
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

Flying Airliners
Een gids voor beginners deel 1,
een vertaling van artikelen van Ri-
chard Benedikz van PC Pilot. Je
denkt eerst: dit is een oppervlakkig
verhaal maar er staan heel wat
wetenswaardigheden in zoals wat
is nu een commuler flight of bij wel-
ke passagierscapaciteit noem ik
het een airliner.

Een pleidooi voor
analoge klokken
Dankzij een tip van Simon
Wijnstra. Een bespiegelend ar-
tikel. Vertaling van een artikel
van John Zimmerman. De
moeite waard om hier eens
over na te denken.

Mooi? Ja mooi! Zie de laatste
pagina.

Notam 259  augustus 2020hcc zeeland!

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

Little Nav Map 2.4
brandstofberekening,
deel 2

Het kan dus allemaal in Little
Navmap, een complete en ge-
degen brandstofberekening.
Wordt een brandstofbereke-
ning daarom leuk? Voor de
meesten van ons niet. Maar als
je het serieus doet, doe het dan
met een goed programma.

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


4. Fuel rapport

In dit rapport vind je uiteindelijk de gewenste en
noodzakelijke informatie.

Alinea “Fuel Plan”.
Het belangrijkste gegevens is natuurlijk Block Fuel.
Let op het verschil tussen Trip fuel en Block Fuel.
Bij een korte route zal het verschil tussen deze 2
erg groot kunnen zijn.

Kijk ook eens naar de alinea “flight plan” waarin
LNM vliegtijd en snelheden heeft berekend. Dit
heeft alleen betrekking op de Trip afstand zoals
vastgelegd in het vliegplan. Je vindt hier ook de
wind gegevens waarmee LNM heeft gerekend

Controle en foutmelding:
Foutmelding; Block fuel exceeds usable …..””d h” ”
LNM controleert en waarschuwt of je voldoende
brandstof in de tanks hebt. Momenteel is deze link
nog niet gelegd in LNM. Nu moet je nog Usable fu-
el in de performance file met de hand aanpassen:
Usable fuel = Block fuel +1.  In dit geval 893+1 lbs
Foutmelding; Aircraft type is not set :  Het
vliegtuig/type naam is (niet) correct ingevuld. Ga
naar Hfdst 6. Performance file....

Foutmelding; Airplane model does not match Si-
mulator M7 # Performance file BE9L: Verkeerde
performance File geladen.

Praktisch gebruik van het fuel report:

- zorg er voor dat de juist performance file geladen
is.
- Wil je een zinvol fuel rapport, maak dan voor elke
vlucht een flightplan. De kruishoogte is belangrijk
vanwege de heersende winden aldaar (als je online
weer hebt ingesteld).
- Laad minimaal de berekende Block fuel in je kist.

5. Performance file personaliseren

met opmerkingen, bestanden en links. Elektroni-
sche flight bag!
Onderin het Fuel report zie je regels in blauw.
Alle blauwe regels/ woorden in LNM kun je aanklik-
ken voor additionele functionaliteiten. Deze regels
komen uit de performance file.
LNM staat toe dat je een zgn. Electronic flightbag
kunt samenstellen op 3 plekken binnen LNM waar-
onder de performance file. Dit mogen
bestanden/pdf/foto’s en links zijn. Alle gegevens
van je kist handig bij elkaar.

Die kun je invoeren in het tabblad:  Description or
Comments, te gebruiken als volgt:
Regel 1: opmerkingen
Regel 2: internet link
Regel 3: foto/pdf bestand

Let op: voor een goede werking mag in een link of
foto/pdf verwijzing géén spatie in de regel voorko-
men. Dit is een Window vereiste. Gebruik bv. Een
-streepje- of _underscore_ als scheiding. Dit geldt

Little Nav Map 2.4
brandstofberekening

vervolg, deel 2

*

*

*

*



ook voor de mapnaam! Opmerkingen mag je in-
voeren zoals je wilt en worden zwart weergegeven
in het Fuel report. De locatie waar je de data be-
waart is vrij.

6. Performance file automatische registratie - Trip
Fuel

In Hfdst2 heb je Tripfuel gegevens met de hand in-
gevoerd. Maar vaak zul je deze gegevens niet eens
kennen.
LNM kan de Tripfuel gegevens van een vlucht auto-
matisch registreren en opslaan in de performance
file.
Deze gegevens kunnen ook gemengd (ge-merged)
worden met een bestaande performance file.

Verzamelen van de Trip Fuel data.
- Begin met het starten van de flightsim en laadt
het vliegtuig waarvoor de file gemaakt moet wor-
den. LNM herkent het vliegtuig model en type.
- Maak een eenvoudig vluchtplan. Bv. Van Eelde
naar Lelystad. Je moet een klim, kruis, en daalfase
vliegen.
- Maak een nieuwe performance file aan, zie Hfdst
2.

- Ga naar “Current Performance” tabblad en  open
deze. Je ziet dat LNM de Douglas C-47…  heeft her-
kend.

- Klik op Start/Reset knop. Belangrijk, want hier-
mee wordt alle oude geregistreerde data gewist.
- Start nu met de vlucht in de flightsim.
- Ga 5 minuten klimmen.
- Ga minimaal 5 minuten op cruise hoogte vliegen.
- Ga enkele minuten dalen.
Je ziet dat LNM deze 3 vluchtfase gegevens auto-
matisch afzonderlijk registreert.  Je kunt deze pro-
cedure ook tijdens een volledige vlucht doen. Dit is
feitelijk nauwkeuriger. LNM registreert en middelt
constant de data die het vliegtuig levert.

Verzamelde data overhevelen naar de perfor-
mance file.  (De flightsim is nu niet meer nodig).

Druk op de Merge-data knop.  In het venster dat
verschijnt zie je een kolom met New Value en Cur-
rent Value. New Value is wat zojuist geregistreerd
is tijdens de vlucht. Current Value is de inhoud van
de huidige Performance file (zie ook volgende pagi-

na) Daarachter zie je een kolom waarin je per posi-
tie kunt bepalen welke actie uitgevoerd wordt van
New Value naar Current Value!!!
De functie copy zal duidelijk zijn,
de functie merge betekent dat de New Value
wordt vermengt met Current Value.
Je kunt ook ignore gebruiken zodat je gericht be-
paalde velden kunt aanpassen.



Ik adviseer de bovenste 2 velden bij aanmaak van
een nieuwe performance file op copy te zetten, zo-
dat in de performance file de juiste vliegtuig
naam/type wordt opgeslagen. Dit voorkomt fout-
meldingen. Zie hfdst 4.
Klik op OK als je tevreden bent.
Ga nu naar hfdst 3 voor het invullen van de “extra”
brandstof en opslag van de performance file.

7. Vliegplan hoogteprofiel

In de performance file van je kist kun je de vertica-
le stijg- en daal nelheid aanpassen.  Deze bepalen
de punten waar het TOC*(top of climb) en
TOD*(top of descent) op de route verschijnt. Een
voorbeeld.
In het bovenste van de twee diagrammen hier links
zie je dat de gele daallijn het hoogte profiel raakt
(groene bergen). Het is daarom beter iets later de
daling in te zetten maar dan wel met een steilere
daalhoek. Dat zie je in het tweede diagram.
De stijg- en daalgegevens kun je in de performance
file eenvoudig aanpassen om te testen of je een
veilige route hebt gemaakt.

Ps, Je weet wellicht dat het hoogteprofiel precies je
flightplan volgt? Dus als je afwijkt van de route kun
je niet langer vertrouwen op het hoogteprofiel. Ga
maar eens een vliegplan waypoint 10Nm in een
bergachtig gebied verplaatsen, dan zie je direct een
ander hoogteprofiel!



8. Inzicht in route data

Wil je de voortgang van de vlucht in getallen zien,
raadpleeg dan het Simulator Aircraft venster.

Het tabblad Aircraft geeft inzicht in de hoeveelheid
brandstof (nog) aan boord. Ook vind je hier vlieg-
tuig gewichten en payload.

Het tabblad “Progress” geeft inzicht in tijden en
verwachte brandstof op bestemming en waypoints
ed. Maar ook hoogte “AGL”wordt hier getoond. En
nog veel meer interessante data zoals de opstuur-
hoek (Crab-angle) te gebruiken bij dwarswind.

Alle gegevens in zowel het aircraft als Progress tab-
blad worden gedurende de vlucht regelmatig aan-
gepast.

NB. LNM rekent met gemiddelde waardes.
De windeffecten tijdens de route worden
berekent door de waardes op de meetpun-
ten van de kruisvlucht bij elkaar op te tel-
len en te middelen. Dit zorgt voor een
simpel en doeltreffend resultaat. Windge-
gevens tijdens stijg en daal-fase worden
(nog) niet meegenomen.
De performance file is in de praktijk be-
hoorlijk nauwkeurig en , mits goed inge-
vuld, een goede brandstof info bron.
Wil je nog meer realiteit, dan zul je meer-
dere Perf.files per vliegtuig type gebruiken
die gemaakt zijn met verschillende bela-
dingen. Maar zoals eerder gesteld, een
Perf.file gebaseerd op gemiddelde bela-
ding levert een prima resultaat.

NB: Zowel de performance file en het Fuel
Rapport blijven statisch tijdens de vlucht.
Het is een hulpmiddel om vooraf benodig-
de brandstof te bepalen en vliegtijden te
controleren.
In de achtergrond registreert LNM altijd
het brandstof verbruik van je vliegtuig. Dit
wordt 0,5x per seconde uitgelezen. Dit kun
je gebruiken om de performance file te
verbeteren. Lees meer hierover in Hfdst.6
Performance file



High Fly Deze BP is gemaakt met LNM 2.4



Flight Simulation is een hobby waar
we altijd weer iets nieuws leren. Zoals
Peter Stark betoogde in zijn artikel
Flying Light Aircraft, gepubliceerd in
uitgave (PC Pilot) nummer 125, is de
logische plaats voor mensen die
nieuw zijn in deze hobby General Avi-
ation. Deze vliegtuigen zijn minder
ingewikkeld zodat je je beter kunt

concentreren op je piloten- en navi-
gatiebekwaamheden zonder dat je
volledig wordt overdonderd door het
moeten aansturen van complexe sy-
stemen. Maar als je eenmaal de fijne
kneepjes van het vliegen met de Ge-
neral Aircraft onder de knie hebt wil
je waarschijnlijk hogerop naar meer
geavanceerde vliegtuigen. Terwijl

sommigen van ons zullen kiezen voor
de specialistische richting van combat
simulation is de natuurlijke volgende
stap voor hen die geïnteresseerd zijn
in de burgerluchtvaart op te schuiven
naar de omgeving van de cockpit van
een moderne airliner. Dus in deze
gids verdeeld over twee afleveringen
gaan we kijken naar de bijzonder di-
verse wereld van de airliners en naar
de verschillende vliegtuigen die in de-
ze rol opereren.

Type airliners

De meesten van ons denken bij airli-
ners aan grote meer motorige tubeli-

ners (standaard engelse uitdrukking:
letterlijk een ronde buis met een boel
passagiers of vracht erin) die passa-
giers of vracht vervoeren tussen grote
internationale luchthavens. Deze defi-
nitie is gedeeltelijk waar omdat de
meeste airliners vliegen op routes die
volgens schema verlopen of gechar-
terde routes zijn tussen belangrijke
steden in verschillende landen/staten
of continenten. Helemaal bovenaan
de schaal staan de grote viermotorige
‘heavies’ zoals de Boeing 747 en de
widebody tweemotorigen (bijvoor-
beeld de 777 en de Airbus A330) die-
zich door de airways ploegen op
long-haul transoceanische of trans-

Route categoriën
commerciële vluchten worden aan-
geduid als long-, medium-, of short-
haul. Er bestaat geen internationale
standaard definitie en sommige airli-
nes hebben ervoor gekozen hun
vluchten in te delen naar tijd terwijl
andere kiezen voor afstand. Maar
om praktische redenen wordt short-
haul gedefinieerd, zijnde tot 750nm
of tot twee uur vluchtduur, medium-
haul is tussen 750nm en 2.500nm of
twee tot vijf uur. En long-haul is
meer dan 2.500nm of meer dan vijf
uur. En tenslotte hebben we ook
ultra-long-haul vluchten die meer
dan 6.000nm lang zijn of meer dan
12 uur vliegtijd.

De iconische Boeing 747 verdiende haar
bijnaam ‘Queen of the Skies’. Alleen al
haar grootte kan een uitdaging zijn bij
het leren beheersen van dit vliegtuig.



continentale vluchten. Voor diegenen
van ons die zich liever niet willen
overgeven aan vele uren van lange-
afstand-vliegen zijn er korte tot mid-
denlange routes vooral gevlogen door
de 737 en de A320 en tal van bestem-
mingen kennen op kortere trips. Om
een voorbeeld te geven, vele steden
op het Europese continent liggen
meestal binnen de twee uur vliegen
van elkaar.
De flight simulators bieden een uit-
stekende selectie van traditionele air-
liner en luchthaven add-ons om deze
manier van vliegen realistisch weer te
geven. Of je nu je laatste vakantie-
vlucht wilt weergeven of de andere
delen van onze planeet wilt gaan ont-
dekken, de traditionele tubeliner is
een fantastische manier om verre be-
stemmingen te ontdekken of je vol-
gende vliegavontuur in te plannen.

Regionale airliners

Andere typen vliegtuigen vallen ook
onder het ‘airliner’- genre. Regionale
vliegtuigen hebben typisch minder
dan 100 passagiers en worden aange-
wend op korte lage capaciteit routes
waar veel vluchten niet langer duren
dan een uur van gate naar gate. In de
US verbinden zij kleine regionale be-
stemmingen naar ‘hoofd’-vliegvelden

in een hub-and-spoke (letterlijk naaf
en spaken) netwerk. Deze vliegtuigen
verzorgen vaak korte feeder flights
(letterlijk voedervluchten) van kleine-
re plaatsen en steden en verbinden
passagiers met de grotere airliners op
de internationale hubs (de grote
vliegvelden). Vandaag de dag zijn de
populaire regionale vliegtuigen de
Bombardier Q400 en de CRJ, de Em-
braer E-jet familie en de Bae 146 (dus
vaak de Avro-variant hiervan), die al-
lemaal leverbaar zijn voor flight simu-
lation. Regionale vliegtuigen worden
ook gebruikt voor kortere shuttle-
vluchten tussen de belangrijke Euro-
pese steden. Om een voorbeeld te
noemen, London City Airport bedient
volgens schema opgezette vluchten
naar bestemmingen zoals Zürich, Ge-
nève en Luxemburg om er een paar te
noemen. Regionale vliegtugen wor-
den vaak gezien als de minder gla-
moureuze neefjes van de grotere
jetliners. Maar in werkelijkheid kun-
nen zij een gevarieerde simulatie er-
varing bieden omdat ze de grotere
luchthavens kunnen aandoen, terwijl
zij ook in staat zijn te landen op klei-
nere velden die minder op de route
liggen met kortere landingsbanen.

Commuter aircrafts

Propeller aangedreven vliegtuigen
met 19 zitplaatsen of minder worden
aangeduid als commuter aircrafts.
Hier vinden we typen zoals de Havil-

Sommige airliners worden ingezet in verschillende rollen. De Boeing 757 bijvoor-
beeld opereert op long-haul transatlantische vluchten maar ook op kortere ‘hops’
naar vakantiebestemmingen in Europa.

De 737-800 is een van de meer populaire jetliner in flight simulation. Uitgerust met
systemen die niet veel veranderd zijn sinds de 1960s en met moderne avionics is
het een heel praktische machine om te vliegen.

De King Air is een gewild commuter
vliegtuig. Met de King Air is het mogelijk
om buiten de routes vallende bestem-
mingen aan te vliegen die moeilijk be-
reikbaar zijn voor straalvliegtuigen.



De Canadese Bombardier CRJ vind je
overal ter wereld terug op regionale
routes.

land Canada DHC-6 Twin Otter, Dor-
nier Do28, Beechcraft 1900 en zelfs
de tweemotorigen met zuigermoto-
ren zoals de Piper PA-31 Chieftain.
Commuters worden soms, en daar is
wat voor te zeggen, airliners ge-
noemd speciaal waar ze gebruikt wor-
den op lijndiensten. Bijvoorbeeld de
negen-passagiers Britten-Norman BN-
2 Islander een licht en nuttig vliegtuig
wordt ingezet als airliner op vluchten
tussen de Kanaaleilanden en het vas-
te land van Europa en de UK.
Commuter vliegtuigen worden in de
eerste plaats aangewend voor korte
hops naar vliegvelden waar we nor-
maal gesproken niet komen met de
‘echte’ airliners. Veel van deze typen
vliegtuigen hebben bovendien uitste-
kende Short Take-Off en Landings
(STOL) eigenschappen om te kunnen
vliegen naar kleine bush strips. Dit
genre is zeker de moeite waard om je
verder in te verdiepen omdat je met
deze toestellen geheel nieuwe erva-
ringen kunt opdoen.

Klassiekers

In de flight simulator zijn wij niet be-
perkt tot moderne vliegtuigen. We
kunnen teruggaan in de tijd en kun-
nen klassiekers vliegen van de Doug-
las DC-3 tot de naoorlogse propliners
zoals de Lockheed Constellation of
zelfs de eerste jetliners zoals de
Douglas DC-8 of de Boeing 707 die
beide inmiddels al lang de normale

diensten met pensioen verlaten heb-
ben. We kunnen historische routes
die werden gevlogen tijdens de gou-
den tijd van de luchtvaart weer nieuw
leven inblazen en die dan ook vliegen
met behulp van old school navigatie-
technieken. Klassieke vliegtuigen had-
den veel minder automatisering en
waren minder betrouwbaar dus op
die manier kunnen wij historische
vliegtuigen vliegen met de veel grote-
re workload en zelfs met storingen
veroorzaakt door hiaten in het onder-
houd zodat wij altijd moeten reke-
ning houden met de mogelijkheid van
problemen onderweg. De uitdaging
een ouder vliegtuig te vliegen in

slecht weer met een beperkte autopi-
lot en navigatiemiddelen voegt een
heel andere dimensie toe aan het vir-
tueel vliegen en is beslist de moeite
waard om verder te ontdekken.

Airliner ops (operations)

Airliners kunnen een geheel nieuwe
wereld van flight simulation avontu-
ren openen. We zijn natuurlijk niet
alleen gebonden aan passagiers en
vracht over grote afstanden te ver-
plaatsen. We kunnen routes uit de
werkelijkheid nabootsen of zomaar
een bestemming kiezen en dan een
koers kiezen naar de grote blauwe
verte. Of je nu een korte inter-city
hop vliegt van minder dan een uur, of
dat je een Twin Otter neemt naar een
korte airstrip ergens in de ver weg
gestopte bush, of dat je ‘inscheept’
voor een epische round-the-world
expeditie in jouw favoriete vliegtuig,
de mogelijkheden zijn oneindig.
Bovendien zijn tegenwoordig veel
vliegtuigtypen ontworpen voor meer-
dere rollen. De Boeing 737 bijvoor-
beeld kan gebruikt worden voor
long-haul routes gedurende meerde-
re uren, maar wordt ook ingezet op
korte regionale routes. De langste
737 vlucht van Frankfurt, Duitsland
naar Pune in India gaat over een af-
stand van 3.600nm. En aan de andere
kant van de schaal wordt hij gebruikt
op een lijndienst tussen Manchester
en Londen, een hop van slechts 30

Vliegtuig categoriën
Vliegtuigen worden onderverdeeld

in twee hoofdcategorieën: commu-

ter- en transportvliegtuigen. Vlieg-

tuigen in de laatste categorie vallen

eenvoudigweg onder de ‘airliner’-

paraplu maar bepaalde typen in de

commuter-categorie worden ook

vaak als airliner aangeduid, maar

er is toch wel een duidelijk verschil

tussen de twee classificaties.

Commuter of lichte vliegtuigen

hebben een maximum take-off ge-

wicht (MTOW) van 12.5000lbs

(5.600kg) en kunnen 19 passagiers

of minder vervoeren.

Vliegtuigen in de transport ca-

tegorie zijn jets met 10 of meer

zitplaatsen en een maximum take-

off gewicht groter dan 12.500lbs

(5.700kg), of propellervliegtuigen

die meer dan 19 passagiers kunnen

vervoeren en die een MTOW boven

19.000lbs (8.600kg) hebben.

De categorie transportvliegtuigen

moeten voldoen aan stringentere

eisen van luchtvaardigheid als het

gaat om prestaties en ruimere

noodvoorzieningen (overbemeten

voorzieningen), Dus, om een voor-

beeld te noemen, dit is waarom wij

de V-speeds voor elke take-off

moeten uitwerken. Boeing, Airbus

en regionale jets vallen onder de

categorie transport aircraft.



minuten. Zelfs de long-haul 747 werd
gebruikt op short-haul, druk bezette
routes over de hele wereld. Japan Air-
lines gebruikte het type op een dienst
tussen Tokyo en Osaka - een vlucht
van slechts 60 minuten. En parallel
daaraan heeft British Airways een 747
gebruikt op vluchten van Londen naar
Newcastle, Manchester en Glasgow.

Realisme

Zoals we al eerder hebben aangestipt,
kan realistisch leren vliegen met een
airliner  een stevige en steile leercur-
ve betekenen en een behoorlijke in-
vestering aan tijd. In de virtuele we-
reld, kunnen we de ervaring zo simpel
of zo realistisch maken als we zelf wil-
len. Wat belangrijk is hier, is dat we
ervoor zorgen dat we er plezier in
houden. Op de add-on markt vind je
een groot aantal verschillende airli-
ners van derde partijen, die variëren
van ‘light’ als het om studeren gaat
tot tot echte studeerproducten met
een verbazingwekkend niveau van
realisme waar je maanden mee zoet
bent om het een beetje in je vingers
te krijgen. Eenvoudiger vliegtuigen
maken het ons mogelijk om er zo in
te springen en te vliegen met een ba-
sisnavigatie en zonder dat er dan iets
fout gaat. De verfijndere studeerni-
veau modellen hebben een veel accu-
ratere systeemsimulatie, de Flight
Management Computer (FMC) en zelf
een ingebouwd model voor fouten

maken dat netjes bijhoudt hoe je om-
gaat met de motoren en het systeem
van het vliegtuig. Elke vorm van mis-
handelen resulteert in een opeensta-
peling van slijtage en droefenis (wear

and tear) en een eventuele storing.
Om deze complexe vliegtuigen de
baas te blijven moeten wij niet alleen
een solide basis hebben in de natuur-
kundige kant van vliegen en airman-

ship maar bovendien een fundamen-
teel begrip van de flight management
computer en het vliegtuigsysteem.

De principes van vliegen

Persoonlijk geloof ik dat voor ons al-
len het ultieme doel is om een ge-
avanceerde airliner zo realistisch
mogelijk te kunnen vliegen terwijl we
routes uit de echte wereld vliegen en
ook de echte procedures volgen. Van-
uit het perspectief van vliegen beke-
ken is een airliner nou niet zo veel
verschillend van een gemiddelde ge-
neral aviation kist. Bijvoorbeeld, de
input bedieningsgereedschappen zijn
hetzelfde als in een Cessna 172, hoe-
wel de tijd van reageren langer is
doordat een airliner veel zwaarder is
en dus veel meer momentum heeft
(hij zet veel meer door). Het verschil
is dat we hoger en sneller vliegen zo-
dat we verder vooruit moeten den-
ken. In plaats van de 70kts van de
approach bij een typisch licht vlieg-
tuig, vlieg je de approach bij een airli-
ner zo rond de 140kts.
Het eerste stadium van leren is het
moeilijkst en het meest tijd verslin-
dend (en het meest frustrerend)
vooral als het gaar om de FMC. Mijn
advies is een vliegtuig te kiezen dat je
leuk vindt en bij deze keuze te blijven
totdat je het van binnen en van bui-
ten kent. Ga niet van het ene type
naar het volgende heen en weer
springen. Het vakmanschap dat wij

De short- tot medium-haul Airbus 320 is een van de succesvolste jetliners op de
markt vandaag de dag die je op de meeste internationale luchthavens tegenkomt.

De 787 Dreamliner is Boeings ultieme hight-tech airliner met een head-up display,
grote touchscreens en een geavanceerd flight management systeem.



ons aanleren bij een bepaalde airliner
is makkelijk over te zetten naar ande-
re types. Naar mijn mening is de bes-
te airliner om te leren een Boeing en
dan in het bijzonder de PMDG 737.
Maar als je kiest voor de Airbus route
is de Aerosoft Airbus A320 familie
een goede keus. Het is bedoeld voor
het simuleren van normale operatie
veel meer dan ingewikkelde fouten
en mankementen maar het is een pri-
ma product om grip te krijgen op de
werking van het binnenste van een
Airbus vliegtuig.

Scenery en het weer

En dan als laatste punt, om een au-
thentieke flight simulator ervaring te
creëren is niet alleen het vliegtuig be-

langrijk maar ook de virtuele wereld
waarin we vliegen. Het weer speelt
een enorm kritische rol en ik kan niet
beter het belang van het gebruik van
realistisch of eventueel zelfs live
weather  benadrukken. Door het toe-
voegen van een onzekerheid in de
vorm van veranderend weer zal de
belevingsgraad aanzienlijk toenemen.
Er is niets dat kan wedijveren met een
grote airliner in een approach en die
tot zijn minimums te vliegen in dichte
mist of in stormachtig weer dat je
plotseling overvalt.
Gedetailleerde scenery van de wereld
met accurate luchthavens en naviga-
tiegegevens speelt ook een belangrij-
ke rol omdat het ons in staat stelt te
navigeren met technieken uit de ech-

te wereld vliegend over een nauwge-
zet weergegeven landschap. Zoals bij
add-on vliegtuigen hebben we met
de moderne krachtige computers
hoog gedetailleerde authentieke
landschappen gezien voor grote de-
len van de globe.

Conclusie

Airliners heb je in allerlei soorten en
maten. We worden niet beperkt tot
de grote jets want er is ook een varië-
teit aan kleinere turboprops en zelfs
lichte vliegtuigen die ons voorzien
van oneindige mogelijkheden om
waar dan ook te vliegen. Van het lan-
den op kleine weinig behandelde air-
strips tot hoog vliegen bij globetrot-
ting tussen de contineneten vormen

airliners de ruggengraat van de com-
merciële luchtvaart. In onze virtuele
wereld kunnen wij nauwgezet elk as-
pect van een airliner vliegen naboot-
sen of zelfs teruggaan in de tijd en
een vliegtuig uit de golden age van de
luchtvaart vliegen. De enige beper-
king is je eigen fantasie.
De volgende keer kijken we naar po-
pulaire add-ons voor Prepar3D/FSX
en X-Plane waarmee je je airliner vlie-
gervaring kunt vergroten.

Dit is de vertaling van deel 1 van een
serie van twee artikelen over airliners
een gids voor beginners geschreven
door Richard Benedikz van PC Pilot
(www.Key.Aero/PCPilot)

Klassieke airliners zoals de Vickers
VC10, zorgen voor extra uitdagin-
gen met hun old-school navigatie-
apparatuur en een ingewikkeld in-
strumentenpaneel voor de flight en-
gineer.

https://www.key.aero/pcpilot


Een pleidooi voor
analoge klokken
Waarom leerlingpiloten met ronde klokken zou-
den moeten beginnen en niet met de glass cock-
pit.

Piloten in spe stellen vaak de vraag ‘moet ik leren
vliegen met de ouderwetse analoge klokken
(steam gauges) of kan ik beter meteen beginnen
met de glass cockpit?’ Maar zoals bij zo veel vra-
gen in het leven is er op dit punt geen algemeen en
altijd geldend antwoord. Maar de algemene wijs-
heid zegt wel dat het beter is om met de ouder-
wetse ronde klokken te beginnen en pas daarna
jezelf om te schalen naar de glass cockpit. En is dat
ergens op gebaseerd, is dat waar, of is het eerder
een verknochtheid van de instructeurs die het op
deze manier geleerd hebben en daarom het ge-
voel hebben dat dit de enig juiste weg is?

Er zijn twee argumenten die tegen deze conventi-
onele wijsheid zijn. Ten eerste, bijna elk vliegtuig
dat tegenwoordig wordt afgeleverd, van een twee-
zits staartwielkist tot een 300 passagiers airliner
heeft een glass cockpit. De strijd op de markt lijkt
gewonnen te zijn door de glass cockpit en het is
bovendien geen nipte overwinning.
Ten tweede, glass cockpits zijn betrouwbaarder. Er
is een levendige discussie gaande over of zij veili-
ger en eenvoudiger zijn, maar ze zijn zeer zeker
minder gevoelig voor storingen. Een Garmin
G1000 heeft geen mechanische gyro die ermee
kan ophouden, geen slang aan de achterkant van
het instrument die kan loslaten en geen richtings-

gyro die last kan krijgen van precessie (het zwab-
bere van de as, zoals bij een tol die langzamer gaat
draaien) door een incorrecte snelheid en/of krach-
ten van buitenaf. Dit is een belangrijke reden
waarom airlines zo snel de geïntegreerde cockpit

hebben geaccepteerd. Om deze redenen zou een
nieuwe piloot wiens serieuze bedoeling het is om
een airlinercarrière te starten bij een grote flight
academy moeten overwegen om meteen in een
glass cockpit te beginnen. Omdat het doel is  zo
snel mogelijk in een regionale jet terecht te komen
en voor de volgende 30 jaar een Boeing of Airbus
te vliegen is het hoogst onwaarschijnlijk dat de pi-
loot ooit maar ronde klokken te zien krijgt. Dus be-
spaar tijd, leer je vanaf het begin goede glass
cockpit gewoontes aan en kijk nooit meer achter-
om.

Voor ieder ander - en dat zijn voor ons de meeste
piloten - heb ik de stellige overtuiging dat steam
gauges het juiste antwoord zijn voor beginnende
vliegtraining. En dit is geen misplaatste nostalgie,
als je Cessna’s en Pipers gaat vliegen voor een wat
langere tijd is dit absoluut de praktischer beslis-
sing.

Ronde klokken zijn niet dood

Het meest belangrijke, de vaak geciteerde law of
primacy veronderstelt dat wat we het eerste leren

as



het beste blijft hangen en dat is doorslaggevend
bij het interpreteren van de instrumenten en de
controle over het vliegtuig.

Als je voor de eerste keer de snelheidsmeter (air-
speed indicator) tegenkomt en dit een op zichzelf
staand instrument is met een wijzer die beweegt
zoals bij een klok, is het heel waarschijnlijk dat je
meteen begrijpt wat er met de wijzerplaat wordt
bedoeld. Eén instrument, één taak. Vanaf daar kan
je je blik bewegen naar de andere klokken van het
six-pack en kan je leren hoe de attitude indicator

werkt, hoe de hoogtemeter werkt, enz. Door het
instrumentenpaneel op te breken in de verschillen-
de onderdelen is het makkelijker te leren hoe de
onderlinge samenhang tussen verschillende syste-
men is, of hoe die samenhang er niet is.        Deze
benadering van een opbouw in bouwblokken leidt
meestal tot een completer begrip van niet alleen
eenvoudige vliegtuiginstrumenten maar ook hoe
invoer via de controls (stuurknuppel, gashendel,
enz.) veranderingen opleveren in de uitlezing van
de instrumenten. In plaats van verwikkeld te raken
in allerlei voorzieningen en bedieningen die soft-
ware ons voorschotelt kan je je bij de analoge klok-
ken concentreren op de bredere principes.
Verandering van pitch om je snelheid te verande-
ren zeg je? Intuitief komt dat niet lekker over bij de
meeste nieuwe piloten, maar door de andere in-
strumenten af te dekken en alleen naar de air-
speed indicator te kijken wordt het vrij simpel om
te zien dat de airspeed toeneemt als je de neus
naar beneden brengt. Ik kan nog steeds mijn eer-
ste instructeur horen zeggen: ‘De yoke (stuurknup-
pel) is gekoppeld aan de de airspeed indicator.’
Trek de yoke naar achteren dan trek je ook de air-
speed indicator omhoog (de wijzer draait tegen de
klok in).

Het is ook waardevol jezelf aan te leren in je ver-
beelding een model te maken van de positie van je
vliegtuig en de staat van de beschikbare energie.
Een glass cockpit geeft je het antwoord hierop,
maar steam gauges dwingen je om eerst na te
denken. Je leert op die manier werkelijk de kunst
van situational awareness (besef van waar je bent
en hoe je vliegtuig in de lucht ‘staat’, en op de
grond natuurlijk) voordat je überhaupt weet wat
situational awareness is.

Een voorbeeld zijn de trend lines, die kleine ma-
genta kleurige markeringen die je vindt op de air-
speed en altitude (hoogte) linten bij de meeste
glass cockpits (in het oranje kader hieronder). Ze
zijn ongelofelijk nuttig als je wilt weten wat bij-
voorbeeld de snelheid zal zijn over zes seconden,
maar bij een traditioneel paneel moet de piloot dat
zelf berekenen. Met een snelle blik op de airspeed
indicator (ik kies bewust vaak voor de engelse
term want de luchtvaart is in het engels, vert.) Kan
je een goed idee krijgen van hoe snel de snelheid



in elkaar stort door eenvoudigweg de snelheid van
het teruglopen van de wijzer te leren inschatten.
En dit is een goed stuk gereedschap bij het je ei-
gen maken van je vliegtuig voordat je begint aan
instrumentenpanelen met shortcuts.

Natuurlijk betekent leren vliegen met de ronde in-
strumenten niet dat je nooit meer zou kunnen
overschakelen naar een glass cockpit. Juist niet ei-
genlijk. Doordat een steam gauge cockpit minder
informatie levert is de overstap naar de full color
glass cockpit schermen bijna altijd eenvoudiger
dan wanneer je het andersom doet. Zeker, je moet
een aantal nieuwe knoppen doorgronden en ach-
ter een aantal nuances in de linten (snelheid,
hoogte) komen, maar de essenties zijn onveran-
derd ten opzichte van de oude cockpit. Je voegt
alleen maar wat informatie toe, die je als nuttig
zult ervaren of minimaal genegeerd kan worden.
En meestal heb je ook minder te doen zoals het
blijven checken van een vacuumklok of een directi-
onal gyro. Glass cockpits kunnen eenvoudiger zijn
in het gebruik indien je ze op de juiste manier be-
nadert.
Maar het grote debat over welke overstap eenvou-
diger is mist een belangrijk argument. Ronde-klok-
ken-vliegtuigen komen nog steeds veel meer voor
dan glass-cockpit-vliegtuigen. Om een voorbeeld
te geven: in 1978 alleen werden 17.000 propeller-
vliegtuigen geleverd terwijl dit aantal over de laat-
ste vijf jaren, gerekend vanaf 2014, slechts 5.500
stuks waren. Vliegtuigen dus met een propeller.
Als je ervan uit gaat dat al deze 5.000 vliegtuigen
uitgerust zijn met glass cockpits gaat het nog de-
cennia’s duren voordat het aantal met glass cock-
pits in de meerderheid is.
Met auto’s zit het in Amerika zo: het is nog steeds
leuk om te leren rijden in een handgeschakelde au-

to maar het is onwaarschijnlijk dat je eerstvolgen-
de huurauto een handgeschakelde versnellingsbak
heeft. Maar met vliegtuigen aan de andere kant is
het waarschijnlijk dat je eerstvolgende gehuurde
vliegtuig of vliegtuig van de club toch tenminste
een aantal ronde klokken heeft.

Maak het niet moeilijker dan het moet zijn

Nu ik mijn argumenten om het volgens de ‘old
school’ methode te leren op een rijtje heb gezet
stel ik nu voor dat de meeste piloten zich eens een
stuk minder zorgen zouden moeten maken over
deze kwestie dan momenteel het geval is. Want
even ter vergelijking: maakt het nu veel uit of je
leert vliegen in een hoogdekker of een laagdek-
ker? Ik denk het niet. Er zullen ongetwijfeld een
paar verschillen zijn speciaal als het over grondef-
fect gaat of over het brandstofsysteem maar de
lessen zijn in de kern hetzelfde of je nu in een 172
gaat lessen of in een Warrior en de meeste piloten
weten zich snel aan te passen aan een overstap
naar het volgende vliegtuig wat voor configuratie
dat ook is en hetzelfde geldt voor de instrumen-
ten.

Eén reden waarom dit debat niet zo belangrijk is
als het een keer was, is doordat de instrumenten
zich verder hebben ontwikkeld. Toen de G1000
voor het eerst werd uitgegeven in 2004, was de

keus meestal tussen een volledig geïntegreerde
glass cockpit met terreinwaarschuwingen en een
autopilot of een six pack paneel met een Cessna
300 radio (hier links). Tegenwoordig is het heel ge-
bruikelijk dat je een hybride cockpit ziet met een
aantal ronde klokken maar wel een digitaal scherm
in plaats van de attitude indicator (de linkerklok
hierboven) en/of een DG (Directional Gyro). Is een
1975 Cessna met twee G5s (helemaal boven) een
glass cockpit? Als je een color touchscreen GPS
met terreinwaarschuwing, of ook nog ADS-B In
(Automatis Dependent Surveillance-Broadcast In
transponder, zie volgende pagina) en digitale kaar-
ten toevoegt? Je ziet, het is allemaal niet meer zo
zwart/wit dat onderscheid tussen analoog en digi-
taal.



Om deze reden denk ik dat het beter is om te spre-
ken van ‘geïntegreerde cockpits’ dan van ‘glass
cockpits’. De echte uitdagingen die je tegenkomt
bij de overstap van de ene naar de andere cockpit
komen van de verticale linten (snelheid, hoogte)
en van een enkelvoudige Primary Flight Display
met dozijnen aan ingebouwde extra voorzieningen
en niet van de AHRS (Attitude and Heading Refe-
rence Systems) of het kleurenscherm dat je vindt
in compactere systemen en de daarvan afgeleide
geïntegreerde versies.

Zelfs bij full glass cockpit vliegtuigen zijn niet alle
systemen hetzelfde. Sommige van de huidige
tweede en derde generatie panelen zijn overdui-
delijk eenvoudiger in het gebruik dan de panelen
uit het begin, met touch screens en speciaal voor
het doel ontwikkelde toetsenborden in plaats van
vele verwarrende soft keys en menu’s die ver in de
diepte gaan. Een originele G1000 vergeleken met
een G3000 kan aanvoelen als Windows 95 tegen-
over iOS13, ook al horen ze allebei in het zelfde
hoofdstuk thuis.

https://www.youtube.com/embed/4MyJPaRncHY?autoplay=1&rel=0&wmode=opaque
&showinfo=0

Primary Flight Display Boeing 737



Al deze kleine verschillen maken duidelijk dat je
beter kunt kiezen voor een stap voor stap transitie
naar een ander vliegtuig, of het nu gaat om een
andere motor, het landingsgestel of het instru-
mentenpaneel dat verandert. Begin eenvoudig, ga
dan door naar ingewikkelder apparatuur. En als je
zo klimt in de rangorde zorg dan dat je nieuwe mo-
gelijkheden langzaam toevoegt (geldt natuurlijk
vooral voor de echte wereld, vert.).
Om een voorbeeld te geven, de eerste keer dat je
vliegt met een volledig geïntegreerde glass cockpit
is het verstandig om de Synthetic Vision uit te zet-
ten en om zonder de het voordeel van de Flight Di-
rector te vliegen. Een voorbeeld van de Synthetic
Vision (Airbus A350) is de afbeelding hiernaast.
Het is een kunstmatig gegenereerde 3D tekening
van het landschap rondom gebaseerd op de in het
vliegtuig aanwezige database. Kijk ook even naar
dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=jCq-Du7_SK0

Moderne airliners hebben de mogelijkheid om de
hele Primary Flight Display op te delen in meerde-
re kleine schermpjes. Voor de eerste keer is het
beter te werken met een enkelvoudig full screen.
Probeer een gevoel te ontwikkelen voor wat nor-
maal is in de weergave op de schermen in de ver-
schillende fasen van de vlucht. Ook hier is de law
of primacy van kracht dus probeer je de eerste
vluchten te concentreren op de hoofdzaken die
plaats vinden op de schermen en ga daarna pas
verder kijken. Als flightsimmer kijken wij niet op
een crash meer of minder maar toch… toch is het
beter om je eerst de kern van de nieuwe avionics
eigen te maken om pas daarna stap voor stap de
verdere mogelijkheden, of gadgets zo je wilt, bij te
schakelen. En kijk goed wat de verschillende mel-

dingen en signaleringen die op het scherm ver-
schijnen betekenen. Vaak worden die na enig
nadenken duidelijk maar dan moet je je wel die tijd
gunnen. En weet je bijvoorbeeld wat de trendlij-
nen nu eigenlijk betekenen? Weet je hoe de fout-
meldingen eruit zien? Weet je hoe je terug moet
gaan naar de essentiële attitude indicator nadat je
verdwaald bent in de menu’s?

Ik wil niet zeggen dat je de flight director of de au-
topilot maar links moet laten liggen, in tegendeel.
Een goede autopilot en een goede pilot-in-com-
mand (de piloot die het vliegtuig stuurt) die weet
hoe hij de autopilot moet gebruiken, vormen een
ijzersterke combinatie. Je moet dus zeker weten
dat je nog steeds het vliegtuig onder controle hebt
als je de AP-knop indrukt.

Deze belangrijke vaardigheden zijn vrijwel geheel
onveranderd gebleven sinds het tijdperk van Char-
les Lindbergh - zorg ervoor dat je positieve contro-
le over het vliegtuig houdt, dat je weet waar je
bent en zorg dat je voorbereid bent voor wat er
nog gaat komen. Geen van deze prioriteiten zou-
den anders moeten zijn alleen omdat je een inte-
grated glass cockpit vliegt.

Dit is een vertaling van een artikel uit Plane &
Pilot van John Zimmerman. Plane & Pilot is een
tijdschrift uit de echte wereld maar vaak ook
voor ons simmers interessant. Zie ook:
https://www.planeandpilotmag.com/

Met dank aan Simon Wijnstra voor de tip.

https://www.youtube.com/watch?v=jCq-Du7_SK0
https://www.planeandpilotmag.com/



