
GENERAL AVIATION (GA) BACK TO BASICS, serie 2 les 2: je vlucht plannen

Van A naar B

Om te weten hoe we op onze
plaats van bestemming moeten ko-
men moeten we, dat is duidelijk in
staat zijn om te bepalen waar we
op dit moment zijn en waar we
naar toe willen. Om dit over de ge-
hele wereld te kunnen hebben we
een standaardmethode nodig om
elke locatie vast te leggen en daar-
na weer terug te vinden. De een-

voudigste methode is om x- en
y-coördinaten te gebruiken zoals je
in dit diagram kunt zien. Met ons
punt van vertrek en plaats van
aankomst in de kaart gezet kun-
nen we de richting en de afstand
berekenen die we moeten vliegen.
Als de voor ons bekende wereld
steeds groter wordt kunnen we
simpelweg nieuwe secties aan on-
ze kaart toevoegen. De schalen (in
de rand) op dit type kaart zijn ons
natuurlijk bekend als breedte en
lengte.
Om de schoonheid van bepaalde
handmatige navigatietechnieken
ten volle te kunnen waarderen
moeten wij even dieper duiken in
het verband tussen het ronde aard-
oppervlak en de platte kaart. Op
een kaart van een plat object is de
afstand tussen de lengte- en breed-
tegraden onderling steeds hetzelf-
de. Echter, als we een kaart maken
van een sferisch object zoals de

aarde zal de afstand van de lengte-
cirkels onderling verschillen af-
hankelijk van de breedte waarop

we ons bevinden (naar het noor-
den en het zuiden toe gaan de
lengtecirkels of meridianen steeds
dichter bij elkaar staan). En ver-
der, als het beeld van een sferisch
object (b.v. een bolvorm) geprojec-
teerd wordt op een plat vlak treedt

er enige vervorming op van de ge-
projecteerde afbeelding en dat be-
tekent dat de peilingen en de
afstanden niet honderd procent
nauwkeurig zijn over grote afstan-
den. Geen van beiden zijn een goe-
de zaak als je de kaart wilt
gebruiken voor navigatie in de
lucht. Slimme kaartmakers voor de
luchtvaart gebruiken daarom ge-
woonlijk een Lambert’s Conformal
Projection ( https://nl. Wikipedia.
org/wiki/Hoekgetrouwe_kegelproje
ctie ) die zeker stelt dat over het
gehele oppervlak van de kaart (die
specifieke kaart) de peilingen, af-
standen, schaal en topografische
layout (de vorm van de landmas-
sa’s), enz. voldoende accuraat zijn
voor ons om te gebruiken. En er is
nog een reden waarom dit type
projecties nuttig is. Op het aardop-
pervlak is de kortste afstand tus-
sen twee gegeven punten van een
kaart afgenomen en daarna gepro-
jecteerd op de aardbol een gebo-
gen lijn. Het is daarom dat lange-
afstand commerciële vluchten van
bijvoorbeeld Noord Europa naar
Noord Amerika dicht langs of over
de pool vliegen. Door de krom-
ming van het aardoppervlak  is de-
ze route in de werkelijkheid korter
dan de meer zuidelijke routes, dus
besparing in brandstof, tijd en
geld. Dit wordt de Grootcirkelrou-
te genoemd die je kan vinden door
even de aarde door te snijden door
je vertrekpunt en punt van aan-
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komst heen en door het centrum
van de aarde (gewoon even doen).
Een andere reden dat grootcirkel-
routes wenselijk zijn voor vliegers
is dat op Lambert’s Conformal Pro-
jection kaarten grootcirkelroutes
als een rechte lijn worden weerge-
geven. Dus door simpelweg ons
punt van vertrek en van aankomst
door een rechte lijn te verbinden
op een moderne luchtvaartkaart
vliegen wij ook de kortste route
wat onze navigatie eenvoudiger
maakt. Slimme jongens toch, die
kaartmakers.

Voordat we gaan vliegen

Flight planning is precies wat het
woord zegt: de planning voordat
we ook maar in de buurt van het
vliegtuig zijn gekomen. We moe-
ten een hele serie dingen bekijken
die we als als flightsimmer eigen-
lijk nooit bekijken. Als we aan de
PPL syllabus (Private Pilot brevet)
proberen te voldoen is dat het mo-
ment ons gedegen flight planning
technieken aan te leren waardoor
je vaardigheid verbetert en uitein-
delijk ook de voldoening. In deze
oefening vliegen we met de A2A
Simulations Cessna 182 op een
schilderachtige route van Eugene
(KEUG) naar Prospect State (64S)
in Oregon, USA. De C182 is krach-
tiger en sneller dan de Cessna 172
die we gebruikten in les 1 van deze
serie, maar je kunt deze tutorial in
elk vliegtuig dat je leuk vindt vlie-
gen. Je hoeft dan alleen maar een

paar van de simpele tips die we
gebruiken aan te passen. De duur
van deze vlucht is slechts een uur
ongeveer maar je zult de basisstap-
pen en berekeningen leren die je
nodig hebt om met je simulator
veilig te navigeren volgens routes
die totaal geen elektronische navi-
gatiehulpjes hebben. Dus laten we
onze gereedschappen bij elkaar
pakken voor deze vlucht.

Kaarten (charts)

Onze geplande vlucht wordt weer-
gegeven op de Klamath Falls secti-
onal die je kunt downloaden van:
https://library.avsim.net/  als je nog
geen account hebt dan eerst regi-
streren. Het is gratis. In het zoek-
veld: Klamath Falls sectional.
Doen! Je kijkt je ogen uit en je
zoekt je rot. En dan zijn de VFR-
kaarten van de VS nog mooi en
overzichtelijk. Moet je Nederland

of Duitsland nemen. Maar alles
went. Misschien kan je beter naar
Skyvector gaan (https://skyvector.
com/). Ik vind Skyvector overzich-
telijker en bovendien kan je met de
kaarten van Skyvector ‘digitaal
communiceren’ en kan je de kaar-
ten ook verder bewerken in foto-
programma’s om alleen dat
gedeelte te krijgen dat je nodig
hebt. Bovendien kan je in Skyvec-
tor je route inbrengen. En je kunt
de kaart dan ook nog op een tablet
zetten. Neen, het is geen moving
map dus je ziet niet je vliegtuig en
dat is maar goed ook, anders valt
er niet veel meer te navigeren.

Luchthavenkaarten

Het is goed vliegeniersschap om te
weten hoe je haven van vertrek in
elkaar zit en natuurlijk ook de ha-
ven van aankomst, maar ook de
kaarten te hebben van elk veld op
je route die je misschien wel eens
nodig zou kunnen hebben in een
noodgeval. Je kunt up-to-date
kaarten van luchthavens voor deze
route vinden op: http://www.air
nav.com/airports/  De luchthaven-
sectie van deze site bevat alle de-
tails die je nodig hebt voor onze
geplande luchthavens. En vergeet
niet om ook de kaarten binnen te
halen voor Oakridge State (5S0)
en voor Toketee State (3S6) omdat

Elf jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vlie-
gen. 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 her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 2 van serie 2.

Erik
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we ook dicht langs deze velden
vliegen.

Het flight planning formulier

Om een vlucht goed te plannen
moeten we in staat zijn om onze
geplande route beknopt weer te
geven zodanig dat we belangrijke
zaken zoals track, minimale veilige
vlieghoogte (MSA Minimum Safe
Altitude) daaruit kunnen bereke-
nen/afleiden. De VFR (visual)
vluchtnotaties (het vluchtplan) dat
wij bij ATC hebben gedeponeerd
vragen in de meeste delen van de
wereld niet meer dan het aangeven
van uiterst summiere informatie
voor het geval een reddingsactie
opgezet moet worden. Dat soort
formulieren maken het vaak niet

mogelijk om meer gedetailleerde
gegevens te calculeren zoals afdrij-
ven door de wind, brandstofver-
bruik, enz. en dit bij te houden en
verder te volgen tijdens de vlucht.
Daarvoor heb je een flight planner
nodig. Mijn favoriete flight planner
is simpel en veelzijdig. Je kunt de
Australian Domestic Flight Notifi-
cation downloaden van:
http://www.airservices australia.
com/flight-briefing/flight-notificati-
on-form./ Kies daar voor de Back
Page (landscape) versie. Je kunt
deze flight planner uitprinten en
dit PDF-formulier elk keer gebrui-
ken als je een cross country vlucht
plant of vliegt en we gebruiken
hem deze hele serie lang. Er zijn
vele andere geschikte formulieren

te vinden maar de eenvoud van
deze is een uitstekend punt om te
starten.

Brandstof

Bij dit korte uitstapje starten we
met volle tanks om de dingen een-
voudig te houden dus hebben we
geen plan voor het brandstofver-
bruik nodig. We kijken naar het
brandstof management meer in
detail bij latere langere vluchten.

Het weer

Weerberichten zijn wel eens om-
schreven als horoscopen maar dan
met allemaal getalletjes en on-
danks het feit dat het weer bij pilo-
ten de bron is voor slachtofferhu-
mor zijn ze van absoluut doorslag-
gevend belang voor ons, niet al-
leen voor de te verwachten wind-

richtingen en route, maar ook voor
verandering naar een ruiger weer-
type onderweg of zelfs gevaarlijk
weer zoals harde wind en onweer.
Het is ook belangrijk dat we het
weer checken van onze bestem-
ming en mogelijke alternatieve vel-
den.
Een heel nuttige bron hiervoor is:
https://www.aviationweather.gov/
(Verenigde Staten) waar je een
kaart kunt gebruiken om de ME-
TAR condities voor vliegvelden
binnen te halen als ook de laatste
vooruitzichten (TAF). Voor deze
eerste oefening echter zullen wij
ons concentreren op de basistech-
nieken en daarom moet je Clear
Weather selecteren van de weer-
thema’s in je flight simulator om er
voor te zorgen dat er geen wind en
wolken aanwezig zijn in onze vir-
tuele wereld.

Je begint met je kaart klaar te maken door je geplande track duidelijk aan te
geven voorzien van sleutel-referentiepunten en afstanden.
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Weight en balance

Een goede piloot kijkt er ook naar
of het gewicht van het vliegtuig, de
balans en het aangrijpingspunt van
de zwaartekracht (centre of gravi-
ty) ruimschoots binnen de limieten
blijft van wat de vliegtuigbouwer

heeft vastgesteld voor alle fasen
van de vlucht. Het is mogelijk dat
een niet oplettende vlieger in som-
mige vliegtuigtypen het brandstof-
verbruik zo kan laten oplopen dat
het vliegtuig buiten de balanslimie-
ten komt. Voor deze oefening in
dit vliegtuig echter kunnen we er
vanuit gaan dat je binnen de limie-
ten blijft in alle fasen van de
vlucht. Nogmaals we zullen nader
gaan kijken naar weight en balan-
ce bij latere oefeningen.

Oké, pen en papier!

We hebben al onze uitrustings-
stukken bij elkaar gepakt, de weer-
berichten binnengehaald, brand-
stof gecheckt, weight en balance,
enz. Nu kunnen we onze navigatie-
kaart serieus gaan voorbereiden.
Om het meest te profiteren van
deze bezigheid gebruik je geen
electronisch hulpje of een flight
simulator planner, hooguit mis-
schien een eenvoudige elektroni-
sche rekenmachine.
Het eerste wat je doet is de route
op de kaart zetten in een mooie,
opvallende kleur. Ik houd er ook
van om 10nm intervallen langs el-
ke leg aan te geven en ook elk be-
langrijk visueel herkenningspunt.
De afbeelding rechtsonder op de
vorige pagina is op deze manier
bewerkt. Daarna ga je het flight
planning formulier invullen. Dat
zie je hier rechtsboven. In de ko-
lom PSN (position) zie je kleine
driehoekjes die betekenen dat het

een navigatie-positie is, geen lan-
ding. Bij CRATER LAKE zou dat
niet goed gaan maar 5S0 is een
vliegveld. Sommige piloten hebben
zich ook aangeleerd om de Top of
Climb en Top of Descent posities
in hun vluchtplan op te nemen. En
dat is heel nuttig bij vluchten
waarbij je aan het maximum be-
reik zit en je constant de brand-
stofsituatie in de gaten moet hou-
den. Maar bij de ‘lichte’ luchtvaart
is dat meestal niet vereist en voor
deze oefening doen we het niet
maar houd het in het achterhoofd

voor een meer gedetailleerde oefe-
ning later in deze serie.
De volgende kolom is die met
LSALT bovenin, dat refereert aan
Lowest Safe Altitude (laagste veili-
ge hoogte) voor deze leg. Die defi-
nitie kan nogal variëren over de
hele wereld maar gewoonlijk
wordt het bepaald door 1.000ft op
te tellen bij het hoogste object bin-
nen 10nm van onze geplande
track. Bij voorbeeld, het hoogste
object op de kaart in de buurt van
onze eerste leg was 6.000ft en
daardoor wordt de LSALT geno-
teerd als 7.000ft. Bepaal het ook
voor de andere legs en zet die ook
in de betreffende kolom. Even een
waarschuwing: heel wat sectional
charts, zoals ook Klamath Falls
bevatten ook een Maximum Eleva-
tion Figure (MEF) wat het hoogste
punt is binnen die vierhoek van
lengte en breedte. Maar dat bete-
kent niet noodzakelijk dat dat ook
jouw LSALT is want je track hoeft
niet binnen 10nm langs dat punt te
gaan. Het is volledig geaccepteerd
voor een VFR-vliegtuig beneden de
LSALT te vliegen in Visual Meteo-

En route kaarten zijn makkelijk aan te
komen maar zijn ontworpen voor ra-
dionavigatie en zijn ongeschikt voor
VFR-piloten.

De laagste veilige vlieghoogte voor
elke leg bepalen verzekert ons om vrij
van de grond te blijven als de dingen
niet goed gaan.

Een basis flight planning tabel is essentieel voor navigatie op zicht en we gaan
er in deze serie mee werken.



rological Conditions (VMC) als je
geplande route je over lager ter-
rein brengt. Die grens is alleen zo
bepaald tot het weer of het licht
verslechtert tot een punt dat visu-
eel vliegen op lagere hoogten ge-
vaarlijk begint te worden.

FL of ALT

Inderdaad, dit betekent Flight Le-
vel of Altitude. Zelfs VFR-vliegtui-
gen moeten zich aan bepaalde
regels houden voor welke hoogte
of flight level ze vliegen en op deze
manier is er een zekere scheiding
tussen vliegtuigen die naar elkaar
toe vliegen. De afbeelding hieron-
der laat zien hoe je een bijpassen-
de kruishoogte moet kiezen afhan-
kelijk van de track die je vliegt. Je
kunt zien dat onze track voor de
eerste twee legs zeker binnen het
gebied van 0° tot 179° valt wat be-
tekent dat onze kruishoogte een
oneven duizendtal is plus 500, dus
bijvoorbeeld 3.500ft, 5.500ft,
7.500ft, enz. We klimmen naar
9.500ft om vrij van het hogere ter-

rein te blijven en om ons een goed
zicht te geven tijdens onze leg wat
een goede hulp is bij de visuele
navigatie. Als we gaan draaien
naar een meer zuidwestelijke hea-
ding om naar Prospect State te ko-
men moet de VFR-kruishoogte een
even duizendtal zijn plus 500ft,
waardoor we zullen moeten dalen
om hieraan te voldoen. We dalen
af naar 6.500ft.

Volgende keer

De volgende keer gaan we onze
basis flight planning afronden
voordat we vertrekken om de route
te vliegen en een aantal praktische
tips leren om ons op track te hou-
den. Hier links nog even de route
uitgezet in Skyvector hetgeen ons
gelijk de afstanden oplevert (mag
niet van de instructeur we moeten
die uit de kaart kunnen lezen).

Kwaliteitscenery is een grote steun in
visuele navigatie. Dit is van ORBX.


