
Altijd voor mij uitgeschoven: gerouti-
neerd leren werken in de Garmin
1000. Zeker toen de GTN750 beschik-
baar kwam ging de Garmin 1000
weer in de ijskast. Maar dat kan nu
niet meer, nu Flight1 met de nieuwe
geheel opnieuw voor P3Dv4 ontwik-
kelde King Air 200 is gekomen met,
jawel, de Garmin 1000.

Tijd dus om daarover eens te gaan
schrijven, want als je over een onder-
werp gaat schrijven ben je verplicht je
erin te verdiepen. Kan niet anders.
Hoeveel afleveringen? Ik weet het
niet. Van de Garmin 1000 kun je heel
wat varianten vinden in de diverse
flightsims, maar Chris Frishmuth van
PCPilot is heel duidelijk in zijn conclu-
sie: ‘De ge-update Flight1 B200 bevat
verbeteringen in die prachtige G1000
en de nieuwe P3D v4 verbeteringen
van de B200 bevatten dynamic ligh-
ting voor de landingslichten en de
beacon-lichten, een dimbaar instru-
mentenpaneel, een van de grond af
opgebouwd model en 64-bit samen-
gestelde klokken (klokken, schermen,
enz.). Kort gezegd, de P3D v4 versie
van de Flight1 B200 vertegenwoordigt
het absoluut beste King Air model met
de bijbehorende systemen dat op dit
moment op de markt is (voor meerde-

re flightsim platforms). De goed uitge-
voerde manual levert een mooie
balans aan informatie over de inge-
bouwde vliegtuigsystemen zonder dat
alles overweldigend is.’
Leuk zou zijn als er ook een beschrij-
ving van een proefvlucht meegele-
verd zou worden, dat helpt altijd.
Daarvoor ben ik te rade gegaan bij
video’s van Froogle, FSMaNia en Cap-
tain Mac. Verder zijn de twee PDF tu-
torials van Kurt "Yoda" Kalbfleisch
tamelijk bekend.
In dit eerste artikel alleen enig ge-
draai en gedruk in de Garmin 1000
want daar gaat het vooral om. De
GTN 750/650 munt uit door gebruiks-
vriendelijkheid, de Garmin 1000 en
ook de voorafgaande GPS-apparatuur
van Garmin is lastig. Lastig door de
draaiknoppen waar je simpelweg rou-
tine in moet krijgen. Je zou de verge-
lijking kunnen maken: de oudere
draagbare telefoons met al die me-
nu’s waar je snel de draad kwijtraakt
en de modernere gebruiksvriendelij-
ker besturing door middel van apps.
Daarom hier niet eerst een complete
opsomming van al die menu’s en sub-
menu’s want dan stop je snel met le-
zen. We gaan gewoon een vluchtplan
maken in de G1000 en dan wordt
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meteen een boel duidelijk. Daartoe
halen we met Shift-4 de PFD/MFD
Controller naar voren die we kunnen
undocken en op een ander scherm
zetten. Je ziet de controller hiernaast.
De draaiknoppen hebben een buiten-
ring die voor de keuze van de hoofd-
groep is, een binnenring bestemd
voor de subgroepen en in het midden
een drukknop die vaak voor de cursor
is. Dit is het vaste patroon, maar er
kan van afgeweken worden. Het
scrollwiel van je muis omzetten naar
een beweging van een draaiknop kan
lastig zijn indien je een buiten- en een
binnenring hebt. Dan wordt het
steeds zorgvuldig mikken om je juiste
te pakken te krijgen. Flight1 heeft ge-
kozen voor een andere oplossing.
Men heeft hotspots gemaakt bijvoor-
beeld rondom de knop FMS waar je
met je muis kan gaan staan en dan
kan scrollen. De twee bovenste zijn
voor de hoofdmenu’s of liever de
hoofdgroepen en de andere, nou ja,
probeer dat zelf even. En nu je hier
toch bent: de knop RANGE linksboven
is natuurlijk voor de schaal van de
kaart en die groter en kleiner maken
werkt net zo. Vroeger zat die
PFD/MFD-controller er niet bij en
moesten ook alle cijfers en letters
met draaiknoppen worden ingevoerd
(Ze hebben mensen hiervoor moeten
opbergen) maar dat is gelukkig verbe-
terd door het fraaie alfanumerieke
paneeltje. En dan is de meest logische

stap dat we op de knop FPL drukken
om een vluchtplan te maken. In het
MFD-scherm dat eerst alleen de kaart
weergaf (plus links de motorgege-
vens) verschijnt een nieuw menu dat
ACTIVE FLIGHT PLAN heet. Je ziet hier
een lichtblauwe balk. En die is er
eerst niet, dat is de cursor die ik geac-

tiveerd heb door op de FMS-knop
precies in het midden te drukken. En
dan heb je de blauwe balk knippe-
rend en kan je dus iets invullen. Dan
ga je typen op het kleine toetsenbord
en dan gebeurt er niks. Eerst moet je
nog klikken op de FMS-knop rechts-
of linksonder in het ‘sub’-gedeelte. En
pas dan kan je verder in een nieuw
menu. Daar kan je alle waypoints en
ook luchthavens invoeren. Lastig? Ja,
lastig. Bij de meeste airliners hoef je
niet nog een keer naar een submenu.
Het is niet anders. En je moet dit voor
elk volgende waypoint doen. En dan
nog iets: een vluchtplan met alleen de
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vertrek- en aankomsthaven pakt de
Garmin 1000 niet. Je moet minimaal
vier punten invoeren. Lastig? Nee,
valt wel mee. Een vluchtplan met al-
leen aankomst en vertrek is natuurlijk
geen vluchtplan, dan kan je net zo
goed de DIRECT TO - knop gebruiken.
Op het plaatje rechts heb ik een
vlucht ingebracht volgens de Victor-
routes van EHMZ, Midden Zeeland
naar EHBK Maastricht. Maar dan

staat de cursor nog te knipperen en
daar wordt ik zenuwachtig van. Ik
druk nog twee keer achter elkaar op
FPL en dan is de cursor weg. Als ik
nog een keer druk op FPL is het ven-
ster ACTIVE FLIGHT PLAN ook weg. De
complete vlucht zie je hiernaast. Ja,
hij staat op z’n kop, nou nee, hij staat
in de richting van de neus van het
vliegtuig en dat is niet ongebruikelijk,
maar je kunt dat veranderen in ‘north

up’ in het AUX gedeelte en daarover
later. Je ziet ook dat de eerste leg van
EHMZ naar HELEN geactiveerd is. Dat
is prima in dit geval: we stijgen op
met heading hold als we de autopilot
inschakelen en met de heading inge-
steld op de heading van de baan. Dat
is een goede gewoonte. Dan heb ik in
dit geval nog zo een 17nm tot aan HE-
LEN om de autopilot van heading hold
naar NAV te zetten en dat is voldoen-



de. Als de afstand tot het volgende
waypoint meteen na opstijgen maar
heel kort is kan je eventueel te laat
zijn met de NAV-knop in te drukken.
Dan kan je beter meteen de daarop-
volgende leg activeren:
Je klikt op FPL want je wilt iets veran-

deren in het vluchtplan. Dan klik je op
het midden van de FMS-knop want je
hebt de cursor nodig. En dan klik je
niet op links- of rechtsonder van de
FMS-knop want dat was om het way-
point-menu naar voren te halen,
maar dit keer bovenin en dan gebruik
je het scrollwiel om de cursor naar
NIK te verplaatsen. Dan klik je op ME-
NU en daar vind je ACTIVATE LEG.
Even scrollen eventueel en dan

ENTER. Et voilà. En dan denk je dat je
er bent. Wat je ook nog wel moet
doen als je wilt dat het vliegtuig de
route in de GPS gaat volgen, is de CDI
op GPS zetten. In een vliegtuig met de
ouderwetse klokken zetten we dan
een schakelaar om van NAV naar GPS.
Hier klikken we op de CDI-toets on-

derin de PFD tot we GPS in de kleur
magenta zien (de grote plaat hieron-
der). En dan is het relaxen. Maar lie-
ver niet te veel. Als je aan het einde
van de trip een ILS-landing wilt maken
moet die CDI weer teruggezet wor-
den naar NAV1, want een ILS-landing
is geen GPS-landing. Een ILS-landing is
een precision landing en een GPS-lan-
ding (nou ja, dat heet anders) is een
non-precision landing.
Nu het ons zo goed gelukt is om een
vluchtplan te maken rechtstreeks in
de Garmin 1000 willen we dat plan
natuurlijk saven. Klik op FPL zoals je
dat even hiervoor gedaan hebt en
dan op menu, dan krijg je het plaatje
zoals hier rechtsboven is weergege-
ven. En daar staat hij al: Store Flight
Plan. Dus nu geef je ENTER en dan…

dan gebeurt er niks! Nog een keer
proberen. Niks. Verder zoeken. Naar
de forums gaan om te kijken of het
een hot item is. Niks! Dus als iemand
het antwoord hierop weet, ik houd
mij aanbevolen.
En weet je, als je Little Navmap hebt
of PlanG ga je daarin weer het vlucht-
plan aanmaken en bewaren als een
PLN-bestand (meestal wordt dit be-
waard in Documenten). Je kunt het
vluchtplan in de Garmin 1000 zetten
via de goede oude flightplanner van
FSX/P3D. Werkt perfect. Dus waarom
al die moeite van zitten te prutsen in
de Garmin voor het aanmaken van
een vluchtplan? Tsja het hoort na-
tuurlijk niet zo.

De volgende keer? Nou in elk geval
SIDs en STARs en het veranderen van
je route onderweg. De King Air 200
van Flight1 wordt geleverd met Airac
1802 dus tamelijk recent.

Erik.


