
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Si-
mulator van de HCC afd. Zee-
land. Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordp
ress.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@zeelandnet.nl

G I B R A L T A R

Gibraltar is leuk. Mooi overzich-
telijk, korte baan, scherpe boch-
ten in vertrek en aankomst.
Best nog wel even oefenen om
LXGB goed te kunnen vliegen.
Sceney van Aerosoft.

Vliegen met lichte vliegtuigen, Quality Wings de Ultimate
BAe 146 Collection

deel 3  het main instrument panel

JoinFS

Cockpit delen

Notam 254  februari 2020hcc zeeland!

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

Basiscursus vliegsimulatie

Ed Cornelissen is uit vliegen ge-
weest bij Ron, in die bijna echte
cockpit en dat 180° scherm van vijf
meter breed. Een kort verslagje.

Gibraltar

een startersgids deel 2

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 vertaling van
deel 2 van de nieuwe reeks Flying
Light Aircraft, a beginner’s guide.

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van
16 januari j.l. in 's Heer Arendskerke
Lekker ouderwets druk was de conclusie op deze 3e donderdagmid-
dag. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het middag-experiment suc-
cesvol. Leen en Jan Kerkhove waren er weer en Oscar kent de weg
naar Arendskerke ook.

In de mededelingen ging Ron in op de soms kort herhalende data in onze agenda.
De GA (general aviation) mp's (multiplayer internetvluchten)  die zo kort op elkaar
staan worden herhaald, zij het met een uniek vluchtnummer. De AL (airliner) mp's
worden altijd herhaald met hetzelfde vluchtnummer. Moeilijk? Nou, als je ziet voor
welke problemen we soms staan zal het wel meevallen.

Neem nu de al maanden durende discussie over al of niet vaste flightplans (vlucht-
plannen). Deze veenbrand konden we eindelijk blussen met een compromis. Wat
was er nou aan de hand? Er is bij sommigen - en mogelijk meerderen- een pro-
bleem met het tussentijds moeten wijzigen van de ingetikte vlucht in de CDU/FMC.
Niet zo gek als je bedenkt dat we in ons uppie een heuse PMDG besturen waar dat
in het echt door twee hoog gekwalificeerde piloten gedaan wordt. We stellen de
vraag : 'wat is belangrijker: dat we het weer precies volgen dat ergens heerst, òf
dat we met voldoende deelnemers elke vlucht succesvol kunnen afronden?' Laten
we onszelf niet wijsmaken dat we moeten doen 'zoals in het echt'; leuk voor de
cracks onder ons, maar wij zijn een clubje waar plezier in deze mooie hobby toch
prevaleert. Aldus: het compromis! We spreken af dat we een verstuurd vluchtplan
als vast beschouwen. Wind en baan veranderen in het plan niet meer en iedereen
kan daardoor elke vlucht oefenen, SID's en STARS inkloppen en succesvol afron-
den. Minder spannend voor onze cracks, maar wel een voorwaarde om het dalend
aantal vliegers weer stijgende te krijgen. En even terzijde: wat is er mis met een
VOR aanknopingspunt gevolgd door ATC vectoren?

Een volgend probleem was de samenwerking van een CH voetenstuur met een Sai-
tek stick. We liepen op het beamerscherm de hele procedure door: eerst in Win-
dows aanmelden en kalibreren, daarna assen toewijzen in de sim, vervolgens
knoppen toewijzen aan de stick. Herstart. Het op elkáár aansluiten van CH en Sai-
tek leek niet zo'n geslaagd idee. Jos gaat nu alles apàrt installeren en tien tegen
een dat het gaat werken, we gaan er nog van horen. Misschien is die kalibratie- en
knoppentoestand een onderwerp om eens in z'n geheel te behandelen? Laat maar
weten.

Een vraag die aansluit op de deelname aan onze mp's kwam van Cor. Hoe kan ik
met iemand meevliegen als ik zelf geen actieve deelnemer ben? Nou, heel simpel;
in JoinFS geeft de captain toestemming aan de copilot en die mag dan meekijken.
Als ie goed z'n best doet mag ie ook aan knopjes zitten. Moet de captain even naar
de wc dan kan de co zelfs de vlucht overnemen. Hoe? Verderop een geïllustreerd
overzicht.

Het was een gezellige middag met goede discussie en allemaal weer wat wijzer.

Ron

Basiscursus vliegsimulatie

Na twee verschoven agendadagen omdat er wat tussenkwam was het dan zover.
Op 22 januari op weg naar Ron om als nieuweling bij de HCC werkgroep FS met
een basiscursus de goede vliegkunsten aan te gaan leren. Om 10:00 reed ik het erf
op en Ron stond me al op te wachten. De PC met bijkomende spullen uit de auto
geladen en naar binnen de werkruimte in. Ik mag wel zeggen een goed gevulde
ruimte met vliegapparatuur en geluidsmateriaal. Zelfs de cockpit van een Cessna
172 vliegsimulator stond klaar.

Ron had al eerder gepolst welke simulator ik gebruik en wat mijn ervaringen zijn.
Zijn antwoord daarop was dat ik waarschijnlijk vooral mijn eigen manier van vlie-
gen moest afleren en dat de basiscursus vooral aanleert hoe het wel moet. Ik
dacht OK we gaan het wel zien want ik had al heel wat vluchten gemaakt en de
kisten meestal ook nog heel aan de grond gezet. Maar tijdens de dag begon ik door
te krijgen dat de basisprincipes van motorvliegen met hoogte en snelheid anders
werkt dan mijn maniertjes. Na meerdere vliegoefeningen en correcties van Ron
begon ik langzaam door te krijgen hoe een vliegtuig in balans wordt gebracht. Gas,
neusstand en trim met de juiste snelheid en toerental wordt de nieuwe basis voor
correct vliegen.

Met deze kennis en FSX oefeningen zijn we in de Cessnasimulator gestapt om te
starten van vliegveld Midden-Zeeland. We hebben alle bekende oefeningen gedaan
zoals Taxiën, sturen, stijgen, klimmen, vliegen en trimmen, bochten, dalen en lan-
den. Vooral het goed en relax aankomen bij de landingsbaan viel tegen. Ook al
kwam het toestel stabiel bij de baan dan was ik toch nog te veel bezig met stuur
en gas. Dat wordt dus thuis oefenen zodat met kleine gas- en stuurcorrecties rus-
tig geland kan worden. Na de thee zijn we nogmaals ingestapt om vanaf Toronto
met een Boeing 747 op te stijgen en te landen. Op zich ging de start goed totdat
gas werd teruggenomen om aan de plaatselijke geluidsnormen te voldoen, de
Boeing verloor snel hoogte en er was geen redden meer aan. Na een doorstart
over het gras gingen we weer de lucht in en heeft Ron  de 747 veilig op Toronto
geland. In zo’n simulator ervaar je het vliegen behoorlijk realistisch en ook het uit-
zicht op de wolken en laag vliegen over zee was op het grote scherm een mooie
ervaring.

Ik wil Ron en zijn vrouw bedanken voor deze leerzame en gastvrije dag met koffie,
thee en lunch.

Ed Cornelissen, Lewedorp



Als je niet zo van die hele
grote vliegvelden bent waar
je 20 minuten moet taxiën
(Schiphol), en je het wel leuk
vindt om te landen zonder ILS
bovendien met een aanvlieg-
route met scherpe bochten
(lage snelheid) ga dan naar
LXGB, Gibraltar en neem de
Bombardier CRJ uit het eerste
artikel van deze Notam mee,
dan kan je je hart ophalen.

Want de CRJ heeft geen auto throttle
en voor de nadering op LXGB moet je
precies de goede snelheid hebben en
precies de juiste flapsetting want het
luistert nauw hier. Waarom is Gibral-
tar Airport een moeilijke nadering?
Dat ga ik laten zien.

De naam komt uit het Arabisch: jabal
Tariq: de berg van Tariq, naar de
Moorse legerleider Tariq ibn Zijad.
Gibraltar werd in 1704 tijdens de
Spaanse Successieoorlog door een En-
gels-Nederlandse troepenmacht op
Spanje veroverd. Het gebied werd ver-
volgens in 1713 onder de Vrede van
Utrecht "voor altijd" overgedragen
aan het Koninkrijk Groot-Brittannië.
Het was een belangrijke basis voor de
Royal Navy. En dat is oud zeer tussen
het Verenigd Koninkrijk en Spanje.
En dat werkt weer door in de ap-
proach plates want als je de bocht
naar bijvoorbeeld baan 09 iets te ruim
neemt zit je in het Spaanse luchtruim
en dat vinden ze niet leuk.

G I B R A L T A R



Kinderachtig? Ja hoor. Op de vorige
pagina zag je vier naderingen op baan
09 en op baan 27. De wat dikkere grij-
ze lijn is de begrenzing van het Spaan-
se luchtruim. Om die reden is er ook
geen ILS want voor een ILS is veel
meer ruimte nodig en is het vereist
dat het laatste stuk gewoon in de rich-
ting van de baan is (een kleinere af-
wijking in richting mag wel, een z.g.
offset  ILS zoals op Innsbruck). Voor
baan 09 is dat simpelweg niet uitvoer-
baar. Landing op Gibraltar is een
RNAV-approach (op je GPS populair
uitgedrukt) met zicht, of een approach
met vectors van ATC ook op zicht. Er
zijn dus dagen dat er gewoon niet ge-
land kan worden. En dan zijn er op
Gibraltar door de grote rots vaak

windwervelingen die je vooral in het
laatste stukje gemeen van je pad kun-
nen drukken. Chaos alom zoals je hier
links ziet. Je moet dus stevig vaart
minderen in verband met de scherpe
bochten terwijl je veel liever wegens
de turbulentie het gas erop houdt.
Spannend! En eigenlijk zou je als je de
nadering gaat vliegen in je simulator
er ook een flinke portie wind in moe-
ten zetten. Voor het echte gevoel weet
je wel.

Dus. Dus is altijd het woord om de el-
lende even samen te vatten en helaas
er is geen ellende. Hieronder zie je
een van de approach plates waarop de
IAF is weergegeven: de Initial Ap-
proach Fix. Dus het begin van de ap-



proach. En uit de verhalen over Schip-
hol hebben we al begrepen dat die ap-
proaches geen in beton gegoten regel-
tjes zijn. ATC richt dat graag geheel
naar eigen inzicht is. Prima, maar wat
moeten wij flight simmer nu met een
ATC die afhankelijk van wat we geïn-
stalleerd hebben een professionele ap-
proach levert (add-on programs) of
een beetje onzin, zoals de default ATC
van FSX levert. Maar er zal toch wel
een beetje ellende zijn? Jawel, de
baan is kort, eigenlijk is het een nade-
ring op zicht alles draait om de juiste
Vref snelheid. De juiste minimum
snelheid en die moet je aanhouden en
niet sneller want dan schiet je door.
Dat is het lastige van LXGB: de korte
baan en de scherpe bochten in het
laatste deel ook als je op baan 27 landt
want dan moet je bij een go around
ook een scherpe bocht maken.

Ik heb even een overbekende nade-
ring op baan 27, de RNAV/RNP 27 in
de kaartjes weergegeven en dan met
PIMOS als Initial Approach Fix, plus
de go around en holding. Dit is zoals
hij is weergegeven in de Electronic
Flight Bag van Aivlasoft, een heerlijk
programma. Die hele ruime bocht van
PIMOS naar KUKOX?! Ik denk om
opstijgend verkeer die van baan 09
komt te ontwijken, maar er gaat op
Gibraltar heel veel met door ATC op-
gegeven vectors, o.a. ook doordat ATC
ervoor moet waken dat je niet in het
spaanse luchtruim terechtkomt. Het
onderste plaatje is de luchthavenplat-
tegrond van Jeppesen. En je weet het:
als je even in Google intikt ‘approach
plates LXGB’ dan kan je hele series
Jeppesen kaarten binnenhalen en het
lezen van deze kaarten is altijd span-

nend. Heel veel extra informatie. Het
is niet te doen om dat allemaal in de
Notam weer te geven. Je ziet ook dat
er duidelijke snelheidsbeperkingen
worden opgegeven.

Nu even de ref-speeds. Ik heb hier ge-
vlogen met de nieuwe CRJ700 van
Aerosoft en met de Avro RJ 70 van
Qulity Wings. De ref-speed van de
CRJ kan je kant en klaar vinden op
het tablet links van de captain.  De
Avro RJ doet het ouderwets met ta-
bellen. Gaat ook prima. Zorg er wel
voor dat je het juiste gewicht voor de

brandstof in-
voert, dus de
hoeveelheid
brandstof vlak
voordat je aan
de approach be-
gint (zo onge-
veer).

Veel plezier. Je
throttle (of auto
throttle bij de

Avro) is in deze fase het belangrijkste
onderdeel.

Erik.



Lichte vliegtuigen kunnen je ook unieke vlieg-
vaardigheden aanleren (Carenado C185 Float,
met drijvers, FSX/P3D/X-Plane 10.5x

De V35 Bonanza van A2A Simulations is meer
een vliegtuig voor gevorderden waarmee je
kunt leren om complexe oefeningen tot een
goed einde te brengen en je de avionic sy-
stems (de klokken) leert bedienen.

Sommige GA add-on fabrikanten zijn begon-
nen ons goede manieren bij te brengen voor-
dat we in de cabine/cockpit stappen (A2A
Simulations Cessna C182 Skylane).

Kwaliteits add-ons voor vliegvelden duwen het niveau voor GA-vliegtraining naar een hoger
niveau (Orbx Broome YRBM, FSX/P3D/X-Pane 11

Vliegen met lichte vliegtuigen,

een startersgids deel 2

In onze vorige aflevering nam PC Pi-
lot een kijkje in de wereld van de
lichte vliegtuigen en de general avia-
tion in flight simulation en brachten
we argumenten naar voren waarom
dat bij uitstek zo een correcte plek is
om je reis door de flight simulation
te beginnen.

Om je op weg te helpen gaan we nu
eens kijken naar een paar uitstekende
vliegtuigen, uitstekende scenery en
voorzieningen die tot je beschikking
staan om je ervaring te verruimen.

Doe je huiswerk

Het is van belang om te stellen dat dit
slechts een kleine selectie is uit het
enorme aantal van ontwikkelaars en
add-ons. Uitgaande van de meestal
hoge kwaliteit die tegenwoordig
wordt aangeboden is het zeker de tijd
waard om gebruikersforums te be-
zoeken om je te verzekeren dat een
product ook doet wat je wilt, terwijl
het je ook een beetje ruimte geeft om
je verder te ontwikkelen en te groei-
en als piloot. Om het allemaal wat
makkelijker te maken hebben we de
add-ons die we hier naar voren heb-
ben gehaald in verschillende catego-
rieën ingedeeld en zoals we zullen
zien; flight simulation gaat niet alleen
maar over het vliegtuig.



Het vliegtuig - om mee te beginnen

Als we het meeste profijt willen heb-
ben van onze leerervaring en zo rea-
listisch mogelijk willen vliegen door
technieken uit de echte wereld te ge-
bruiken dan moeten we een product
hebben dat over uitzonderlijk goede
‘vliegdynamica’ (ik gebruik voortaan
flight dynamics) beschikt en toch ook
weer niet zo geavanceerd is dat het

de piloot in spe gaat frustreren. Als je
serieus het meeste wilt halen uit
flight simulation kan je niet meteen
beginnen met het vliegen van een mi-
litaire jet of een airliner.              Een
FSX/Prepar3D ontwikkelaar die een
reputatie heeft opgebouwd voor niet
alleen high end flight dynamics maar
ook voor vernieuwende voorzienin-
gen en high end materiaalweergave
(texture), is A2A Simulations
(www.a2asimulations.com). De stich-
ter van deze onderneming, Scott Gen-
tile, is zelf piloot en besteedt altijd
een hoop ontwikkelingstijd om het
betreffende toestel zelf te vliegen om
een zo realistisch mogelijke ervaring
op te doen. PC Pilot heeft gebruik ge-
maakt van zijn Piper Cherokee 180,
Cessna 172 Skyhawk en C182 Skylane
in de Back to Basics series al een paar
jaar om reden van het exceptionele
realisme.

X-Plane 11 gebruikers hoeven niet ver
te zoeken om een ideale beginners-
trainer te vinden. De flight dynamics
van de default (meegeleverde) Cess-
na 172 Skyhawk zijn zo goed dat je
meteen met wat uitstekende vlieg-
training kunt beginnen zo ‘uit de
doos’.

Het vliegtuig voor gevorderden en
tweemotorige vliegtuigen

Als je eenmaal zo ver gevorderd bent
dat je je wel buiten het vertrouwde
gebied van de eerste ervaring kunt
begeven met zowel het simulator
platform als de basistrainer zul je on-
getwijfeld willen doorgaan naar een
meer geavanceerd vliegtuig zonder
gelijk je complete budget op te bla-
zen. Je wilt gewoon eens kijken naar
iets met kwaliteits flight dynamics
maar het liefst met wat meer snel-
heid, een constant speed propeller en

eventueel zelfs een intrekbaar lan-
dingsgestel. En dan kan je een één- of
tweemotorig toestel nemen afhanke-
lijk van de stijl van vliegen die je kiest.
Ontwikkelaar Carenado is een van de
weinige ondernemingen die een wij-
de range van vliegtuigen maakt voor
de FSX, Prepar3D en X-Plane11 plat-
formen. Ze zien er altijd erg mooi uit
(schokkend mooi vaak) en bieden een
iets lager niveau aan realisme wat
een goede manier is om je die vaar-
digheden voor wat meer gevorderden
eigen te maken voordat je gaat ver-
huizen naar een product van studieni-
veau mocht je daar behoefte aan
hebben. De P3Dv4-fans moeten ei-
genlijk eens een kijkje nemen op Ver-
tx Simulation’s DA62 (www.vertxsim.
Com). Dit is een moderne composiet
tweemotorige tourer uitgerust met
een compleet digitale cockpit waar-
voor het Garmin G1000 avionics sy-

Peter Stark van PC Pilot is weer aan
een nieuwe reeks artikelen begon-
nen en de vorige is nog niet eens af.
Ik weet wel wat het is: hij kan ge-
woon niet stoppen met schrijven.
Dit is de vertaling van deel 2 van de
nieuwe reeks Flying Light Aircraft, a
beginner’s guide. Benieuwd welke
kant dit uitgaat.

Erik

Goede weer add-ons genereren meerdere lagen van wolken en speciaal ontwikkelde   HD-textures (structuren/stofweergaven) om er volledig in op te gaan (Active Sky Next, FSX/X-Plane 11).

www.a2asimulations.com
www.vertxsim.com
www.vertxsim.com


stem gebruikt werd. Terwijl hij
prachtig vliegt en er overdonderend
uit ziet is hij ook nog volledig IFR, snel
en met een goede actieradius. Een
absolute winnaar voor X-Plane is de
JRollon Marchetti SF-260 https://
store.x-plane.org/SIAI-Marchetti-SF-
260-_p_901.html. Zie de volgende pa-
gina. Alhoewel het een eenmotorig
toestel is, is het stabiel, geschikt voor

lucht-acrobatiek, vertoont het uitzon-
derlijke simulatie van de systemen in
het vliegtuig en is het bovendien ui-
termate geschikt voor IFR-training.
Het niveau is zo hoog dat je simpel-
weg volgens het boek moet vliegen of
anders gaat een van de systemen
voor treurnis zorgen - er is geen kans
dat je slechte gewoontes aanleert
met deze add-on.

Low and slow scenery

Als we denken over vliegen met lichte
vliegtuigen bepalen onze gedachten
zich meestal tot het vliegtuig. Maar in
general aviation (GA) kan het land-
schap beneden alle verschil uitmaken
bij het opgaan in je flightsim. Tenslot-
te vlieg je meestal beneden de
10.000ft en maak je wellicht gebruik

van zichtbare herkenningspunten
voor je navigatie over onze globe. Het
maakt niet uit of je nu vliegt met FSX,
Prepar3D of X-Plane11, je behoort
gewoon een bezoek te brengen aan
Orbx Simulations (www.orbxdirect.
Com). Orbx heeft al tien jaar absoluut
verbazingwekkende scenery geprodu-
ceerd en met meer dan 200 titels
waaruit je kunt kiezen zul je er onge-

DA62 van Vertx Simulations

https://store.x-plane.org/SIAI-Marchetti-SF-260-_p_901.html
https://store.x-plane.org/SIAI-Marchetti-SF-260-_p_901.html
https://store.x-plane.org/SIAI-Marchetti-SF-260-_p_901.html
https://orbxdirect.com/
https://orbxdirect.com/


twijfeld een vinden (of misschien wel
veel) die passend zijn voor jouw voor-
keurlocatie. Zijn producten zijn niet
beperkt tot alleen maar luchthavens
en kunnen complete landen beslaan -
of zelfs continenten - met meer rea-
listische kustlijnen, steden, vegetatie,
enz. Dergelijke kwaliteits add-ons ma-
ken het eigenlijk mogelijk om op  real-
world visuele navigatiekaarten te vlie-
gen.
Als je specifiek op zoek bent naar een
grotere luchthaven dan biedt Aero-
soft (www.aerosoft.com) een brede
sortering die uitstekend is voor vlie-
gen op zicht vooral in Europa maar
zeker niet alleen maar Europa.

Het weer

Het derde deel van de ‘flight simula-
tor nirvana triologie’ zijn de program-
ma’s voor het verbeteren van het
weer. Het is verbazingwekkend hoe
veel een goed weerprogramma ge-
combineerd met high fidelity wolken-
en omgevingstextures (texture =
structuur, stofweergave) de algehele
beleving zoveel intenser kunnen ma-
ken. Eenvoudig uitgedrukt plukken
deze programma’s de gegevens van
het echte weer overal vandaan en ge-
ven dat dan weer in je flight simula-
tor. Dit klinkt nogal recht op en neer
maar het resultaat kan zijn een beeld
van meerdere lagen van wolken,
wind, zicht - en zelfs wind shear.
Active Sky (https://hifisimtech.com)

heeft een reeks opties ‘weeroplossin-
gen voor desktop flight simulation’
geproduceerd voor de verschillende
versies van alle belangrijke simulation
platformen en ook een set ‘cloud art’
om de relatief vlakke en versimpelde
wolkenweergave in P3D en FSX te
vervangen.
Real Environment Xtreme (www.rex
simulations.com)  heeft dit concept
nog een stapje verder ontwikkeld met
zijn grote range aan het weer gerela-
teerde add-ons voor FSX en P3D. Aan-
vullend aan de ‘weermachine’
produceren ze ook een grote reeks
HD wolken, hemel en atmosferische
textures maar ook interactieve weer-
kaarten systemen, HD luchthavenge-
bouwen en -structuren en zelfs een
weeradar die zo geconfigureerd kan
worden dat het in elk P3D/FSX vlieg-
tuig werkt. Andere X-Plane opties
houden SkyMaxx Pro in (www.x
aviation.com) en X-Enviro (www.xen
viro.net) die beide voor- en nadelen
hebben dus eigenlijk word je een
beetje verpest door de overmaat aan
keus. Je huiswerk doen hier is de eni-
ge oplossing.

Nuttige extra’s

Zoals veel dingen in het leven zijn het
vaak de kleine dingen die het grote
verschil kunnen maken. Een of ande-
re vorm van een flight planner is bij-
zonder nuttig, of je nu een Cessna

150 wilt vliegen of een Airbus 380. Er
is een hele waaier aan mogelijkheden
beschikbaar , maar er zijn een paar
freeware producten die van goede
kwaliteit zijn, eenvoudig in het ge-
bruik en die verrassend krachtig zijn
indien dat nodig is.
Beide laten je een topografische ge-
bruikers interface zien waarop lagen
navaids, airports, airways en zelfs in-
teressante punten staan. Je kunt dan
een aantal menu’s en muiskliks ge-
bruiken om je vluchtplan te ontwikke-
len. Als dat gebeurd is kan je je

vluchtplan uitprinten samen met de
van toepassing zijnde weerberichten
en condities. En of dat nog niet ge-
noeg is, kun je ze ook nog aan je sim
koppelen en daar je vorderingen op
de kaart volgen, je ETAs, fouten in de
track enz. en zelfs via open te klikken
vensters airfield information over je
bestemming. Als je je PC draait met
een tweede scherm kun je deze voor-
zieningen laten draaien in full view
voor de gehele vlucht. Omdat ze bei-
de nav data van de simulator gebrui-
ken zijn ze beide volledig thuis in FSX,

Marchetti SF-260

https://www.aerosoft.com/en/
https://hifisimtech.com/
http://www.rexsimulations.com/
http://www.rexsimulations.com/
http://www.x-aviation.com/catalog/
http://www.x-aviation.com/catalog/
http://www.x-aviation.com/catalog/
http://www.x-aviation.com/catalog/
http://www.xenviro.net/
http://www.xenviro.net/


P3D of X-Plane. Verdere details kun je
vinden op:
http://www.tasoftware.co.uk
(Plan-G) en op
https://albar965.github.io/littlenavm
ap.html (Little Nav Map).

Als je je verder ontwikkelt van trainen
naar de avontuurlijker en complexere
fasen van vliegen, zoals cross country
toeren, radionavigatie en vliegen op
de instrumenten kan je op een gege-
ven moment uit de default GPS ge-
groeid zijn die bij de meeste
simulators zit. Een van de prominent-
ste GPS avionics systems die in de
echte wereld in general aviation
wordt gebruikt is de Garmin GTN se-
rie en je kunt hiervan simulator ver-
sies aanschaffen voor FSX, P3D en
X-Plane. De GTN 750 (en zijn kleinere
neefje de GTN 650), levert je GPS

kaartbeelden inclusief aanduiding van
airways, gecontroleerde airspaces,
invoeren van flight plans en gegevens
met de mogelijkheid om dit door te
koppelen naar je autopilot. Het is
zelfs mogelijk om approaches te plan-
nen en te laden in het GTN flight plan
en het apparaat als stand alone add-
on te gebruiken. Je kunt het blijven
gebruiken als je overstapt naar de
meer geavanceerde vliegtuigen als je
je vaardigheden verder hebt uitge-
bouwd en je kunt hem zelfs meene-
men in airliners en jet fighters.

En… geniet

Dus nu kun je beginnen de enorme
hoeveelheid opties te waarderen die
binnen je bereik liggen. Als je de mo-
gelijkheid hebt om een van de giften
in cash ter gelegenheid van Kerst,
enz. om te buigen naar je hobby, zou
je misschien kunnen beginnen met je
favoriete vliegtuig voordat je verder
gaat met een wat aanvullende speci-
fieke scenery om daarna door te gaan
naar producten voor aansturing van
het weer.

Natuurlijk is een van de beste manie-
ren om de ontwikkelingen te blijven
volgen vooral op het gebied van add-
ons de PC Pilot te lezen waarin regel-
matig reviews staan.

Gratis flight planners kunnen nuttige training- en navigatiehulpmiddelen zijn (Plan-G FSX/P3D/X-Plane 11).

Het GTN 650/750 GPS systeem levert je kaar-
ten, approach kaarten, radionavigatie gekop-
peld aan je autopilot en extra’s zoals
terreinwaarschuwing (Flight1 GTN 650/750 in
FSX/P3D en RealityXP GTN 650/750 in X-Pla-
ne 11).

http://www.tasoftware.co.uk/
https://albar965.github.io/littlenavmap.html
https://albar965.github.io/littlenavmap.html


Quality Wings de Ultimate BAe 146 Collection
deel 3  het main instrument panel

Het main instrument panel is de plek waar je het
grootste deel van je tijd doorbrengt en het moet
dus gezellig zijn. Nou nee, natuurlijk niet. In de
luchtvaart doen we niet aan gezellig. Steriel zo-
als de Airbus is in het begin niet leuk, maar het
went wel en het werkt wel. Het instrumentenpa-
neel van de BAe 146 (ik behandel alleen de Avro
RJ-versie) is in elk geval karakteristiek en ik voel
me er thuis. Zit als een jas eigenlijk.

Het zit ouderwets vol met schermen en waarschu-
wingslampjes want dit is natuurlijk het belangrijkste
communicatiecentrum tussen de piloot en het vlieg-
tuig. Hier moet de piloot alle belangrijke informatie in
een oogopslag kunnen uitlezen. De belangrijkste twee
computerschermen zijn de Primary Flight Display kort-
weg de PFD en het Navigation Display, ND. PFD, die
aanduiding, is de meest algemene en laat het zo blij-

ven, maar je komt ook de term Electronic Attitude Dis-
play Indicator tegen (EADI). Attitude staat er en niet
altitude. Altitude is hoogte en attitude is de ‘stand’ van
het vliegtuig. Vlieg je met een helling, wijst de neus
omhoog of omlaag? Attitude is letterlijk vertaald hou-
ding of gedrag. Of je kist zich een beetje netjes wil
gedragen, zo niet (de oorzaak ligt meestal bij de pi-
loot) dan zul je dat zeker in de EADI kunnen waarne-
men. Je ziet deze prachtige voorziening hier rechts en
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1. Autothrottle status, modus, 2. Speedtape, snel-
heidslint, 3. Autopilot status en modus, 4. Verti-
cal speed, stijgen of dalen of level. 5. Attitude
indicator, stand van de neus en hoe veel helt het
vliegtuig over, 6. Ingestelde baken, kan ook een
ILS baken zijn. Bij een ILS verschijnen er hori-
zontale en verticale glijpad indicators.



de AVRO RJ-serie heeft al een vrij moderne uitvoering
met een aantal extra voorzieningen. De belangrijkste
hier zijn nummer 1 en nummer 3 op het plaatje (vori-
ge pagina) want daar zie je de modus (de instelling)
van de auto throttle (staat hier op 249kts) en de auto-
pilot (staat hier in LNV-modus, dus volgt de FMC en
we zijn aan het klimmen met 2900ft/min. Het snel-
heidslint (2) en het wijzertje voor stijgen/dalen (4)
spreken voor zich. M440 betekent Mach .440 en daar-
over later een keer. Rechtsonder is het VOR-baken in
beeld gebracht (6) waarop de betreffende radio is af-
gesteld. Dat kan ook de frequentie van een ILS-baken
zijn eventueel met bijbehorend glijpad. Dan komen er
nog twee elementen bij die hieronder zijn aangegeven
met een appeltjesgroen kader en de cijfers 1 en 2. Je
ziet een ruitvormig magentakleurig ‘salmiakje’ en die
hoort in het midden van de schaal (de rondjes) te
staan, dan zit je goed. Overigens die PFD hieronder is
natuurlijk een belachelijke kerstboom. Dat komt door-
dat hij even in de testmodus is gezet om te checken of
alle ‘lampjes’ het wel doen. En het is ook de PFD van
een grotere airliner. Helemaal bovenin zie je twee re-
gels met ARM, HDG SEL, V/S en dan VOR/LOC en dan
G/S. Omdat je al de nodige routine hebt zijn die ter-
men niet nieuw. Waar de kleur van de mededeling

voor staat en of het in een kader staat, dat alles heeft
een betekenis. Bij elkaar levert dit bovenstuk informa-
tie waar je veel aan hebt mits je weet wat het bete-
kent allemaal. Je zit hier toch wel op het niveau van
een 737 en er is maar één manier om een dergelijk
gecompliceerd vliegtuig te vliegen en dat is zorgen dat
je wekelijks routine opdoet. Mijn ervaring is, als je er
een half jaar niet mee vliegt dan ben je het meeste
weer kwijt. Waarom deze uitgebreide beschouwing?
De AVRO RJ-serie is een stuk eenvoudiger op de PFD,
dus je krijgt minder informatie maar je hoeft gelukkig
niet elke keer op herhaling. Instappen en wegwezen.

Hier links de eerste combinatie van twee plaatjes, de
tweede staat op de volgende pagina. Je kunt ze vinden
op pagina 38 van de vertaling van de Quick Start Gui-
de, die je hier van onze website kunt plukken:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/
2015/06/qw-bae-146-quick-start-manual.pdf
de twee plaatjes hier zijn geschoten vlak voordat de
localizer en de glideslope zijn onderschept (ILS) en de
twee op de volgende pagina als we ‘established’ zijn
op de localiser. Er veranderen dan een aantal kreten in
de twee schermen. En dat gaat vrij snel bij een ap-
proach.

Je ziet ook meteen het tweede schermpje, de HSI, de
Horizontal Situation Indicator en de maker van deze
apparatuur noemt het de Electronic Hori… enz. Eh, ja
dat hadden wij ook door dat het allemaal electronisch
is tegenwoordig. Geeft niet het zijn mooie schermpjes
en belangrijk: je kunt ze makkelijk pop-uppen en naar
een tweede scherm schuiven. Dat is riant vliegen op
die manier!

Autopilot/Flightdirector modus en status en wat je dan
ziet in je schermen.

WIT wil zeggen dat de modus of status is geladen.
GROEN, dan is de modus of status actief/in werking.
Als de modus of status uit staat zie je niets. De moge-
lijke ‘hoofd’-weergaven van de autopilot zijn: FD de
Flight Director staat aan en AP de AutoPilot staat aan
(ongeacht of de Flight Director aan staat of niet).

Door het aanzetten van de autopilot of de flight direc-
tor worden deze in de default modus gezet en dat is
Alt Hold en Heading Hold. Nou dat is uitstekend. Wel
eerst even je heading correct instellen, maar in princi-
pe stel je bij een take off de heading van de baan in.

De mogelijke weergaven van de verticale modus zijn:

En ik geef ze niet allemaal weer want dan wordt het
gewoon rijtjes in je kop stampen en dat werkt niet.

▪ VS: Vertical Speed, stijg- of daalsnelheid.

▪ ALT: Altitude Hold de hoogte waarop je je bevindt
wordt vastgehouden.

▪ ACQ: Altitude Acquire, de hoogte die je hebt inge-
steld, waar je naar toe wilt.
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▪ GS*: ILS glideslope oppakken en volgen.

▪ FLR: landing flare bij een autoland.

▪ TO: de pitch (neusstand) voor een take off is inge-
steld

De mogelijke weergaven van de laterale modus zijn:

(Je route van bovenaf gezien) wederom niet volledig.

▪ ROLL: Heading Hold of roll out na een autoland

▪ HDG: Heading Select

▪ VOR1: oppakken van VOR1 baken en en ingestelde
track volgen.

▪ LOC*: ILS localizer oppakken en volgen.

Ook bij de auto throttle verschijnen er diverse meld-
dingen in de schermen.

WIT de auto throttle is armed, geladen. GROEN de
auto throttle is actief. Op de grond kan alleen maar
TOGA (Take Off Go Around) MAX of TOGA REDU (gere-
duceerd, niet vol vermogen) geselecteerd worden.

En dat wordt dan altijd in wit getoond. De auto throttle
staat pas aan als A/T knop en de THRUST schakelaar
aan staan. Volgende meldingen kan je zien opkomen:

TOGA MAX is ingesteld

TOGA MAX is geladen

Auto throttle zet gas helemaal open

TOGA REDU geselecteerd

TOGA REDU is geladen

A/T zet gas op gereduceerd vermogen

A/T gas op Maximum Continu Thrust

A/T gas op Maximum Climb Thrust

A/T gas op Normale Climb Thrust

A/T stuurt de snelheid aan

A/T stuurt het Mach nummer aan

Ik denk dat je het al begrepen hebt: dit wordt een
hoofdpijndossier, al die aanduidingen. Maar ik moet er
toch wel wat van laten zien, zodat je niet overdonderd

wordt. Het is gewoon het beste de Quick Start Guide
erbij te pakken, want die is goed, en de vlucht te gaan
maken en regelmatig op pauze te drukken en er de
tijd voor nemen.

… en toch nog een paar: de verschillende symbolen op
de speedtape, het snelheidslint.
En hier heb je de verklarende teksten. Als je op Google
de officiële lijsten voor de V-speeds gaat zoeken slaat
de schrik je om het hart. Er zijn er veel meer dan hier
weergegeven.

VSEL de op de MCP geselecteerde snelheid

VMO max. snelheid voordat de boel uit elkaar valt

VMIN min. snelheid waarmee je nog kunt vliegen

VSS Stall Speed

VFGL max. snelheid met flaps niet ingetrokken

V1 Take Off beslissingssnelheid, na V1 kan de
 start niet meer worden afgebroken
VDOT is meestal gelijk aan VFTO, de Final Take Off
 Speed, flaps moeten nu ingetrokken zijn
VCROSS is meestal gelijk aan VR, de Rotation Speed.
 Hier begin je je neus omhoog te brengen



VSEL de op de MCP geselecteerde snelheid

VMO max. snelheid voordat de boel uit elkaar valt

VMIN min. snelheid waarmee je nog kunt vliegen

VSS Stall Speed

VFGL max. snelheid met flaps niet ingetrokken

V1 Take Off beslissingssnelheid, na V1 kan de
 Take Off niet meer worden afgebroken
VDOT is meestal gelijk aan VFTO, de Final Take Off
 Speed, flaps moeten nu ingetrokken zijn
VCROSS is meestal gelijk aan VR, de Rotation Speed.
 Hier begin je je neus omhoog te brengen

De snelheid-’bugs’ worden handmatig ingesteld op het
Thrust Rating Panel (TRP) dat is de plaat hier rechts.

Helaas we zijn er toch nog niet helemaal. Hieronder
het Navigation Display maar dan in de kompasroos
(Rose) weergave. Voor een ILS-landing bijvoorbeeld



moet die op de roos-weergave staan om de peiling op
de ILS-installatie te kunnen zien. Je ziet hier overbe-
kende begrippen als DME en ook de peilingen op de
LOC1 en VOR2 (dus eigenlijk VOR1 en VOR2 als je niet
op een localizer hebt afgestemd) maar hoe bedien je
dit Navigation Display? Dat gaat met de format selec-
tor die op de middenconsole meteen onder de FMC’s
zit. Met de ronde knop FORMAT maak je de keuze
PLAN, MAP, ARC of ROSE. Rose heb je op de vorige
pagina gezien. Arc is gewoon de bovenste helft van de
kompasroos. Map is je normale stand: vliegtuig met de
punt naar boven en een gedeelte van de route in beeld
(mits er een vluchtplan in werking is). Met de stand
Plan kan je met de STEP knop op de FMC even door je
gehele route lopen ter controle. De knop ernaast RAN-
GE zal natuurlijk duidelijk zijn evenals de knop BRG, je
keuze welke peiling je in beeld wilt krijgen. Met de
knop rechts CRS kies je tussen vliegen op de FMC of
vliegen op de (VOR)-bakens.

Met de vier druktoetsen daaronder kan je achtereen-
volgens in beeld brengen: NAVAIDS, AIRPORTS, WAY-
POINTS en de gegevens van je vlucht, zoals wind,
ETA, enz. Tot zover de twee belangrijkste schermen.
Het blijft toch een ontdekkingstocht in het begin.

Wat voor moois heeft de captain nog meer voor zijn
neus? Hiernaast het eerste deel. Er volgen er nog
twee: het Mode Control Panel, het autopilot bedie-
ningspaneel met aanverwante artikelen en de klokken
voor de motoren, de waarschuwingslampjes en wat
bijkomende hendels en schakelaars.
Op het captain’s instrument panel vind je alle klokken
die belangrijk zijn voor de situation awareness van de
piloot. Dus weten waar je bent.

De hoogtemeter is ouderwets analoog maar wat er in
moet zitten zit er in: twee vensters met de barometer-
druk zowel in inHg als in hPa. Met de linker draaiknop

kan je die ver-
stellen dus
aanpassen aan
bijvoorbeeld
de luchtdruk
op het vlieg-
veld. Er zit ook
nog een bug in
de altimeter
hier helemaal
bovenin die je
met de rech-
terknop kunt
verdraaien. Ik

heb nog niet
begrepen
waar die voor
dient. De wij-
zer geeft de
honderdtallen
aan (en niets
anders) maar
dat was je al
duidelijk.
De standby
attitude indi-
cator



TCAS of Traffic Colli-
sion Avoidence Sy-
stem waarschuwt
voor te dicht nade-
rende andere vlieg-
tuigen. De range die
hiervoor gebruikt
wordt is 6nm tot je
vliegtuig lateraal ge-
zien en 1200ft boven
of onder je vliegtuig.
Met het TCAS en
Transponder paneel
op de radio stack
bedien je het sy-
steem. Je eigen

vliegtuig is wit. De andere niet. De cirkel met witte
stippen geeft aan dat je echt tot actie moet komen als
een ander vliegtuig hierin komt. De witte ononderbro-
ken witte boog (10nm kan niet worden gewijzigd)
geeft het werkingsgebied van het systeem aan.
Er kunnen twee soorten waarschuwingen/adviezen
komen. Ten eerste natuurlijk de waarschuwing op zich
maar ten tweede ook een advies tot corrigeren of juist
je koers en hoogte nauwgezet volhouden. Dat laatste
is de preventive resolution advisory waarbij je op de
PDF een range van aan te houden vertical speed te
zien krijgt. De corrective resolution advisory vraagt de
piloot een verticale uitwijkmanoeuvre uit te voeren
teneinde de separatie tussen de vliegtuigen te vergro-
ten. Ik heb al verschillende keren geprobeerd een bot-
sing te forceren om dat alles een keer in werking te
zien/horen, nog niet gelukt. In de volgende Notam
meer over TCAS.

De standby altimeter
(hoogtemeter) en
Airspeed Indicator
(ASI). Eigenlijk vrij
compleet dit klokje.
Je hoogte, je baro-
meterdruk en je
snelheid. Meer heb je
toch niet nodig? Ach,
nog ouderwets me-
chanisch, doet het
altijd.

Distance Bearing
Indicator (DBI).
Goh, duur woord
weer. Gewoon een
peilkompas en twee
vensters voor de
afstand tot baken 1
en baken 2.

EFIS Decision
Height and Dim-
ming Controls.
Weer zo een mond
vol. Nou ja, natuur-
lijk stel je van te
voren de hoogte in
voor de haven van

aankomst. Wie vergeet dat nou?

De stopwatch/klok.
Eigenlijk net zo als
de kookwekker van
IKEA maar hier
staat ook nog te
tijd vermeld. Sim-
pele handbediening,
kan er ook niets
fout gaan. Oké, je
kunt ‘m vergeten in
te drukken, maar
wie vergeet dat
nou?

Een stuk belangrijker is dit balkje met allerlei gekleur-
de lichtjes. Even een paar die toch interessant zijn om
te weten tijdens de vlucht: CMPRTR MSTR: dit systeem
vergelijkt continu SG 1’s output met die van SG 2’ en

vice versa. Het gaat hier om de EFIS Symbol Genera-
tors (SGs). Duidelijk toch? Soms komt de stoom je
oren uit. AP en AT zijn duidelijker: in rood zijn de au-
topilot en auto throttle losgekoppeld. NO betekent de-
ze werkt niet (was de FTC. De wat?) EL TRIM: Elevator
Trim werkt niet. AIRBRK: als de airbrakes, die prachti-
ge kleppen aan de staart niet helemaal in zijn. YD in
rood: yaw damping power is verdwenen. CAT 3, CAT 2
en AUTOLAND, dat zijn de meldingen die we zo graag
in beeld zien komen bij een autoland. De spoilers van
de gele groep, resp. groene groep staan uit (groen en
geel, zie vorige aflevering).

Flight Guidance System status annunciators. NO AUTO
LAND is mij duide-
lijk. Licht op als
de autoland nog
niet established is
als je beneden de
900ft radio altitu-
de komt. Actie
gewenst! Winds-
hear: ik had be-
grepen dat dat

nog niet in de flight simulator was ingebouwd.

Brake pressure gauges. De hoeveelheid druk op je
remmen. Belangrijk

De volgende keer het autopilot paneel en nog wat
lichtjes. We gaan beginnen!

Erik.



Samen op stap, ja gezellig.
Procedure voor het delen van de cockpit met JoinFS

Algemeen:
Beiden kiezen hetzelfde vliegtuig, vlucht en simulator.
Instelling in de FSim, zet “CRASH-DETECTION” off.
Start JoinFS 1.4.34 (Nederlandse versie).
Copiloot wil naast de Captain gaan zitten:  daarvoor het volgende doen:
gastheer Captain:
Captain  opent de Gebruikerslijst uit het menu “Beeld/Gebruikers”, fig. 1

Captain  selecteert met rechtermuisklik eigen vliegtuig.
Captain  tikt de optie “Allow everyone cockpit entry” aan,  fig. 2

optie: Captain rechtermuisklikt  vliegtuig Copiloot en zet extra evt. Permissies
aan.
Captain  sluit Gebruikers venster.

gast Copilot:
Copiloot opent de vliegtuiglijst uit het menu “Beeld / Aircraft”, fig 3

Copiloot selecteert met rechtermuisklik het vliegtuig van Captain.
Copiloot klikt op de “In Cockpit”, fig 4
Copiloot sluit Aircraft venster.
Copiloot en Captain zijn nu gekoppeld en delen de cockpit van Captain.
Andere piloten kunnen ook meevliegen met Captain  door dezelfde stappen.
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