
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

back to basics, weight and
balance
serie 2 les 6 an Italian na-
vigation exercise

Het echte werk dit keer. Software-
ontwikkelaars verwennen ons. Ook
PMDG die ons in de regel best een
portie laat studeren voordat we
mogen vliegen. Weight and balan-
ce zit ook bij de PMDG 737 inge-
bouwd in de FMC en je hoeft
slechts op een knop te drukken.
Begrijpen hoef je het niet terwijl
het toch een simpele kwestie van

gewichten en armen is, gewoon
simpele mechanica. En ook in P3D
zelf werkt het weight and balance
menu automatisch. Ook goed en
waarom ook niet, want normaal
gesproken wordt dit verzorgd door
de dispatch medewerker. En toch.
En toch is het machtig interessant
om dit nu eens precies voor je te
zien. Peter Stark heeft het volledig
voor je uitgewerkt.

Het archief
Op de website van FlightSim
Zeeland is een aparte pagina
‘archief’ en niemand die er naar
kijkt. Of wel? Dat komt natuur-
lijk doordat het een gortdroge
pagina met alleen opsommingen
is. Hoog tijd om dat eens aan-
trekkelijk te maken met vooral
plaatjes erbij.

Little Navmap  release
V2.4

Gradus Hageman gaat gewoon
door met zijn vertalingen en
uitleg over de vorderingen in
Little Navmap. Onvermoeibaar
zijn ze de maker en Gradus. Een
dijk van een programma en bo-
vendien gratis.

Notam 249  september 2019hcc zeeland!

F L I G H T S I M  Z E E L A N D
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Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
5 september j.l. in 's Heer Arendskerke
Een schisma! Een scheuring binnen de kerk? Een afsplitsing van
de gigantische gigabyters van de doe-maar-gewoon vliegers, daar
gaat het om want sinds ORBX achter elkaar software voor Enge-
land, Nederland, Washinton, Oregon erin aan het pompen is en
daar echt grote schijven voor gemonteerd moeten worden is er
een heftige discussie ontstaan. Moet je hieraan mee doen? Nou, dat moet je hele-
maal zelf weten. Maar je komt wel wat problemen tegen als je dit doet. Inbouw
harde schijven (HD) zijn niet zo duur meer. Voor rond de 100 euro ben je wel bin-
nen met bijvoorbeeld 4 TB. Maar dat is geen SSD, dan wordt het een stukje duur-
der. En daar zit het probleem. Je scenery laden van een gewone harde schijf duurt
lang, dus het liefst zou je alles op SSD zetten. Is er niet een foefje om dit te om-
zeilen? Dat je bijvoorbeeld de scenery wel op een HD-schijf zet maar dat je de
computer wijs maakt dat vooral de grote hoeveelheid kleine bestandjes op een
SSD staan. SSD is goed in het snel laden van kleine bestanden. Dan ga je automa-
tisch aan snelkoppelingen denken maar dat werkt niet. Wat wel werkt, heeft Carlo,
waarschijnlijk in een nachtelijke sessie uitgevonden, is de Symbolic Link (b.v.
https://www.howtogeek.com/howto/16226/com plete-guide-to-symbolic-links
symlinks-on-windows-or-linux/) Behoorlijk ingewikkeld dit maar Carlo heeft beloofd
het verder uit te werken zodat er een artikeltje kan verschijnen in de Notam. Nog
even de discussie hoe je, als je bijvoorbeeld ORBX True Earth The Netherlands in-
stalleert, hoe je de download eerst naar een grote schijf moet downloaden van
welke dan de installatie plaatsvindt. Anders gaat het fout.

Hennie wordt havenmeester bij GA-vluchten. De functie van havenmeester houdt
in een vereenvoudigde ATC voor groene velden. De GA-MP-vluchten worden mo-
menteel niet herhaald omdat het anders allemaal te lang gaat duren. Maar mocht
daar toch behoefte aan zijn …

28 september is er weer HOOGVLIEGERS en 18/19 oktober WINGS to VICTORY in
de Lasloods in Vlissingen. Waarschijnlijk komt de vaste demoploeg weer opdraven.
Over die demoploeg: over de luchtvaartdagen op Midden Zeeland was men niet te
spreken. Verkeerd publiek. Dagje-uit mensen met kroost dat door wild omgaan
met yoke en throttle de boel in de soep draait en het is tegenwoordig niet meer
gebruikelijk dat ouders hun navolgelingen tijdig tot de orde roepen. Kost dus geld.
Maar, zegt Ron, de luchtvaartdagen hebben wel vier inschrijvingen voor de Notam
opgeleverd en de Notam is misschien toch de belangrijkste manier om nieuwe le-
den te winnen. Geen nieuwe leden dan sterft FlightSim Zeeland langzaam uit. Het
is nu toch al een ouwe knarren club aan het worden.

Er is behoefte aan onderricht over navigatie en dan vooral vliegen op de VOR met
die leuke variant van inbound/outbound vliegen. Een bron van verwarring. Hoe
ging dat ook al weer? En ook de NDB natuurlijk. We vliegen vooral op de GPS (en
de FMC) en dan hoef je niet meer na te denken. Wie gaat daar eens even een pre-
sentatie van geven?

Erik
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Weight and balance

In de laatste aflevering hebben wij
het weer gecheckt, hebben we ons
vluchtplan afgerond en hebben we
alle brandstofberekeningen ge-
maakt om er zeker van te zijn dat
we niet voor verrassingen komen
te staan. Daarna hebben we afge-
rond door nog even goed te kijken
naar een laatste punt voordat we
de motor starten: er zeker van zijn
dat onze weight and balance voor
de gehele vlucht binnen aanvaard-
bare grenzen blijft ook als we
brandstof verbruikt hebben. Dit
kan soms wel een langdradig pro-
ces lijken maar misschien kan je
moed putten uit het feit dat com-
merciële piloten dit elke keer doen
als ze vliegen en het is dus een
principe waarvan je je rekenschap
moet geven zeker als je in grotere
vliegtuigen gaat vertrekken.

Om het nog even samen te vatten
van de vorige aflevering: het schar-
nierpunt waar naartoe al het ge-

wicht van het vliegtuig wordt
toegerekend noemen we Centre of
Gravity (CG) of ook wel het zwaar-
tepunt. Wanneer een object met
een gegeven gewicht aan het vlieg-
tuig wordt toegevoegd verandert
ook het zwaartepunt dus het is mo-
gelijk een situatie te veroorzaken

waarbij de gecreëerde momenten
of het zwaartepunt zelf buiten de
limieten vallen die de aerodynami-
sche krachten kunnen verwerken.
Bovendien, het zwaartepunt veran-
dert ook tijdens de vlucht omdat
we brandstof verbruiken en daar-
om hebben we een ander gefixeerd referentiepunt nodig om van daar-

uit de verschillende momenten te
bepalen. Dit is het werk van het
‘aircraft’s datum’. Het is een denk-
beeldig punt van waaruit voor het
doel van weight and balance alle
calculaties voor de balans gemaakt
worden. In de afbeelding hiernaast
is te zien dat het kantelmoment
veroorzaakt door 100lb in het ach-
terste bagagecompartiment veel
groter zal zijn dan het kantelmo-
ment van de piloot of een passa-
gier van 100lb veel dichter bij het
zwaartepunt.

back to basics, weight and balance
serie 2 les 6 an Italian navigation exercise

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pilot
series over de grondbeginselen van
het vliegen. In die tijd 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 nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van les
6 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



Nu even de praktijk

Dit gaat veel meer tot ons spreken
als we als voorbeeld nemen deze
italiaanse navigatie-oefening in
onze A2A Simulations Cessna
C182. Het officiële datum in een
C182 is de voorkant van de fire-
wall (het brandscherm achter de
motor). We moeten het toegevoeg-
de gewicht vermenigvuldigen met
de afstand tot aan de firewall  (ei-
genlijk de afstand tot de voorkant
van de firewall) en dan hebben we
de momenten. Hier zijn onze eer-
der gemaakte berekeningen:

Je kunt zien dat er hier is uitge-
gaan van een paar standaard aan-
names. Het is een vast gebruik om
voor een volwassene 170lb te reke-
nen als hun echte gewicht onbe-
kend is. Een andere aanname is
dat het lege gewicht van het vlieg-

tuig gerekend is inclusief olie, niet
te gebruiken brandstof, enz.
We moeten nu het moment bepa-
len voor het lege vliegtuig en voor
elk deel van de lading. We moeten
daarom het gewicht van elke com-
ponent vermenigvuldigen met de
afstand van dat component tot aan
de datum van het vliegtuig. Die
afstand kan gevonden worden in
elke POH of ook op het internet. Je
ziet het hier in de tabel linksonder.
We hebben nu dus die alles bepa-
lende cijfers die we naast een tabel
kunnen leggen om er zeker van te
zijn dat het centre of gravity blijft
binnen de marges die de ontwer-
per van het vliegtuig heeft vastge-
steld. Als deze uitleg je heeft doen
verlammen van angst wees dan
niet bang want de POH geeft
meestal ook een grafiek die het
mogelijk maakt om dit even snel te
doen.

Als je eenmaal alle gewichten en
bijbehorende momenten hebt op-
geteld kan je dat resultaat uit de
tabel linksonder simpel op die an-
dere grafiek toepassen en kan je
zien of of het kruispunt van je in-
gevoerde gegevens valt binnen de
CG moment envelope (envelope is
een veel gebruikte term als het
gaat om prestaties).
Ondanks de aarzeling die je voelt
kan ik je verzekeren dat je met
maar weinig praktijkoefening in
staat bent om deze berekeningen
in slechts een paar minuten af te
ronden. Een laatste check kan je
uitvoeren door alle brandstof die
gebruikt mag worden uit de de ta-
bellen hierboven te verwijderen en
dan moet je binnen de CG envelo-
pe blijven met dus zero usable fu-
el. Want je wilt natuurlijk niet de
controle over je toestel kwijt raken
op de final approach van je be-

stemming.
Wat moet je doen als je geplande
lading buiten de CG envelope valt?
Je zult dan brandstof moeten min-
deren of het aantal passagiers of
de bagage totdat je binnen de veili-
ge limieten zit voor de gehele
vlucht. Bijna geen enkel GA-toestel
kan de maximale hoeveelheid
brandstof, het maximale aantal
passagiers en een vol bagagecom-
partiment dragen en dan nog on-
der het gross weight take-off
gewicht blijven en binnen de CG-
limieten blijven. En dit benadrukt
waarom je moet checken voordat
je vertrekt. Alle flight simulators
bevatten een weight and balance
menu (hieronder) die het mogelijk
maakt om de payload te verande-
ren en te zien hoe de CG verschuift
binnen de envelope. In mijn erva-
ring is dit voldoende nauwkeurig
voor gebruik met general aviation
vliegtuigen en als je problemen



hebt met het achterhalen van vol-
doende weight and balance gege-
vens voor een vliegtuig kan je dit
als alternatief gebruiken.

Take-off en landing

En nu is ook het perfecte moment
om onze eindfase kritische aspec-
ten van vliegtuigbehandeling te
checken: de take-of en landing af-
standen. Hoe vaak heb je de moei-
te genomen om te controleren of je
GA-vliegtuig ook werkelijk vol-
doende baanlengte beschikbaar
heeft voor een veilige take-off of
landing? Als je in een jou onbe-

kend vliegtuig zit en/of je op een
onbekend vliegveld staat moet je
controleren of er voldoende baan-
lengte beschikbaar is voor de heer-
sende weersituatie.
In de aflevering back to basics, se-
rie 2 les 1 hebben we en aantal ei-
genschappen bekeken van de lucht
waarin we vliegen en zagen we dat
temperatuur van de lucht, lucht-
druk en luchtdichtheid allemaal
verband houden met elkaar en in
staat zijn om de prestaties van ons
vliegtuig dramatisch te beïnvloe-
den. De prestaties van het vliegtuig
houden direct verband met lucht-

dichtheid maar als piloot hebben
wij meestal slechts toegang tot
luchtdrukgegevens via onze alti-
meter. We moeten daarom of onze
pressure altitude (de hoogte dus)
converteren naar density (dicht-
heid) altitude of wat simpeler is
gebruik maken van daarvoor be-
stemde tabellen waar deze varia-
ties al zijn ingebouwd.
Het A2A Simulations C182 POH
bevat deze nuttige grafieken al en
daar wordt simpelweg van je ge-
vraagd om de pressure altitude
(gehaald vanaf je hoogtemeter na-
dat deze gezet is op 1013hPa/29.92

inHg), het gewicht van ons vlieg-
tuig (die we hierboven al hebben
berekend) en de temperatuur van
de lucht (genomen van onze Outsi-
de Air Temperature klok op het
instrumentenpaneel) in te voeren.
Laten we voor deze oefening ervan
uitgaan dat de buitentemperatuur
20°C is en de QNH 1013hPa, met
een airfield elevation (hoogte van
het vliegveld) op Levaldigi/LIMZ
van 1.267ft AMSL. Als we tabellen
gebruiken zoals op de volgende
pagina linksboven, valt ons ge-
wicht van 2.541lb tussen 2.300lb
en 2.700lb in de tabel.

Deze vlucht heeft meer dan voldoende visuele aanknopingspunten waarmee je je voortgang kunt checken.



Omdat deze tabellen short-field
take-off gegevens leveren geeft het
je een veiligheidsmarge als je de
eerste tabel boven je werkelijke
gewicht gebruikt. Dus in dit geval
gebruiken we de 2.700lb tabel (zie
pagina 49 van de A2A C182 Pilor’s
Manual pdf hierboven weergege-
ven). Op dezelfde manier valt onze
Pressure Altitude ook binnen de
1.000ft en 2.000ft, dus we gebrui-
ken de 2.000ft regel. De tabel hier-
boven laat zien dat we uit kunnen
gaan van een take-off run van
1.350ft om vrij te zijn van obsta-
kels met een hoogte van 50ft. Om-
dat de runway van Levaldigi
8.170ft lang is heb je geen enkel
probleem.
Herhaal deze toepassing van de
short-field landing tabellen met het
veranderde gewicht van 2.362lb
waarmee je het gewicht van de
brandstof verbruikt bij deze trip
hebt hebt verwijderd maar de re-
serves intact hebt gelaten. Onze
bestemming Belluno/LIDB is op
een pressure altitude van 1.240ft
en de baan heeft slechts een lengte
van 2.942ft. Als je dezelfde princi-
pes en aannames gebruikt als toen

we vertrokken kunnen we uitlezen
dat de te verwachten afstandslan-
ding van 1.440ft ook inhoudt een
landing over 50ft obstakels. Dus
ons tabellen bevestigen dat het vei-
lig is om te vertrekken van Leval-
digi en te landen op Belluno met
deze gewichten. Prachtig! Yes. Er
zijn nog wel wat meer aannames
maar deze zijn doelbewust doorge-
voerd in de kaarten en tafels om
bij vergissing aan de veilige kant te
blijven. Want uiteindelijk zijn niet
alle piloten hetzelfde en er moet er
een zekere factor voor ‘vertelde
onzin’ zijn. Maar als deze tabellen
een zorgelijke uitkomst vertonen
negeer dat dan niet en begin op-
nieuw.

Let’s get airborne

Om het nog even op te sommen:
we hebben gecheckt of afgerond
het volgende voor deze oefening:
-   het weerbericht voor het ver-
trek, voor het en route gedeelte en
voor de vliegvelden waar we lan-
den,
-   het vluchtplan inclusief de
brandstofberekeningen,
-   weight and balance berekenin-
gen,
-   take-off en landing afstand dia-
grammen.

Zoals steeds in deze serie is het
actuele vluchtplan en de brandstof-
calculatie spreadsheet binnen te
halen van de download sectie van
deze uitgave op: https://pcpilot.

keypublishing.com/  de code voor
deze uitgave is: 7973-833602. Visu-
al Navigation Charts (VFR-charts)
kan je vinden op https://skyvector.
com/ en op http://www.vatita.net/
drupal/  (de italiaanse VATSIM,
mooie kleurige kaarten wel een
beetje puzzelen). Bereid je vlucht-
plan goed voor en markeer moge-
lijke fixen.
Ga door met het vliegtuig zelf,
rond de pre-flight checks af en
laad het vliegtuig. Met het afron-
den van al de checklists je take-off
en het vertrek vergeet je niet je
vertrektijd te noteren en klim dan
naar je eerste kruishoogte enz. en
navigeer met behulp van dezelfde
vaardigheden als je eerder deed bij
onze navigation exercise in Ore-
gon. Advies is toch wel om de files
van de download sectie van PC-
Pilot binnen te halen, dat scheelt je

een boel werk met de kaarten. Zij
laten verschillende visuele ken-
merken zien die je op een aantal
legs kunt gebruiken om de chec-
ken of je navigatie accuraat is en je
zo ook kunt controleren of je ETA
op elk punt correct is en kan je
eventueel je plan updaten.
Omdat deze route veel langer is en

Maak je voorbereiding op de kaart net
zoals je dat deed in Oregon dan zal de
workload tijdens het vliegen belang-
rijk minder zijn.

Gebruik het vluchtplan op de kaarten om niet te gaan ‘overnavigeren’

https://pcpilot.keypublishing.com/
https://pcpilot.keypublishing.com/
https://skyvector.com/
https://skyvector.com/
http://www.vatita.net/drupal/
http://www.vatita.net/drupal/


we slechts een minimale hoeveel-
heid brandstof hebben geladen
moet je ook je brandstofverbruik
blijven controleren en route. Het is
bekend dat dit moeilijk is in lichte
vliegtuigen omdat de metertjes
hiervoor nu niet echt accuraat zijn.
En dat is de reden waarom we ons
verbruik zo nauwgezet berekenen
en bovendien reserve brandstof
meenemen.
Je kunt een paar algemene regels
gebruiken die je zouden moeten
waarschuwen voor een dreigend
tekort aan brandstof. Ten eerste,
bekijk je ETAs en vergelijk die met
de werkelijke tijd van aankomst op
de verschillende navigatie fixen.
Als je continu vertraging oploopt
door wind of door foutjes in de na-
vigatie, raken je reserves snel ver-
vlogen en dit betekent gevaar.
Ten tweede, ook al zijn onze
brandstofmeters niet erg nauwkeu-
rig dan kan je ze toch nog wel ge-
bruiken als een leiddraad. Bijvoor-
beeld wanneer je boven Lugano/
LSZA zit kijk dan op de brandstof-
meter en kijk hoeveel je nog over
hebt. We kozen voor Lugano om-
dat het op één derde van onze
vlucht ligt hetgeen berekeningen
eenvoudiger maakt. Als alles vol-
gens plan verloopt moeten we
daarom onze taxi-, climb- en een
derde van onze cruisebrandstof
verbruikt hebben zoals op ons
vluchtplan staat. Het brandstofver-
bruik tot Lugano maar dan de ge-
vlogen afstand tot dit punt minus
de 23nm vereist voor de climb: dus

we zouden verbruikt moeten heb-
ben 12,5 US Gal aan brandstof.

Omdat we gestart zijn met 38,8 US
Gal houdt het in dat we nog onge-
veer 26,3 US Gal in de tanks moe-
ten hebben voordat we de reserves
gaan aanspreken. Het is duidelijk
dat we, als de meter minder aan-
wijst, we een brandstofstop zullen
moeten inlassen omdat het de be-
doeling van de reserves is ze te be-
waren voor het onverwachte en
niet voor slechte planning. Herhaal
deze brandstofcheck boven Asiago
/ LIDA omdat dit ongeveer op twee
derde ligt van onze vlucht en bo-
vendien een mogelijkheid tot bij-
tanken biedt.
Maar er is nog een kleine valkuil
voor de minder behoedzamen. Zo-
als we gezien hebben zijn deze be-
rekeningen gebaseerd op nogal
wat aannames en deze kunnen ook
van invloed zijn op je snelheid in
de lucht. Toen wij vlogen van Eu-
gene naar Prospect State op
9,500ft (de vorige vlucht in Ore-
gon) was onze TAS 150 knopen.
Op de lagere hoogte van deze
vlucht is onze TAS slechts 137
knopen. Dus zorg ervoor dat je de
vluchtplanning spreadsheet dien-
overeenkomstig aanpast anders
zullen je tijdspannen en je ver-
bruik anders uitvallen.

De volgende keer

Ga door met je tocht en wanneer je
eenmaal bent aangekomen op het
schilderachtige Belluno check dan
de resterende brandstof om te kij-
ken hoe nauwkeurig je planning

was. De volgende keer duiken we
in de fascinerende wereld van de
meteorologie en hoe dat van in-
vloed is op onze volgende naviga-
tie-oefeningen.

Noord Italië is een schilderachtig landschap om je vaardigheden te oefenen.

Belaad je vliegtuig zorgvuldig volgens de gemaakte berekeningen.



Schrijvers, zoals ondergetekende
maar ook Jan Vaane van Flightsim
Eindhoven en Gradus Hageman
van de vertalingen van Little Nav-
map hebben de onbedwingbare nei-
ging om hun artikelen op te bergen
in een archief. Waarom?

Is dat voor het nageslacht? Gaat ie-
mand zo een archiefpagina op de web-
site ooit doorspitten? Of heeft zo een
pagina juist een afschrikkende wer-
king op de lezers? Jammer, want er
zijn heel wat archiefpagina’s waar
veel interessants op het gebied van de
flightsim te vinden is. Flightsim Eind-
hoven werd al genoemd. Maar bij-
voorbeeld de al jaren bestaand pagina
van HCC Fryslan van H. Weistra en
die van FS Rijnmond waar je bijvoor-
beeld een uitgebreid overzicht kan
vinden van wat men zoal thuis in el-
kaar sleutelt aan cockpits. En natuur-
lijk de pagina van de FlightSimulator
Groep Groningen, de thuisbasis van
Gradus Hageman. Op dutchfs.com
sectie downloads en handleidingen
kan je veel interessante artikelen vin-
den en ook downloads. Niet alles is up
to date. Kortom ga even naar:
https://flightsimzeeland.wordpress.co
m/ned-sites/ daar vind je de links van
diverse Nederlandse sites.

En toch blijft het taai werken, die ar-
chieven. Het zijn gewoon eindeloze
opsommingen met in telegramsstijl
wat de inhoud is en je raakt daarin
snel de draad kwijt. Wat nu? Hoe krijg
je voor elkaar dat mensen er toch aan

verslaafd raken, aan archieven. Je zou
er veel gebezigde reclametechnieken
op kunnen toepassen. Sex bijvoor-
beeld? Nou nee. Of zou ik een recla-
mespotje moeten maken van een jong
gezin met twee mooie en voorbeeldig
opgevoede kinderen, natuurlijk een
jongen en een meisje, het gezin wo-
nend in een voor hun leeftijd veel te
grote villa met woonkeuken en een
kookeiland? Zonder kookeiland stel je
niet veel meer voor. En zou dan de
heer des huizes, de flightsimmer zijn
computer op de keukentafel hebben
staan en zou hij daar dan lekker gaan
simmen? Nou nee, flightsimmers zijn

kluizenaars die zich terugtrekken on-
der het schuine dak en alleen maar af
en toe een teken van leven geven na-
tuurlijk tot ergernis van de andere fa-
milieleden. Dus dat ook niet.
Waarschijnlijk is de beproefde strip-
verhalentechniek wel de beste want
wij hebben toch een groot deel van
onze wijsheid uit stripverhalen ge-
haald, Buck Danny bijvoorbeeld.

Ga eens naar de archiefpagina van
FlightSim Zeeland: https://flightsim-
zeeland.wordpress.com/archief-3/ en
daar vind je drie kolommen. Ik heb op
de volgende pagina even een verklein-

de afbeelding van het bovenste deel
neergezet en laat je niet ontmoedigen.

In de linkerkolom bovenin beginnend
vind je 12 artikelen over de PMDG
737NGX. De eerste elf artikelen zijn
vertalingen van artikelen van Jane
Whittaker van de PC-Pilot en het laat-
ste artikel is een vertaling in het Ne-
derlands van tutorial nr. 1 die door
PMDG wordt meegeleverd. Als je wilt
zien hoe een goede tutorial wordt op-
gebouwd dan moet je deze nemen. Ik
wilde iets later terugkomen op de 737
want daar is natuurlijk een boel over
te vertellen. Plaatjes?

Het archief

https://flightsimzeeland.wordpress.com/ned-sites/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/ned-sites/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


De middelste kolom is misschien wel
de leukste kolom. Daar vind je allerlei
artikelen over min of meer afgeronde
onderwerpen. Mijn trots is nog steeds
het artikel over de Governer die een
constant speed van de propeller moge-
lijk maakt. Rechtsboven zie je plaat-
jes. Als je je hier doorheen hebt
geworsteld blijft er een gevoel van
bewondering achter hoe mensenhan-
den dit hebben kunnen maken. Con-
stant speed propellers zijn een

wezenlijke verbetering ten opzichte
van de vaste propellers en speciaal bij
turboprops hebben ze een belangrijke
functie omdat we de turbine (de mo-
tor) zo veel mogelijk op hetzelfde toe-
rental willen laten draaien.

Ook een mooie is het artikel over het
magnetische en het girokompas dank-
zij de fraaie afbeeldingen overgeno-
men uit een van de FAA (Federal
Aviation Administration) handboeken.
En met een uitleg hoe dat rare magne-

tische kompas nu eigenlijk werkt aan-
gestuurd door de magnetische
krachtlijnen die rond onze aardbol

werken. Laatst weer een documentaire
gezien over welke rampspoed ons te
wachten staat als die magnetische vel-
den omgedraaid worden dus dat
Noord Zuid wordt en omgekeerd. Er
zijn mensen, vooral als ze een beetje
gestudeerd hebben die er een hobby in
zien om ons doodsangsten aan te pra-
ten.

En nu we het toch over geleerden heb-
ben: de tweestrijd, de verdeling in
twee kampen over het begrip ‘lift’ de
opwaartse kracht die een vleugel in de
lucht ondervond. Ik bedoel het stukje
genaamd ‘Bernoulli versus Newton’.
De makkelijkste manier om hiermee
om te gaan is gewoon te stellen dat ze
allebei gelijk hebben, zowel Bernoulli
als Newton., Maar ik moet erbij zeg-

de governer



gen dat de argumenten uit het New-
ton-kamp bij mij overtuigender
overkomen. Ach wat geeft het, als je
maar loskomt van de grond. Pitch Roll
en Yaw vlak daaronder sluit meteen
aan bij het artikel over lift. Maar hier
is het uitgewerkt voor ons vliegers.
Wat het dus in de praktijk voor ons
betekent. Dit is voor ons de basis en

het verhaal dat hierin beschreven staat
is een must voor ons vliegeniers. Dit
gaat ergens over.

In die middelste kolom staan nog
meer interessante artikelen maar hope-
lijk heb ik nu je nieuwsgierigheid we-
ten op te wekken en klik je ze
allemaal even open. Toch nog even
extra aandacht voor drie artikelen in
deze middelste rij: drie schermen. Er
zijn twee richtingen hierin. Of je zet
op elk van de drie schermen een apar-
te view, dus een vooruit en twee zij-
waarts, of je rekt het beeld op het
middenscherm uit over de drie scher-
men. Daar zit nogal wat wetenschap-
pelijks achter over vergrotingsfactor
en over vertekening (wide view aan).

Een leuk en interessant onderwerp. En
als je eenmaal gewend bent  aan drie
schermen wil je niet meer terug.

Het onderste deel van de middelste
kolom is nog groeiende. Gradus Ha-
geman blijft voortdurend bezig met

het schrijven van artikelen over Little
Navmap. En Alex Barthel de maker
van het programma gaat ook gewoon
door. Eerst dachten we: een mooie
eenvoudige flightplanner met moving
map en nog gratis ook, hoi! Nu zeg-
gen we: een uitgebreide en hier en
daar gecompliceerde flightplanner met
moving map, hoi!

Dan komen we aan de rechterkolom
helemaal bovenin. Dat is een vertaling
van de tutorial flight van de Bae146
van Quality Wings, dat prachtige

drie schermen



vliegtuig dat ook wel eens door cynici
de klapeend wordt genoemd. Ze
moesten eens weten. Een mooi stuk
software en een fraai uitgevoerde tuto-
rial. Sinds kort ook voor P3D versie 4.

Dan de Dash 8 Q400 van Majestic
ook zo een mooi stuk software waarbij
alles gewoon werkt. De kwaliteit is
gelijkwaardig aan PMDG alleen het
vliegtuig is simpeler. De ideale opstap
dus naar de grote airliners. En een tur-
boprop. Er wordt uitgebreid verteld
hoe je precies moet omgaan met tur-
boprops want dat is een wetenschap
apart. De FMC is sterk afwijkend van

wat we gewend zijn en in het begin
denk je; hè wat een omslachtig ding
tot je gaat ontdekken dat er veel extra
mogelijkheden zitten in deze FMC.
Maar die mogelijkheden worden niet
behandeld in de zes vertalingen van de

artikelen van Jane Whittaker. Prima
artikelen en Jane Whittaker kan nu
eenmaal goed uitleggen, een goede
serie om mee te beginnen. Op deze
zes artikelen zou een vervolg komen
en ook een tutorial maar plotseling
was Jane Whittaker verdwenen bij
PC-Pilot en toen heb ik mijn toevlucht
genomen tot video’s van verschillende
makers over deze kist. En dat zijn
weer zeven artikelen waarmee we
flink in de diepte gaan. Een complete
tutorial flight van Gatwick naar Cam-
bridge. En als je het hier nog niet kan
vinden in deze artikelen dan vind je
het nergens. Nou ja, grootspraak na-
tuurlijk.

Je ontkomt er niet aan, als je artikelen
hebt samengesteld over de Boeing 737
en over de Dash 8 Q400 dat dan ook
een keer de Airbus (320) van Aerosoft
aan de beurt is. Hiervoor heb ik steun
gevonden in de uitstekende video’s
van Doofer911 een Schotse enthou-
siasteling die onvermoeibaar bezig is
met video’s voor de flightsim. Dit al-

les is zwaar uit de hand gelopen want
het blijkt dat met negen afleveringen
dit is uitgedraaid op een complete cur-
sus. Ik zou zeggen, zet je tanden erin.

Blijftt over in de rechterkolom zes af-
leveringen over de Garmin 1000, de
glass cockpit. Of eigenlijk is dit een
combinatie van de King Air B200 de
Super King Air of Blackhawk
(Flight1), de nieuwste en krachtigste

variant van deze overbekende kist. En
dit is het eerste stuk software waar de
Garmin 1000 volledig en compleet is
uitgewerkt, nou bijna compleet. Het is
me nog niet gelukt om een vluchtplan
aangemaakt in de G 1000 te saven. Je
kunt wel zonder probleem een .pln

Airbus A320



vluchtplan via de P3D flightplanner
invoeren. Maar ook het vliegtuig zelf
is tot in details verder uitgewerkt, dus
de systemen doen het allemaal. De
eerste drie artikelen uit de reeks zijn
een beetje bij elkaar gesprokkeld en
ook zelf gemaakt. In de rest van de
artikelen een vlucht tot in detail in
Alaska waarbij ik zwaar heb geleund
op de video’s van FS MaNia en op de
tutorial van Yoda Kalbfleisch. De mo-
torbehandeling van de turboprops
komt uitgebreid aan bod want je weet
het: het is goed mogelijk turboprops
in de hens te zetten waarna het spul
gewoon smelt.

De linkerkolom: wat daar meteen op-
valt is een waslijst van 22 artikelen
van Peter Stark van de PC-Pilot ver-
taald in het Nederlands. De oudste
zijn de 13 artikelen over IFR vliegen
dus vliegen op je instrumenten en dan
wordt bedoeld vliegen met behulp van
NDB- en VOR-bakens, vliegen uit de
tijd dat de GPS nog niet bestond. En
laten we wel wezen, eigenlijk is airli-
nervliegen gewoon vliegen op de
GPS. En wij simmers doen het fout,
meestal. We raken bij voorbaat dusda-
nig gebiologeerd door de GPS en de
FMC dat we het hele voorgaande van
IFR-vliegen op de bakens maar liever
overslaan, terwijl dat toch het boei-
ends is. Echte piloten is het niet toege-
staan dit echte handwerk over te slaan
en ze moeten bovendien gewoon be-
ginnen met VFR-vliegen, dus kijken
naar beneden met de kaart op schoot:
waar ben ik?

IFR-vliegen doe je met het sixpack
aangevuld met de klokken voor de
NDB-bakens en VOR-bakens. Met

voor de NDB vooral leuke technieken
voor het compenseren voor zijwind.
Van de NDB-klok bestaan verschil-

lende uitvoeringen en dat geldt hele-
maal voor de klokken voor de VOR-
bakens. Ja, er zit weinig anders op dan
deze 12 artikelen te downloaden en te
gaan studeren. In deze serie komen
ook de kaarten voor de SIDs en
STARs uitgebreid aan bod en SIDs en
STARs kan zelfs uitgroeien tot een
aparte hobby binnen de flightsimula-
tor. Zo heerlijk ingewikkeld, je raakt
niet uitgekeken. Bekijk deze maar
eens. Een mooie ARC approach met
VOR en DME. En natuurlijk komen

verder aan bod het vliegen van hol-
dings en dan het kleine wondertje van
de ILS-landing.

Dan drie artikelen ‘Hoe bedien ik de
default GPS’. Dat is vooral in je kop
stampen hoe die draaiknoppen wer-
ken. En het went nooit. En toch heeft
men er jarenlang mee gevlogen en is
men ook jarenlang bezig geweest met
verbeteringen. De Garmin G 1000 is
al een stuk beter maar vind maar eens
een vliegtuig waarin de G 1000 echt

goed werkt. Ja, sinds kort is dat met
de nieuwe King Air 200B van Flight1.
Geen twijfel over. Als je de G 1000
wilt leren doe het dan met deze kist.
Uiteindelijk zijn al die verbeteringen
uitgemond in de GTN750 ook van
Garmin. Wat een wonderschoon appa-
raat! Kost een paar centen. Trouwens

de Flight1 King Air 200B kost ook
geld.

En dan gaan we naar de Basics van
het vliegen, onderverdeeld in twee
hoofdstukken. De eerste serie van elf
artikelen zijn echt de basis van het
vliegen. Echte piloten moeten eerst



deze basis onder de knie hebben wil-
len ze door kunnen gaan naar het vol-
gende niveau.

Doordat flightsimmers nu een maal
snelle leerlingen zijn willen zij graag
ergens beginnen op een niveau dat
eigenlijk te hoog gegrepen is en dat is
een goede methode: door schade en
schande wordt men wijs. Kost trou-
wens niets al die schade. Deze serie
van twee hoofdstukken is volledig
vernieuwd door Peter Stark en is aan-
gepast aan de veel betere software
voor vliegtuigen die we nu hebben. En

er volgen nog delen. Ook voorberei-
dingen voor een noodlanding komen
aan bod. Het is te omvangrijk om het
hier allemaal te behandelen.

Het tweede hoofdstuk is een aantal
vluchten met navigatie puur op zicht.
Gooi maar weg die klokken. Met een
goede voorbereiding van het vlucht-
plan (tabel hieronder), bestudering
van de kaart en een berekening van
brandstofverbruik, gewicht, snelheid,
reserves, enz. is het goed mogelijk
puur op zicht te navigeren en het is
bovendien leuk. 22 Artikelen door-

worstelen om een beetje te leren vlie-
gen, poeh, poeh, is dit wel de juiste
hobby voor mij? Maar je kunt ook
overstappen naar eenvoudiger flight
simulators, de zogenaamde games.

Trouwens over moeilijk gesproken. In
de flightsimwereld geniet je natuurlijk
pas aanzien als je de PMDG Boeing
737 NGX kunt vliegen. In de linker-
kolom vind je elf vertalingen van arti-
kelen van Jane Whittaker van
PC-Pilot en deze artikelen zijn een
goed startpunt voor de 737. Met deze
artikelen netjes op schoot en doodge-
woon doen wat Jane Whittaker zegt
kom je een heel eind. Dan heb je de
basis onder de knie. De vertaling van
de door PMDG gemaakte tutorial nr.1
staat ook in deze lijst en zoals al ge-
zegd, deze is zeker de moeite waard.
Een goed stukje werk van PMDG.

En daarna, als je liever in de Neder-
landse taal blijft zou je kunnen over-
stappen naar de site van Peter vd
Meule, kortweg Papa Mike Echo waar
je vele, vele video’s vindt:
https://www.youtube.com/channel/UC
SdeVO4E2oBRUN6IQW
QjHA/videos

Peter heeft al sinds jaren last van een
737 verslaving en dan specifiek van
PMDG want het is een machtig stuk
software. Als Engels geen bezwaar
voor je is kan je vele artikelen en tuto-
rials vinden, o.a. Van Froogle en van
Doofer911. Keus genoeg. Er rest je
slechts één ding: aan de slag!

Erik.

https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA/videos


Little Nav Map ontwikkelt verder.  De volgende update V2.4 staat voor de
deur. Deze kent, naar mijn mening, drie bijzonder interessante ontwikkelingen.

Weergave van de dynamiek in de atmosfeer, Winds Aloft.

Pilot logbook wordt volwassen.

Performance rapport en brandstof beheer.

en doorontwikkeling van hoogteprofiel, dalingsbegeleiding, mapdisplay
aanpassingen, "weer" uitbreiding etc.

     #283 V2.4;  Download and display winds aloft. Linksonder zie je een prach-
tige ontwikkeling, waar ook al eerder over geschreven is, maar te mooi om
hier onvermeld te blijven. Winds Aloft- Bron NOAA. Verversing = 4x per 24h.
Een geweldige tool die de dynamiek van de ons omringende atmosfeer toont.
Let eens op het lagedrukgebied boven Moldavië. Windvanen die heersende
winden grafisch op de map weergeven. De windvanen laat je verschijnen met
een windvaan-pictogram rechtsboven      en door vervolgens de gewenste
hoogte te selecteren.
Er is ook aan een tooltip gedacht. Daar waar je muis stationair staat krijg je de
windgegevens per hoogte (interval 5000ft) in richting en snelheid. Handig als

je windgegevens voor de daling in je FMC wilt zetten.

Wordt het te druk op je scherm, schakel dan de omgeving uit
en alleen de winds-aloft op je route worden getoond.  By the
way, de route-wind-data wordt gebruikt bij brandstof bereke-

ningen. (V2.6).
Prachtige tool voor ge-
bruik op VATSIM/IVAO
platformen.

     #346 V2.4; Improve
Logbook entries to own
database. Creëer een pi-
lot logboek in separate
database.
Zoals je wellicht weet, kan
LNM vluchtgegevens
voor je bijhouden in een
logbestand. Het bijbeho-
rende pictogram staat
linksboven op de volgen-
de pagina. Gebruiker kan
bepalen of dit zichtbaar
is. Momenteel worden
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log-gegevens in de tabel van Gebruikspunten –Userpoints neergezet.

Voor degene die nog niet weet hoe de vluchtgegevens op te slaan zijn, kijk je
naar het plaatje hier rechts.

De opgeslagen vluchtgegevens staan enigszins in de verdrukking bij de User-
points en zoekfuncties zijn er beperkt en uitbreiding is ook moeilijk.
Daarom een serieus pilot-logbook in deze update. LNM houdt al je vluchten
bij, waarbij behoorlijk veel gegevens (nog meer dan eerder) van de vlucht

worden opgeslagen. Er is een vertaal module ingebouwd zodat reeds opgesla-
gen vluchten netjes worden omgebouwd naar het nieuwe format.

Onderaan de pagina
een beeld van het Pilot Log-
book, zie de rechter tabel.
In het ZOEK/Search venster is
een tabblad LOGBOOK toe-
gevoegd. Als je dit tabblad
aanklikt zie je alle vluchten
die door LNM geregistreerd
zijn. Natuurlijk is er de moge-
lijkheid het logbook te raad-
plegen met diverse zoek
criteria zoals Vertrek en/of
aankomst vliegveld. Als je
een gezochte vlucht hebt ge-
vonden en vervolgens deze
regel dubbelklikt dan opent
zich links in het informatie-
scherm een tabblad
Logbook/info waarin je alle
gegevens van de betreffende
vlucht terug zult vinden zoals
afstand, kruishoogte, tijden
etc.



Performance rapport en brandstof beheer, 4 aanpassingen.
Met update V 2.2. heb je kennis kunnen maken met brandstof beheer binnen
LNM.
Je hebt de mogelijkheid gekregen per vliegtuig/model een performance
profiel/tabel te kunnen maken. Hiermee kan het planprogramma vervolgens
gaan rekenen mbt. ETA, sector tijden en brandstofverbruik. Op brandstof nivo
gaat met de komende update veel veranderen. In de nabije toekomst zullen
deze gegevens ook gekoppeld gaan worden aan het pilot logbook.

#401 V2.4;

Met deze wijziging kun je in het performance profiel hierboven (V2.2), schake-
len tussen Volume/gal of
Kg/liter. Je vindt deze optie
onder het tabblad Vliegtui-
gen naast het vliegplan en
klikt op knop“bewerk vlieg-
tuig performance”.

#340 V2.4;  Permanent fuel
calculation.
Tijdens de vlucht wordt het
brandstofverbruik continue
in de achtergrond geregi-
streerd.

.

Aan het eind van de vlucht kan de verzamelde data opgeslagen worden in het
aircraft performance profiel. Optie: A. nieuw profiel, B. vervanging van hetzelf-
de profiel of C. toevoegen aan een bestaand profiel conform een gemiddelde
waardering.
Het performance profiel en het vliegplan levert de data voor het “brandstof
rapport”.
De layout is ook volledig veranderd in meerdere aangepaste tabbladen.

#347 V2.4; Foutmelding be-
noemen inzake negeren van restricties.
Als je met bovenstaande vliegtuig performance tabel werkt, kom je regelmatig
foutmeldingen tegen. Je vliegplan is dan in strijd met bv. waypoint-restricties.
Maar ook stijg en daalsnelheden in relatie tot vliegplan afstand/hoogte kun-
nen fouten opleveren. In het FMC kennen we deze limiteringen ook.
Enkele voorbeelden: benodigde brandstofhoeveelheid voor een vlucht is gro-
ter dan hoeveelheid in de tank of waarschuwing als vliegtuigperformance ach-
terblijft bij performancetabel, bv. omdat je met een C172 vliegt maar een tabel
van een Boeing 737 gebruikt.

#367V2.4;  Usable fuel in aircraft performance.
Voldoende brandstof aan boord is elementair.
Daarom: Toon de maximale vliegtuigrange in het
brandstofrapport gebaseerd op de performance
tabel. Tankinhoud moet door de gebruiker bij de
start zelfstandig worden ingevuld. De bedoeling
was deze data uit de flightsim te halen maar dat is
(nog) niet gelukt. Default staat dit getal op nul en wordt dan genegeerd door
LNM.

#359 V2.4;
Dit speelt zich af onder de motorkap. Tot voorheen bestond de kans dat de
METAR-file fragmentarisch werd ingelezen. Dat leidde soms tot hapering en
vertraging in de display.  De file wordt nu in z’n geheel ingelezen.

Er zijn ook ideeën om "weerpictogrammen" op de kaart te tonen die het weer
enroute en elders weergeven. (Deze ontwikkeling is voor V2.6.  De data wordt
uit Active Sky gehaald).

*

Plaatjes uit huidige versie!!!



Een interessante issue uit versie LNM 2.2 kenmerkte zich door een dalingsbe-
geleiding voor procedure vliegers in het hoogte profiel te implementeren. ILS
en Papi . Voor VFR vliegen (maar ook te gebruiken voor Airliners) is het aero-
drome circuit display ontwikkeld. Daarmee is het niet af.

#307 V2.4;

Hieronder zie je de 2 verticale begeleiding mogelijkheden. De voorwaarde dit
op je scherm te zien is een "approach" te selecteren in een vliegplan (hieron-
der zie je bv. Tolko1G EHGG).

Maar wat te doen als er geen approach is of je vliegt VFR?

De nieuwe optie geeft je een begeleiding naar een landingsbaan, zonder offi-
ciële procedure, door het aanmaken van een dummy FAF (Final Approach Fix).
De rechter beneden foto toont hoe het er ongeveer komt uit te zien. Elke run-
way kan hiermee worden benaderd. Je krijgt een dialoog scherm om de mo-
gelijkheden in te stellen.

#277 V2.4;

De daalhoek van de glideslope is echter niet overal dezelfde. Daarom passen
deze markers zich automatisch aan op lokale airport gegevens, zelfs als dit per
landingsbaan verschilt. Dit geldt uiteraard ook voor VASI benaderingen. De
info komt uit "Informatie/start-landingsbaan"

#386 V2.4; ILS tooltip and information.
ILS informatie is soms moeilijk te lezen
op de map. Er wordt een tooltip toege-
voegd zoals bij andere navigatie-hulp-
middelen. Voor de puristen is er
recentelijk, in zowel het
informatiescherm als in de tooltip, een
optie ingebouwd waarmee de “offset
localizer” t.o.v. de runway wordt
aangegeven. Voorbeeld Rwy32-LYTV. De
localizer ligt tussen de bergen onder een hoek van 20° tov de landingsbaan.
Als de aanvlieg hoek >3° (FAA) spreek je feitelijke niet meer over een LOC
approach maar een LDA approach (Localizer directional aid).

#230 V2.4;

 Dit adres wordt aan het einde in het vliegplan getoond
en in het  .pln bestand opgeslagen. Ook zal het alternatief in export-formats
worden mee genomen. De “uitwijk luchthaven” wordt ook gebruikt voor
het berekenen van de totale hoeveelheid brandstof voor een vlucht.

De volgende keer: ware noorden en magnetische noorden (o.a.):

High Fly,

We kennen het “werkelijke noorden” (True North) de positie (as) waar de aarde omheen
draait, en het “magnetische noorden” waar de kompasnaald naartoe wijst. Die 2 posities
komen niet overeen. Het hoekverschil tussen deze 2 wordt de variatie of declinatie ge-
noemd. Navigatie wordt altijd gekoppeld aan de magnetische Noordpool.
Natuurlijk zijn er de moderne mogelijkheden, GPS en IRS (Inertial reference system) die
zonder de magnetische Noordpool functioneren, maar als alles in de cockpit uitvalt, zal
het kompas als “last resort” blijven werken.
De magnetische Noordpool verandert van positie, op dit moment ongekend snel. (Natuur-
kundigen verwachten zelfs een poolomkering. Dat is niet zo onmogelijk want de polen wisselen ge-
middeld om de 600.000 jaar en de laatste is al lang geleden.)
De variatie is niet op elke plek op aarde gelijk. VOR’s en NDB’s hebben daarom de locale
variatie meegekregen. Als de Magnetische pool zich verplaatst veranderen ook de varia-
ties. Deze moeten dus weer worden aangepast, sommige vaker omdat de variatie daar
groter is. De maandelijkse navigraph neemt deze veranderingen mee voor VOR en NDB.




