
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of om-
dat u zich heeft aangemeld voor
de werkgroep Flight Simulator
van de HCC afd. Zeeland. Kijkt u
ook eens op: https://flightsimzee
land.wordpress.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@zeelandnet.nl

A beginner’s guide to the
FMS
Richard Benedikz van PC-Pilot
heeft twee artikelen geschreven
voor airlinerbelangstellenden. Het
eerste is over de FMC, het tover-
kastje en..

Flight Planning voor airli-
ners
het tweede is over de flightplan-
ning. Airliners vliegen nooit zon-
der een vliegplan.

Soms vergeten we het wel
eens…
nou nee meestal toch niet.
Twee overbekende websites

Flight Sim Commander en
Little Nav Map
Harm gaat stoeien met FSC en LNM.

Notam 261  oktober 2020hcc zeeland!

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

Gates Learjet 25 versie 3 van
Xtreme Prototypes

Aanzienlijk uitgebreid t.o.v. vorige
versies. Voor Prepar3D v5/4.5 en
FSX.
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Verslag van de GA-bijeenkomst van
17 september j.l. in 's Heer Arendskerke

ometrie met een mooi woord. Dus alle 2020 gebouwen zijn gokwerk. Maar je kunt
niet alles hebben....
En de zwaluwen? Die zitten intussen bijna in Zuid Afrika. Misschien leuk om daar
eens te gaan kijken. Met 2020 moeten ze te zien zijn.

Ron.
En ineens merk ik dat de zwaluwen weg zijn… De stilte wordt alleen
omlijst met het geluid van de roodborstjes uit het noorden. Een
vlucht zwanen naar het zuiden doet me beseffen dat we een seizoen
binnengaan. Een vreemd seizoen. Wat vroeger normaal leek is nu
een surrealistische wereld met handgel, bezoekerregistratie en
nooduitgang. De eerste Airliner bijeenkomst was wennen, de tweede; GA, voelde al
iets  gemakkelijker. Weliswaar minder druk bezocht maar niet minder gezellig. We
zaten toch al niet op elkaars lip en met wat koppie gebruiken hopen we de winter
gezond door te komen.
Wat huishoudelijke zaken om de avond mee te beginnen. Niemand had belangstel-
ling voor de Duitse tegenhanger van PC Pilot, Flight Express uit 2008. Te oud? Wat
heet oud. Voornamelijk FSX en veel software die we nog steeds gebruiken. Nog,
want 2020 komt snel op, daarover straks...
De 2021 mp kalender kent net als elk jaar vier vluchtherhalingen kort op elkaar.
Dat komt door de gebruikte excelformule. Het wordt niet als een probleem ervaren
en de suggestie van Jan Kerkhove om van zo'n korte herhaling een retourvlucht te
maken vond instemming. Dat laten we dan verder over aan de kalender en de
vluchtvoorbereiders.
Een wat stekeliger zaak was de middagbijeenkomsten. Bedoeld om in het donker
rijden te vermijden in de wintermaanden. Toch kunnen we vraagtekens zetten bij
de effectiviteit. Het lijkt er op dat er even veel leden vóór als tégen de middag zijn.
Jan's bezoekerregistratie was onverbiddelijk. Ook de vraag: voor wie is het van
belang? Komen die mensen naar de GA meetings? En ook, al is het een middag-
meeting, eind van de middag is het óók weer donker en is het verkeer flink druk-
ker… Eerder weggaan dan? Jullie merken: we zijn er nog niet uit. De enige uitweg
is democratie dus verwacht binnenkort een mini-enquête.
Awel: zoals gebruikelijk de vragenronde. Uitval motoren tijdens vlucht? Jan, Jan en
Ron hebben dat ervaren. Oorzaak? Dubbele functies onder een knop of in FSUIPC
werden geopperd. De suggesties vlogen door de 1,5 meters maar een duidelijke
oorzaak laat nog op zich wachten.
Jan van Liere ondervond problemen met undocken en verplaatsen van windows.
Die verdwenen in het zwarte niets.
Bureaubladextensie, administrator, alt/enter waren enkele punten die hij gaat pro-
beren. Overigens treedt dit alleen op bij FSX om het eenvoudiger te maken.. we
hopen op een verklaring.
Hennie zag geen enkel verschil in gebruik van Vulkan in XPlane. de beste verkla-
ring kwam van mede XPlaner Carlo. Die wees op recente drivers voor de 970 kaart.
Pim vroeg waar de Airac updates kwamen te staan in XPlane. En vooral welke ver-
sie aan boord is. Een heel goede van Jan van Liere was dat het versienummer in de
FMC staat. Opgelost!
Na de pauze weer tijd voor updates 2020 door Carlo. Minder leuk is dat updates
voor 2020 verplicht lijken te zijn net zoals in W10. Daar zijn we dus niet blij mee.
We bekeken uitvoerig hoe 2020 omgaat met vluchtplannen maken en  importeren,
en vooral vliegen. Gelukkig werkt dat zoals we gewend zijn van alle vorige FS ver-
sies. Ook aandacht voor  de getrouwheid van gebouwen. Jammer dat Bing geen
streetview met 3D heeft of gebruikt zoals Google dat zo voortreffelijk doet. Fotoge-

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
1 oktober j.l. in 's Heer Arendskerke
Ja leuk! We kwamen na korte tijd terecht in het land der sprook-
jes. Sprookjes over computers en over flightsimmen en over grafi-
sche kaarten en zo. En meestal weet Ron dit wel af te remmen
zodat we toch een beetje met de voetjes op de vloer blijven. Deze
keer niet en dat zat zo: iemand in de groep vertelde een intriest
verhaal over zijn computer die altijd maar bij een beetje belasting op zwart ging.
Het was een zwaar depressief verhaal zodat ook anderen zich het gingen aantrek-
ken. Ik bedoel maar… als je het goed brengt. De betreffende zielepoot had het
thuis ook goed gespeeld want zijn vrouw had gezegd als dit probleem onoplosbaar
zou blijken, dan mocht hij nog één maal en voor de laatste keer een nieuwe com-
puter kopen. Jawel, echte liefde bestaat nog! En toen was het hek van de dam.
Nou ja, de eerste raadgeving was natuurlijk: schoonmaken die hap en dan vooral
de ventilatoren en de koeling van de grafische kaart. Aanslag van roken? Jawel,
toch wel ja. En vooral stof. Diverse adviezen. Maar toen opperde het slachtoffer dat
het wellicht beter zou zijn de twee 970 kaarten te vervangen voor een zwaardere
kaart (moeten wel vier schermen op draaien). En toen was het hek van de dam.
3040?, 3060?, 3080? Waar hebben we het dan over? Vijfhonderd euro, vijftienhon-
derd euro? Een 2060S was een acceptabele idee. Maar waar het natuurlijk om ging
was de glinstering in de oogjes bij het aansnijden van het onderwerp: ‘De Nieuwe
Computer’ Velen van ons zijn er voortdurend mee bezig. Ik geef nog even een zin-
snede geplukt van het net: GeForce RTX 3080 levert de ultraprestaties waar ga-
mers naar hunkeren. Hunkeren! Ze zijn een beetje aan de prijs. Maar aan de
andere kant: MSFS 2020 stelt dat de 970 het minimum is, oftewel alle schuiven
naar links. Het is een erg interessant onderwerp met op dit moment drie flightsim
programma’s in concurrentie. En dan krijg je nog het moederbord. Kan dat wel?
Nou ja, eerst maar eens goed schoonmaken.
Ron deed weer een beroep op de gemeenschap: wie gaat ATCer worden? We ko-
men mensen te kort. De zielepoot van hierboven bood zich spontaan aan, mits zijn
computer niet meer op zwart ging. Beetje chantage eigenlijk.
Wat is FSUIPC? Flight Simulator Universal Interprocess Communication. Dat is het
dus. En weet je, FS Eindhoven, Jan Vaane gaf het antwoord. Als SimConnect dat
gelijk wordt geïnstalleerd met  b.v. P3D (en wat we dus niet zien) niet goed werkt
(komt voor), ga dan naar FSUIPS. Het verzorgt de verbinding tussen… nou tussen
veel. Tussen programma’s, tussen hardware en software. Pete Dowsen, een flight
simulator goeroe, heeft het zich aangetrokken, het gemodder met simconnect en
heeft daarvoor een vervanging gemaakt die in veel gevallen beter werkt. En meer
weet ik er niet van omdat ik niet voldoende kennis in huis heb.

Erik



Er verschijnt veel nieuwe software momenteel en
dat zal alles te maken hebben met alle zich snel
opvolgende prachtig mooie perspectieven voor de
toekomst, zoals Microsoft Flight Simulator 2020
of ook de altijd maar doorgaande vernieuwingen
van Prepar3D en ook van ORBX. Het beste dat je
kunt doen is de bladen lezen met natuurlijk op
kop de PC Pilot. Ik vind het groot nieuws dat nu
toch de ultieme Airbus 321 voor X-Plane van To-
Liss is verschenen, maar toch. Maar toch deed het
nieuws dat Xtreme Prototypes met een vernieuw-
de versie van de Learjet 25 is gekomen mij meer.
Ik houd van dit vliegtuig, en wie eigenlijk niet.

De Canadese ontwikkelaar Xtreme Prototypes is
gekomen met de laatste versie van de eerbied-
waardige Gates Learjet 25, die al een tijdje ver-
wacht was. En Peter Stark van PC Pilot had het
voorrecht dit indrukwekkende vliegtuig alvast te
mogen testen.

Kwaliteitsstamboom

Xtreme Prototypes heeft over de afgelopen jaren
een reeks van hoge kwaliteitsproducten geprodu-
ceerd en is niet bang om bepaalde niche genres
(beperkte markt voor liefhebbers) in de flight simu-
lation onder handen te nemen met inmiddels uit-

gegeven projecten zoals de Bell X-1 SG raket en de
met superlatieven omschreven X-15A-2. Sinds de

Gates Learjet 25 versie 3 van Xtreme Prototypes

Dit is een vertaling van het artikel van Peter
Stark van PC Pilot over de vernieuwde Gates
Learjet 25, the pilots plane bij uitstek. Ga even
naar: om dit moois te bewonderen en je kunt ook
alvast de manual downloaden als je niet kunt
wachten: https://www.xtremeprototypes.com/ en
nog even voor de volledigheid: https://www.key.
aero/pcpilot

Erik

https://www.xtremeprototypes.com/
https://www.key.aero/pcpilot
https://www.key.aero/pcpilot


dagen van FS 2004, hebben ze ook versies van de
Gates Learjet geleverd waarmee zij altijd de flight-
simmers blij maakten door gebruik te maken van
de voordelen van weer nieuwe vindingrijkheden in
de nieuwste Microsoft Flight Simulator.
Het meest recente model in de serie, de Lear Jet 25
(GLJ25v3) is niet simpelweg een upgrade maar een
volledige rebuild voor FSX en Prepar3D, met versie
P3Dv4/5 in het bijzonder waar nagelnieuwe voor-
zieningen naar voren gehaald worden die alleen op
dat platform beschikbaar zijn. Houd in gedachten
dat deze beoordeling in P3Dv4 gemaakt werd maar
FSX-gebruikers kunnen er zeker van zijn dat vrijwel
alle systemen van het vliegtuig en de voorzienin-
gen ook in hun platform werken. Op het moment
van schrijven werd Prepar3D v5 net uitgebracht en
Xtreme Prototypes meldt dat een v5 installer zal
worden uitgegeven op het moment dat deze re-
view naar de drukker gaat. Een volledige lijst van al
die van toepassing zijnde voorzieningen in alle ver-

Het 1 GB grote pakket wordt geleverd met niet minder
dan 23 liveries - met elk leverbaar in verschillende uitvoe-
ringen van het instrumentenpaneel om de populaire GPS
systemen te ondersteunen.

Een volledig doorgevoerd luxe interieur en elke stoel heeft
zijn eigen leeslampje (ja, is zo ongeveer het minste).

P3D cockpit verlichting kan wor-
den ingesteld vanaf een drempel-
waarde tot volledige cabine
verlichting.



sies kan gevonden worden in manual die je kunt
downloaden van de Xtreme Prototypes website.

De eerste indruk

Ten eerste moet ik zeggen dat het volslagen onmo-
gelijk is een volledige omschrijving te geven van de
‘GLJ25v3’ in 1500 woorden! Dit product is veel te
ver doorontwikkeld daarvoor, dus laten we ons
richten op het essentiële en een paar van de prach-
tige voorzieningen belichten. Het pakket is een
1.0GB download waarin begrepen een grote vloot
van 23 Lears, elk voorkomend in verschillende vari-
aties van het instrumentenpaneel - daarover straks
iets meer. Ook inbegrepen zijn checklists, referen-
tie (naslag) kaarten en een overweldigende 335
pagina’s gebruikershandleiding die is volgepropt
met nuttige informatie en tips. Bij installatie wordt
je de mogelijkheid geboden de default GPS te ver-
vangen voor de Reality XP GNS530 of Flight1’s GTN
750/650 GPS (moeten beide apart worden aange-
schaft) en de default weerradar voor de payware
Rex/Milviz WX Advantage Radar.
De walk around onthult prachtige PBR (Physically
Based Rendering) textures met overal prachtige
details. In de GLJ25v3 zijn vele ‘clickspots’ onderge-
bracht om voorzieningen te bereiken en vele van
deze zijn bestemd voor external views, de plaatjes
van de buitenkant. Op die manier kan je snel de
piloot aanpassen, plaatsen of weghalen van de
wielblokken en verder plugs, een GPU (Ground Po-
wer Unit), enz. Terwijl het 8-9-zits model 25 toch
relatief klein is, is het model weelderig te noemen
in outfit. De prachtig gerenderde (weergave van de
gebruikte materialen) cabine houdt in, gescheiden
zitplaatsverlichting die zorgt voor een vorstelijke
atmosfeer. De cabine kan gescheiden worden van

de cockpit door een gordijn dat ook echt werkt.
Net zoals bij de echte Lears is de cockpit krapjes,
en zit hij barstens vol met avionics. Met de uitge-
breide reeks van variaties in het instrumentenpa-
neel kun je vliegen met de klassieke 1970 analoge
klokken gecombineerd met een GNS530, terwijl de
‘retro’ configuratie de analoge schermen en klok-
ken vervangt door moderne digitale versies.
Het GTN650/750 (en het dual GTN) versie paneel
gaat al weer iets verder doordat ook naadloos de
dual GTN 650/750 units in je instrumentenpaneel
wordt ingevoegd. Dus of je nu de Lear wilt vliegen
als een origineel 1970s vliegtuig of wilt vertrouwen

op meer moderne hulpmiddelen, het is mogelijk
om keuzes te maken.

De cockpit

Als default start de GLJ25v3 met de motoren draai-
end en ben je klaar om te gaan taxiën. Voor som-
mige piloten is dit overduidelijk niet de
configuratie waarmee ze willen starten dus er zijn
twee click-spots hiervoor op het hoofdpaneel. De
ene sluit het vliegtuig en de systemen af zodat je
kunt starten vanaf cold and dark, terwijl de andere
clickspot een volledig geautomatiseerde startvolg-
orde in werking stelt. Eigenlijk is het aantal clicks-
pots in de cockpit enorm en voor het begin wordt
zeker geadviseerd je Tool Tips aan te zetten zodat
je wat eenvoudiger wordt ingevoerd in de Lear
want anders zouden wel eens een aantal voorzie-
ningen volledig aan je voorbij kunnen gaan.
Een van de meest karakteristieke voorzieningen
van de eerdere Learjets zijn de grote wingtip tanks,
die 40% van de vliegtuigbrandstof kunnen bevat-
ten, tezamen in balans met de hoofd vleugeltanks
en de tank in de romp. De voeding van de brand-
stof en het transferproces in dit deel is niet recht-
streeks doordat bijvoorbeeld de centrale romptank
slechts een opslagtank is. Dit maakte het nodig dat
de piloot de brandstof steeds op tijd overbracht
naar de vleugeltanks om niet zonder brandstof te
zitten. Als bewijs van de inspanning die is gaan zit-
ten in de ontwikkeling van dit bijna-studeer pro-
duct is dit alles uitstekend gemodelleerd binnen de
beperkingen van de FSX en P3D platformen.
Xtrme Prototypes heeft de aantrekkingskracht van
de GLJ25v3 nog een beetje opgevijzeld door een
paar moderne pilotenhulpjes maar wel zodanig dat
dit geheel als optie aanwezig is. Om een voorbeeld



te noemen, je kunt een SPD/MACH autopilotmo-
dus kiezen die je een effectieve autothrottle levert,
of misschien kies je voor SPD-P (speed pitch) die
automatisch de pitch van het vliegtuig aanstuurt
om de ingestelde snelheid te handhaven. Als alter-
natief kan je ‘go commando’ geven en dan alleen
de basis HDG, NAV/LOC en ALT functies gebruiken
zoals dat in de 70s gebruikelijk was. En dit is een
mooie voorziening omdat je zo vrij snel in de lucht
zit, dus vliegt, en je dan in het grote aantal voorzie-
ningen groeit van de GLJ25v3 en daarna wat meer
realistisch kiest als je zelfvertrouwen en je vaardig-
heden groeien.

Hoe is het om ermee te vliegen?

De Lear 25 is de originele ‘pocket rocker’ en heeft
voor uitdagingen gezorgd voor zowel de echte als
de flightsim piloten. Er was zoveel kracht aanwezig
dat piloten hun vliegtuig moesten kennen, vooruit
moesten plannen en zich dan ook aan hun plan
moesten houden. Terwijl de acceleratie op de
grond aanvankelijk kalmpjes is die insane (jawel
krankzinnig) op het moment dat je roteerde en het
landingsgestel introk. Op 90% klimvermogen kan je
heel eenvoudig een stijgsnelheid van 5.000fpm
handhaven in de klim en tegelijkertijd door 250
knopen ‘raketteren’ voordat je zelfs maar de gele-
genheid hebt gehad om even rustig adem te halen.
Inderdaad het vroeg wat planning en verschillende
pogingen voordat ik ook maar een mooie geleide-
lijke en professionele transition kon benaderen.
Misschien zijn we wel gewend in de modernere
vliegtuigen onze hand uit te strekken naar de auto-
pilotknop en daarna achterover te leunen. De avio-
nics (zeg maar de klokken), de vlieg- en motorbe-
dieningsystemen uit de 70-tiger jaren waren daar-
voor niet ontworpen en je moet dus eerst de Lear



zelf vliegen en pas gaan nadenken over de autopi-
lot het vliegtuig besturen nadat je bent ‘establis-
hed’ (volledig op koers, hoogte, alles volledig in
balans). Dat betekent niet dat je een geavanceerde
autopilot nodig hebt om dit vliegtuig te kunnen
vliegen want de flight dynamics maken het soepel-
tjes en een plezier om in alle omstandigheden te
vliegen. En eigenlijk is het vliegen van de Lear veel
leuker als je jezelf aanleert de automaten te ver-
mijden voordat je stabiel in de klim zit.
De Lear door al zijn fasen, of het nu kruisend op
FL450 is, of een ILS approach, of een circuit en lan-
den hij is in al deze fasen helemaal meeslepend. Ik
moet zeggen dat bij verschillende mogelijkheden ik
vragen had bij het gedrag van het vliegtuig of de
systemen. Bij elke van deze mogelijkheden op zich
loodste het team bij Xtreme Prototypes mij gedul-
dig door de correcte technieken terwijl zij steeds
verduidelijkten waar in de manual ik moest kijken
om hulp te vinden voor het weer correct krijgen
van de zaken en zonder mankeren benaderde de
simulatie heel dicht de systemen en karakteristie-
ken van de echte Lear.

Conclusie

Een plezierig, fascinerend vliegtuig dat de kundig-
heden vraagt die de vroegere Lear piloten moesten
hebben als zij zich de lucht in schoten. De Xtreme
Prototypes GLJ25v3 zit vol met voorzieningen, ani-
maties en realistisch gedrag, systemen en indruk-
wekkende vernieuwingen. Dit maakt hem een heel
waardige ontvanger van de PC Pilot Platina Award.



En die vraag is al zo vaak gesteld. En hij
is ook al zo vaak beantwoord. Maar
toch. Dit artikel in de PC Pilot van
juli/augustus sluit natuurlijk naadloos
aan op het artikel Flying Airliners waar-
van je de vertaling hebt kunnen lezen
in Notam 259, een artikel van Richard
Benedikz en ook dit artikel over de
FMS is van zijn hand. Het voordeel van
dit artikel is, dat het vrij beknopt is en
slechts bedoeld is als een inleiding. Als
je echt diep wilt graven ga dan bijvoor-
beeld de video’s van Peter vd Meule
bekijken.

De brief hierboven is een uitstekend voor-
beeld van een van de meer gebruikelijke
vragen die wij voorgelegd krijgen door
onze lezers die proberen het Flight Ma-

nagement System (FMS) te begrijpen. Dus
we hebben nu een stap voor stap hand-
leiding opgezet over hoe je de route in
elkaar zet die Rudy in zijn brief voorstelt
waarbij we gebruik maken van de popu-

lairste airliners in de flight simulator, de
PMDG 737NGXu, ofschoon de procedure
vrijwel identiek is op andere Boeing vlieg-
tuigen. We hebben ook een video in el-
kaar gezet die de noodzakelijke stappen

laat zien voor het opzetten van de route
in de FMS en die je kunt ophalen van de
download section op Key.Aero - https://
www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-
downloads

De basisbegrippen

De taak van de FMS zoals vliegplanning
en de prestaties van het vliegtuig is de
workload van de bemanning te verminde-
ren. De FMS maakt gebruik van diverse
sensors zoals de GPS en het Inertial Refe-
rence System (IRS) om de positie van het
vliegtuig te bepalen en het langs een van
te voren geprogrammeerde route te stu-
ren. In de cockpit wordt de FMS bediend
door de Control Display Unit (CDU), waar-
in opgenomen zijn een klein schermpje
en een toetsenbord. Als we data invoeren
met het toetsenbord verschijnt wat wij
intikken op het ‘scratchpad’ helemaal on-
derin het schermpje. Daarna worden deze
data toegevoerd naar het geheugen door
het indrukken van Line Select Keys (LSK)
links en rechts van het CDU-scherm. De
linker LSKs zijn geïdentificeerd als 1L (de
bovenste) tot 6L (de onderste) en 1R (de
bovenste) tot 6R (de onderste).

Maar we hebben een plan nodig.

● Voordat we beginnen met de FMS,
moeten we een vliegplan in elkaar zetten

A beginner’s guide to the FMS
How to create an FMS flight plan

https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads
https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads
https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads


zodat alle vereiste navigatie- en perfor-
mance-gegevens bij de hand zijn. We be-
handelen hier de basis maar misschien wil
je toch even kijken naar pagina 80 van
uitgave 126 van de PC Pilot voor een
meer in diepte uitleg van vliegplanning.
Voor deze vlucht gebruik ik SimBrief (ht-
tps:// www.simbrief.com/home/) en maak

daar een een route van New York JFK
(KJFK) naar Miami International (KMIA). En
dit is het vliegplan: KJFK JFK5 WAVEY
EMJAY J174 ORF J121 CHS CAKET Q97
KENLL OMN HILEY7 KMIA
het eerste deel ‘KJFK JFK5 WAVEY’ omvat
de Standard Instrument Departure (SID)
en laat ons zien dat we vertrekken van

KJFK via de Kennedy 5 SID naar het WA-
VEY waypoint.
Voor de Standard Instrument Arrival
(STAR), ‘’OMN HILEY7 KMIA’ , na het
OMN waypoint pakken we de HILEY7
STAR naar KMIA. En we hebben dus nu
het vertrek en aankomst gedeelte van het
vliegplan gehad. Wat nu overblijft is de
feitelijke route: WAVEY EMJAY J174 ORF
J121 CHS CAKET Q97 KENLL OMN
we moeten ook onze kruishoogte weten,
de Zero Fuel Weight (ZFW) en de voor de
trip benodigde brandstof. De tempera-

tuur en de winden op onze kruishoogte
kunnen ook worden ingevoerd. Ofschoon
dat laatste  gedeelte niet strikt noodzake-
lijk is krijgen we nauwkeuriger perfor-
mance voorspellingen zoals verbruikte
brandstof en vliegtijd. In het vliegplan
hier links kunnen we zien dat onze kruis-
hoogte FL370 is, de ZFW is 59.626kg
(59,6t) en de benodigde brandstof is
11.452kg (afgerond 11,5t). En tenslotte,
de gemiddelde wind daarboven is 280/52
en de ISA afwijking is P005 (dat vertelt
ons dat de temperatuur op onze kruis-

Links: SimBrief genereert een vliegplan met alle noodzakelijke gegevens voor het opzet-
ten van de CDU.
Hierboven: de eerste stap bij het opzetten van de CDU is het invoeren van de coördina-
ten van het vliegtuig op de POS INIT pagina.

https://www.simbrief.com/home/
https://www.simbrief.com/home/
https://www.simbrief.com/home/


hoogte 5°C boven de ISA standaardtem-
peratuur is).

Het programmeren van de FMC

Nu we alle vereiste gegevens hebben, is
het tijd dat we het vliegtuig een beetje tot
leven brengen en de FMS gaan program-
meren. Zie dit als een soort stroomdia-
gram waar we beginnen met de
alignment, het oplijnen van het vliegtuig
(maar die term komt je nooit tegen), dus
de alignment > de route > performance
> maximale motorvermogens > take-off.
En dan ter afsluiting zetten we de SID en
STAR op. Als alle onderdelen compleet
zijn, zijn we klaar voor de push back van
de gate.

Stap 1: Alignment

Als de CDU opstart begint hij in de IDENT
pagina (zie vorige pagina). Druk op LSK6R
waar staat POS INIT en dat is waar wij de
‘start’-positie van het vliegtuig invoeren

en het Inertial Reference System (IRS) op-
lijnen. In de echte wereld duurt dit onge-
veer 10 minuten maar in de flight
simulator kunnen we die oplijntijd aan-
passen. Voer de ICAO code van het vlieg-
veld van vertrek in - KJFK bij knop LSK2L.
De startpositie van het vliegtuig brengen
we in door de long/lat coördinaten te ko-
piëren naar het scratchpad vanaf de linker
GPS positie op pagina 2 en deze dan ver-
der te kopiëren naar SET IRS POS onder
de knop LSK4R (afbeelding vorige pagi-
na). Klik dan op LSK6R - ROUTE.

Stap 2: De route

Er zijn twee manieren om de route in te
voeren. De eerste is een company route
(CO ROUTE) in te voeren, waardoor we
niet meer alles handmatig hoeven in te
voeren (routiniers noemen dit ‘inklop-
pen’). Bij de meeste vliegplanprogram-
ma’s (flight planners) is het mogelijk de
route te exporteren naar een data file
waarna we het dan wee kunnen importe-

ren naar een specifiek add-on vliegtuig.
Dit kan per pakket nog wel variëren maar
voor de PMDG 737NGXu gaat dat in de
volgende map: Prepar4Dv4\PMDG\
FLIGHTPLANS\NGXu.
De tweede methode is de route handma-
tig in te brengen en dat is wat ik hier ga
doen. De routepagina’s bestaan uit twee
delen. Op de eerste pagina voeren we de
haven van vertrek en van aankomst in sa-
men met het vluchtnummer. De tweede
pagina is waar we de airways en way-
points invoeren. Dan moet je denken dat
deze pagina is onderverdeeld in twee ko-
lommen. Aan de linkerkant hebben we de
airways en aan de rechterkant de way-
points. Altijd. Laten we de route eens be-
kijken: WAVEY EMJAY J174 ORF J121
CHS CAKET Q97 KENLL OMN
voor de vertrek- en bestemmingshaven
voer je in KJFK respectievelijk KMIA.
Op pagina 2 gaat het invoeren van de
route als volgt:
● WAVEY (LSK1R).
● Direct to EMJAY (LSK2R).
Nu beginnen we met het invoeren van de
airways met behulp van de linker LSK
toetsen.
● J174 airway (LSK3L) naar ORF (LSK3R).
● De volgende is J121 (LSK4L) naar CHS
(LSK4R).
● Direct naar CAKET waypoint (LSK5R).
Als we dat laatste waypoint invoeren
wordt automatisch een nieuwe pagina
aangemaakt. Hier voeren we de laatste
twee posten in:
● Q97 (LSK1L) naar KENLL (LSK1R).
● Direct naar OMN (LSK2R).
Druk nu op LSK6R - PERF INIT.

Stap 3: Performance (de prestaties)

De afdeling performance is waar we de
ZFW (Zero Fuel Weight, het gewicht zon-
der de brandstof), de kruishoogte, centre
of gravity (zwaartepunt) en de reserve
brandstof invoeren. Hier kunnen we ook
de Cost Index (CI) invoeren. Dat is in de
echte wereld een bepaald verband tussen
tijd en brandstofkosten en is bedoeld om
het vliegtuig zo efficiënt mogelijk te ope-
reren. En dat hangt af van factoren zoals
brandstofprijzen, het soort route, enz. Er
zijn flight planners (programma’s om je
vlucht te plannen) die een cost index uit-
werken maar ik zet het meestal rond de
100. In dit vliegplan is het 67. Na het af-
ronden van alle onderdelen druk je op
LSK6R - N1 LIMIT (afbeelding op de vol-
gende pagina).

Stap 4: Motor configuratie

De N1 LIMIT pagina is waar we de thrust
limits invoeren, het maximale vermogen
waarop de motoren gaan draaien voor
het take-off en klimgedeelte. Speciaal air-
liners maken gebruik van gereduceerd
(geknepen) vermogen bij de take-off om
de motoren een langere levensduur te
geven en om brandstof te sparen. Er wor-
den twee manieren gebruikt voor reduced
take-offs. De eerste is door een reductie-
waarde in te voeren of door ze op minder
thrust (het gas minder open) te zetten. In
het geval van het uitvallen van een van de
motoren kunnen we een lagere Vmc ge-
bruiken (de minimale controleerbare snel-
heid met een motor uit). Deze methode
wordt vaak gebruikt bij een lange gladde
baan waar de laterale (zijwaartse) controle
verminderd is.



De tweede methode is een gefantaseerde
temperatuur aan te nemen. In dit geval
vertellen wij de motoren dat de omge-
vingstemperatuur buiten hoger is dan hij
werkelijk is, waardoor de motor voor de
gek gehouden wordt en minder thrust
gaat leveren. Het voordeel van het instel-

len van een gefantaseerde  temperatuur is
dat we meteen vol vermogen van de mo-
toren kunnen vragen als dat noodzakelijk
is, bijvoorbeeld bij het uitvallen van een
motor.

Stap 5: Take-off configuratie

De take-off reference pagina is waar we
de take-off configuratie invoeren, inclusief
de flap setting en het instellen van de
trim. We hebben nu bijna alle gegevens
die nodig zijn voor het bepalen van de

Vspeeds, V1 (decision speed, na deze
snelheid kan de take-off niet meer wor-
den afgebroken) Vr (rotate, neus om-
hoog) en V2 (take-off safety speed).

Stap 6: Departure en Arrival

Het laatste deel is het opzetten van de
departure (het wegvliegen van de lucht-
haven) op de DEPARR pagina. Volgens
het vliegplan hebben we de JFK5 SID, die
we selecteren met LSK5L en baan 13R ge-
selecteerd met LSK4R. Wat dit doet is dat
de SID procedure tussen Runway 13R en
het WAVEY waypoint erin wordt gezet.
Het is gebruik dat wij nog niet de arrival
procedure erin zetten totdat wij in de
lucht zitten en top of descent (begin van
de afdaling) naderen. Maar om het een-
voudig te houden kunnen we die hier vast
invoeren nu we nog op het platform van
JFK staan. Op de DEP ARR pagina selec-
teer je KMIA (LSK2R) en daarna kies je
voor ILS26R met LSK4R. We gaan gebruik
maken van de HILEY7 STAR, dus ga op
zoek naar HILEY7 (LSK3L) op pagina 2 en
selecteer daar de OMN transition, het-
geen het beginpunt is van airway naar de
STAR.

Conclusie

En dit is het slot van de introductie tot de
flight management computer. Terwijl het
niet de bedoeling was om hiervan een
‘in-depth’ studie te maken verschaft het je
een weg naar de kennis van het program-
meren van de FMC en stelt het je hopelijk
in staat de vele mogelijkheden van dit
complexe en krachtige instrument verder
te ontdekken. En ten slotte, vergeet niet

Alle velden voor invoer
zijn nu afgewerkt.



de bijbehorende video te bekijken op:
https://www.key.aero/article/pc-pilot-is-
sue-128-downloads

Route Discontinuity

Een discontinuity of DISCO vindt plaats
als er een ‘breuk’ zit in de route. Dit komt
regelmatig voor als je de SID of STAR
vastknoopt aan de route. Om een voor-
beeld te geven, de JFK5 departure is ge-
baseerd op een vector dus moeten we
hem handmatig verbinden met het eerste
waypoint (WAVEY).
Om dit gat te dichten, open je de LEGS
pagina en druk je op LSK3L die naast het
WAVEY waypoint zit om WAVEY over te
brengen naar het scratchpad. Druk dan
op LSK2L toets om het er daar in te plak-
ken. Nu is de verbinding gemaakt tussen
de SID en het WAVEY waypoint.
Je kunt dus eenvoudig opbrekingen in het
vliegplan dichten door waypoints te ko-
piëren tussen de verschillende LSKs.

Video’s Peter vd Meule:
https://www.youtube.com/channel/UC
SdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA

https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads
https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads
https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads
www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads.
www.key.aero/article/pc-pilot-issue-128-downloads.
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA


In het vorige artikel worden de gehei-
men van het invoeren van de gegevens
in de Flight Management Computer uit
de doeken gedaan. Maar hoe kom je
aan die gegevens want zonder vlieg-
plan valt er niet veel in te voeren. Dit
artikel in de PC Pilot van maart/april is
wederom geschreven door Richard Be-
nedikz en is vooral bedoeld voor airli-
ners. Hier is de vertaling.

In deze gids met hints en tips gaan we
kijken naar een van de belangrijker aspec-
ten van het opereren van airliners: flight
planning. We zullen bovendien leren hoe
we een bepaalde route moeten interpre-
teren en gaan een aantal voorzieningen
op een rijtje zetten om een realistisch
vliegplan in elkaar te zetten.

De basisdingen

Airliners vliegen altijd (noodsituaties daar-
gelaten) een Instrument Flight Rules (IFR)
vliegplan dat in wezen bestaat uit drie
delen: de route, een Standard Instrument
Departure (SID) en een Standard Instru-
ment Arrival (STAR). Maar daarnaast moe-
ten we ook de ICAO (International Civil
Aviation Organisation) codes weten voor
onze vertrek- en aankomstluchthaven, en
daar bovenop een alternatief indien we
worden gedwongen om uit te wijken. An-
dere factoren waar wij ons rekenschap
moeten van moeten geven zijn benodig-
de brandstof, kruishoogte en de winden
boven zodat we onze snelheid over de
grond (groundspeed) en Estimated Time
of Arrival (ETA), geschatte tijd van aan-
komst kunnen uitwerken.

SIDs en STARs

De bedoeling van een SID is vliegtuigen
op een vastgelegde track te laten vertrek-
ken, een track lopend van de baan naar
het eerste waypoint op de route, hetgeen
we een transition noemen. Een SID kan
snelheids- en hoogtebeperkingen inhou-
den en vereist gewoonlijk dat vliegtuigen
zijn uitgerust met RNAV-mogelijkheden.
STARs zijn ontworpen om de vliegtuigen
uit de verschillende richtingen naar de
landingsbaan te leiden, zoals een trechter
dat doet en op die manier door Air Traffic
Control in een rijtje gezet kunnen worden
voor de uiteindelijke approach. Ze gelei-
den het binnenkomende verkeer van het
laatste waypoint op de route naar de Initi-
al Approach Fix (IAF). Net zoals bij SIDs
houden STARs een laterale (horizontaal
gezien) track in en een verticale track, die
veelal snelheids- en hoogterestricties in-
houdt. Niet alle luchthavens hebben ge-
publiceerde SIDs of STARs maar je vindt
ze meestal wel bij grote internationale
knooppunten, hubs genaamd (letterlijk
vertaald: naaf dus waar alle spaken sa-
menkomen) of vliegvelden omgeven door
een wat ingewikkeld terrein.
In Europa is het gebruikelijk dat elke baan
een alleen voor die baan bedoelde SID/
STAR procedure heeft die vaak vernoemd
is naar het eerste of laatste waypoint op
de route met daarachter een opvolgend
nummer. Bijvoorbeeld NUGB1R is de
NUGBRA volgnummer 1R SID voor baan
22 op London Stansted (EGSS).
In de VS dienen SIDs hetzelfde doel van in
juiste banen leiden van vertrekkend ver-
keer naar het eerste waypoint op de rou-
te, of als het om een STAR gaat naar de

Het kan nogal intimiderend zijn om het
ingewikkelde netwerk van routes te
begrijpen maar er bestaan heel wat
mogelijkheden om de taak beter uit-
voerbaar te maken. Maar voordat we
opstijgen moeten we een plan hebben.

voor Airliners
Flight Planning



IAF. Maar zij worden vaak vernoemd naar
waypoints of geografische objecten.

En route

Normaal gesproken vliegen wij tussen
vliegvelden door airways te volgen; denk
daarbij aan snelwegen in de lucht. Air-
ways worden samengesteld door way-
points achter elkaar te zetten hetgeen
zowel radiobakens (VORs/NDBs) kunnen
zijn als ook RNAV fixes (RNAV, ga even
naar https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2018/01/notam-180118-
231.pdf  de op vier na laatste pagina). An-
ders dan geografische fixen bestaan
RNAV fixen niet echt maar worden be-
paald door vastgelegde lengte- en
breedtecoördinaten. Airways worden ook
ingedeeld in hoogten. In Europa worden
ze upper level (het hogere niveau) ge-
noemd als ze boven FL195 liggen en wor-
den aangeduid met de letter -U-. Dus
bijvoorbeeld N601 wordt UN601. In de VS
worden ze Jet Airways genoemd als ze
boven FL180 liggen - FL180 is ook de
transitiehoogte voor dat land. Onder
FL180 noemen we ze Victor Airways.
En tenslotte wordt onze kruishoogte be-
paald door de richting waarin we reizen.
Als je IFR vliegt in westelijke richting (180°
tot 359° magnetisch), moet je op even
vliegniveau’s zitten zoals bijvoorbeeld
FL240, FL260, en FL280 en als je naar het
oosten gaat (360° tot 179° magnetisch)
behoor je oneven hoogten te vliegen, zo-
als FL250, FL270 en FL290, zodat er een
1.000ft separatie tussen de vliegtuigen is.
Boven FL290 wordt deze separatie ver-
groot naar 2.000ft. Dus als je naar het
oosten gaat moet je bij het indienen van
je vliegplan kiezen voor FL290, FL330, enz.

en naar het westen vliegen we dan FL310,
FL350, enz. (Dus niet meer even en on-
even). Maar afhankelijk van het gedeelte
van de wereld waar wij ons bevinden
moeten we er rekening mee houden dat
ons wordt opgedragen door air traffic
control om op andere hoogten te vliegen.

Het interpreteren van vliegplannen

Vliegplannen worden gemaakt in een
vastgelegde vorm. Dus als je er eenmaal
eentje hebt begrepen zou je in staat moe-
ten zijn om ook andere routes te maken.
Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat we op
een weekendtripje gaan naar Barcelona
(LEBL) vanuit Stansted (RGSS). Het vlieg-
plan zou er dan zo uit kunnen zien:
EGSS NUGB1R NUGBO M183 SILVA
COWLY UT71 VAPID UN859 PUMAL
PUMA2G LEBL
EGSS (London Stansted) is ons vliegveld
van vertrek en we pakken de NUGBO1R
SID. Het laatste waypoint van de SID is
de NUGBO transition, waar we ons in-
voegen op de M183 airway naar SILVA
iets ten noordoosten van Oxford. Vanaf
hier gaan we direct naar het COWLY
waypoint en pakken we de UT71 airway
op naar VAPID terwijl we dan over
Frankrijk vliegen. Daarna nemen we de
UN859 naar PUMAL op de Spaanse
grens, alwaar we de transition naar de
PUMA2G STAR maken, die ons naar de
initial approach fix (IAF) brengt voor de
nadering op Barcelona El Prat Airport.

Brandstof

En hoeveel brandstof moeten we mee-
nemen? De door de ICAO voorgeschre-

 Kaarten gebruiken van Navigraph is een prima methode
om het vliegen realistischer te maken.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/01/notam-180118-231.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/01/notam-180118-231.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2018/01/notam-180118-231.pdf


ven minimale vereisten zeggen dat we
voldoende brandstof moeten meene-
men om ons op de plaats van bestem-
ming te brengen plus naar het alterna-
tief in het geval dat we moeten uitwij-
ken naar een andere luchthaven en 30
minuten reserve/een holding vliegen. Je
kunt als captain altijd brandstof toevoe-
gen voor onverwachte vertragingen,
speciaal bij lange-afstands-vluchten,

long-haul flights waar sterker dan ver-
wachte tegenwind eenvoudig kan resul-
teren in een weinig brandstof situatie.

AIRAC cycles en Navigraph

In de luchtvaart gaan we nooit vliegen
voordat we de kaarten nauwkeurig heb-
ben bekeken en of de navigatiegege-
vens up to date zijn. In flight simulation
is dit ingewikkelder doordat de nav da-
tabase in de Flight Management Com-
puter (FMC) waarschijnlijk verschilt van
de kaarten die we gebruiken en deze
zullen ook waarschijnlijk verschillen van
de gegevens in onze flight simulator.
En zo komen we op de AIRAC database.
Dat is een integraal onderdeel van de
FMC dat elke 28 dagen wordt ge-up-
date en dat informatie bevat over
waypoints/intersecties, airways, naviga-
tiehulpjes en SIDs/STARs.
De meeste add-on vliegtuigen worden
geleverd met verouderde AIRAC gege-
vens maar we kunnen met behulp van
een abonnement op de service van Na-
vigraph de database in de FMC updaten
naar de laatste versie. Je kunt ook een
abonnement nemen op de Navigraph
Charts dat vliegveldkaarten en en-route
kaarten van Jeppesen voor de meeste
luchthavens van de wereld levert. En dat
werkt ook op Apple en Android toestel-
len dus je kunt de kaarten op een tablet
zetten. We kunnen dit vanzelfsprekend
downloaden van verschillende bronnen
op het internet maar Navigraph geeft
ons de AIRAC data voor de FMC en de
kaarten op één bron. Ga even naar:
https://navigraph.com/home

FSX/P3D Navaids update

Terwijl Navigraph zorgt voor updates
van de AIRACS voor de FMC en de
kaarten zitten we nog altijd met verou-
derde navigatiegegevens in de simula-
tor zelf. Dit is de ‘core scenery data’
opgeslagen in BGL files binnenin de si-
mulator en dat is weer iets anders dan
de database van de FMC. Maar we kun-
nen gebruik maken van een website die
heet: https://www.aero.sors.fr/ om af te
rekenen met dat probleem. Je kunt daar

een klein setup programma downloa-
den dat de laatste AIRAC gegevens
(BGL files) in FSX en Prepar3D zet. In
X-Plane worden de AIRAC data automa-
tisch ge-update indien je een geacti-
veerd abonnement op Navigraph hebt.

Gereedschappen in de handel

Natuurlijk kun je de default flightplan-
ner in de simulator gebruiken om een
route uit te zetten, maar er zijn diverse
derde-partij vliegplanning gereed-
schappen waarmee je realistischer

We kunnen de frequentie van op de grond
gestationeerde navaids uit de kaart halen.
In dit geval hebben we  de Barkway
(BKY) VOR op 116.25MHz.

Sommige Standard Instrument Departu-
res (SIDs) hebben snelheids- en hoogtebe-
perkingen die worden aangegeven op de
betreffende kaarten.

https://navigraph.com/home
https://navigraph.com/home


vliegplannen kunt maken. Je kunt een
heel uitgebreid plan maken waarbij elk
minutieus detail van windgegevens op
verschillende hoogten tot het staart-
nummer van het vliegtuig is gelogd of
je kunt kiezen voor de snelle en makke-
lijke benadering en alleen maar de ba-
sisinformatie gebruiken, dat is volledig
afhankelijk van je persoonlijke smaak.
vRoute laat je je vertrek- en aankomst-
luchthaven uitkiezen waarna je een keu-
ze van routes wordt voorgelegd. Het is
snel en eenvoudig in het gebruik en is
binnen te halen in zowel een gratis als
een premium of betaalde versie. Die
laatste versie geeft je aanvullingen zoals
een ruimere selectie van SIDs en STARs,
weerrapporten, branstofberekeningen
en de mogelijkheid om vliegplannen te
exporteren naar de FMC. Het is een uit-
stekende planner als je nog in het begin
staat van de opwindende wereld van
airliner simulation. Website: https://
www.vroute.net/
SimBrief (afbeelding vorige pagina) is
een heel intuïtief werkende en gedetail-
leerde op het web gebaseerde vlieg-
planner. Het komt met gereedschappen
inclusief voor het weer, vliegtuigpresta-
tiecijfers en de optie om company rou-
tes te exporteren. Je kunt zelfs je eigen
luchtvloot bouwen, flightplans saven en
als je een Navigraph abonnement hebt
kan je ook de laatste nav date openen.
Het is gratis maar je moet registreren.
Website: https://www.simbrief.com/
home/
Professional Flight Planner X (PFPX)
is een zeer uitgebreide flight planning
toepassing die het je mogelijk maakt

om professionele
flightplans te ma-
ken zoals die
worden gebruikt
in de real world
airliner maat-
schappijen. Je
moet het pro-
gramma kopen
en om volledige
toegang te krij-
gen tot al zijn
mogelijkheden
zoals real weather
moet je ook nog
jaarlijks een
abonnement ver-
lengen (met kos-
ten, het eerste
jaar is inbegrepen
in de aanschaf
van het program-
ma) maar je kunt
natuurlijk ook het
echte weer opha-
len uit Active Sky. Zoals de bovenge-
noemde planners heeft het de
mogelijkheid om company routes te
exporteren naar verschillende add-on
vliegtuigen. Website: http://www.
flightsimsoft.com/pfpx/
Sky Vector bestaat uit aeronautical
charts en online maps, die gebruikt
kunnen worden om handmatig een rou-
te te creëren waarbij je gebruik maakt
van high/low altitude airways en VFR
kaarten. Het is bedoeld voor de echte
luchtvaart meer dan voor flight simula-
tion maar ik vind het een uitstekend
gereedschap om vanaf scratch vlieg-

plannen te maken. Website: https://
skyvector.com/

Conclusie

De eerste stap om een airliner (en ei-
genlijk elk vliegtuig) in de lucht te krij-
gen is een vliegplan te maken. Er zijn
meer dan voldoende uitstekende flight-
planners verkrijgbaar die dit proces snel
en makkelijk kunnen maken. Of je nu
een gedetailleerd real-world Operatio-
nal Flight Plan (OFP) wilt maken, met
up-to-dat weer en brandstofberekening
of een simpele route met basis waypo-
int informatie, de keus is aan jou. Maar

een goed begrip hoe je een vliegplan
moet interpreteren is een essentieel
deel in het vergroten van je virtuele
vliegervaring en kan je zelfs helpen in
het ontdekken van nieuwe bestemmin-
gen voor je volgende avontuur.
Ten slotte, alle kaarten die bij deze tu-
torial gaan zijn Copyright 2020 Jeppe-
sen. All rights reserved. Kaarten en
navigatiegegevens zijn beschikbaar ge-
steld voor de flight simulator gemeen-
schap via Navigraph op https://
navigraph.com/home

https://www.simbrief.com/home/
https://www.simbrief.com/home/
http://www.flightsimsoft.com/pfpx/
http://www.flightsimsoft.com/pfpx/
https://skyvector.com/
https://skyvector.com/
https://navigraph.com/home
https://navigraph.com/home


Ik bedoel die paar fanatiekelingen die ons elke
keer opnieuw voorzien van het laatste nieuws op
het flight simulator gebied.

De twee bekendste zijn simFlight (https://www.sim
flight.com/) en de laatste tijd vooral ook Flightsim
Rijnmond (http://www.fsrijnmond.nl/), dat maande-
lijks een door Dirk Simon verzorgde nieuwsbrief
rondstuurt. Daar kan je je dus op abonneren, maar
je vindt ze ook door op de website in het linkerrijtje
op NIEUWSBRIEF te klikken. Ik spit ’m elke
maand toch even door die nieuwsbrief. En dan sim-
Flight vooral verzorgd door Sebastien. Hij (zij?) Is
onvermoeibaar. De pagina heeft niet zo lang gele-
den een face lift gehad en ziet er prima uit. Elke
ochtend even checken voor mij.
En wat doen wij? Achterover leunen en lezen, maar
dat moet natuurlijk ook plaats vinden.

Soms vergeten we het wel eens

https://www.simflight.com/
https://www.simflight.com/
http://www.fsrijnmond.nl/


Want wat hebben die twee met el-
kaar te maken? Little Navmap en
Flight Sim Commander. LNM is ta-
melijk nieuw maar misschien be-
langrijker: de ontwikkelingen in dit
programma volgen elkaar in rap
tempo op. Alex Barthel schijnt on-
vermoeibaar te zijn en gaat gewoon
door.
Sacha W. Felix de maker van FS
Commander is inmiddels overleden
en Volker Heine die het heeft voort-
gezet schijnt iets minder interesse
in het programma te hebben. Mis-
schien wel logisch met een gratis
programma als Little Navmap als
concurrent. FSC 9.7 werkt nog goed,
maar FSC 10 werkt niet meer met
Prepar3D. Dus…

Veel mensen waren verknocht aan FS-
Commander en zijn dat nog steeds. Het
koppelen van FSC aan de database van
je flightsim kan soms wel eens ploeter-
ploeter zijn, maar als dat gelukt is heb
je een heel fijn en snel werkend pro-
gramma waarin je haast vanzelf de weg
vindt. Ook ondergetekende heeft er ja-

ren mee gevlogen zeker toen er nog
vele airliners waren uitgerust met de
default GPS. Dat was een beetje mager-
tjes want SIDs en STARs waren een on-
dergeschoven kindje. En bij FSC was dat
nu juist het sterke punt. Hier linksonder

zie je alle SIDs van Hamburg in één
oogopslag. Uitzoeken maar. Weinig an-
dere flightplanners konden dat zo snel
en overzichtelijk weergeven. Aivlasoft de
EFB deed dat in versie 1 ook wel netjes
maar je moest door te veel stappen
heen. Nu bij versie 2 is dat veel beter en
voor mij is Aivlasoft de Electronic Flight
Bag momenteel het mooiere programma
voor airliners (hieronder).

De default GPS in FSX (en oudere) kop-
pelde wel je vliegplan dat je met veel
gepruts in de GPS had gezet aan de au-
topilot en daardoor kon Sacha Felix niet
achterblijven. Voor de kenners is het
plaatje hier linksboven overbekend. Als
je drukt op de Auto-hdg knop wordt je

plan gekoppeld aan de autopilot. Zou
dus mooi zijn indien Alex Barthel ook in
Little Navmap een auto-heading zou
aanbrengen en dat doet hij niet, want
dat wordt te veel werk, ook omdat hij
LNM geschikt wil houden voor meerdere
Flightsim programma’s, ook X-Plane en
ongetwijfeld ook de nieuwe flightsim van
Microsoft. En toen kwam Harm Weinstra
op de gedachte dat dat met een beetje
kopieer en plak wel gerealiseerd kan
worden. Dat artikel van hem hierover
kan je hier vinden en downloaden.
https://hweistra.nl/ Vliegplan Little Nav
Map en realisatie AUTOHEADING.

Harm schrijft:

Vliegplannen uitwisselen tussen beide,
daar gaat het mij nu om. Het liefst van
LNM naar FSC 9.7 (FSC 10 werkt niet
met Prepar3D), en desgewenst anders-
om. Dit om autoheading mogelijk te ma-
ken. Ook met GPS zijn er mogelijkhe-
den. Alexander Barthel is duidelijk: er is
geen, én er komt geen autoheading,
zoals wij dat kennen in FSC.

Van FSC 9.7 exporteren naar LNM.
Wat wel kan is een vliegplan maken in
FSC 9.7, opslaan, exporteren en laden in
LNM. Autoheading is/blijft als
zodanig beschikbaar. Wel even in de
gaten houden in welke map het vlieg-
plan wordt opgeslagen en ook waar het
moet worden opgehaald door LNM.
Van LNM overbrengen naar FSC 9.7.
Helaas, LNM biedt -omgekeerd- geen
direct export mogelijkheid van LNM naar
het formaat van FSC 9.7, dus dat lukt
niet. Hoofdstuk 32 van de manual is
helder. Hoe dan? Eigenlijk heel simpel:
maak het plan in LNM, exporteer het
naar Skyvector, kopieer de route uit
Skyvector en plak die in het routepanel
van FSC 9.7, klaar!

Maar haal het complete artikel van Harm
binnen.

Erik

Flight Sim Commander en
Little Nav Map
manipuleren met verschillende flightplanners. Zo
maar wat gedachten (met handleiding) van Harm
Weistra

https://hweistra.nl/
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