
Na de eenvoudige navigatie-oefe-
ning van de vorige aflevering heb
je hopelijk je GPS en VOR-klokken
weggegooid en heb je gezworen ze
nooit meer te gebruiken. We heb-
ben gezien dat door goede plan-
ningtechnieken navigatie op zicht
bijna net zo nauwkeurig kan zijn
en zeker leuker is dan met ge-
bruikmaking van elektronische
hulpmiddelen. In deze aflevering
gaan we de factoren van brand-
stofplanning bestuderen waarmee
we langere routes nauwkeurig
kunnen plannen en vliegen.

Onze nieuwe route

Onze nieuwe route leidt ons over
het schilderachtige Noord Italië
waar we langs de voet van de Al-

pen vliegen en waar we aan het
einde een omweg maken over Ve-
netië voordat we landen op een
plaatselijke airstrip. De route is als
volgt: Levaldigi (LIMZ) - Caselle
(LIMF) - Vergiate (LILG) - Lugano
(LSZA) - Orio Al Serio (LIME) -
Boscomantico (LIPN) - Asiago (
LIDA) San Nicolo, Venetië (LIPV) -
Belluno LIDB). Je ziet ook dat er
geen navaids of airways zijn alleen
maar visuele fixes. Vluchtplannen
voor plan-G, FSX/P3D en X-Plane
kan je vinden in de downloadsectie
voor dit nummer op www.pcpilot.
net of je kunt eenvoudigweg de
details invoeren in het geeft niet
welke flightplanner. Met dank aan
A2A Simulators gaan we gewoon
door met het vliegen in de Cessna
C182 Skylane en in de download-
sectie staat ook de complete C182

Pilot’s Operating Handbook en een
uittreksel van de C182 Performan-
cekaart die iedereen kan gebrui-
ken.

Weer het weer? Houden wij reke-
ning met het weer?

Natuurlijk houden wij rekening
met het weer. Ik was op zoek naar
een pakkend tussenkopje. We heb-
ben in deze serie al eerder gezien
dat het eerste waar we naar kijken
als we een vlucht plannen, het
maakt niet uit wat voor vlucht, het
weer is dat ons te wachten staat.
Voor een langere trip is het niet
voldoende om alleen maar even je
hoofd uit het raam te steken. Het
weer op de haven van vertrek kan
dramatisch anders zijn dan op de
haven van aankomst of zelfs en
route.

Omdat we vliegen met behulp van
zichtbare referentiepunten op de
grond moeten we zoveel mogelijk
proberen niet in wolken terecht te
komen, zelfs als dat betekent dat
we dan vandaag niet kunnen vlie-
gen. Terwijl je zou kunnen vliegen
in Instrument Meteorological Con-
ditions (IMC) in je simulator is de
ervaring in de werkelijkheid in een
bewegend en stuiterend licht vlieg-
tuigje een totaal andere ervaring
die je altijd moet proberen te ver-
mijden. We moeten daarom het
weerbericht checken voor ons veld
van vertrek, voor het en route ge-
deelte, veld van aankomst en mo-
gelijk ook alternatieve velden en
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Twaalf jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over de
grondbeginselen van het vliegen. In
die twaalf jaar is er veel, veel ver-
beterd aan vooral de add-ons voor
de flight simulator. Het werd daar-
om tijd om deze series te herschrij-
ven met gebruikmaking van deze
nieuwe add-ons van hoge kwaliteit.
Dit is de vertaling van les 5 van se-
rie 2.
Oh ja, je zult ook zien dat ik steeds
meer overga op de Engelse lucht-
vaarttermen. De luchtvaart is in het
Engels.
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we moeten er zeker van zijn dat de
hoeveelheid bewolking, het type
bewolking en de hoogte van de ba-
sis hiervan valt binnen veilige li-
mieten van onze vaardigheden en
onze brevetten.
Een heel nuttige website waar je
‘live’ weervoorspellingen voor de
luchtvaart kunt vinden is:
https://aviationweather.gov/metar
en je kunt ook voorspellingen voor
het einde van de route, de terminal
forecasts (TAFORs) op deze pagi-
na vinden. We gaan later in deze
serie meer in detail kijken naar de
meteorologie maar voor dit mo-
ment gaan we even uit van nul
wind, mooi weer zonder noemens-
waardige bewolking of dreigend
onweer in ons gedeelte van de we-
reld.

Maar voordat we te ver gaan

Nu we tevreden zijn dat het weer
geen belemmering is voor onze
geplande vlucht kunnen we ons
gaan richten op een meer gedetail-
leerde brandstofplanning. Als we
korte vluchten plannen is het
meestal voldoende bij GA-vliegen
gewoon met volle tanks te vertrek-
ken. Onze laatste navigatie-oefe-
ning bijvoorbeeld had een geplan-
de tijdsduur van slechts 46 minu-
ten. Zelfs als we een 30 minuten
reserve hadden ingebouwd konden
wij vertrekken met slechts 90 mi-
nuten brandstof aan boord. Onze
C182 heeft een bereik van rond de
280 minuten op een hoogte van

10.000ft, dus was het niet echt no-
dig een brandstofberekening te
maken. Maar nu we ons voorberei-
den voor deze langere vlucht zul-
len we ons het proces van brand-
stofplanning moeten aanleren.
Het grootste deel van de informa-
tie die wij nodig hebben is te vin-
den in onze Pilot’s Operating
Handbook (POH). Als je gekozen
hebt voor een alternatief om mee
te vliegen moet het mogelijk zijn
om voldoende nauwkeurige gege-
vens on line te vinden.

Taxi, take-off en climb

Om met onze brandstofberekening
te beginnen kan je gebruik maken
van de Flight Planner Spreadsheet
(Excel) die steeds verder wordt
uitgebouwd en die je kunt down-
loaden van onze Online Content
(zie rechtsboven op deze pagina)
en waarvan de inhoud gratis is. Of
je maakt gebruik van een van de
gratis beschikbare flightplanners
in PDF-formaat. Terwijl airlinerjets
en andere zware vliegtuigen heel
zorgvuldig de brandstof verstookt
tijdens taxiën en take-off in de be-
rekening opnemen doen GA-vlie-
gers dat meestal niet omdat het
taxi-traject meestal maar kort is en
de motoren en dus ook het ver-
bruik maar klein zijn. Maar voor
alle zekerheid check je je POH om-
dat sommige vliegtuigen een be-
paalde gefixeerde hoeveelheid
voorschrijven. Onze A2A Cessna
182 POH schrijft bijvoorbeeld een

hoeveelheid van 1,7 US gallons
voor dus laten we dat ook gebrui-
ken en voeren we dit in in het taxi-
gedeelte van het vluchtplan. Vlieg-
tuigen van bijna alle soorten ver-
bruiken meestal veel brandstof
tijdens de klim. En alsof fabrikan-
ten dat ook hebben begrepen kan
je de vereiste hoeveelheid brand-
stof direct uitlezen uit een tabel of
grafiek die je kunt vinden in de
POH. Je ziet hier een tabel voor de
C182 met een maximale belading
van 3.100lb. Volgens onze geplan-
de vlucht klimmen we naar 7.500ft
en gebruiken we het profiel aange-
geven in de POH en we kunnen
zien dat het ons 14 minuten kost
terwijl we 23nm verder komen en
3,5 US gallons aan brandstof ver-
bruiken.
Voer dit in in het klimgedeelte van
ons vluchtplan. Oplettende lezers
hebben natuurlijk al opgemerkt
dat we bij de vorige vlucht waarbij
we ver onder het maximale ge-
wicht zaten we veel sneller op on-
ze kruishoogte zaten.

De kruisvlucht en de afdaling

Opnieuw kijkend naar de tabellen
in de POH of op de kaarten voor

een kruisvlucht in standaard at-
mosferische omstandigheden kun-
nen ons verbruik voor de kruis-
vlucht bepalen. Het diagram hier-
onder is een gedeelte van een
cruise performance table van een
C182 en het laat zien dat op 7.500ft
(laten we zeggen 8.000ft) we ver-
wachten dat we rond de 12,0 gal-
lons verbruiken:

● Totale afstand vlucht = 330nm

● Minus afstand klim van 23nm

● Blijft over voor de kruisafstand
en afdaling 307nm

● Bij 150kts kruissnelheid = 123
minuten

● 123 minuten tegen 12,0 US gph
= 24,6 US gallons.

PC-Pilot levert in hun downloadsec-
tie de inhoud die vroeger op de bij-
geleverde DVD stond en in dit geval
de gegevens voor deze vlucht. Ga
naar: https://pcpilot.keypublishing
.com/ en dan rechts bovenin: Online
Content. Dan vul je in: 7971 -
321081 (voor deze uitgave 121 van
PC-Pilot) dan kom je op de down-
loadpagina en daar kies je voor
Back to Basics.
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Zet dit in het betreffende gedeelte
van het vluchtplan. Hoewel we
minder brandstof gebruiken op de
afdaling als we de throttle dicht
zetten houden de tabellen bij de
meeste lichte vliegtuigen hiermee
geen rekening. Beschouw dit als
een kleine extra veiligheidsmarge.

Reserves

Je hebt natuurlijk ook gezien dat
we werken met behoorlijk wat
‘aannames’ bij de tabellen en kaar-
ten voor de prestaties. In het echt
kan het gebeuren dat we het
mengsel niet helemaal correct ver-
armen of dat we niet helemaal effi-
ciënt naar onze kruishoogte
vliegen of de condities in de at-
mosfeer kunnen niet zo zijn als wij
dachten dat ze zijn of zoals ze
voorspeld werden. Als vuistregel
wordt 10% ‘onvoorzien’ toege-
voegd aan onze berekende brand-
stof voor taxi, klim en kruisvlucht.
In onze vlucht bijvoorbeeld is de
berekende hoeveelheid 29,8 US
gallons. Voeg dus nog eens 3,0 US
gallons toe voor de post onvoor-
zien.
Alleen voor het geval dat we de
weg kwijt zijn of doordat het weer
ons dwingt af te wijken van de ge-
plande route moeten we ook een
zekere hoeveelheid reservebrand-
stof aan boord nemen.

Die reservehoeveelheid varieert
een beetje over de hele wereld,
maar voor vliegtuigen die vliegen
onder de Visual Flight Rules (VFR)

wordt normaal gesproken een re-
servevoorraad voor 30 minuten
vliegen extra toegevoegd. Bij ons
verbruik van 12,0 US gph heb je
dan een extra hoeveelheid van 6
US gallons nodig en dat dien je te
checken. Jawel, er zijn hele leuke
oefeningen om een plotselinge
brandstofstop te simuleren, maar
toch. Als VFR-vlieger wordt meest-
al niet van ons verlangd om extra

brandstof mee te nemen om uit te
wijken naar een alternatief veld of
om variabele reserves mee te ne-
men tenzij ATC ons dat opdraagt
door bepaalde omstandigheden
zoals opstoppingen in het lucht-
ruim. Deze eisen zijn gebruikelij-
ker voor vliegtuigen die opereren
onder Instrument Flight Rules
(IFR).
Onze afsluitende brandstofbereke-
ningen hebben laten zien dat we
ons vliegtuig moeten starten met
tenminste 38,8 US gallons bruikba-
re brandstof in de tanks. Is dan
niet al onze brandstof bruikbaar?
Nee, dat is eigenlijk niet zo. Ook al

kunnen de tanks van de C182 92,0
US gallons brandstof bevatten is
een deel niet beschikbaar voor de
motor doordat het opgesloten kan
zitten in tankschotten en brand-
stofleidingen. Daarom wordt voor
lichte vliegtuigen altijd een speci-
fieke hoeveelheid brandstof opge-
geven die altijd beschikbaar is
voor de motor en bij de C182 is dat
87,0 US gallons. Met andere woor-
den, als ons brandstofsysteem ge-
heel leeg zou zijn zou je 38,8 US
gallons moeten tanken plus nog
eens vijf gallons, wel iets om in het
achterhoofd te houden. Dus nu we
dat allemaal weten kan je je vlieg-

Brandstofplanning luistert nauw en de
moderne vliegtuigen in de simulator
maken het mogelijk het brandstofpeil
ook visueel te checken.

Ook met de beste planning zullen we toch rekening moeten houden met onver-
wachte weersverandering.



tuig tanken met 38,8 US gallons
bruikbare brandstof als voorberei-
ding voor deze vlucht.
We beschikken nu bijna over vol-
doende kennis om te beginnen aan
ons ingewikkelder route over
Noord Italië. Bijna? Ja, bij het vlie-
gen van deze schilderachtige route
van 330nm verstoken we tenmin-
ste 29,8 US gallons brandstof ook
al hoeven we niet aan onze reser-
vebrandstof of aan de brandstof
‘onvoorzien’ te komen. Met Avgas
dat 6,01lb/US gallon weegt zullen
we minimaal 179lb vliegtuigge-
wicht kwijt raken en dat is onge-
veer hetzelfde als een passagier
van stevig postuur. En dit zal onge-
twijfeld de manier waarop het
vliegtuig stuurt veranderen. Dat
dwingt ons tot een final check voor
we vertrekken: weight and balance
van het vliegtuig.

Waar gaat dit allemaal over?

We zijn ongetwijfeld heel goed be-
kend met het feit dat we niet moe-
ten proberen ons vliegtuig te laten
opstijgen met te veel gewicht voor
de gegeven atmosferische omstan-
digheden en lengte van de baan.
Als je regelmatig vliegt vanaf klei-
ne landelijke airstrips in de zomer
heb je waarschijnlijk al op de har-
de manier geleerd om zeker te we-
ten dat je vliegtuig niet overladen
is. Maar gewicht is slechts de helft
van de vergelijking met ook de al-
gehele balans van het vliegtuig die
absoluut kritisch is. We moeten

niet alleen de balans bekijken bij
de take-off maar ook gedurende de
gehele vlucht en de landing omdat
het gewicht zoals we al gezien
hebben verandert tijdens de
vlucht. Hieronder zie je een simpe-
le tekening van een balans. de ge-
wichten genereren krachten die
werken rond het scharnierpunt.
Die krachten worden momenten
genoemd en kunnen vrij simpel
berekend worden. Het tweede
plaatje laat een gewicht van 100lb
zien op een afstand van 100 inches
van het scharnierpunt. Het mo-
ment geproduceerd door dit ge-
wicht is 100lb x 100 inches =
10.000 lb-in. Het gewicht rechts
van het scharnierpunt weegt 50lb

en is ook 100 inches van het schar-
nierpunt. Deze genereert een mo-
ment van 50lb x 100 inches =
5.000 lb-in. Duidelijk dat in deze
situatie de balk tegen de klok in
draait rond het scharnierpunt.
Maar kijk eens naar het onderste
plaatje. Het moment van het lin-
kergewicht is 100lb x 100 inches =
10.000 lb-in. Het moment van het
rechtergewicht is 50lb x 200 inches
= 10.000 lb-in. Dus de balk ligt in
evenwicht ook al zijn de gewichten
niet gelijk. Dit scenario is niet zo
veel verschillend van wat we in de
werkelijkheid bij een licht vliegtuig
zien. Dus als piloot moeten wij ze-
ker stellen dat de balans van het
vliegtuig rond het scharnierpunt
binnen de limieten is die door de
fabrikant zijn opgegeven.
Het punt waarop al het vliegtuig-
gewicht aangrijpt dat rondom ge-
plaatst is noemen we het centrum
van de zwaartekracht (CG), kort-
weg zwaartepunt, en in een ideale
uitgebalanceerde wereld zit het

zwaartepunt precies op het schar-
nierpunt, dus het punt waar het
totale gewicht aangrijpt is hetzelf-
de punt rond welke het vliegtuig
‘scharniert’ of roteert (rond een as
van links naar rechts evenwijdig
aan de vleugel) . Maar in de prak-
tijk verplaatst het zwaartepunt
zich van het rotatiepunt vandaan
als we passagiers, enz. wegnemen
of toevoegen. Als de onbalans tus-
sen de twee te groot wordt is het
vliegtuig niet meer onder controle
te houden net zoals bij iemand die
na een zware nacht te veel over de
rand van een kano hangt.

Tijd om je hoofd rust te gunnen

In de volgende aflevering zien we
hoe we in de praktijk de balans
van ons vliegtuig berekenen voor-
dat we vertrekken met bestem-
ming Levaldigi. En in de tussen-
tijd? Doen, doen, doen. Oefenen,
oefenen. De praktijk is net zo be-
langrijk als de theorie.

Bij de C182 van A2A kan je de balans nauwkeurig regelen

Ook: https://www.windy.com
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