
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

Vliegen met lichte
vliegtuigen
Een nieuwe serie van Peter Stark:
een gids voor beginners deel 1.
Waar dit heen gaat? Ik weet het
niet, maar voor beginners is het
behoorlijk ingewikkeld geworden
met meerder flight simulators en
binnenkort ook weer een nieuwe
van Microsoft. Ik denk dat Peter
een beetje orde in de chaos gaat
scheppen.

Saitek  Zelfbouw Cockpit
Saitek/Logitech systeem (door Cor
de Rijke & Peter de Water)

Eigenlijk redelijk simpel en ook
redelijk betaalbaar. Ziet er goed
uit en de heren hadden er ple-
zier in, in het bouwen ervan.

S C H I P H O L
Deel 3. Aan de gate, catering
gaat aan boord en fuel en passa-
giers en wellicht een wisseling
van de bemanning. Dat als in
ongeveer 35 minuten. En dan
taxiën naar de baan. Schiphol
heeft een strikt systeem voor
dat taxiën.

Notam 252  december 2019hcc zeeland!

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

Quality Wings de Ultimate BAe
146 Collection deel 2  air supply
(perslucht)

Ik ga door op de lange eenzame
weg die je bewandelt als je, ei-
genwijs als ik ben, altijd precies
wilt weten hoe iets in elkaar zit.
En dan ook nog anderen ermee
vervelen met al die verhalen
over de hydrauliek en over
perslucht.

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van
21 november j.l. in 's Heer Arendskerke

nagement system). Ook hier dank aan Andre die de puntjes op de begrip-
pen -i zette.

Jos legde ons een raar probleem voor: de taakbalk leidt een eigen leven
en verspringt willekeurig. Wie herkent dit probleem en weet een oplossing?

Leen had zijn moed bij elkaar geraapt en vroeg naar de betekenis van en-
kele raadselachtige begrippen uit de moderne internet media wereld. Nu
hebben we in onze groep geen last van kennisschaamte en gezamenlijk
plozen we begrippen als podcast, weblog, vlog en blog uit. Goed dat je het
vroeg Leen, zo worden dingen duidelijk voor iederéén.

Dick Stam kwam uit Breda gereisd in de hoop dat wij een antwoord had-
den op zijn twee vragen. Enige vooruitleg is op zijn plaats. Hij gebruikt een
door hem ver doorontwikkelde FS9 (ook wel fs2004 genaamd) met Orbx
global -achtige aanpassingen in de textures. Ron kon zich helemaal her-
kennen in het adagium : "als iets goed en tot volle tevredenheid werkt,
bedenk dan goed waarom je alles overhoop zou gooien". Hoe dan ook, het
vliegt als een speer en toch...is er een oplossing voor het voortijdig ver-
dwijnen van 'Autogen' (min of meer willekeurig geplaatste bomen en huis-
jes als stoffering van een landschap), was zijn eerste-, en onregelementair
gedrag van fueltrucks zijn tweede vraag. Nou, gooi het maar in de groep.
Nu zijn wij -op uitzondering na- niet zulke peuteraars in 'Configfiles' (*.cfg
bestanden waarin de voorwaarden voor een programma bewerkt kunnen
worden). Hopelijk dat onze Notamlezers meer hulp kunnen bieden.

Jan Kerkhove bracht nog even het indertijd door Henk geintroduceerde
programmaatje FS RealWx onder de aandacht. Weer voedsel voor de dis-
cussie of we met 'echt weer' vliegen of niet..

Carlo had weer nieuwe FS2020 'teasers' op het scherm en met die promo-
tievideo's krijg je het zaaltje wel stil hoor. Leuke discussies gebaseerd op
speculatie doen ons alleen maar meer uitkijken naar de release. Maar dat
is misschien ook de bedoeling van de videootjes..

Geen afterglow in de bar maar een duik in de spits. Tja, de middag heeft
vóór- maar ook nadelen.

Ron.

Een bijzondere avo.....ehh... middag. Niet in het minst door
de aanwezigheid van enkele gewaardeerde leden die we al
enige tijd niet meer zagen. We hopen dat gezondheid en om-
standigheden het toelaten dat we iedereen deze winter blij-
ven zien in 's-Heer Arendskerke. Heel blij zijn we ook met
drie nieuwe gezichten: Ed Cornelisse, Dick Stam en -al eens eerder ge-
weest- Roel Verdam. We gaan er aan werken dat ze zich snel thuis voelen
bij ons. Voor Ed en Roel worden basiscursussen geregeld zodat ze binnen
de kortste keren met alles kunnen meedoen. Daarom verklaren we de ko-
mende tijd alle afko's. Misschien ten overvloede: voor iederéén staan de
simulatoren klaar voor een dagje trainen in starts en landingen, circuitvlie-
gen en navigatie op klassieke instrumenten. Even een telefoontje 0118
567 567 en je bent weer een dag onder de pannen.

De rondvraag gaf diverse kleine problemen prijs. Ko heeft een nieuwe PC
gebouwd. Geen kleintje; kosten noch moeite zijn gespaard. Maar hij krijgt
niet de performance die verwacht mag worden. Korte zwartflitsen laten
hem nog zorgelijker kijken dan we van hem gewend zijn… Als beste waar-
schijnlijkheid kwam videodriver update er uit rollen. Een tweede probleem
is dat JoinFS en Little NavMap zijn flightsimulator niet (her)kennen. Nou
hoeven we Ko niets te vertellen over deze programma's; hij heeft voor ons
manuals geschreven hierover… en toch… Enkele tips uit de groep gaven
hem touwtjes om aan te trekken en we hopen dat het goed komt. O ja,
zijn tas met overbodige hardware vond gretig aftrek.

Roel zat in een tweeschermen worsteling. Met elkaar kwamen we op sur-
round van NVidia (EyeFinity bij AMD) waarbij de pixelgrootte horizontaal
verdubbelt en daarnaast het extended bureaublad waar meer ruimte wordt
geboden voor programmavensters in hun eigen pixelverhouding. Een lasti-
ge materie die veel voorstellingsvermogen vereist, en laat dat nou nèt het
sterke punt zijn bij flightsimmers.

Voor onze ATC- en Havendienstmedewerker Hennie zetten we gezamenlijk
stekken voor hoe en wanneer we ATIS (in de luchtvaart: automatic termi-
nal information service) gebruiken tijdens onze mp's (multiplayer internet-
vluchten). Andre gaf nog een uiteenzetting over de materie en de
conclusie was dat voor onze mp's de ATIS best al beschikbaar is als we op
cruiselevel zijn;  in elk geval ruim vóór de TOD (top of descent). Ieder kan
zo aanpassingen via de CDU (control display unit) in de FMC (flight ma-
nagement computer) invoeren. We gebruiken de termen wel eens door
elkaar en de verzamelnaam voor alle systemen is dan ook FMS (flight ma-



Het persluchtsysteem

Wordt aangewend op alle plaatsen in het vliegtuig
waar hete perslucht nodig is. De perslucht wordt afge-
tapt van de hoge druk compressor van de vier moto-
ren en van de APU compressor.
Perslucht wordt op veel plaatsen in het vliegtuig ge-
bruikt maar de belangrijkste toepassingen zijn natuur-
lijk de air conditioning en het op druk brengen van de
cabine.

De Air Supply is verdeeld in twee verschillende kana-
len. Het linkerkanaal wordt gevoed door motor 1 en
motor 2. Het rechterkanaal door motor 3 en motor 4.
Je kunt het ook onderverdelen in een upstream en een
downstream gedeelte. Het upstream air supply sy-
steem zorgt voor de anti-ice van de motoren en de
hydraulische reservoirs. Het downstream gedeelte
zorgt voor de rest inclusief beide air conditioning packs
en anti-ice in de vleugels. Nou ja, het is maar een
weet … en er is niets ingewikkelds aan zoals bij het
elektrische- en het brandstofsysteem. Geen bussen,
geen pompen, geen reservoirs, alleen maar vier moto-
ren en wat kleppen en daar moet je het mee doen.

Maar je wilt wel weten hoe/wanneer je het gebruikt:

Op de grond. Je kunt eventueel de APU gebruiken door
de APU op te starten en dan de APU AIR schakelaar
aan te zetten voor air conditioning en motorstart. Bij

motorstart moeten alle packs en alle APU- en motor-
air-kleppen gesloten zijn. Alle lucht wordt gebruikt
voor het in beweging zetten van de motor.

Na de start. Als de motoren eenmaal draaien kan je de
ENG AIR schakelaars op ON zetten. Als de APU nog
draait en je hem ook laat draaien, kan je dus ook APU
AIR gebruiken in plaats van ENG AIR.

Na take-off. Als de APU nog aan staat na de take-off,
zet je de ENG AIR schakelaars op ON en de APU AIR
schakelaar op OFF als je dat wilt, maar dit is niet voor-
geschreven voor korte vluchten (20 minuten of zo).
Als je de ENG AIR schakelaar al aan had staan ben je
nu klaar.

Na de landing. Als je naar de gate taxiet zet je de APU
vast aan indien hij uit stond en dus ook de APU AIR
schakelaar op aan en dan kunnen de ENG AIR schake-
laars OFF. Als daarna de motoren uit gaan heb je nog
steeds air conditioning hetgeen de passagiers op prijs
stellen.

Zoals gezegd komt de perslucht van de high pressure
compressor van de motoren en van de APU. De hete
lucht onder druk gaat dan door een klep zoals hierbo-
ven omschreven maar de klep kent niet alleen ON en
OFF maar ook tussenstanden om de hoeveelheid druk
te controleren. Dat gebeurt automatisch. Als het goed
is. Maar ENG AIR FAULT waarschuwingslampjes kun-
nen gaan branden in een of meerdere van de onder-
staande gevallen:

▪ Als de klep er niet in slaagt de druk te regule-
ren en de luchtdruk te hoog wordt zal hij auto-
matisch worden afgesloten.

▪ Als de temperatuur van de perslucht te hoog
is.

▪ Als de druk van de perslucht te laag is en anti-
ice voor het airframe is ON.

Zie de volgende pagina voor het AIR SUPPLY paneel.

Quality Wings de Ultimate BAe 146 Collection
deel 2  air supply (perslucht en ook nog anders)

high pressure
compressor



Je ziet in het midden het annunciator paneel met licht-
jes die kunnen gaan branden en de meeste teksten
hierop zijn wel duidelijk. Het euvel verhelpen … h’m, ja
dat is weer een heel ander verhaal.

Na de AIR VALVE (de klep) zit een warmtewisselaar
gebouwd waar de hete lucht doorheen gaat en gekoeld
wordt. Het wordt gekoeld door koude lucht afkomstig
van de eerste grote fan van de motor, dat grote
schoepenrad helemaal voorin. Er is hiervoor een speci-
ale bypass op de motor gebouwd. De gekoelde (maar

nog lang niet koude) lucht
wordt geleid naar de vele
servicepunten in het vlieg-
tuig zoals het anti-ice en
de-ice systeem in de vleu-
gels, naar het air conditio-
ning systeem en het
systeem om de cabine op
druk te brengen. De APU
heeft geen warmtewisse-
laar omdat de hete lucht
uit de APU bij lange na niet
zo heet is als van de moto-
ren.

Air conditioning

Het air conditioning systeem brengt de cabine op druk,
regelt de temperatuur en zorgt voor de ventilatie van
de cabine en het flight deck (de piloten). We weten
inmiddels waar de benodigde lucht vandaan komt. De
hoofdonderdelen van het air supply system zijn de
twee air conditioning packs die, heel begrijpelijk, pack
1 en pack 2 heten. Die packs zitten achterin het vlieg-
tuig. Pack 1 wordt van lucht voorzien door het air sup-
plu system in de linkervleugel of door de APU en pack
2 door het air supply syten van de rechtervleugel of
door de APU.
Pack 1 heet op het overhead panel FLIGHT DECK en
voorziet het flight deck en de cabine.
Pack 2 heet daar CABIN en bedient slechts de cabine.



De schakelaar op ON opent de pack 1 en pack 2 klep-
pen waardoor er lucht van de air supply systems in de
packs komt en zo door middel van pijpen langs de
wanden en vloeren in het flight deck en cabin komt.
Er is een automatische en een handbediening maar de
handbediening is niet gesimuleerd in deze software. In
de automatische stand kan de bemanning de tempera-
tuur instellen met de draaiknoppen. De linker bedient
de flight deck temperatuur en de rechter de cabin tem-
peratuur. Op de klokken daartussen kan de cabine-
temperatuur worden uitgelezen en ook de temperatuur
in de afvoerkanalen (DUCT TEMP).

De signaallampjes die bij de packs koren zitten boven
de aan/uit schakelaars. Die kunnen een warschuwing
afgeven voor een te hoge temperatuur of de koelunits
voor de air conditioning kunnen te heet worden CAU
(Cold Air Unit) HI TEMP, zoals ook een compressor van
je koelkast te heet kan worden en dan kan je nog te-
genkomen PACK 1 of 2 VALVE, dan staat de klep voor
de betreffende pack niet correct.

Er zijn nog twee witte schakelaars in het midden van
het bovenste gedeelte FLT DECK FAN en CABIN FAN
die de fans van lucht voorzien. En er zijn nog aparte
koelunits voor de avionics, de IRS-unit en de EFIS-
unit. Dan gaat ook een waarschuwingslampje branden.
RAM AIR is lucht die naar binnen wordt geramd. Zo
simpel is dat. Dat is de koude lucht van buiten die
door de snelheid van het vliegtuig hard naar binnen
kan stromen en die we goed kunnen gebruiken voor
koeling. Hij heeft een aparte klep waarmee de ram air
kan worden stopgezet.

Pressurization (het op druk brengen van het vliegtuig)

Het druksysteem gemodelleerd in de Qualitywings
Avro RJ-serie is de volledig geautomatiseerde variant.
Daarom heb je bijna niets te doen aan dit systeem.
Het enige dat je moet doen is de landingshoogte in-
stellen met de LDG ALT knop (zie volgende pagina).
Dit kan je doen na takeoff. Verder hoef je dit paneel
niet aan te raken. Zorg er alleen voor dat de twee air

Waarom nou de BAe146 of eigenlijk de
AVRO RJ, de modernere variant? Een kist zon-
der glamour. Als je met een Dreamliner komt
landen dan ben je wat. Maar een AVRO RJ…
daar heb je hem weer met z’n klapeend, zo
wordt ie ook wel genoemd. Dat is gewoon een
kwestie van echte liefde. Eh, niets aan te doen.
Maar dan eindeloos uitweiden over het hydrauli-
sche systeem of over air supply, waarom? Dat zit
zo. Ik ben een leergierig baasje, ik wil altijd het
naadje van de kous weten, maar ik ben ook erg
lui. En dat is, als het om verdovende middelen
zou gaan, een gevaarlijke cocktail, grootse ambi-
ties en weinig resultaat. Dat gaat dus botsen.
Daarom ben ik met de Notam begonnen. Dan
moet je wel elke maand weer schrijven over van
alles het flightsim gebeuren betreffende. Het on-
derwerp is uitgebreid genoeg. Dan moet je wel
want anders ga je af. Dit is dus een hele slimme
constructie, hij werkt gewoon. Maar daarom ga
je ook begrijpen dat ik over de systemen van de
AVRO RJ ga schrijven, want ik wil zelf dit
vliegtuig heel goed leren kennen. En stel nu dat
er onder de lezers van de Notam nog één ander
is die veel wil weten over de AVRO RJ dan is
dat toch mooi meegenomen. Conclusie, dat
schrijven doe ik eigenlijk voor mijzelf uit bittere
noodzaak. En intussen ga ik toch even alle syste-
men behandelen die gelukkig net iets makkelij-
ker te begrijpen zijn dan die van de 737. En
bovendien, alle vliegtuigen zijn toch in principe
hetzelfde? Nou ja een GA-kist is wat simpeler
meestal, maar bij de grotere, ze hebben allemaal
een hydraulisch systeem, een anti-ice systeem,
een uitgebreid elektrisch circuit. En wat je hier
in deze artikelen terugvindt vind je ook in andere
airliners. Dus: even doorbijten, dat moet ik ook.

Erik.



conditioning pack schakelaars op ON staan want an-
ders komt je vliegtuig niet op druk. In het venster
staan drie getallen onder elkaar. Het eerste (2) het
aantal voeten van stijgen of dalen. Het tweede toont
het verschil in luchtdruk in psi en het derde de ‘nage-
maakte’ hoogte waarop de cabine zit.

Het werkingsprincipe

Bij luchtsluizen in ruimteschepen wordt de luchtdruk
tot nul teruggebracht als een astronaut een wandeling
in de ruimte gaat maken, maar eenmaal terug in de
sluis wordt de lucht weer op druk gebracht voordat de
astronaut naar binnen kan. Het kritische zit hem daar-
in dat we dan op exact de juiste hoeveelheid lucht wil-
len uitkomen, op de juiste luchtdruk waarbij wij men-
sen ons comfortabel voelen. Hetzelfde geldt voor de
cabine en de cockpit van ons vliegtuig. Die 2735ft in
het schermpje is de zogenaamde CABIN HEIGHT en
die is een stuk lager dan onze werkelijke hoogte en
hoe zit dat nou? Een lastig begrip, totdat je het begre-
pen hebt. Als je bijvoorbeeld op 20.000ft hoogte vliegt
verwacht je dat de klok voor de druk in het vliegtuig

ook een hoogte aangeeft van 20.000ft. En dat doet hij
niet. Even erop tikken? Kapot misschien? Neen, deze
‘klok’ mag een stuk lager aanwijzen dan je werkelijke
hoogte. Want als wij gaan stijgen met een vliegtuig
hebben we in het eerste gedeelte nog helemaal geen
behoefte aan een drukcabine. De grens ligt zo rond de
10.000 - 12.000ft. Dan wordt de lucht te ijl, anders
gezegd, de hoeveelheid zuurstof die we met elke
ademtocht binnenhalen is gewoon te weinig. Sporters
trainen op grote hoogtes om hun lichaam te laten
wennen aan minder zuurstof. Dat kan je van je passa-
giers niet verwachten. We moeten de cabine op druk
brengen maar die druk zou dus lager mogen zijn dan
de omgevingsdruk op de grond. Dat kunnen wij als

mens hebben. Dus als ik nu de druk in het vliegtuig
breng op een druk die, gelijk staat met een hoogte van
10.000 - 12.000ft lager dan mijn werkelijke hoogte
dan ben ik er! Nietwaar? Ja, en nee. Als de afname
van druk bij stijgen liniair zou verlopen dan wel, maar
dat doet hij niet. Daar moet ik tabellen bij nemen en
dat is misschien meer voor een apart artikeltje. Hoeft
niet, hier gaat het automatisch.
De manier waarop die druk wordt geregeld gaat door
de hoeveelheid lucht die wordt ‘afgestoten’. Als de
druk te hoog is ontsnapt lucht via twee uitstroomklep-
pen, de primaire en secundaire klappen en als hij te
laag is wordt er minder lucht geloosd. Maar als je
steeds alleen maar lucht laat ontsnappen heb je op



een gegeven moment een te lage luchtdruk en is die
lucht bovendien verzadigd van kooldioxide en daar
kunnen wij mensen niet goed tegen. Hoe komen wij
aan nieuwe, verse lucht?
Het op druk brengen van het vliegtuig is geheel afhan-
kelijk van twee andere systemen: het Air Supply Sy-
stem (luchttoevoersysteem) en het Air Conditioning
System. Of eigenlijk: het air supply system is alleen
maar een paar openingen met kleppen die de lucht
rechtstreeks toevoert naar de Air Conditioning Packs 1
en 2. En daarom is het belangrijk dat je die twee
packs ook aanzet anders krijg je klachten van de pas-
sagiers als je boven de 10.000ft komt. De uitstroom-
kleppen van het druksysteem worden door perslucht
bediend. Op het schema op de vorige pagina kan je
het druksysteem zien. Er is hier een ketting van syste-
men aan het werk: het air supply system gevolgd door
het air conditioning system, gevolgd door druksy-
steem. Hier nog even onder elkaar:

● Het air supply system levert aan de twee air condi-
tioning packs.

● De air conditioning packs leveren gecondditioneerde
lucht aan het air distribution system die het verdeelt
over de cabine en de cockpit.

● Door middel van de twee uitstroomkleppen wordt de
lucht die is ingebracht weer afgevoerd uit de cabine en
de cockpit.

● Door deze kleppen te regelen kan steeds een be-
paalde hoeveelheid lucht worden afgevoerd waardoor
de luchtdruk in de cabine en de cockpit op een bepaald
niveau wordt gehandhaafd.

● De kleppen worden met perslucht gestuurd: een
shuttleklep (Wikipedia) opent of sluit de toegang tot
deze kleppen. Als deze opent heeft het air supply sy-
stem directe toegang tot de outflow valves.

● Het pressurization subpaneel (zie vorige pagina) op
het overheadpaneel stuurt de de outflow valves hoe
ver ze geopend moeten worden.

De volgende keer gaan we beginnen met het MAIN
INSTRUMENT PANEL dus wat je als captain aan klokke-
kn en schakelaars voor je ziet.

Erik.

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 5 december j.l. In
's Heer Arendskerke

Voor 5 december niet eens een slechte opkomst. Ron had als hoofdthema inge-
bracht de bezetting bij de multiplayer vluchten. Vier of vijf vliegers per keer is wei-
nig. Waar komt dat door? Nou in het verleden hebben bijvoorbeeld bij het
GA-vliegen verschillende piloten afgehaakt omdat het niet meer was dan een tocht-
je langs verschillende velden met een touch and go erin en niks geen circuitvliegen of zo dus
vrijheid blijheid en alsjeblieft niet moeilijk. Dan wordt het toch saai. Met name Pim heeft toen
uitgebreide informatie verstrekt over het circuitvliegen en over het radiocontact. Daar kon men
wel een puntje aan zuigen. Heeft het geholpen? Eigenlijk niet. We hadden al eerder afgesproken
dat we van te voren de windrichting bepalen zodat er bij de airliners geen paniek kan ontstaan
over de STAR. Op het laatste moment de STAR veranderen in de FMC levert te veel problemen
op. Niet erg realistisch, maar ja we beschouwen het mp-vliegen als een pleziertje voor iedereen.
Heeft dit geholpen, dat van te voren de windrichting bepalen? Eigenlijk niet. Is het anderen kun-
nen zien en of iedereen wel in het juiste vliegtuig zit misschien wat niet goed functioneert, want
wie meevliegt met X-Plane wordt consequent door de anderen gezien als een Trike-piloot. Toch
al niet zo eenvoudig dat JoinFS. Databaseproblemen die door een juiste koppeling opgelost moe-
ten worden. Ausprobieren om eens een mooi nederlands woord te gebruiken. Zou dit gaan hel-
pen om de deelname aan de mp-vluchten omhoog te krijgen? Ik heb zo mijn twijfels want ik
denk dat er een andere oorzaak is: De helden zijn vermoeid!

Toch wel ingewikkeld die flightsim met al die aanvullende programma’s die er een beetje houtje-
touwtje aan gekoppeld zijn en dan ook nog zo een multiplayer-programma erbij. We worden een
beetje moe van dat gedoe. En daarom is het mooi om te kunnen aankondigen dat Microsoft zelf
al onze problemen gaat oplossen met de nagelnieuwe FlightSim 2020, waarin alles wordt geauto-
matiseerd. En al een half jaar worden wij getrakteerd op prachtige beelden van de nieuwe sim en
op presentaties van de ontwerpstudio verteld door fransen die engels proberen te spreken en zo.
Een hoop bombarie. Maar wanneer komt die nieuwe flightsim nu echt? Ik ga het wel weer volgen
als het concreet begint te worden. Er gaan berichten dat PMDG zich uitsluitend gaat richten op
deze nieuwe sim. Dat geeft toch wat houvast.

Kees Geuze in Nieuwerkerk heeft een Cessna 152 (stukken er een beetje vanaf gezaagd) bij hem
neergezet en daar een echte sim van gemaakt. Bestaat al wat langer. Belangstelling? Cor en Ron
weten meer. Maar wordt er eigenlijk ruimschoots gebruik gemaakt van de verschillende door
amateurs gebouwde sims? Eigenlijk niet.

Een verslag in mineur deze keer. Zijn we een beetje moe allemaal? Hebben we nieuwe impulsen
nodig? Het wordt tijd om aan de kerstborrel te gaan en dat simgebeuren eens even te vergeten,
ook leuk voor de familie.

Erik.



De luchtvaart, en flight simulation in
het bijzonder bieden piloten een
grote verscheidenheid in hoe je wilt
opereren en dat kan variëren van
vliegen met kolossale airliners tot
ultralichte sportvliegtuigjes en zo
ongeveer alles daar tussenin. En dit
kan een dilemma zijn voor mensen
die nieuw zijn in de flight simulation
en dat kan in het algemeen nogal
ontmoedigend zijn voor nieuwelin-
gen in de luchtvaart. Dus laten we
gaan kijken naar een goed punt om
te starten en misschien nog belang-
rijker, waarom juist dit startpunt.

Waarom General Aviation?

Waarschijnlijk is het gebied van de
luchtvaart en van de flight simulator
dat het meeste interesse opwekt bij
beginners de airliners en de militaire
vliegtuigen.
De pagina’s van de PC Pilot staan
vol met verleidelijke afbeeldingen
die deze mooi gestroomlijnde en
machtige vliegtuigen nog eens extra
accentueren. En er bestaat geen
twijfel dat je als je eenmaal het ba-
sisniveau van pilotenvaardigheden
hebt overwonnen ze erg stimulerend
zijn als je ze inderdaad goed kunt

vliegen. Maar het kan ook een ont-
moedigende of zelfs een tamelijk
frustrerende ervaring zijn als de
grondbeginselen van je luchtvaar-
digheid en kennis van het vliegen
niet van tevoren op de juiste manier
zijn ontwikkeld. Alle simulatorpiloten
proberen de werkelijkheid in vlieger-
varing zoveel mogelijk te benaderen
dus is een meer voor de hand lig-
gend en verstandig punt om te star-
ten de lichte vliegtuigen. Tenslotte,
zelfs A380 senior captains hebben
geleerd lichte vliegtuigen te vliegen
ruim voordat ze ze opschoven naar

de team- omgeving van een moder-
ne airliner. Lichte vliegtuigen of Ge-
neral Aviation (GA) zoals het in het
algemeen bekend is het strijdperk
waar je feitelijk leert een vliegtuig te
‘voelen’ en te vliegen - te reageren
op de omgeving daar in de lucht als
je door die lucht heen vliegt en om
te leren hoe de verschillende stuur-
elementen zich gedragen en dan ook
samenwerken om het ons mogelijk
te maken degelijke vaardigheden te
ontwikkelen die we dan later kunnen
vertalen naar snellere en zwaardere
kisten.

Vliegen met lichte vliegtuigen
Een gids voor beginners - deel 1



Flight dynamics

Dat is een deftige manier om te zeg-
gen dat we willen dat ons gesimu-
leerde vliegtuig zich zoveel mogelijk
als in de werkelijkheid gedraagt. Het
geheel aan natuurkundewetten dat
daarbij een rol speelt is niet echt
simpel en moet gaan over alle varia-
belen inclusief niet alleen de lucht-
stroom over de vleugels maar ook
de effecten van het veranderen van
het motorvermogen, luchtdichtheid
en -temperatuur, luchtweerstand en
nog veel meer.
Aansluitend hierop: in de beginda-
gen van flight simulation, vloog een
Boeing 747 vrijwel hetzelfde als een
eenmotorig trainingstoestel! Maar
met de moderne computersoftware
hebben simulators de accuratesse
waarmee zij het aerodynamisch
handelen omzetten dramatisch ver-
beterd en nergens anders dan in een
licht vliegtuig komt dit beter tot uit-
drukking. Dus nu voor het eerst
kunnen wij bij een GA kist het effect
zien van turbulentie op een winderi-
ge dag of kunnen wij een slome
prestatie van de motor ervaren op
een hete en vochtige zomeravond -
dat alles terwijl we geheel worden
opgenomen in de virtuele cockpit en
worden omgeven door realistisch
weer en een realistisch landschap.

Een feest voor het oog

Zoals de regelmatige lezers van de
Back to Basics series in de PC Pilot
zich bewust zijn vereist de vaardig-
heid om goed te vliegen ook je be-
wust te zijn van een set van visuele
referenties voor elke fase van de
vlucht. Dus als we de neus omhoog

trekken voor de take-off, brengen
we die neus tot een bepaalde stand
die resulteert in een soepele lift-off
en acceleratie tot onze climb speed.
Dit gebeurt niet per ongeluk. Als we
ons door de pilot training procedures
woestelen, leren we klimmen, dalen,
draaien en zelfs het vliegtuig tot aan
zijn aerodynamische grenzen bren-
gen - alles met behulp van visuele
referenties in de buitenwereld om
ons heen. Realistisch leren vliegen
met behulp van de instrumenten en
klokken terwijl je ingewikkelde avio-
nics moet managen kan pas veel
later aan de beurt zijn en pas nadat

we het vliegen op zicht volledig
meester zijn.
En verder: toegang tot massief gro-
te gebieden van ongelofelijk accura-
te scenery in deze wereld maakt het
tegenwoordig mogelijk om lichte
vliegtuigen te gebruiken voor het
toepassen van vliegen-op-zicht-
technieken uit de echte wereld en
tegelijkertijd te genieten van het
gedetailleerde landschap dat zich
onder ons afrolt. De technieken die
we hier leren kunnen we later ook
weer meenemen naar vliegtuigen
die hoger en sneller vliegen met het
comfortabele steuntje in de rug dat

we altijd kunnen terugvallen op deze
technieken als de GPS of radio navi-
gatie hulpmiddelen uitvallen.

De geavanceerde

Je denkt misschien dat GA vliegtui-
gen niet hetzelfde niveau van realis-
me hebben als airliners maar dan
moet je toch even opnieuw gaan
denken. Afhankelijk van de prijs kan
je zeer zeker third party vliegtuigen
kopen die een verbazend niveau van
aerodynamics en system realisme
hebben - tot zelfs hoe de olie zich
gaat gedragen in een motor die een
tijd niet draait of hoe de lading van
de accu afhangt van de buitentem-
peratuur enz. In de wat eenvoudiger
modellen of het nu een militair
vliegtuig, een airliner of een GA
vliegtuig is kunnen we vaak precies
doen waar we zin in hebben en blij-
ven we toch gewoon vliegen en blij-
ven de problemen gewoon uit. In de
meer geavanceerde GA modellen
wordt door het vliegtuig bijgehou-
den hoe je de motor en de systemen
onderhoudt en houdt het ook de
opeenstapeling van meerdere vluch-
ten bij. Dus ja, je kunt er misschien
mee wegkomen dat je de flaps aan
te grote krachten hebt blootgesteld
of dat je de motor te warm hebt
laten worden, maar blijf zo door-
gaan en dan komen de uitvalsver-
schijnselen.

En de minder geavanceerde

Bush flying is een gebied dat ik in
mijn hart heb gesloten. Na een
drukke week van testen, vliegen en
terugkoppelen is bush flying waar ik
me ga ontspannen. Waarom? Vlie-

Met GA vliegtuigen kan je ook teruggaan in de tijd.

Bush flying leert je hoe je één met je vliegtuig wordt.



gen in een licht vliegtuig met alleen
maar een snelheidsmeter en een
klok voor de oliedruk op lage hoog-
ten in niet zulk vriendelijk weer

moet je misschien wel landen op
een strook zand totdat het weer en
de wolkenbasis een beetje hoger
komt en dat test alles van wat je

hebt begrepen over vliegen. Op lage
hoogte en lage snelheid wordt je
behoorlijk mishandeld door de wind,
je moet je steeds heel goed realise-
ren waar je bent bij beperkt zicht en
je moet ook over goede basis vlieg-
technieken beschikken als je de mo-
gelijkheid hebt om daar op die
exclusieve strip in de bergen te lan-
den of vlakbij dat weekendhuisje. Je
leert om je niet door het weer en de
omstandigheden heen te vechten of
te ploegen maar het juist te gebrui-
ken als een extra duwtje in de goe-
de richting voor je vliegtuig.
Versterkt met een goede kwaliteit
mesh (het grondpatroon van de
heuvels en dalen), scenery, weer-
machine en add-ons voor de textuur
van de omgeving wordt het een
meeslepende ervaring.

Veelzijdig

Een andere belangrijke reden om te
beginnen in lichte vliegtuigen is de
enorme range in operaties die je
kunt simuleren. Je wordt niet be-
perkt tot alleen maar het verplaat-
sen van passagiers en vracht over
grote afstanden maar daar tegen-
over heb je de keus uit alles van een
15-minuten vlucht tot het oefenen
van circuits en landingen tot het
bestrijden van bosbranden uren
achter elkaar op 100ft hoogte met
beperkt zicht.
Als er een manier is om je moed te
testen en hoe goed je vliegvaardig-
heden en reflexen zijn, dan is deze
het wel. Je zou ook aan sportvliegen
kunnen gaan doen. Dat kan inhou-
den de basis of de meer gevorderde
luchtacrobatiek, racen rond pylons
of formatievliegen. Sportvliegen

vereist ook een hoge mate vam
voorbereiding en niet alleen maar
een professionele piloot te zijn maar
vooral het gedrag van je vliegtuig
goed te kennen. En het kan ook een
heel sociale manier van vliegen zijn
met grote aantallen simulatiegroe-
pen die je de gelegenheid bieden om
competitie aan te gaan, vliegen in
formatie-evenementen of gewoon
dezelfde cockpit te delen.
Als dat misschien een beetje exo-
tisch lijkt om mee te beginnen, de
moderne simulators leveren ook
uitstekend werk in het simuleren
van ‘soaring’, zweefvliegen. Het
komt allemaal neer op de beschik-
bare hoeveelheid computerkracht,
wederom, omdat we tegenwoordig
niet alleen de de flight dynamics van
een grote verscheidenheid aan
zweefvliegtuigen kunnen proberen,
maar ook hoe wind en het weer in-
vloed hebben op ons vliegtuig, want
we kunnen tegenwoordig de ter-
miek-’bellen’ opzoeken en daarop
meeliften, stijgen op de luchtmas-
sa’s die bij heuvels omhoog gaan en
dat alles zonder die ventilator voor-
op.

Stapstenen

Als je eenmaal een aantal GA-disci-
plines hebt ontdekt en je de essen-
tiële vaardigheden hebt ontwikkeld
kan je de lichte vliegtuigen gebrui-
ken als stapsteen naar het vliegen
van categorieën die ingewikkelder in
elkaar zitten en meer snelheid- en
cockpitmanagement vereisen. Veel
piloten uit de echte wereld hebben
de opbouw van eenmotorige propel-
lertrainers naar tweemotorige toe-
stellen als volkomen logisch ervaren

De afgelopen tijd hebben wij gezien dat het maken van softwaresystemen voor
lichte vliegtuig tot een nieuw niveau is gestegen.

Zonder veel reservekracht in je kist om je uit de problemen te houden leren
lichte vliegtuigen je echt hoe je moet vliegen.



omdat je aanvullende technieken
ontwikkelt die je de weg wijzen naar
meer voortgezette technieken zoals
de geleidelijke overstap van vliegen
op zicht naar vliegen op instrumen-
ten. De meeste grote airliner com-
panies gebruiken deze methode
waar leerlingen beginnen in een
Cessna 172 voordat ze overstappen
naar een tweemotorige Beech Baron
of een gelijkwaardig toestel en zelfs
lichte tweemotorige jets zoals de
Embraer Phenom 100 (zie volgende
pagina) omdat het ze voorbereidt op
snellere door performance bepaalde
vliegtuigen die ze later zullen vlie-
gen.

De volgende aflevering

We hebben hier een aantal zaken ter
overweging weergegeven als we in
de wereld van de flight simulator

gaan duiken en hoe we in de prak-
tijk het beste kunnen beginnen om
dan verder onze weg te vinden in de
flight simulator en die eigenlijk vol-
ledig parallel loopt met de werkelijk-
heid. We hebben even aangestipt
hoe goede kwaliteit add-ons je trai-
ning en je plezier kunnen vergroten
en in de volgende aflevering gaan
we een paar van de beste bekijken
die verdeeld over de verschillende
flight simulators categorieën en plat-
forms voorhanden zijn zodat je het
meeste kunt halen uit je waardevol-
le simulator-tijd.

Peter Stark
PC Pilot

Sportvliegen kan opwindend zijn, of puur plezier, en ook heel sociaal.
Piloten van hefschroefvliegtuigen moeten ook met lichte vliegtuigen beginnen
om de basistechnieken te leren en verder te ontwikkelen.

Als je er klaar voor bent kan je jezelf upgraden naar zwaardere en complexere
vliegtuigen en toch dezelfde technieken die je geleerd hebt blijven gebruiken.



Peter Stark van PC Pilot is weer aan een nieuwe reeks artikelen
begonnen en de vorige is nog niet eens af. Ik weet wel wat het
is: hij kan gewoon niet stoppen met schrijven. Dit is de verta-
ling van deel 1 van de nieuwe reeks Flying light Aircraft, a be-
ginner’s guide. Benieuwd welke kant dit uitgaat.

Erik



Simulatievliegen is voor iedereen die
een passie voor vliegen heeft heel di-
vers. Waar de een genoeg heeft aan een
joystick een rudderpedaal en een toet-
senbord wordt de lat aanzienlijk hoger
gelegd door degene die het vliegen wil-
len ‘beleven’ en kosten noch moeite spa-
ren daarin te investeren. Ik heb daarin
een kleine middenweg willen bewande-
len. Natuurlijk wanen wij ons allen vlie-
ger op het moment dat we achter de
stuurknuppel kruipen en ‘solo’ van be-
stemming A naar B via H vliegen. Hoe
mooi is het dan dat we dan niet alleen
naar onze monitor(en) staren maar
daadwerkelijk de knopjes en schake-
laars voor onze neus kunnen bedienen
en daarmee het gevoel vergroten die het
realiteitsgehalte enigszins kunnen op-
krikken. Ik heb het gevonden door losse
componenten te verzamelen en die zelf
in te bouwen in een zelf ontworpen pa-
neel. (L 82 x D 25 x H 26 ) Daarbij heb

ik de hulp ingeroepen van een goede
vriend die mij daarin technisch heeft
ondersteund en begeleid.

Ik ben begonnen met het uitfrezen van
een multiplex plaat van 8mm dikte
waarin de ruimtes dienden gezaagd te
worden voor de componenten en de
stick. Om er extra de stevigheid op aan
te brengen hebben we er een alumini-
umplaatwerk (1,2 mm dik) overheen ge-
lijmd met een industriële lijm. De
bovenzijde bespannen met dezelfde alu-
minium plaat en met lijm en ondersteu-
nend lattenwerk vastgezet. Om te
zorgen dat de cockpit ook als een ‘dash-
board’ aanvoelt is het geheel aangekleed
met zwart kunstleer met daar tussen
een zacht polyether schuimlaagje. Voor
de afwerking van de cockpitranden heb-
ben we carrosserie portier afwerk rub-
bers gebruikt. Door aan beide zijden
een overstek te houden van anderhalf

tot 2 cm is het geheel mooi af te werken.
Je kunt er natuurlijk voor  kiezen om je
hobby uit te breiden en een cockpit aan
te schaften. Voor een gemiddelde prijs
kom je toch al gauw op een € 1.100,- tot
€ 1.500,- uit. Alles opgeteld kostte deze

zelfbouw rond de € 750,- inclusief alle
materialen.

Software aansturing van Logitech com-
ponenten cockpit

Wat toch enigszins een deceptie ge-
noemd mag worden is dat het geheel
niet gaat werken met de standaard soft-
ware van de fabrikant. Zelf vlieg ik met
P3D v4 en ik verzeker je, je krijgt ze niet
aan de praat. Enig zoekwerk op internet
leverde het volgende programma op
waarmee het geheel excellent gaat wer-
ken. SpadNext levert je voor € 29,95 de
software en daarmee een goedwerkende
cockpit. Om maximaal te genieten van
het uitzicht heb ik 3 27 inch monitoren
via een centrale standaard achter de
cockpit opgesteld. Het uitzicht is daar-
mee indrukwekkend mooi te noemen.
Door zijn compacte afmetingen is de
cockpit mobiel en makkelijk mee te ne-
men.

Interessante informatie:

Meer weten? Site Logitech/Saitek ,
Flight Velocity, Flightsimwebshop, Site
Trustmaster, SpadNext, Gamer.nl,
Aerosoft.com, Honeycomb A.F.C.

Cor de Rijke

Saitek  Zelfbouw Cockpit
Saitek/Logitech systeem (door Cor de Rijke & Peter de Water)



Deel 3 - aan de gate en taxi voor vertrek

De Turn Around duurt gemiddeld zo een 35 minuten.
In die 35 minuten moet er heel wat gebeuren: brand-
stof, catering, passagiers aan boord, eventueel opstar-
ten van cold en dark (duurt langer) maar ook schoon-
maken. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die tussen
de vluchten de passagiersruimte in sneltreinvaart
schoonmaken. Na tien tot vijftien minuten krijgt de
crew een ‘duim omhoog’ van de cabin manager dat ze
klaar zijn en dan kan het laden beginnen. In de werke-
lijkheid gaan diverse zaken simultaan, zoals brandstof
laden samen met de bagage/vracht aan boord, enz. In
de simulator moet je dit vaak achter elkaar afhande-
len, maar bijvoorbeeld het passagiers instappen gaat
in de sim veel sneller, want dat vraagt in de werkelijk-
heid het meeste tijd. De catering hoeft niet noodzake-
lijkerwijs gebruik te maken van de vrachtdeuren of zo
want die wordt meestal gewoon via de passagierstrap
naar boven gebracht omdat het niet al te zwaar is. En
voor kleinere cummuter vliegtuigen met de hele dag
kortere vluchten kan men vaak volstaan met één keer

‘s ochtends de catering aan boord te brengen. De volg-
orde zo ‘s ochtends is dan, eerst de catering, dan de
brandstof en dan de passagiers.

TSAT Target Start Approval Time

Na al dat gedoe aan boord meld je je bij ATC (? laten
we het niet onnodig moeilijk maken) om bijvoorbeeld
16.55u dat je klaar bent voor de push back en dan
krijg je een tijdslot, een TSAT, opgelegd waarbij je
verplicht bent uiterlijk 17.10u met de push back te
beginnen. Zoniet dan kan je achter aansluiten, iets
waar Bobo’s niet blij mee zijn. Schiphol is hier erg
strikt in.

Push Back

Schiphol maakt gebruik van slimme diagonale lijnen
(in het oranje kader) die in de flight sim helaas niet
voor komen. Als het vliegtuig uiteindelijk door de push
back op de witte diagonale lijn is aangeland kan de
thrust van de motoren geen hinder veroorzaken voor
andere kisten achter je doordat ze schuin ten opzichte

S C H I P H O L



van elkaar zijn geplaatst. Je kunt dan voor je taxiën
voorwaarts er flink wat vermogen ingooien. Gaat lek-
ker vlot allemaal. Niet alle pieren op Schiphol zijn zo
ruim bemeten dat er voldoende ruimte is voor deze
‘diagonalen’ maar er zijn ook luchthaven waar als
standaardinstructie voor het taxiën geldt: idle thrust
en waar veel gebruik wordt gemaakt van hekwerken,
van fences om zo weinig mogelijk hinder te hebben
van de jet blast. Ingewikkeld allemaal, Schiphol doet
het beter.

Taxi out

In de flight sim zal dit, zeker weten, anders gaan dan
in de werkelijkheid, want de AI-programma’s die het
taxi-gebeuren simuleren gaan uit van de kortste route
van platform naar baan en dat gebeurt niet in de wer-
kelijkheid. Je kunt natuurlijk als piloot wel de werke-
lijkheid aanhouden bij het taxiën maar er is geen
garantie dat de AI-kisten (Artificial Intelligence) dit
ook doen.
Als je vertrekt van de C-pier of van de D-pier naar
baan 24 die regelmatig wordt gebruikt valt er niet veel
te taxiën zoals je in de afbeelding hiernaast kunt zien.
Dat is gewoon straight out. Als je een ingewikkelder
route moet volgen is de standaardinstructie dat de
binnenste taxi-’baan’ altijd clockwise is en de buitenste
taxibaan anti-clockwise. Dus taxibaan -A- is clockwise
en taxibaan -B- is anti-clockwise. Altijd. Als je op
Charles de Gaulle aankomt bijvoorbeeld denk je ook
een dergelijk patroon te ontdekken maar helaas ze
willen A en B nog wel eens omwisselen waardoor je
een volledig andere luchthaven krijgt. Stress! Trou-
wens dat kreeg je van de rondweg rond Parijs vroeger
ook al. Baan 18L vertrek zie je hiernaast. Het kleine
stukje naar het noorden nemen we de buitenste baan

van de ‘rondweg’ en die
is dus anti-clockwise en
dan kan je vertrekken
van intersectie E5 (even
goed kijken) en dat is
voor een 737 voldoende.
Een ‘heavy’ die de volle
baanlengte nodig heeft
zal een baan moeten
kruisen bij N2 - E6.

Tsja en dan vertrek van
baan 36L (hieronder), de
baan waar je de krant
wel bij kunt pakken tij-
dens de lange taxiweg
(15 of 16 km). Om om
baan 18C-36C heen te
komen kan je naar het
noorden af naar het zui-
den gestuurd worden en
dat is afhankelijk van het
feit of 18C-36C in ge-



bruik is voor starten of landen. Dan zal daar ook ge-
stopt moeten worden aan het einde van de baan
(Yankee of Zulu) en dien je toestemming te krijgen
voor het crossen ook al ga je om de baan heen. Hier
nog even een grotere afbeelding om de codes beter te
ontcijferen en hier zie je ook meteen het vertrek van
36C. Als je vertrekt van pier H of van parking A is dit
natuurlijk een eitje.

Alle banen op
Schiphol heb-
ben meerdere
intersecties,
dus meerder
plaatsen waar
je de baan op
kunt draaien.
Een Dash 8
heeft nu een-
maal minder
baan nodig
dan een 777.
Bij baan 18L
zie je hier E2,
E3, E4, E5 en
E6. Keus ge-
noeg.

De volgende keer alweer aflevering 4 en die gaat over
departures een onderwerp van eeuwige discussies en
misverstanden.

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.airline2sim.com/course/airport2sim-amsterdam/
https://www.airline2sim.com/course/airport2sim-amsterdam/
https://www.airline2sim.com/


Jaarverslag 2019
werkgroepen Airliners  en General Aviation.

Alweer een goed jaar voor de Flightsimmers. Beide groepen - Airli-
ners en General Aviaton - werden goed bezocht op de bijeenkom-
sten en er was voldoende - zij het teruglopende- deelname aan de
internetvluchten.
Op promotiegebied kregen we enkele mooie gelegenheden voor-
geschoteld zoals de open dag van de Zeeuwse Aeroclub, de
Zeeuwse Vliegdagen, de Hoogvliegerdag en het Zeeuwse Lucht-
vaart evenement in de Lasloods in Vlissingen.  Het is niet zo dat
mensen in rijen staan om zich als lid aan te melden, maar kennis-
nemen ván en kennismáken met de HCC is een eerste noodzakelij-
ke stap.
Er heeft zich bij ons een 'demoploeg' afgetekend waar we altijd op
kunnen rekenen.  Onze professioneel ogende nieuwsbrief 'Notam'
is een belangrijke factor in dit geheel. Grandioos dat we belang-
stellenden zoiets kunnen bieden. Een kanttekening is wel op zijn
plaats. We merken dat de vaste kern van bezoekers stabiel is maar
waar zijn de anderen? Door de namenlijst lopend merken we dat
velen niet meer komen. Moeten we meer lezingen gaan houden?
Helpt het verschuiven naar de middag? Netflix? Misschien omdat
er schijnbaar steeds minder problemen optreden? Komend jaar
proberen we het bezoekersaantal weer op oud niveau te krijgen.
Aan de mooie hobby en de support van de HCC zal het niet liggen
en ik hoop volgend jaar u de resultaten te kunnen melden.

Ron.




