
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

Je eerste liefde vergeet je niet.
Als na jaren je eerste liefde
weer langs komt ben je eigenlijk
verloren. De BAe146 series van
Quality Wings is eindelijk ge-
schikt gemaakt voor P3D 64-bit.
De start van een nieuwe serie.
Deze software heeft veel in
huis.

S C H I P H O L
KLM bepaalt de banen

aflevering 2 van de serie
Airport2Sim. Goh, zit dat zo in
elkaar, al die banen. Inderdaad,
eigenlijk gebruiken ze een paar
banen maar relatief weinig. Mijn
vraag: kunnen ze die banen weer
wel gaan gebruiken als vliegtui-
gen helemaal geen geluid meer
maken?

Avonturen in de Lasloods

Een kort verslag en foto’s van
de Zeeuwse Luchtvaartdagen in
de Lasloods in Vlissingen.

En de nieuwe kalender
voor 2020

Notam 251  november 2019hcc zeeland!

F L I G H T S I M  Z E E L A N D

Het effect van wind
op ons vliegtuig
Vertalingen van artikelen van Pe-
ter Stark van PC-Pilot. Serie 2
aflevering 8. Je wordt weggezet
door de wind. Werken met vec-
tors. Pak de rekenlineaal (schijf)
er ook maar bij. Een heerlijk on-
derwerp.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@zeelandnet.nl
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de GA-bijeenkomst van
17 oktober j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
7 november j.l. in 's Heer Arendskerke
Waar ging het over? Nou, van de hak op de tak, en toch
heel interessante onderwerpen. Drie schermen naast elkaar
en kan je dan ook dat diepte-effect krijgen dat Ron wel
heeft bij zijn 180° simulator? Eigenlijk niet, dan zul je toch
moeten overstappen naar vijf schermen en zorgen dat je dicht op de
schermen zit en vooral moet je de omgeving rondom je schermen verduis-
teren. Waardoor je behoorlijk kan schrikken als je partner je op de schou-
der tikt voor een kopje koffie. Daar is overheen te komen, maar vijf
schermen naast elkaar en dan natuurlijk allemaal 4K. H’m …  i9 processor,
twee grafische kaarten 2080TI, red je het dan? En zo houden wij de be-
hoefte aan een nieuwe en grotere computer levendig, natuurlijk geholpen
door de software- en hardware-ontwikkelaars. En hoe leg ik dat alles uit,
thuis? Trouwens met de nieuwe Flight Simulator van Microsoft die eraan
komt hebben we natuurlijk ook al gezien dat die prachtige beelden waarop
ze ons trakteren van 4K-schermen zijn, Of niet? Afwachten, laat je niet
gek maken.

De bezel-correctie kwam weer even bovendrijven. De correctie die je bij
het beeld over b.v. drie schermen kunt toepassen om schuine lijnen in het
beeld rechtstreeks door te laten lopen zonder knik (veroorzaakt door de
randen van de schermen). Mooi! Maar … dan verdwijnt er wel een stuk
beeld. En dat kan net het stukje zijn waar die belangrijke schakelaar zit.
En bovendien als ik met een bezel-correctie een schermafdruk maak krijg
ik wel een knik in het beeld. Ik heb indertijd gekozen voor geen bezel-cor-
rectie met daarbij het slim opbouwen van de verschillende views (met
OpusFSI). Slim opbouwen: zorgen dat de schermranden zoveel mogelijk
samenvallen met de raamstijlen. Ik vlieg daar nu al een paar jaar mee en
die verspringing zie al niet meer. Alles went. Er schijnt nu ook in P3D (ver-
sie 4.5 een bezel-correctie te zitten).

Je kunt natuurlijk ook overstappen naar virtual reality met de bekende bril.
Is de resolutie al groot genoeg?

Voor X-Plane 11 heeft MisterX een vervangende Global Scenery gemaakt
die erg fraai is en die de niet zo fantastische scenery van X-Plane vervangt
en voor maar 35 euro ongeveer: https://forums.x-plane.org/index. php?/
forums/topic/171760-announcing-sfd-global/.

De GA-bijeenkomst op de derde donderdag gaat als proef van ‘s
avonds naar ‘s middags. Zaal open 13.00u, aanvang 13.30u, pauze
15u aan de bar, opruimen 16:45, zaal dicht 17u.

Het lijkt wel of we nooit meer problemen hebben. totdat we
de vraag wat langer in de lucht houden en dan komt er weer
van alles..
zoals Hennie die op de pc wèl - en op de laptop géén vlieg-
tuigicoontje in Little Nav Map ziet. De een denkt aan dit, de
ander aan dat, maar we konden niet echt vat op het probleem krijgen. We
hopen dat volgende keer de oplossing bekend gemaakt kan worden.
Een al langer lopend probleem is het vliegtuiggedrag bij Jan Kerkhove die
met enige regelmaat er vandoor ging terwijl hij eigenlijk rustig had moeten
taxieen. Met enig deduceren kwam de schuld bij zijn oude joystick. Hij
gaat nu een nieuwe aanschaffen.

Ron deed verslag van geslaagde pogingen om ORBX sceneries te gebrui-
ken in P3D versie 4.
Probleem was dat zee en kustwateren veranderden in groene grazige vlak-
ten. Hij liet zien dat door het verwijderen van de .CVX bestanden uit de
geïnstalleerde ORBX scenery de zee weer zee liet zijn.
Tja, en dan de extreme turbulentie verschijnselen die we ondervinden op
sommige plekken. Het toestel gaat tekeer als een gevangen eend en na
korte tijd is alles weer normaal. We hebben er bijna allemaal last van en
probeerden uit te vinden of het plaatsgebonden was (waarschijnlijk); sce-
nery bepaald (mogelijk); toestel specifiek (nee) ofwel JoinFS gerelateerd
(nee). Het is niet alleen bij P3Dv4 maar ook FSX vliegers melden dit ver-
schijnsel. Wie het weet mag het zeggen.

Jan Kerkhove vroeg naar de vorderingen van het verzetten van de avond-
bijeenkomsten naar de middag. Deze herhaalde vraag triggerde Ron zodat
het verzoek inmiddels al uitgegaan is.

Ko Dekker vond het zo langzamerhand tijd dat we 'iets met helikopters'
zouden gaan doen. Ron verwees de vraag meteen door naar Pim die al een
eind gevorderd is met zijn heli cockpit simulator. (Wanneer komen be-
schrijving en foto's Pim?). Vooral X-Plane biedt goede simulatie waarnaast
P3D een wat gemakkelijkere behandeling heeft. Ko toonde als teaser een
YouTube en Carlo een lichte heli in X-Plane. Nu hopen op een heuse Heli-
groep.

Zo werd het weer tijd en konden we ons opmaken voor de tweedaagse
Flightsim demonstratie in de Lasloods in Vlissingen.

Ron.

https://forums.x-plane.org/index.php?/forums/topic/171760-announcing-sfd-global/
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Je eerste liefde vergeet je niet. Als na
jaren je eerste liefde weer langs komt
ben je eigenlijk verloren. De BAe146
series van Quality Wings is eindelijk ge-
schikt gemaakt voor P3D 64-bit. De
start van een nieuwe serie artikelen.
Deze software heeft veel in huis. En
waar het hart van vol is daar loopt de
mond van over. Dus ik heb veel te ver-
tellen. Nu eens niet beginnen met welke
knoppen en schakelaars je moet bedie-
nen om van cold and dark naar ready to
taxi te komen. Er is een quick start ma-
nual die uitstekend te gebruiken is om je
eerste vlucht te maken en toevallig staat
er ook nog een vertaling van deze quick
start manual op op onze website. Ga
naar: https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2015/06/qw-bae-146-
quick-start-manual.pdf

In de grote manual van 327 pagina’s
staan veel afbeeldingen en werken met
plaatjes is veel leuker dan eindeloze
lappen kale tekst. Ik ga de plaatjes vol-
gen. Waarschijnlijk overbekend de flight
controls in de afbeelding hier rechts
maar toch even op een rijtje:

1. Ailerons, eentje op het uiteinde van
elke vleugel. Op een slimme manier
wordt het verdraaien versterkt indien de
lucht er snel genoeg langs gaat waar-
door er geen hydraulische bediening
nodig is voor het eerste stuk. Hoe? Tsja.
2. Elevators, die ook met deze slimme
versterking werken dus zonder hydrauli-
sche aansturing. Trimmen gaat ook door
verstellen van de elevators.
3. Een enkelvoudige hydraulisch aange-

dreven rudder. Bij vliegen op de autopi-
lot wordt ook automatisch de yaw
damper ingeschakeld. De yaw damper
beschermt je tegen de z.g. Dutch roll
(Hollandse rol) een vorm van oscilleren
(trillen) die bij grotere vliegtuigen voor-
komt. Meestal staat de yaw damper aan.
4. Eén rolspoiler per vleugel, hydraulisch
bediend, die de ailerons helpen in een
bocht om het z.g. haakeffect tegen te
gaan: https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2015/06/04-pitch-roll-
yaw1.pdf
5. Lift spoilers. Drie hydraulisch bedien-
de lift spoilers in elke vleugel. Ze gaan
alleen naar buiten als het vliegtuig op de
grond is en zijn zeer effectief in het af-

remmen van het vliegtuig niet alleen
door de luchtweerstand te vergroten
maar ook door het teniet doen van lift

waardoor de kracht van de remmen be-
ter benut wordt. Het vliegtuig heeft geen
reverse trust waarmee bewezen is dat
deze spoilers goed hun werk doen.
6. Luchtrem. Een hydraulisch bediende
luchtrem is ingebouwd in de achterste
punt van het toestel. Het bestaat uit
twee mechanisch verbonden ‘flappen’
die kunnen worden uitgezet tot 60° ten
opzichte van de hartlijn van het vlieg-
tuig. De airbrake kan zowel op de grond
als in de lucht gebruikt worden en wordt
in het algemeen gebruikt om het vlieg-
tuig af te remmen bij de afdaling (zie
ook de Fokker F28).
7. Elke vleugel heeft een enkelvoudige
fowler flap die ook, net als de ailerons

Quality Wings de Ultimate BAe 146 Collection
deel 1  flight controls hydraulics
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door een slimme voorziening, wordt uitgedraaid. De
fowler flap wordt niet alleen naar beneden uitgedraaid
maar ook achterwaarts waardoor het vleugeloppervlak
vergroot wordt. Voor de verdere standen naar bene-
den worden hydraulische motoren gebruikt en zo
wordt het camber van de vleugels nog verder ver-

groot. De standen zijn: ingetrokken, 18, 24, 30 en 33
graden.

De Bae 146/Avro heeft twee hydraulische systemen
genoemd de gele en de groene. In de reservoirs zit de
hydraulische vloeistof die op dat moment niet gebruikt
wordt in het systeem. De pompen trekken de vloeistof

uit de reservoirs en pompen die door
het systeem. Terwijl ze dat doen
brengen ze de vloeistof op druk om
zo verschillende hydraulische dien-
sten te leveren (zoals bijvoorbeeld
het intrekken van het landingsge-
stel). Er zijn hoofd- en hulppompen
voor elk hydraulisch systeem en het
gele systeem heeft ook een back-up
pomp. De accumulators zijn tussen-
liggende reservoirs waar op druk
gebrachte hydraulische vloeistof op-
gestapeld kan worden dus dit is een
soort reservoir voor op druk ge-
brachte vloeistof. Het hydraulische
subpameel op het overheadpaneel
(hier rechts) bevat alle metertjes,
waarschuwinslampjes en schakelaars
om het hydraulische systeem te be-
dienen. Ik heb de tekst van alle
waarschuwingslampjes even ingeko-
pieerd. Als al deze lampjes tijdens de
vlucht zouden branden is het foute
boel. Normaal zijn ze uit, maar als
een van de lampjes gaat branden
gaat ook de waarschuwing HYD op
de CWP (Central Warning System)
branden waarna je gaat kijken naar
het hydraulische subpaneel teneinde
het probleem op te lossen.

Hydraulische reservoirs

De reservoirs zijn de belangrijkste
plaatsen voor opslag van de hydrau-
lische vloeistof. De vloeistof die niet
wordt gebruikt wordt hier opgesla-
gen en de vloeistof die niet nodig is
vloeit ook weer terug naar de reser-
voirs. Lege ruimte in de reservoirs
worden opgevuld met lucht die wordt
geleverd door de respectievelijke
turbofan met een druk van 50 psi.

Als de druk van deze lucht beneden de 50 psi komt
gaat het waarschuwingslampje AIR LO PRESS branden
op het hydraulic subpaneel. Als de hoeveelheid vloei-
stof erg laag is gaat LO QTY branden. De exacte hoe-
veelheid vloeistof kan worden afgelezen van de
klokken erboven (middelste twee). De waarschuwing



HYD op het Central Warning System paneel gaat 10
seconden later branden dan de lampjes op het hydrau-
lische subpaneel. Dat is gedaan omdat de lampjes op
het subpaneel ook kunnen gaan branden als er plotse-
ling een erg grote vraag naar hydraulische vloeistof is
bijvoorbeeld als de flaps in een keer volledig uitgezet
worden, gecombineerd met het uitdraaien van het lan-
dingsgestel. En verder: als de vloeistof die het reser-
voir verlaat erg heet is (boven de 90°C) gaat het
lampje HI TEMP branden. De hoofdoorzaak voor het
gaan branden van elk van deze lampjes is een lek in
het hydraulische systeem ‘ergens’.

Hydraulische pompen

De hoofdpompen worden aangedreven door de moto-
ren en pompen vloeistof uit het reservoir. Maar als
deze pompen het niet doen door een mechanische fout
in de pomp zelf of doordat motor 2 of 3 is uitgevallen
(de gele pomp wordt door motor 2 aangedreven en de
groene door motor 3), zijn er hulppompen om het
werk over te nemen.
De hulppomp van het gele systeem wordt aangedre-
ven door AC (Alternating Current, wisselstroom) bus 1
en wordt daarom ‘AC pump’ genoemd. Er is een speci-
ale schakelaar op het subpaneel om de AC-pomp ON
te zetten of OFF of AUTOmatisch zodra de gele hoofd-
pomp het laat afweten. De hulppomp van het groene
systeem wordt genoemd ‘Power Tranfer Unit (PTU):
een motor die zelf hydraulisch wordt aangedreven
door het gele systeem dat de PTU mechanisch aan-
drijft (hoe verzinnen ze het). De PTU kan aangezet
worden met de PTU-schakelaar op het hydraulische
subpaneel. Het kan ON gezet worden of OFF. Er is
geen stand AUTO zoals bij de AC-pomp. Als je de PTU
op ON zet open je in feite de PTU-valve (klep), zie het
schema op de vorige pagina, waardoor de vloeistof bij
de PTU-motor komt zodat het hydraulisch aangedre-
ven kan worden. De PTU zet dan het groene systeem
op een druk van 2500psi.
Dit alles betekent dat als alle gele pompen zijn uitge-
vallen en de groene door de motor aangedreven
hoofdpomp ook uitvalt, de PTU niet in staat is om te
pompen. Maar… het gele systeem heeft een derde
pomp een back-up noodpomp: de DC (Direct Current,
gelijkstroom) pomp. De DC-pomp is een alternatieve
bron van  hydraulische vermogen en wordt gebruikt
voor neerlaten van het landingsgestel en de remmen
in geval van nood. De vloeistof komt van een specifiek
deel van het gele reservoir dat niet aangewend kan

worden door andere pompen. In het hydraulische sub-
paneel is een schakelaar om de DC-pomp op ON te
zetten, op OFF, of op Emergency BATTery.

De hydraulische accumulators

In het schema staan twee accumulators aangegeven
maar er kunnen extra ingebouwd zijn bijvoorbeeld
voor een airstair (ingebouwde trap onder de deur). De
accumulator is een unit waar hydraulische vloeistof
wordt opgeslagen als er niet direct behoefte aan is
maar hij blijft onder ‘werkdruk’ zodat hij meteen weer
kan worden aangewend in het systeem indien nodig.
In de unit zit een zuiger met aan de linkerkant de
vloeistof onder druk en rechts ervan zit stikstof. Als de
druk in het systeem nul zou zijn zou de zuiger door de
stikstof volledig naar links geduwd worden. Maar als
de druk boven de 1000 psi komt gaat de druk van de
stikstof in gelijke mate stijgen als de druk van de hy-
draulische vloeistof. De druk van de stikstof kan wor-
den afgelezen op een klok verbonden aan de accumu-
lator zodat de druk van de hydraulische vloeistof ge-
checkt kan worden.

Anti Skid & Lift Spoilers

Het anti skid en lift spoilers subpaneel (zie volgende
pagina) bevat twee onafhankelijke systemen die naar
hun aard in twee verschillende categorieën vallen. Het
anti-skid gedeelte van het subpaneel behoort tot het

de lift spoilers



landingsgestel en is gemaakt om zeker te stellen dat,
indien er hard geremd wordt de wielen niet blokkeren,
dat kennen wij voldoende uit de auto-industrie. De
meest linkse schakelaar die voor de anti-skid functie is
heeft drie standen: ON (gekoppeld aan DC BUS 2),
OFF, of BATT om hem te koppelen aan de Emergency
Battery Bus.

De Lift Spoilers

▪ Een compleet ander systeem dat onderdeel is van
de Flight Controls. Hun hoofdfunctie is lift te verminde-

ren en ze worden alleen op de grond gebruikt. Er zit
een beveiliging in die voorkomt dat ze gebruikt worden
in de lucht. Er zijn drie lift spoilers op elke vleugel, de
buitenste, de middelste en de binnenste. De middelste
en de buitenste worden genoemd de groene spoilers in
navolging van het hydraulische systeem dat ze in wer-
king stelt. De binnenste spoilers zijn de gele spoilers.
YEL en GRN kan je ook terugvinden op het anti skid &
lift spoilers subpanel boven de twee rechter schake-
laars, die zorgen voor de power aan of uit. Links daar-
van zit de AUTO SPLR schakelaar. Op On staan de auto
spoilers aan en ze zijn dan geladen voor automatisch
in werking treden op het moment van de landing
(toetscombinatie SHIFT + /). Op OFF staat dit uit. Om
ze te laten werken moeten ook de YEL en GRN schake-
laars op ON staan om de hydraulische vloeistof toe-
gang te verlenen, maar dat is niet de enige voorwaar-
de waarmee ze gaan werken, want verder moeten ook
aan de volgende condities voldaan zijn:

▪ De wielen van het hoofd landingsgestel moeten
draaien

▪ Tenminste drie van de vier gashendels moeten op
idle staan

▪ Het Anti-Skid systeem moet aan staan en ook wer-
ken

De BAe varianten (de oudere toestellen) hebben geen
automatische lift spoiler werking. Maar ik bespreek in
deze serie alleen de AVRO-varianten.

Over deze nieuwe serie: ik ben nu eens begonnen met
de systemen want zeker bij zo een gecompliceerd
vliegtuig, dus een programma waarop je stevig moet
studeren is het altijd zo dat men zo snel mogelijk naar
de Flight Management Computer wil, naar de tover-
doos die alles regelt. Logisch want dat ding is machtig
interessant. En dan worden de andere systemen soms
een beetje verwaarloosd. Vandaar deze ongewone
opening. Trouwens, zoals gezegd staat er in het ar-
chief een vertaling van de quick start manual waarmee
je vrij snel de weg vindt en vooral een uitgebreide uit-
leg over de FMC krijgt.

Dus in de volgende aflevering weer een compleet sy-
steem. Waarschijnlijk het persluchtgedeelte voor o.a.
de drukcabine.

Erik

De meest gebruikte straalmotor voor passa-
giersvliegtuigen is de turbofan

want hij bestaat uit een turbine met een grote fan
(schoepenrad) erop. Heel simpel uitgelegd kan de
werking worden gereduceerd tot vier woorden:
aanzuigen, samenpersen, ontploffen, blazen.

Het eerste dat opvalt is een gigantisch grote van veel
bladen voorziene fan aan de kant van de intake. Deze
sterke fan zuigt (sucks) de lucht aan aan de voorkant
en zorgt ervoor dat de lucht achter de fan op hoge
snelheid komt. Een gedeelte van de lucht wordt niet
om de kern van de motor heen geleid maar wordt in
de compressor ‘getrechterd’, een soort buis die naar
achteren nauwer wordt en waarin vele draaiende
schijven met kleine bladen gebouwd zijn. Dit perst de
lucht snel samen (squeezes) waardoor de lucht veel
dichter en ook warmer wordt en ook explosiever als er
brandstof aan toegevoegd wordt. En hier begint het
plezier. Als brandstof wordt toegevoegd is slechts een
vonk voldoende om het mengsel te ontsteken. Door
de ontsteking zet het mengsel super snel uit (bang).
Het snelle uitzetten van het mengsel genereert een
massieve hoeveelheid druk die eruit moet, uit de mo-
tor. En die weg naar buiten zit aan de achterkant.
Daar zit een andere buis met ronddraaiende schijven
met bladen die gaan draaien door het uitzettende gas.
En dit is de turbine. Aan het einde verlaat het gas de
turbine met hoge snelheid en levert zo een kracht
naar voren (blow) maar levert ook de kracht voor het
laten draaien van de grote fan aan het begin. En die
kan tot 90% van de thrust (aandrijving van het vlieg-
tuig) leveren terwijl het restant van de thrust door de
turbine wordt geleverd.

fan
turbine

compressor
Combustion chamber





Airport2Sim Amsterdam
aflevering 2. Welke banen gebruiken ze?

In de vroege ochtend als vooral de grote KLM-
familie moet uitvliegen heeft men twee banen
voor vertrek nodig en één baan voor aankomst.
Dat is de situatie hier links. Er komen ook veel
vliegtuigen binnen ook van de KLM maar het
aantal vertrekkende is meestal groter dan de
binnenkomende. De arrivals zijn hier op de baan
18R en vertrek is van de banen 24 en 18L. 18R is
een niet erg populaire baan door de bijzonder
lange taxiway. De taxiway is wel veilig. Maar af-
hankelijk van de windrichting kan je tot 20 minu-
ten onderweg zijn. Piloten zijn daar niet dol op
want wat moet je tegen elkaar zeggen geduren-

de zo een lange rit? Waar komt dat precies door
dat je eventueel zo lang onderweg bent? Schip-
hol heeft een van alle andere vliegvelden afwij-
kende regel dat je tijdens het taxiën geen banen
mag kruisen en afhankelijk van het verkeer op

S C H I P H O L
KLM bepaalt de banen

aflevering 2



baan 18C/36C moet
je dan ‘om de zuid’ of
‘om de noord’. Om
het zuiden naar de
platforms is korter.
Men wil niet dat taxi-
end verkeer last heeft
van jetblast van
vliegtuigen die net
begonnen zijn aan de
take-off. Perfect ge-
regeld dus, zoals al-
les in ons land perfect
geregeld is. En dat
18R/36L zo ver van
het platform ligt is
puur om milieurede-
nen. Schiphol ligt in
een dichtbevolkt ge-
bied. En men heeft
ook onderzocht of
mensen in de omge-
ving van Schiphol
meer en sneller kla-
gen dan omwonen-
den van vergelijkbare
velden in het buiten-
land. Dat schijnt in-

derdaad zo te zijn. Dit is natuurlijk gewoon een
uitslag van een onderzoek en ik ga hier zelf geen
mening geven. En dan heeft men nog een extra

beveiliging die je hier
ziet: Y2 en Y1: pun-
ten waar je moet
stoppen en waar je
eerst gecleared moet
worden om door te
mogen gaan. Aan de
36C kant van de baan
zit eenzelfde con-
structie: Z1 en Z2.

Het banengebruik
verandert naarmate
de dag vordert en

men volgt vooral het landings- en vertrekpatroon
van de KLM. Er wordt dan overgegaan van de
vertrekmodus naar de aankomstmodus. Die je
hier ziet. Baan 18R en 18C is aankomst en baan
24 is vertrek. En weet je, het werkt ook nog alle-
maal. Deze constructie van landings- en vertrek-
modus is de meest gebruikte op Schiphol.

Wat nu als de wind volledig draait? Tot nu toe
kwamen de vliegtuigen landen vanuit het noor-
den maar hoe zit een en ander in elkaar als ze
vanuit zuidelijke richting moeten landen? Dan
gaat het toch een beetje afwijken van de stan-
daard logica want op Schiphol kan je niet op alle
banen landen. Kijk maar: baan 36L, baan 18L en

baan 09. Geen enkele voorziening voor landen,
geen PAPI-lichten of zo, geen touch down mar-
kings, helemaal niets. Natuurlijk kan je daar lan-
den in geval van nood maar normaal worden
deze niet als landingsbaan gebruikt.

Bij een noordenwind kan gebruik gemaakt wor-
den van de banen 36L. 36C. 06 en 36R. Een
combinatie van 36C en 06 is geen goede configu-
ratie omdat je dan kruisende koersen krijgt, dus
06 wordt gecombineerd met 36L of 36R voor het
landen. Dat zie je op de volgende pagina. Met



een harde wind pal uit het noorden is 06 geen
bruikbare baan meer en die vervalt dan. De
praktijk is dat met kiest tussen 06 met 36R als
de ene variant en 36R en 36C als de andere. 36L
wordt niet snel ingezet bij het landen (18R dus
wel). En dan is er nog een oostelijke en een wes-
telijke nadering maar die wordt niet snel ingezet.
Als je de richting van de banen bekijkt zie je dat
er vooral rekening is gehouden met nadering
vanuit het zuiden of vanuit het noorden. Schiphol
heeft niet veel te bieden bij een nadering vanuit
het westen of oosten en als men noodgedwongen
hiervan gebruik moet maken levert dat massieve
vertragingen op. Als je wel eens video’s tegen-
komt van vliegtuigen landend op Schiphol die
dan behoorlijk tekeer gaan bij de landing dan zijn

dat meestal video’s met harde wind pal west of
oost maar nog steeds landend in de noord-zuid
richting of eventueel op de Kaagbaan. Men houdt
zo lang mogelijk vast aan de noord-zuid configu-
ratie. Ook nog even een overzichtskaartje van de
banen om het wat te vereenvoudigen. Baan 24
wordt weinig gebruikt voor landen omdat er geen
ILS, maar slechts een VOR-approach is. Dus

baan 27 wordt zelden gebruikt als enige moge-
lijkheid tot landen. Dan gaat met liever over naar
een combinatie van van baan 27 en baan 22.
Baan 22 is de oudste en de kortste baan maar is
in principe nog lang genoeg voor de airliners.
Omdat 22 alleen een CAT I  ILS heeft zijn er be-
perkingen bij slecht zicht. De 747 is iets te groot
voor baan 22.

Ze (hullie, de verkeersleiders) kunnen dus allerlei
combinaties maken in het banengebruik maar er
is een andere beperking, inderdaad het milieu,
geluidsoverlast. De noord-zuid configuratie levert
de minste beperkingen op. Als we andere banen
gebruiken komen we op een gegeven moment
aan de limiet van het aantal landingen en dan
moeten we iets anders verzinnen. Het wordt alle-
maal gestaffeld, het aantal landingen op deze
geluidsoverlast gevoelige banen.
De basis is twee banen voor vertrek en een voor
landing of andersom twee voor landing en een
voor vertrek met nadering vanuit het zuiden of
vanuit het noorden en kunnen we dat ook in de
flight simulator? Het is onwaarschijnlijk dat het



programma voor het AI-verkeer hier een voorzie-
ning voor heeft. Bij Schiphol van FlyTampa heb
je voor de opzet wel een keus uit de vier wind-
richtingen maar dan staan er vanuit die windrich-
ting vier banen tot je beschikking en dat is niet
overeenkomstig de realiteit. Ik zou zeggen: ge-
woon even een stukje programmatuur schrijven.

Nog even: als je op de UK vliegt en vertrekt van
baan 36C is er geen directe vertrekroute (SID) in
de richting van Engeland. Engelse piloten vinden
het maar vreemd dat ze alleen maar baan 36L,
de verste baan tot hun beschikking hebben om
meteen te kunnen afbuigen naar het westen.
Inderdaad wordt het verkeer in deze richting vrij-

wel altijd afgehandeld via baan 36L. Mocht die
niet in gebruik zijn en moet je starten van baan
36C dan geven ze je een clearance voor runway
heading tot een hoogte van 2000ft en daarna
moet je de radiaal 242 van de Spijkerboor VOR
oppakken en dat is richting Engeland. Op die ma-
nier kunnen ze goed volgen wat je aan het doen
bent en dat kan je gewoon op heading hold vlie-
gen wat misschien niet zo nauwkeurig is maar ze
willen je ‘out of the way’ hebben. Op de FMC van
het plaatje hier is de FIX SPL op het scherm ge-
zet zodat je daar lekker mee kunt gaan stoeien.

Er zijn veel korte filmpjes op You Tube te vinden
over van alles op Schiphol en ook de KLM. Je zou

eens kunnen beginnen met https://www.you
tube.com/watch?v=gsEk77yNF2o die over het
banengebruik gaat en dan vind je in de rechter
kantlijn nog veel ander moois. Korte filmpjes met
geen al te grote diepgang. Wel leuk.

Erik.

Airport2Sim is een nieuwe trainingsserie voor het
begrijpen van grote ingewikkelde luchthavens,
waarbij echte piloten die op de betreffende lucht-
haven vliegen een deel van het commentaar leve-
ren. Al eerder verschenen tutorals voor de
Majestic Bombardier Q400 en de PMDG Boeing
777 in de serie Airline2Sim. Ga hier eens kijken,
het is zeker interessant:
https://www.airline2sim.com/course/
airport2sim-amsterdam/ en
https://www.airline2sim.com/

https://www.youtube.com/watch?v=gsEk77yNF2o
https://www.youtube.com/watch?v=gsEk77yNF2o
https://www.airline2sim.com/course/airport2sim-amsterdam/
https://www.airline2sim.com/course/airport2sim-amsterdam/
https://www.airline2sim.com/


Avonturen in de Lasloods
Van mijn aanvankelijke voornemen om deze keer
eens 'licht te reizen' kwam weinig terecht. Naast
gepland joystickje en laptop vroegen beamer, scher-
men, kabels en een desktop om een plaatsje in de
auto op weg naar de Lasloods in Vlissingen. Daar
werden de Zeeuwse Luchtvaartdagen gehouden.
Niet te verwarren met de Zeeuwse Vliegdagen die
we deze zomer op EHMZ bijwoonden. En eigenlijk
heet het Vlissings evenement "War, wings and con-
crete". De naamgeving is op zijn minst verwarrend
en vooral onhandig. En voor je het weet beland je
in de politiek. De historie daarachter zal ik u bespa-
ren en behoort naar mijn idee tot het verleden.

In alle vroegte aangekomen was het er akelig
stil...maar al snel kwamen andere auto's aansjezen
en kon begonnen worden met ruimte verkennen,
uitladen en.…
....de plattegrond was duidelijk; dáár komen de
flightsimmers en dáár de zendamateurs. We kregen
echter een schimmig hoekje toegewezen waar in
niets was voorzien. Géén tafels, géén stoelen. De in
allerijl tevoorschijn gehaalde vochtige marktkramen
konden ons niet bekoren dus werd overgegaan tot
een strategisch spelletje landjepik en daarna was
iedereen voorlopig weer tevreden.

Jan&Jan, Jos, Cor en Ron namen hun kleine territo-
rium in bezit en al snel bromden en vlogen we met
C69, Lancaster en B17 in het virtuele luchtruim.

De eerste bezoekers stonden op enige afstand te kij-
ken wat we allemaal uitvoerden maar werden na
enige minuten beleefd doch dringend verzocht
plaats te nemen en het ook eens te proberen. Een
voor ons bekend beeld: pappa er achter met de ar-
men over elkaar en kindjelief mag simvliegen.

Maar menig pappa werd uitgedaagd en probeerde
het ook eens en stond daarna opgetogen weer op uit
de vliegersstoel. De winderige entree gaf ons een
echt gevoel van propwash, ook al vanwege de heer-
lijke kerosinelucht die de rondvluchtheli binnen-
blies. We voelden ons helemaal thuis.
'Time flies' en maakt ook hongerig. De gele pols-
bandjes verschaften toegang tot de Bibelebonse rijs-
tebrijberg van broodjes en al wat daar bij hoort.
Klasse!



Al met al vlogen de twee dagen snel voorbij met weer flinke
promotie voor onze HCC en hobby. Weer enkele namen
genoteerd voor de Notam en daarmee mogelijk geïnteres-
seerden voor onze avonden - en binnenkort mogelijk midda-
gen - in 's-Heer Arendskerke.

Ron

Foto’s Cor en Erwin de Rijke



In de vorige aflevering bekeken we
de fascinerende wetenschap van de
meteorologie en hoe piloten leren
de verschijnselen van het weer te
herkennen en wat voor invloed ze
hebben op de omstandigheden. En
dit gaan we verder uitbreiden door
specifiek het effect van wind op ons
vliegtuig uiteen te rafelen.

Voorspellen wat ons te wachten staat

We hebben gezien dat wind veroorzaakt
wordt door verplaatsing van ‘lichamen’
van lucht doordat de atmosfeer rond de
aarde circuleert en hoe piloten de te
verwachten windrichting en windkracht
kunnen afleiden zelfs van een basis me-
teorologische synopsis kaart. Maar het
moderne wereldwijde meteorologische
netwerk maakt het wetenschappers mo-
gelijk veel nauwkeuriger voorspellingen
en weerberichten te genereren. Vliege-
niers maken dankbaar gebruik van zo
ongeveer de meest gedetailleerde voor-
spellingen die beschikbaar zijn en die
eenvoudig online te vinden zijn.
Het eerste nuttige weerrapport is het
Meteorological Aviation Report (METAR)
dat in feite een rapport is van de actuele
condities opgemeten op een gegeven
locatie, vaak een vliegveld. Deze zijn
meestal geautomatiseerd zeker op klei-
nere velden en meer afgelegen locaties.
Zij kunnen nuttig zijn zeker als je de
huidige condities wilt weten of die van
een korte tijd geleden. Een voorbeeld
van een eenvoudig METAR -bericht is
bijvoorbeeld:
YMML 01700Z 05002KT 9999 - RA
FEW036 OVC059 12/10 Q 1029 NO-
SIG–
schrik niet van deze codes want ze zijn
tamelijk rechtstreeks als je eenmaal aan
ze gewend bent geraakt en bovendien,
je kunt alles makkelijk vinden op het
net. Bijvoorbeeld, deze bovenstaande
METAR is voor YMML (Melbourne, Au-
stralië) voor de eerste dag van de
maand op het tijdstip van 0700z (0700

Greenwich Mean Time van de Universele
Tijd Coördinatie).
De wind komt van 050° met 2 knopen,
er is onbeperkt zicht (9999) maar er is
wel enige regen in de buurt met de basis
van een paar wolken  op 3.600ft. De
bovenliggende bedekkende (12/10) wol-
kenlaag heeft zijn basis op 5.900ft. De
op dat moment heersende temperatuur
is 12°C en het dauwpunt is 10°C. QNH is

1029 hPa en NOSIG meldt ons dat er
geen weer is dat belangrijk om te weten
zoals onweer, squals, enz.
Meestal is de Terminal Area Forecast
(TAF) voor ons nuttiger bij het plannen.
Dit is een weerbericht of voorspelling
van wat het weer zal zijn gedurende de
periode van de voorspelling en zal eer-
der gegeven worden door een weers-
voorspeller dan door een computer,

zoals bij een METAR. Probeer bijvoor-
beeld de TAF te ontcijferen voor EGLL
(London/Heathrow):
TAF EGLL 010503Z 0106/0212
04010KT CAVOK TEMPO 0114/0119
05015G25KT.

Als VFR-piloot is het andere en uiterst
nuttige weerbericht dat wij moeten be-
studeren alvorens aan onze cross-coun-
try vlucht te beginnen de Area Forecast
(ARFOR). Dit is een weerbericht dat een
veel uitgebreider gebied beslaat en is
het type weerbericht dat piloten voorziet
van het weer dat zij en route tegen zul-
len komen eerder dan het weer boven
een bepaald vliegveld. Een waardevolle
set gegevens ingebouwd in de ARFORs
zijn de winden op hoogten. Zoals we
zullen zien is voorkennis hebben van de
winden hoe die op grotere hoogten zul-
len zijn, erg fijn om ons beter voor te
bereiden voor de vlucht en dat zal resul-
teren in een accurate en efficiënte navi-
gatie. Op de volgende pagina is een
gedeelte van een echte ARFOR en ook

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pilot
series over de grondbeginselen van
het vliegen. In de tussentijd is er
veel, veel verbeterd aan vooral de
add-ons voor de flight simulator.
Het werd daarom tijd om deze se-
ries te herschrijven met gebruikma-
king van deze nieuwe add-ons van
hoge kwaliteit. Dit is de vertaling
van les 8 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



dit is niet moeilijk te interpreteren.
De wind op 2.000ft bijvoorbeeld wordt
verwacht te komen van 60° met 15 kno-
pen. De code PS03 (vierde kolom) infor-
meert ons dat de luchttemperatuur op
10.000ft naar verwachting +3°C zal zijn,
terwijl die ‘MS04’ (-4°C) op 14.000ft zal
zijn. En dit kan helpen bij de beslissing
om niet boven de bevriezingsgrens te
vliegen waar kans op ijsafzetting kan
ontstaan hetgeen kan resulteren in
slechte prestaties of erger.

Vectors 101

We leren hoe we deze informatie in de
praktijk kunnen gebruiken in de volgen-
de aflevering waar we een nieuwe navi-
gatie-oefening zullen vliegen maar laten
we voor nu eens een korte vlucht maken
om een aantal zeer fundamentele regels
te laten zien.

Je ziet hier een vliegtuig dat over een
stad heenvliegt met een snelheid van
120 knopen (120 nautical miles per uur)
bij geen wind. Als we de vlucht zouden
vervolgen vliegend in dezelfde richting
voor een uur mogen we verwachten dat
we 120 nautical miles zijn opgeschoten -
inderdaad, nogal recht op en neer. Als
we dezelfde route vliegen met een wind
op de kop van 20 knopen zal onze snel-

heidsmeter nog steeds 120 knopen aan-
wijzen maar onze snelheid over de
grond (onze groundspeed of GS) zal zijn
120-20 = 100 knopen en het plaatje
hierboven laat data duidelijk zien. En
natuurlijk is het omgekeerde van toe-
passing bij, laten we zeggen, 20 knopen
wind op de staart (tailwind).
Maar de kans dat de voornaamste wind
precies op de kop of op de staart staat is
erg klein. Meestal heeft de wind een

dwarswind component ten opzichte van
je track (pad over de grond). De afbeel-
ding laat een boot zien die een rivier
oversteekt. De stroom laat de boot dui-
delijk afdrijven met de stroom mee. De
ervaren schipper zal dan de richting van
de neus of anders gezegd de heading
veranderen in de richting van de stroom
om deze drift error, het afdrijven, te
compenseren waardoor hij de rivier zo
kort mogelijk oversteekt.

Op het plaatje hieronder starten wij in A
en laten we voor het begin hier aanne-
men dat de wind uit 90° komt met een
sterkte van 10 knopen. (Hij blaast dus
vanuit de richting 90° met een wind-
kracht van 10 nautical miles per uur) en
wij vliegen met een airspeed van 60

knopen. Inderdaad die airspeed is een
beetje laag en een beetje onrealistisch
maar het maakt het op deze manier wat
makkelijker om de essentie te pakken
die we daarna kunnen toepassen op elke
andere combinatie van vliegtuig- en
windsnelheden. Deze snelheden kunnen
worden weergegeven als vectors die in
onze simpele scenario afgebeeld worden
als eenvoudige lijnen op schaal die zo-
wel richting als snelheid vertegenwoordi-
gen. De lijn A-B is de vector die laat zien
dat het vliegtuig op 360° vliegt met 60
knopen. De lijn B-C is de vector die laat
zien dat de wind van 90° komt met een
snelheid van 10 knopen. Met een oogop-
slag kan je zien uit de resulterende track
A-C, dat de wind het vliegtuig naar links
duwt ten opzichte van de gewenste
track. Als we gedurende een uur volgens
de lijn A-C zouden vliegen kan je con-
stateren dat we ons 60nm over de grond
hebben verplaatst maar ook 10nm naar
het westen. Hoe corrigeren we dit? We
moeten duidelijk de neus in de wind
draaien maar hoeveel? Om dit uit te
vinden berekenen we eenvoudigweg de
hoek ‘X’. Eenvoudigweg? Ja dus. Door
gebruik te maken van een slim regeltje
dat door zeevarenden en vliegeniers al
heel lang wordt gebruikt.

De 1:60 regel

In zijn simpelste vorm zegt deze regel:
als je een afwijking van 1 nm van de
track hebt nadat je een vordering van
60nm hebt gemaakt, heb je een lateral
error (niet meer op track) van 1 graad.
Als we deze regel toepassen op de af-
beelding hiernaast kan je de regel in dit
geval dus lezen als: als je een afwijking
van 10 nm van de track hebt nadat je
een vordering van 60nm hebt gemaakt,
heb je een lateral error van 10 graden.
En daaruit volgt dat de hoek ‘X’ 10° is.
En in praktische termen, als we onze
reis op A begonnen met een heading
van 10° zouden we een uur later op B
arriveren en wel precies op track.De 1:60 regel is een simpel

en erg sterk stuk gereed-
schap voor navigators



Als je de 1:60 regel zou gebruiken ter-
wijl je met een snelheid van 120 knopen
vliegt zou je laterale track error 5° zijn
oftewel een heading vliegen van 5° laat
je precies op track 360° eindigen na een
uur. En je gaat het waarderen dat je in
staat bent een paar snelle berekeningen
uit het hoofd te maken om je gewenste
track (de koers over de grond) te hand-
haven als je eenmaal weet wat de bepa-
lende windrichting is.
Maar natuurlijk hebben we niet altijd
wind of tracks die zo mooi uitkomen.

Deze afbeelding is een vector diagram
voor een ander scenario met een air-
speed van 100 knopen, een heading van
225° en wind 180°/20 knopen. Als je
gebruik maakt van pen en papier en een
lineaal en gradenboog kan je vrij snel de
resterende track over de grond uitreke-
nen. De winkels voor piloten bieden
lineaal/gradenbogencombinaties aan in
alle soorten en maten of gebruik simpel
de lineaal en gradenboog van plastic
zonder prijsopdrijving, zoals je die al als

arme student gebruikte. Als je nauwkeu-
rig deze vectors op papier uittekent en
alles op schaal tekent kan je zien dat de
resulterende track over de grond 233°
zal zijn of anders gezegd een track error
van 233° - 255° = 8°. Dus als wij onze

225° willen vliegen moeten wij een hea-
ding vliegen van 225° - 8° = 217°.
Die zuidelijke wind in dit voorbeeld le-
vert ook een kleine component van wind
op de kop. Als je nu de maat opneemt
van de resulterende ground track vector

(poeh, poeh, moeilijk, gewoon de rode
lijn) kan je ook zien dat je snelheid over
de grond, je groundspeed ongeveer 85
knopen zal zijn. En met deze uitkomst
kunnen we nu onze ETA, Estimated Time
of Arrival bepalen.

Maar ho even, er is meer

Vectors en de 1:60 regel kunnen ge-
bruikt worden in nog heel wat andere
situaties. In de afbeelding linksonder op
deze pagina kan je zien dat, door het
vastleggen van een echte fix we kunnen
berekenen wat nu de feitelijke wind was
waarmee we gevlogen hebben. Laten we
veronderstellen dat we vertrokken zijn
op onze eerste leg met een heading van
060° bij 120 knopen. Na een uur vliegen
op deze koers komen we op een uitste-
kende herkenbare fix die we daar bene-
den waarnemen en die ons tot onze
schrik op een 30nm zuidelijker plek
plaatst dan het punt waar we dachten
uit te komen. We kunnen natuurlijk be-
grijpen, dat om zoveel zuidelijker uit te
komen we stevig geduwd zijn door een
voornamelijk noordelijke wind maar we
kunnen ook de feitelijke windkracht be-
rekenen en ook de richting door weder-
om de vectors te gebruiken. Door
zorgvuldig deze vectors op papier te
zetten en door de resulterende blauwe
wind-leg te meten kunnen we berekenen
dat de wind ongeveer 360°/30 knopen
was. Door de 1:60 regel te gebruiken
kunnen we ook afleiden dat, als we 30
nm van de track af zijn na 120nm ge-
reisd te hebben we dit gelijk kunnen
stellen met 15nm van de track af na een
trip van 60nm hetgeen dan weer over-
een komt met een track error van 15°.
En al deze informatie kunnen we gebrui-
ken om ons te helpen bij de rest van
onze reis. En als het in je hoofd nu alle-
maal behoorlijk aan het rondzwemmen
is ontspan dan want we zullen dit alle-
maal gaan gebruiken in onze nieuwe
navigatie-oefening in de volgende afle-
vering waar alles tezamen komt. Inder-

Lange-afstands-navigators uit vervlogen tijden vertrouwden op de 1:60 regel en
vulden de navigatie aan met fixes (een echte positie dus geen gis) verkregen met
astronavigatie (sterretje/zon schieten).

‘Good airmanship’ houdt altijd in dat je weet waar je bent en waar de dichtst-
bijzijnde landingsmogelijkheid is.



daad, werken met vectors kan soms
moeilijk zijn om het te pakken te krijgen
maar geen enkele introductie tot naviga-
tietechnieken is compleet zonder deze
stof. En als je even gaat zoeken op het
web naar de 1:60 regel kom je meer
dan voldoende discussie over dit onder-
werp tegen.

Nu even diep ademhalen

Omdat general aviation piloten niet de
luxe hebben van een toegewijde naviga-
tor naast zich komen we er natuurlijk
achter dat het moeilijk is om deze me-
tingen en calculaties in een stuiterend
vliegtuig uit te voeren. Dus om het leven
net even iets makkelijker te maken als
we eenmaal in de lucht zitten plannen
goede piloten vooruit en gebruiken zij
weerberichten en een flight computer
voor het uitzetten van de heading en
groundspeed die ze hoogst waarschijn-
lijk tegenkomen op de geplande route.
In oudere tijden toen uw schrijver nog
maar een jonkie was werd een reken-
schijf gebruikt voor deze berekeningen
en op de achterkant stond een uiterst
nuttig gereedschap dat het piloten mo-
gelijk maakte om snel vectors te bere-

kenen zoals correctiehoeken voor wind,
snelheid over de grond, enz. Je kunt ze
nog steeds kopen bij vestigingen voor
pilootbenodigdheden en in dit digitale
tijdperk kan je ook gratis versies vinden
voor je smart phone en tablets in de app
stores. Maar voor het doel van deze se-
ries zijn wij zo gelukkig dat er een online
versie bestaat die we intensief zullen
gaan gebruiken vanaf nu.

De volgende keer

Maak je riemen vast nadat we aan boord
gegaan zijn voor een lange navigatie-
oefening in Noord Amerika waar we alles
samen zullen brengen wat wij tot nu toe
geleerd hebben in deze navigatieseries
en we ook gaan kijken hoe we moeten
navigeren met de winden daar boven.

Leren kaartlezen en die kennis toepassen levert je belangrijke herkenningspun-
ten daar beneden en is een van de sleutelvaardigheden voor piloten.

Een fix op zicht daar beneden is een stuk makkelijker te maken bij een hoogdekker.



De nieuwe kalender voor 2020 die Ron weer het nodige gepuzzel heeft gekost. Het kan zijn dat multiplayervluchten kort na elkaar val-
len maar dat is niet anders doordat we willen vasthouden aan het eerste-donderdag-en-derde-donderdag-schema.




