
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-
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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


