
- en dat werkt vrij goed. Ga om dit
te laten zien met je vliegtuig terug
naar kruishoogte met het mengsel
op full rich. Trek langzaam de
mixture control uit in fases terwijl
je goed naar de ‘toonhoogte’ van

de motor luistert. Wanneer de ver-
houding brandstof : lucht veran-
dert, verandert de toonhoogte van
het motorgeluid. Ga door met het
mengsel langzaam in stappen te
verarmen totdat de toon op zijn
hoogst is. Dit komt overeen met de
chemisch gezien correcte verhou-
ding. Om de 50°F daling in de EGT
te bereiken maak het het mengsel
weer rijker door de schuif onge-
veer een kwart inch (ongeveer 5
mm) in te drukken. In de meeste
flight simulators is dit ook wer-
kend ingebouwd dus probeer het
eens uit en vergelijk dan de resul-

taten met je EGT-klok. Je zult ver-
rast staan hoe dit goed werkt!

En zonder geluid?

Een andere methode die ook mo-
gelijk is in lichte vliegtuigen zon-
der EGT-klok maar die met een
vaste propeller zijn uitgerust is
door langzaam het mengsel te ver-
anderen terwijl je de RPM van de
motor volgt op de tachometer. We-
derom om dit te laten zien ga je
naar kruishoogte met het mengsel
op full rich. Trek de mixture con-
trol langzaam uit en houd de ta-

chometer nauwkeurig in de gaten.
Je kunt een lichte stijging zien in
de RPM. Als je de mixture control
langzaam verder uittrekt zal je ook
een verdere stijging in RPM con-
stateren. Dit blijft zo doorgaan tot-
dat je het chemisch correcte
mengsel hebt bereikt hetgeen
blijkt uit het feit dat je de hoogste
RPM hebt bereikt. Want als je nu
doorgaat zal je een daling van de
RPM constateren en dan ben je te
ver gegaan wat je wordt duidelijk
gemaakt door ploffen van de mo-
tor (dus toch met geluid!) en kan je
motor schade oplopen. Dus als je

Take-offs van hoog gelegen velden vereisen
een zorgvuldig mixture-management.



eenmaal de hoogste RPM hebt be-
reikt maak dan het mengsel weer
rijker door de schuif een kwart
inch te verplaatsen om zo een iets
koelere omstandigheid voor het
draaien van de motor te creëren.
Oké, dus, onverschillig welk vlieg-
tuig je gebruikt voor je cross coun-
try navigation, je kent nu
verschillende methoden om het
mengsel op een veilige manier te
verarmen terwijl je meer power
hebt en minder brandstof ver-
bruikt.

De volgende keer

Met je nieuw verworven kennis ga
je terug naar Eugene/KEUG en ga

je oefenen met al deze technieken.
Eventueel vlieg je de originele rou-
te weer opnieuw om te kijken waar
je je begrip voor kunt verbeteren
en oefen je nog eens die stukken
van hoofdrekenen die het navige-
ren een stuk simpeler maken. In
de volgende aflevering gaan we
beginnen met een nieuwe ingewik-
kelder vlucht navigatie oefening en
gaan we serieuzer worden over
brandstofberekeningen en gaan
we ook gewicht en balans (weight
and balance) erbij pakken.

Bestudeer de kaart tijdens de planning van de vlucht en ga op zoek naar duide-
lijke kenmerken in het landschap die je het bestaan vergemakkelijken.

We kennen inmiddels heel wat flightplanners voor onze hobby. Little Nav-
map is natuurlijk de grote opsteker van de laatste tijd. En gratis! Een andere
hele mooie, meer geschikt voor airliners is simBrief: https://www.simbrief.
com/home/ … maar kloppen die vluchtplannen allemaal wel met de werke-
lijkheid?

Real World Flightplan Database is een data-
base met vluchtplannen uit de echte wereld: https://edi-gla.co.uk/

Inmiddels 192.303 vluchtplannen in dit archief.

Tip van Wil Blokpoel.

TE KOOP:
IIyama Prolite E2473HS Model no PL2473HD
Rating 100-240- 50/60Hz 1.8A  24 inch

Peter Lansbergen: peterlans@zeelandnet.nl
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Radiotelefonie voor de General Aviation (vervolg)
Pim heeft

Als echte piloot
onder ons eens op-
getekend wat er op
een vlucht van
EHAM naar EBOS
(met een omweg
om verschillende
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 zeggen dat
wij het zo op onze
GA MP vluchten
moeten gaan doen.
We zouden het
kunnen versimpe-
len met dit als ba-
sis.

Het eerste deel van
deze presentatie
stond in Notam
246 van mei.

AMSTERDAM INFO
DUTCH MIL:
AC:  Amsterdam Info, PH-ABC
AI:  PBC go ahead
AC:  PBC back on your frequency
AI:  PBC, identified, QNH is 1022
AC:  1022 PBC

AC:  Amsterdam Info, PBC is leaving your area and
 changing frequency to Dutch Mil
AI:  PBC frequency change approved
AC: frequency change approved, PBC

AC:  Dutch Mil Info, PH-ABC, 2 miles west of Eemnes*
DM:  PBC go ahead
AC: T Piper Archer
 F VFR from Schiphol to Oostende
 A 1200 feet
 E estimate Oostende at 1605
 R 1 POB**, standing by on your frequency,
  PBC

DM:  PBC, identified, QNH is 1023
AC:  1023 PBC

AC:  Dutch Mil, PBC is approaching Seppe and
 leaving your frequency
DM:  PBC frequency change approved
AC:  frequency change approved, PBC

Amsterdam
Information

Dutch Mil

* Bij oproepen Dutch Mil positie melden. Rijtje wordt
dan: TFAER (zonder P)

** POB = Persons on board, speek uit: Pie-Ooo-Bie



EHSE (groen veld)
AC:  Seppe Radio, PH-ABC
HD:  PBC, Seppe Radio, go ahead
AC*:
 T Piper Archer
 F VFR from Schiphol to Oostende
 P 2 miles east of Zevenbergen
 A 1500 feet
 R request aerodrome information, PBC
HD:  PBC, runway in use 25
AC:  runway in use 25, PBC
AC:  PBC at the entry point / downwind /
 final touch and go (or “final full stop”)**
AC:  PBC is leaving the circuit area

AC:  Dutch Mil, PH-ABC
DM:  PBC go ahead
AC:  Back on your frequency, PBC
DM: PBC, iIdentified, QNH 1023
AC: 1023, PBC

*Uit het rijtje: TFPAIR, maar zonder I

**verplichte meldingen AIP, HD kan steeds “PBC, Roger”
zeggen, maar hoeft niet.



CROSSING CTR
AC:  Dutch Mil, PBC
DM:  PBC go ahead
AC:  Request Woensdrecht CTR status, PBC
DM:  PBC, Woensdrecht CTR is active
AC: Leaving your frequency for crossing, PBC
DM: PBC, frequency change approved
AC:  frequency change approved, PBC

AC:  Woensdrecht tower, PH-ABC
WT:  PBC go ahead
AC: T Piper Archer
 F VFR from Schiphol to Oostende
 P Just left Seppe
 R Request to cross your CTR* via Roosendaal
  and Bergen op Zoom to leave in the west
 A at 1300 feet, 1 POB, PBC
WT:  PBC, crossing approved via the requested route,
 QNH 1023
AC:  crossing approved via the requested route, 1023,
 PBC
AC:  Woensdrecht tower, PBC is entering the CTR over
 Roosendaal
WT: PBC, Roger
AC:  Woensdrecht tower, PBC is leaving in the west
WT:  PBC frequency change approved
AC:  frequency change approved, PBC

Onthoud de rijtjes:
TFPRA
WT = Woensdrecht Tower
*Spreek CTR uit als: Sie-Tie-Ar

CTR



DUTCH MIL / Oostende
AC:   Dutch Mil, PH-ABC
DM:   PBC go ahead
AC:   PBC back on your frequency
DM:   PBC, identified, QNH is 1023
AC:   1023 PBC

AC:   Dutch Mil, PBC is leaving the FIR*
DM:   PBC frequency change approved
AC:  frequency change approved, PBC

AC:   Oostende tower, PH-ABC
OT**:  PBC, go ahead
AC***:
  T Piper Archer
  F VFR from Schiphol to Oostende
  P 2 miles south of COA
  A 1300 feet
  I Information Bravo
  R For landing, PBC

OT:   PBC, expect straight in RWY 26, QNH is
1024,  report final

AC:   expect straight in RWY 26, 1024, report fi-
  nal, PBC

* Spreek FIR uit als: (ef – ai – ar)
**OT = Oostende Tower
***Onthoud de rijtjes: TFPAIR



EBOS
AC:  PBC, final 26 full stop
OT:  PBC you are cleared to land RWY 26
 the wind is 210 at 7
AC:  cleared to land RWY 26, PBC
AC:  RWY vacated via Delta 1, PBC
OT:  PBC, contact ground on 121.980
AC:  121.980, PBC

AC:  Oostende Ground, PH-ABC, D1, request taxi to apron 3
OG*: PBC cleared to taxi to apron 3 via K6 and K7
AC:  cleared to taxi to apron 3 via K6 and K7, PBC

AC:  PBC parked at apron 3, request switch off
OG:  PBC, switch off approved
AC: Switch off approved, PBC

*OG = Oostende Ground



Vertrek van groen veld

Vertrek melding “groen veld” Midden-Zeeland:

AC:  Midden-Zeeland radio, PH-ABC, radiocheck on
 one-one-niner-decimal-two-five-five

HD:  PBC, reading you five

AC:  PBC reading you five as well,
 T Piper Archer
 P at the parking
 F VFR to Seppe
 R 3 POB , Pilot: (naam)

HD:  PBC, Runway in use zero niner
AC:  Runway in use zero niner, PBC
AC:  PBC, ready for departure and lining up
HD:  PBC, Roger
AC:  PBC leaving the circuit area
HD:  Have a nice flight

Denk aan de rijtjes: TP(I)FR
RT is (meestal) niet verplicht op groene velden (zie AIP)



Happy Landings



Wat is de beste Glide Speed (snelheid van het glijpad)?

Is dat de snelheid die je de grootste afstand oplevert? Of is het de
snelheid die je de langste tijd in de lucht garandeert? Of zijn die
twee hetzelfde - hoe langer je kunt doorvliegen, hoe verder je
komt? Oké, zoals zo vaak het geval is hangt de beste glide speed af
van wat je probeert te bereiken.

Afstand

Als afstand datgene is dat je wilt dan moet je de snelheid en confi-
guratie gebruiken die je de grootste afstand voorwaarts oplevert
voor elk stukje hoogte dat je verliest. Dit wordt vaak gedefinieerd
als best glide speed en, bij de meeste vliegtuigen zal dit ruwweg
halverwege tussen Vx (best angel of climb speed, de snelheid die je
de stijlste klim geeft) en Vy (best rate of climb speed, de meest
economische verhouding tussen klim en afstand) zijn.

Houd in gedachten dat dat deze snelheid hoger uitvalt bij toename
van het gewicht dus de meeste fabrikanten geven deze best glide
speed op bij gross weight van het vliegtuig (het totale gewicht in-
clusief, enz.). Dat betekent dat je beste glide speed iets lager zal
zijn voor lagere gewichten van het vliegtuig.

Heb je meer tijd nodig?

Als het van meer belang is om zo lang mogelijk in de lucht te blijven
hetzij om het probleem op te lossen of om je bedoelingen door te
geven en voorbereidingen te maken voor een noodlanding, dan is
een minimale snelheid van afdaling datgene dat je nodig hebt. Deze
snelheid zal je meestal niet vinden in het Pilot Operating Handbook
(POH) maar deze snelheid zal iets minder zijn dan de maximale gli-
de range speed (de snelheid die je de maximale afstand geeft).

De beste snelheid en afstand voor het glijpad
de General Aviation Joint Steering Committee (GAJSC) van de FAA (Federal Aviation Administration)

constateert dat een belangrijk aantal vliegongelukken voorkomen hadden kunnen worden indien
piloten beter getraind en geïnformeerd zouden zijn in het bepalen en ook vliegen van hun toestel

met de beste glide speed tijdens de manoeuvres voor een noodlanding.

Dit is een rechtstreekse vertaling van een artikel van de afdeling ‘safety’
van de FAA, zeg maar het Amerikaanse Ministerie van Transport waaron-
der vliegen, brevetten, enz. vallen.



Hoe zit dat bij mijn vliegtuig?

Als je die vraag hebt over het vliegtuig dat jij vliegt, dan kan je een
paar experimenten opzetten op een twee-persoons vlucht met je
vlieginstructeur. Begin met een snelheid van Vy of de door de fabri-
kant aanbevolen glide speed en met de motor uit - je hebt nog wel
even aan de carburateurverwarming gedacht nietwaar? - En let dan
op de vertical speed die vanzelfsprekend dan naar beneden is als je
de pitch (stand van de neus) aanpast om de snelheid te verminde-
ren. Om tot bruikbare resultaten te komen moet je vliegtuiggewicht
zo dicht mogelijk bij het gewicht zijn wat je kist normaal heeft op
gangbare vluchten. Om tot de minimale daalsnelheid te komen zoek
je de hoogste snelheid voorwaarts die je de laagste daalsnelheid
oplevert. Als je die snelheden eenmaal kent beschik je over een
aantal belangrijke cijfers in je achterhoofd en klaar voor gebruik en
ben je ‘verzekerd’ als de situatie zich ooit zou voordoen.

Hoever kan ik glijden?

Hoever je kan glijden per 1.000ft hoogte is een ander belangrijk
punt om te weten.
Een vuistregel
voor de Cessna
152s en 172s is
1,5 nautical miles
per 1.000ft hoog-
te boven grondni-
neau. Maar
overweeg een
aantal experimen-
ten om te zien
hoever jouw vlieg-
tuig komt.

Tips voor een noodlanding

Een goede manier om je voor te bereiden is power off approaches
te oefenen met een voor jouw vliegtuig gebruikelijk gewicht. Op die
manier zorg je ervoor dat je routine niet langzaam gaat verroesten.
Sommige piloten kiezen een plek tussen het eerste en tweede derde
deel van de beschikbare landingsruimte als eerste punt om op te
richten. Als ze constateren dat ze dat eerste richtpunt zullen halen

geven ze flaps en laten ze het vliegtuig  misschien ook slippen
(een zweefvliegerstechniek) om zo het richtpunt te verplaatsen naar
het eerste derde deel van het landingsgebied. Dit wordt gedaan om
de kans van landing short (je haalt de drempel net niet) te vermij-
den of een stall in de final approach, in een poging het glijpad naar
de baan zo lang mogelijk op te rekken.

Je positie is de sleutel tot succes

Voor elk type gliding approach wil je kunnen uitgaan van een sleu-
telpositie op base (de base leg) waar je er zeker van bent dat je een
geslaagde landing kan maken. Tot je dit punt hebt bereikt configu-
reer je het toestel voor het beste glijpad. Na het passeren van deze
positie geef je flaps en zet je het landingsgestel uit om het vliegtuig
te configureren voor de landing en vlieg je de final approach met
1,3 maal de stalling speed in landingsconfigutatie (1,3 Vso). Het
FAA Airplane Flying Handbook bevat meerdere nuttige diagrammen
voor verschillende power off landing scenario’s en de daarbij beho-
rende sleutelposities.

Bronnen

- FAA Airplane Flying Handbook — Approaches and Landings (Chap
ter 8):
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviat
ion/airplane_handbook/media/10_afh_ch8.pdf

- FAA Safety Team (FAASTeam) WINGS Pilot Proficiency Program:
https://www.faasafety.gov/wings/pppinfo/

- Uit de serie van Peter Stark, te vinden op de archiefpagina van
Flightsim Zeeland:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/08/peter-stark-
basics-9.pdf

https://www.faasafety.gov/
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