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Na twee afleveringen is de vraag:
beschikken we over voldoende ken-
nis om veilig ‘s nachts te vliegen?
Uh - nee. Eigenlijk niet. Een van de
grootste uitdagingen die piloten te-
genkomen als zij overstappen naar
visueel vliegen ‘s nachts, is in staat
te zijn een aantal visuele en ruimte-
lijke illusies, die, indien niet al in
een vroeg stadium herkend, kunnen
leiden tot een ramp. Vele van deze
visuele misleidingen leren kennen is
waar flight simulation naar voren
komt omdat bijna al deze illusies
eenvoudig te dupliceren zijn en om
te laten zien hoe ze je op een dwaal-
spoor kunnen brengen.

De sleutel tot goed vliegen ‘s nachts is
het begrijpen van deze misleidingen,
hierop vooruit te lopen en te vliegen
volgens deze analyses.

Het zwarte gat

Veel flight simulator piloten hebben al
eens meegemaakt dat bij een final ap-
proach laat in de nacht op een bepaald
moment de runway plotseling uit het
zicht verdwijnt! Het klassieke draaiboek
hiervoor is dat je een landingsbaan na-
dert die omgeven is door een donker
terrein zonder verdere gebouwen/objec-
ten met dan ook nog een paar heldere
lichten van een stad op enige afstand
van de baan. Het lijkt er verder op dat
de landingsbaan helt naar boven of naar
beneden of je wordt in de war gebracht
en je denkt dat je hoger zit dan je in
werkelijkheid zit. Als je deze misleidende
situatie niet snel herkent zou je zo kun-
nen doorgaan met laag vliegen totdat je
je realiseert dat er iets mis is en je een
go around maakt of contact maakt met
het terrein. En als het je gelukt is dit
allemaal tot een goed einde te brengen -
complimentje! Hoogst waarschijnlijk
maakte je in het begin van deze correc-
tie verontrustende bochten dus heb je je
vliegtuig verontrustend scheef gelegd in
de poging je kist op de landingsbaan te
krijgen. Dit er bovenop gestapelde rich-
ting kwijt raken kan ook de oorzaak zijn
dat je in het ‘zwarte gat’ valt en je de
runway ‘undershoot’, dus voor de baan
de grond raakt. Hoe vermijd je deze
situatie? Heel eenvoudig: realiseer je
hoe het eruit ziet als je in het zwarte gat
terecht zou komen vertrouw dan op je
instrumenten om zeker te zijn van de
situatie en vermijd heftige uitslagen van
de besturingsvlakken.

De valse horizon

VFR nachtvliegen is precies wat deze
twee woorden zeggen: gewoon op zicht
vliegen gedurende de nacht, hetgeen
dus heel correct inhoudt dat het groot-
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ste deel van het vliegen gaat op visuele
aanknopingspunten buiten de cockpit.
Instrumentvliegen is een totaal ander
spelletje ofschoon je natuurlijk wel be-
paalde technieken die je leert bij VFR
night flying kunt gebruiken bij IFR night
flying. Je moet je  realiseren dat je ook

met andere vliegtuigen samen vliegt dus
je moet naar buiten kijken zodat je ze
ook ziet en zij moeten jou zien. Goed
getrainde night VFR piloten leren de in-
strumenten die de ‘stand’ van het vlieg-
tuig aangeven (attitude indicator)
spaarzaam en op de juiste momenten te
gebruiken en dit zullen wij zeker verder
in de series behandelen.
En dat brengt ons op een andere illusie.
Stel je voor dat we op een heel donkere
nacht na een drukke dag vliegen en dat
we begonnen zijn aan de afdaling. De
lichtjes buiten (in het plaatje hieronder)
komen in beeld en alles is in orde. Ja, is
dat zo? Kan je zonder je instrumenten
als referentie te gebruiken er zeker van
zijn welke lichten aan de horizon zitten
en en welke simpel avenues van licht
zijn van de stad? Als we ons primaire
instinct zouden volgen en de stand van
ons vliegtuig zouden aanpassen geba-
seerd op ons eerste visuele aankno-
pingspunt zouden we het vliegtuig wel
eens in een gevaarlijke helling kunnen
leggen.

De spiraal naar het kerkhof

Waarschijnlijk heb je het wel eens mee-
gemaakt, vliegend in de flight simulator
en je vloog zonder de auto pilot aan dat
je een kort moment werd afgeleid door
een lid van de familie of door je hond
die bezig was om je voedingskabel met
zijn kauwmachine te onderzoeken. Als je

dan je blik weer op het scherm richt
merk je dat je in een bocht terecht bent
gekomen naar de ene of naar de andere
kant. En dat kan vrij eenvoudig gebeu-
ren door bijvoorbeeld een onbalans in de
branfstoftanks of door een beetje turbu-
lentie en dat is zonder meer een feno-
meen dat ook kan voor komen in een
echt vliegtuig. Je weet wanneer je een
langzame vriendelijke bocht bent inge-

gaan doordat je de horizon goed kon
waarnemen. Maar wat gebeurt er als je
onbedoeld een bocht inzet  in een don-
kere nacht met een horizon die je niet
kunt zien?

Oefening 1

Om een en ander te demonstre-
ren start je de flight simulator in
je kamer met alle lichten uit en
als je in de flight sim zit ga je naar
het FAILURES menu en stel je het
zo in dat je geen klok voor de
kunstmatige horizon hebt voor
de nu volgende demonstratie. Zet
nu de GA kist van je keuze op
baan 09 op Yellowknife/CYZF op
2300 (11 uur ‘s avonds) op febru-
ari 11, 2021. Deze specifieke loca-
tie en dit tijdstip zorgt ervoor dat
je een bijzonder donkere nacht
tegenkomt zonder maan die de
grond verlicht of een horizon
zichtbaar maakt. Stijg op en vlieg
een compleet normaal circuit zo
goed als je kan. Afhankelijk van je
routine in het nacht- vliegen zul
je bemerken dat dit nog een be-
hoorlijke uitdaging kan zijn. Draai
dan naar de final approach en
probeer normaal te landen waar-
bij je alleen maar gebruik maakt
van visuele aanknopingspunten
buiten de cockpit. Als je gewend
bent aan PAPI-lichten probeer
deze dan niet te gebruiken voor
deze oefening.

Oefening 2

Om een en ander duidelijk te ma-
ken zet je het vliegtuig weer neer
in je volledig donkere kamer om
2300 op februari 11, 2021 zoals
bij de vorige oefening maar nu op
de drempel van baan 14 op Hay
River/CYHY airport. Take-off en
klim over het veld heen tot onge-
veer 3.000ft. Schakel nu alle
vliegtuigverlichting uit en ga door
met vliegen waarbij je alleen
maar gebruik maakt van de visu-
ele referentiepunten die je buiten
ziet - geen klokken verder! Niet
zo eenvoudig toch? Als je het ver-
moeden hebt dat de juiste stand
van je vliegtuig verloren is ge-
gaan pauzeer je de flight simula-
tor en zet je de verlichting weer
aan om dit te checken op je attitu-
de indicator. Als je je voldoende
moedig voelt probeer je een lan-
ding met alle instrumentverlich-
ting uit.



Laten we in dit voorbeeld eens aanne-
men dat we terecht zijn gekomen in een
langzame vriendelijke afdalende bocht
naar links terwijl we met ons hoofd be-
zig zijn de kaart te ontcijferen of, dat we
proberen een pen van de vloer op te
rapen. Zodra we door hebben dat we in
een niet bedoelde bocht zijn terecht ge-
komen zal onze eerste impuls  zijn om
met een snelle scherpe reactie naar
rechts naar straight and level terug te
keren. Maar, doordat er geen duidelijk
zichtherkenningspunten zijn zoals een
herkenbare horizon, zullen de hersenen
van de piloot deze plotselinge snelle
reactie vertalen als een bocht naar
rechts. En als reactie daarop kan het
gebeuren dat de onervaren piloot  weer
opnieuw een bocht naar links inzet. Het
eindresultaat hiervan is dat de kist nu
een zelfs steilere bocht naar links heeft
ingezet en dat de neus naar beneden
gaat vallen. De stick naar achteren trek-
ken om het afdalen te stoppen kan zelfs
resulteren in een nog nauwere bocht
naar links. Als je niet in de gaten hebt
dat je hier te maken hebt met gezichts-
bedrog kan dit uitmonden in een steeds
nauwer wordende afdalende bocht, een
spiraal naar de grond. De oplossing is je
goed bewust te zijn wat de omstandig-
heden zijn die leiden tot deze illusie en
je ervan te overtuigen dat het vliegtuig

goed level is voordat je wat voor correc-
tie dan ook uitvoert op het dalen.

Het Coriolis effect

Een gelijkwaardige verwarrende situatie
kan zich ook ontwikkelen als het vlieg-
tuig in een vriendelijke bocht ligt. Het
Coriolis effect laat zich gelden als de
piloot een plotselinge kantelende bewe-
ging met zijn hoofd maakt tijdens zo een
bocht. Dit zorgt ervoor dat de gevoelige
microhaartjes in de oorkanalen van de
piloot plotselinge sterke signalen naar
de hersenen sturen waardoor je over-
tuigd raakt dat je ‘omrolt’, je de neus
dumpt en ook zijwaarts plotseling af-
wijkt (yaw) en dat allemaal tegelijk. Dat
kan bijzonder onplezierig zijn in in een

vliegtuig in de nacht in minder ideale
omstandigheden kan het noodlottig des-
oriënterend worden.

De breedte van de landingsbaan

Terwijl een aantal van de ruimtelijke
bedriegelijkheden hoger in de lucht wat
moeilijker zijn te reproduceren, zijn za-
ken van gezichtsbedrog veel makkelijker
weer te geven. Net zoals in de echte
wereld en of je nu een heavies vliegt of
GA vliegtuigen, zul je al wel opgemerkt
hebben dat niet alle landingsbanen van
dezelfde breedte zijn. Misschien vloog je
geheel op zicht en nu je de baan op de
laatste finals nadert lijkt het net alsof je
te snel gaat en te hoog zit. Je primaire
reactie is dan om gas terug te nemen en

de neus naar beneden te brengen. Maar
zoals deze uitleg laat zien kan dat een
hele slechte beslissing zijn.

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pi-
lot series over de grondbeginse-
len van het vliegen. In de
tussentijd is er veel, veel verbe-
terd aan vooral de add-ons voor
de flight simulator. Het werd
daarom tijd om deze series te
herschrijven met gebruikmaking
van deze nieuwe add-ons van ho-
ge kwaliteit. Dit is de vertaling
van les 3 van serie 3.

Erik

In het Amerikaanse handboek
(een van de handboeken) van de
FAA vind je een paar pagina’s
achter elkaar met een uitleg over
het zwarte gat en nog meer. Je
kunt het met de volgende link
vinden en al zou je het alleen
maar erbij pakken voor de mooie
plaatjes:

https://www.faa.gov/pilots/safety/pil
otsafetybrochures/media/spatiald_visi
llus.pdf

Smalle banen veroorzaken in de regel
undershooting en lage snelheden van
het vliegtuig.

Brede landingsbanen veroorzaken
overshoot en hoge snelheden.

Oefening 3 Coriolis effect

Voor deze oefening heb je een as-
sistent nodig die bij voorkeur jon-
ger is dan vijf jaar. Maak een
wandelingetje naar een speeltuin
die ook een draaimolen heeft zo-
als op het platje op deze pagina
en waarop je kunt gaan zitten ter-
wijl het ronddraait. Zorg dat je
lekker comfortabel zit en doe een
blinddoek om.  Laat nu je assi-
stentje de molen langzaam in be-
weging zetten terwijl je netjes
rechtop blijft zitten. Eenmaal in
een stabiele setting beweeg je je
hoofd naar voren, naar achteren
en van de ene zijde naar de ande-
re in een zich steeds herhalende
beweging. Houd jezelf voor dat je
in een vliegtuig zit, probeer je
voor te stellen in welke stand het
vliegtuig is als je doorgaat met
dat voortdurende bewegen van je
hoofd. Uitgezonderd wanneer je
maag gemaakt is van gietijzer zal
het niet te lang duren voordat de
signalen die van de kanaaltjes in
je oren af komen het absoluut on-
eens zijn met wat je hoofd je ver-
telt en zal je misselijk en volledig
gedesoriënteerd raken. En dan
ben je rijp om de vijfjarige te
smeken om please, please  om te
stoppen.

https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/media/spatiald_visillus.pdf
https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/media/spatiald_visillus.pdf
https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/media/spatiald_visillus.pdf
https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/media/spatiald_visillus.pdf


Trouwe lezers die regelmatig Back to
Basics volgen kunnen zich herinneren
dat piloten het perspectief van de ran-
den van de baan min of meer onbewust
gebruiken om te bepalen of het pad van
de approach correct is (afbeeldingen
hier links: B is de goede) en ook de
hoogte van het inzetten van de flare.
Als je slecht zicht en/of erg donker kop-
pelt aan een breedte van een baan die
sterk afwijkt van wat je gewend bent of
wat je verwacht te zien kan deze onbe-
wuste misleiding uitmonden in een in-
correct glide path en een verkeerd punt
van de touch down.
Bijvoorbeeld als je aanvliegt op een on-
verwacht smalle baan heb je de neiging
tot undershoot d.w.z. te laag en te lang-
zaam aanvliegen in je poging tot het
corrigeren van de snelheid die voor je
gevoel te hoog is en om het correcte
perspectief van de baan te zien te krij-
gen. Als je je instinct volgt ga je snel-
heid minderen en ga je proberen te
dalen om nog eerder de kist neer te zet-
ten dan op het correcte punt. Als de
approach zo doorgaat kan je in een stall
terecht komen en nog voor de baan neer
te komen. En het tegengestelde is ook
waar. Bij het naderen van een extreem

brede baan heb je het gevoel dat je te
langzaam gaat en te laag zit, waardoor
de onervaren piloot duidelijk te hoog
boven de ideale glide slope terecht kan
komen en de snelheid te veel kan op-
voeren. Zie ook de twee plaatjes op de
vorige pagina. De oplossing is natuurlijk
goed voorbereid te zijn voor je betref-
fende vlucht nog voordat je ook maar in
de buurt van je vliegtuig komt en alert
te zijn op ongewoon smalle en brede
banen, zeker als de bijkomende omstan-
digheden van zicht slecht zullen zijn.

De volgende keer

De volgende keer gaan we door met
kijken naar een aantal gebruikelijke illu-
sies en hun oplossingen en gaan we le-
ren hoe we moeten herstellen van wat
zo eufemistisch heet: ongebruikelijke
gedragingen. We gaan het begrip scan-
nen van de instrumenten introduceren
zodat dat het vaste hulpje wordt van de
VFR nachtvlieger.

Het perspectief van de landingsbaan is voor alle piloten het hulpmiddel bij een
visual approach maar er zijn een paar instinkers bij deze methode.



Terwijl meer dan 150.000 vluchten per dag op hun beoogde bestemming lan-
den, wijken sommige om weers-, mechanische of medische redenen uit.
Wanneer een vlucht wordt omgeleid, wordt ons vaak gevraagd waarom het
vliegtuig niet op de dichtstbijzijnde luchthaven is geland. Hoewel er gevallen
zijn waarin zo snel mogelijk landen de beste manier van handelen is - zoals de
recente Southwest-vlucht 1380 of Air France-vlucht 66 in 2017 - zit in het bes-
te resultaat meestal een meer gecompliceerde berekening waar naar toe een
vlucht moet worden omgeleid.

Technische omleidingen

Zodra de noodzaak van een onmiddellijke landing is uitgesloten, beoordeelt
de bemanning de situatie om de beste omleidingsluchthaven te bepalen, om

het probleem snel op te lossen en de passagiers op hun bestemming te krij-
gen. Een van de eerste overwegingen is de hoeveelheid brandstof aan boord
van het vliegtuig. Die hoeveelheid bepaalt welke luchthavens als alternatief
kunnen worden beschouwd en of het vliegtuig brandstof moet opmaken of
weggooien. Voor vliegtuigen geldt een maximaal landingsgewicht, en dat ver-
schilt per vliegtuigtype en per configuratie. Als een vlucht moet terugkeren
naar de luchthaven van oorsprong of al vroeg in de vlucht moet worden om-
geleid, kan dit gewicht nog steeds hoger zijn dan het maximale landingsge-
wicht waarop bepaald wordt of  het brandstof moet verbranden of af moet
voeren.

Zodra de bemanning en dispatchers weten waar een vlucht naar toe kan,
moeten ze beslissen waar het naar toe moet. Idealiter zal een luchtvaart-
maatschappij omleiden naar een luchthaven waar zij onderhoudspersoneel
en faciliteiten hebben en ook meerdere vluchten waarop passagiers hun reis
kunnen voortzetten. In dit scenario kan een Delta Air Lines-vlucht van New
Orleans naar New York worden omgeleid naar Atlanta, Delta's thuisbasis waar
onderhoudspersoneel en reserveonderdelen en extra vluchten direct beschik-
baar zijn. Als dat niet mogelijk is, werken de cockpitbemanning en dispatchers
er aan om de beste alternatieve luchthaven te vinden.

Vliegtuigen kunnen alleen omgeleid worden naar geschikte luchthavens, dat
wil zeggen luchthavens die het vliegtuig in zijn huidige staat kunnen huisves-
ten. Met een technisch probleem zoals eenmotorige bediening, vastzittende
flaps of een storing in het landingsgestel, kunnen luchthavens die normaal
gesproken geschikt zouden zijn, nu verboden terrein zijn. Evenzo zijn de
weersomstandigheden in de buurt van luchthavens mogelijk verboden terrein
als het vliegtuig technische problemen heeft.

Voor langeafstandsvluchten kan een technische omleiding vaak betekenen
dat u terugkeert naar de luchthaven van oorsprong, zelfs als dit betekent dat
er talloze vliegvelden omzeild moeten worden die het vliegtuig aan kunnen.

'Why Don't They Just Land?': Waarom de beste alterna-
tieve luchthaven eventueel niet de dichtstbijzijnde is.



Vergeet niet dat het doel is om het vliegtuig zo snel mogelijk te repareren en
de passagiers op weg te krijgen. Door terug te keren naar de luchthaven van
herkomst kunnen luchtvaartmaatschappijen sneller een vervangend vliegtuig
vinden of passagiers op andere vluchten zetten. Terugkeren naar de luchtha-
ven van herkomst, zelfs op grote afstand, kan ook het extra voordeel opleve-
ren van het verminderen van het brandstofgewicht dat het vliegtuig niet
hoeft vast te houden voordat het landt.
Voor andere vluchten kan de beste omleiding een luchthaven zijn die een ba-
sis- of focusstad is voor een alliantiepartner. Een Iberia-vlucht van Madrid
naar Mexico-Stad kan stoppen in Miami, een hub voor Oneworld alliance
partner American Airlines. American biedt meerdere vluchten per dag naar
Mexico City vanuit Miami en er zijn extra luchtvaartmaatschappijen die ook
die route vliegen die eveneens gebruikt kunnen worden.

Scott Ramsey, managing director dispatch operations bij het American Airli-
nes Integrated Operations Center, zegt dat vanuit het oogpunt van klanten-
service de vragen zijn: "Is het een snelle oplossing? Wie vliegt nog meer op de
stad? En moet er een reddingsmissie opgestart worden?" In oktober 2016
voerde Ramsey zo'n missie uit toen een American Airlines 787 werd omgeleid

naar Cold Bay, Alaska nadat hij een motorprobleem had ondervonden. Ram-
sey merkt ook op dat dankzij de technologie die nu beschikbaar is, het vaak
mogelijk is om het technische probleem te diagnosticeren terwijl het nog in
de lucht is, waardoor de tijd die technici nodig hebben om zich voor te berei-
den om het vliegtuig te ontvangen en te repareren zodra het op de grond is,
wordt verkort.

Medische omleidingen

In een medisch noodgeval is de eerste stap het bepalen van de ernst van de
situatie. De bemanning aan boord is opgeleid in eerste hulp, maar ze zijn
geen diagnostici. Daarvoor maken veel luchtvaartmaatschappijen gebruik van
een service waarmee vliegtuigbemanningen rechtstreeks met artsen in de re-

gio kunnen communiceren om te helpen. Bemanningen zullen de symptomen
en conditie doorgeven aan de dokter. De cockpitbemanning is eindverant-
woordelijk voor het omleiden (of niet) om de patiënt van de beste zorg te
voorzien.



Als de cockpitbemanning besluit om uit te wijken, werken ze samen met het
operatiecentrum van de luchtvaartmaatschappij om de beste omleidings-
luchthaven te bepalen. Alle eerder genoemde kwesties met betrekking tot de
operationele geschiktheid worden overwogen, maar er wordt ook rekening
gehouden met de toestand en medische behoeften van de patiënt. Als een
vlucht in de buurt van een groot medisch centrum of uitstekende medische
zorg is, kan prioriteit worden gegeven aan die luchthaven. Als de situatie nij-
pend is, kan de bemanning uitwijken naar de dichtstbijzijnde geschikte lucht-
haven met beschikbare medische faciliteiten. Als de toestand van de patiënt
wordt gestabiliseerd, kan de bemanning er ook voor kiezen om uit te wijken
naar een luchthaven die het proces om de vlucht terug in de lucht te krijgen
zal versnellen.

Bij het selecteren van een omleidingsluchthaven voeren dispatchers operatio-
nele prestatiemotornummers uit. Niemand wil een vlucht omleiden naar een
vliegveld van waaruit ze niet kunnen opstijgen. Ramsey legt uit: "We zijn het
meest bezig met de tweede fase van de klim." Het is deze klimfase vlak na het
opstijgen die de prestatie van een vliegtuig kan beperken. In een engine-out
startscenario is het van cruciaal belang om ook nog steeds alle obstakels aan
het einde van de startbaan te kunnen opruimen.

Na het omleiden helpen lokale hulpdiensten de persoon die het medische
probleem ervaart uit het vliegtuig en wordt de vlucht voorbereid op vertrek.
Wanneer een langeafstandsvlucht resulteert in een medische omleiding,
loopt de bemanning het risico om te "time-outen". Om veiligheidsredenen
zijn de bemanningen beperkt in het aantal uren dat ze dienst kunnen hebben
voordat ze een bepaald aantal uren moeten rusten. Als de vlucht is omgeleid
naar een afgelegen luchthaven - bijvoorbeeld als een Emirates-vlucht van Du-
bai naar Houston wordt omgeleid naar Goose Bay vanwege een medische
noodsituatie - tegen de tijd dat de vlucht klaar is om te vertrekken, heeft de
bemanning mogelijk niet genoeg uren in hun dienstdag om helemaal naar
Houston te vliegen. De luchtvaartmaatschappij zou ervoor kunnen kiezen om
naar een dichterbij vliegveld als Toronto of New York te vliegen en vervolgens
passagiers op aansluitende vluchten te zetten. Of ze kunnen een tweede
vlucht sturen om passagiers op te halen en verder te brengen. Een derde op-
tie is een overnachting.

Het beste resultaat voor iedereen

Wanneer een omleiding nodig is, is het doel niet altijd om zo snel mogelijk te
landen. In bijna elke omleidingssituatie zal het beste resultaat voortkomen uit
een evenwicht tussen technische en passagiersdienstoverwegingen. Dit kan

leiden tot schijnbaar vreemde of con-
tra-intuïtieve vliegroutes, maar pilo-
ten, dispatchers en luchtverkeers-
leiders zijn professionals die hun be-
slissingen baseren op de behoeften
van het vliegtuig, de passagiers en de
bemanning om een zo veilig mogelijke
vlucht en de snelste terugkeer naar
de lucht te garanderen.

Ian Petchenik

Ian Petchenik's liefde voor de luchtvaart begon al op jonge leeftijd toen hij op-
groeide naast chicago's O'Hare Airport. Als Flightradar24's directeur commu-
nicatie en co-host van de AvTalk podcast mag Ian die passie voor de
luchtvaart nu delen met miljoenen Flightradar24 gebruikers en luisteraars
over de hele wereld.



Hier meteen rechts
de bovenste is een
Berini en daaron-
der een Solex met
als derde plaatje
een Solex carbura-
teur.
Uiterst eenvoudige motortjes die
toch gewoon liepen en zo niet, dan
haalde je ze uit elkaar tot ze weer
wel liepen. De motor van een
Cessna 172 is niet veel ingewikkel-
der dan deze hulpmotortjes, waar-
mee ik niet wil zeggen dat je de
viercilinder luchtgekoelde Lyco-
ming van je Cessna maar zelf uit
elkaar moet halen. Weten wat je
doet, nietwaar. Maar als we de af-
beelding  van de Lycoming rechts-
boven gaan bekijken zie je veel
overeenkomsten met de bromfiets-
motortjes. Nou ja, de Lycoming is
natuurlijk viertakt. Tweetakt met
mengsmering komt nauwelijks
meer voor. Gewoon een zuiger
met een cilinder, vier in totaal in
dit geval, en ook een carburateur,
tegenwoordig meestal een compu-
tergestuurde, en bougies die voor
de vonk zorgen. Wat er bijgeko-
men is per cilinder zijn twee klep-
pen voor de aan- en afvoer van het

mengsel. Jazeker de Berini en de
Solex hadden ook een krukas want
zonder dat gaat het helemaal niet
en de Lycoming heeft er ook een
maar die is wat ingewikkelder
doordat we vier zuigers hebben.
Hier rechts zie je ‘m. Mooi ding
hè? Je kunt je voorstellen dat, als
er boven een van de zuigers, opge-
sloten in een cilinder een explosie
plaats vindt dat die zuiger naar
beneden wordt ‘geschopt’ en daar-
door een slinger aan de krukas
geeft. Maar intussen is in een an-
dere cilinder de zuiger naar boven
gekomen en heeft het mengsel
daar samengedrukt en dan volgt
de vonk van de bougie en dan gaat
die zuiger met een klap naar bene-
den. En dan de derde cilinder en
dan de vierde. Ach dat weten we
natuurlijk allemaal al. Waar het

mij even om gaat is dat je je niet
moeten laten intimideren door al
die ingewikkelde plaatjes en be-
schrijvingen van motoren. Ge-
woon beginnen met de Berini. Op
de volgende pagina vier plaatjes
onder elkaar die laten zien wat er
achtereenvolgend gebeurt in de



cilinder. In het eerste plaatje gaat
de zuiger naar beneden en door de
onderdruk wordt het mengsel in
de cilinder gezogen (en er zijn ook
modernere methoden). Dan volgt
de compressie, het samenpersen
waardoor we een betere ontplof-
fing krijgen. Het derde plaatje is
vlak na die ontploffing, de cilinder

wordt naar beneden geknald. En
omdat de ontploffing in dit plaatje
ontbreekt en omdat we de knal
niet hadden willen missen twee
extra plaatjes. De bougies ontste-
ken het mengsel en …. BOEM. Dat
mensen dat kunnen uitvinden!

Als je het nu slim aanpakt en de
ontploffingen in de verschillende
cilinders in een bepaalde volgorde
laat plaatsvinden, zeg maar dat op
een ontploffing aan de linkerkant
meteen een ontploffing aan de
rechterkant plaatsvindt dan be-
strijdt je ook de onbalans in de
motor. Ferdinand en Ferry Porsche
waren daar goed in, in die tech-
niek. Je krijgt dan een boxermotor.
Zien? Hier heb je een afbeelding

van bijvoorbeeld de BMW motor-
fiets, vroeger bij uitstek de motor
van boze agenten in leren jassen
met witte pothelmen. Hierboven
in het grote plaatje zie je dat die
volgorde van de vier ‘slagen’ van
de Lycoming netjes zijn uitge-
dacht. Ze heffen elkaars ‘trilling’
zo veel mogelijk op. En bovendien,
de motor blijft lekker laag, lekker
plat.



Dat zie je hier. Bovenop de motor
zie je de stoterstangen voor het be-
dienen van de kleppen. Nou ja, die
zijn eigenlijk verborgen in een
soort van buisjes zodat er geen
vuil bij kan komen en alles goed

gesmeerd kan worden. Op de gro-
tere plaat onderaan waar een paar
stukken zijn weggehaald zie je het
wat beter. Het openen en sluiten
van de kleppen luistert erg nauw.
Voor het afstellen van de kleppen
moet je vakman zijn. Dat moet al-
lemaal precies op het juiste mo-
ment gebeuren en de klep moet zo
kort mogelijk open staan en toch

moet er in die korte tijd zoveel
mogelijk benzine/luchtmengsel in
de cilinder worden ‘geblazen’ of
eruit geblazen. Vroeger (daar gaat
ie weer) bij tweetaktmotoren kon
je geen kleppen vinden. Er waren
alleen overstroompoorten die door
de zuiger zelf werden bediend en
dat is nog steeds zo als je een oude
Solex restaureert. Een voorbeeld
van eenvoud derhalve. Maar een
tweetaktmotor is een schoolvoor-
beeld van inefficiëntie en boven-
dien is het een vieze stinkende
techniek die we niet meer willen.
Viertakt dus met kleppen in de
kop van de cilinder, jazeker, een
kopklepper die precies op tijd be-
diend worden door de nokkenas.
Die nokkenas zie je hier recht bo-
ven. En hieronder hoe de stoter-
stangen de kleppen bedienen.
Kleine wondertjes van techniek en

denk vooral niet dat dit alles op
een regenachtige zondagmiddag
werd uitgevonden. Om de timing
van de kleppen precies goed te
krijgen is de overbrenging van de
krukas naar de nokkenas uiterst
belangrijk. Dat kan met tandwie-
len gaan maar ook met een soort
tandradsnaar. Hier zie je een tand-
wieloverbrenging. Zo, dat was het
zo een beetje. Nou nee, dacht ik
niet. Kijk maar naar het plaatje
hieronder dan zie je dat er nog
veel, veel meer aan zo een motor
zit. Wat we nu gedaan hebben is
een boel eraf slopen om het een
beetje inzichtelijk te maken.

Erik.

https://www.youtube.com/watch?v=gIdXLMVP6VU

https://www.youtube.com/watch?v=gIdXLMVP6VU


Waar hebben ze deze prachtig gerestaureerde
Hawker Typhoon gevonden?



Airfix Typhoon gemaakt door Mike Garamond



Wij hadden de overtuiging
dat wij een tweemotorige
bommenwerper konden pro-
duceren die zulke uitzonder-
lijke prestaties zou leveren
dat slecht een beperkte defen-
sieve uitrusting nodig zou
zijn. Geoffrey de Havilland - sep-
tember 1939.

De bijzonder veelzijdige en high-
performance DH98 Mosquito was
zonder twijfel de grootste bijdrage
van De Havilland Aircraft Compa-
ny aan het succes van de RAF in de
Tweede Wereldoorlog.

Het iconische ontwerp maakte ge-
bruik van een houten ‘sandwich’
constructie ontworpen op basis
van de ervaring opgedaan met de
high-speed DH88 Comet Racer
(het rode vliegtuig op de volgende
pagina) en de gestroomlijnde
DH91 Albatros ailiner (tweede
plaatje). En de Mosquito werd zo
populair bij piloten dat het al snel
bekend stond als het ‘Wooden
Wonder’.
Geofffrey de Havilland (later Sir
Geoffrey) besloot het vliegtuig
vooral uit hout te bouwen., Een
nogal afwijkende beslissing omdat
het houten tijdperk in de vliegtuig-
bouw nu juist voorbij was, maar
men zegt, dat deze beslissing voor-
al werd ingegeven doordat in het
begin van de oorlogsinspanning de
vraag naar metalen enorm was.
Bovendien kon zo op de oude am-
bachtsmanier de kist geproduceerd

worden en een arsenaal aan ouder-
wetse ambachtslieden gemobili-
seerd worden. De echte reden was
dat Sir Geoffrey overtuigd was dat
met hout een lichter en meer ge-
stroomlijnd vliegtuig gebouwd kon
worden hetgeen hij al had bewezen
met de Comet Racer. Niet alles was
van hout. Bepaalde structuurele-
menten en ook de motorruimten
waren van metaal. Het gebruikte
hout bestond uit drie lagen: Ecua-
dor-balsa en twee lagen berkentri-
plex, licht en sterk en geschikt om
goede stroomlijnvormen te maken.
Nog wat meer omstreden dan het
gebruik van hout was de beslissing
om geen defensieve wapenuitrus-
ting aan te brengen. Men geloofde
sterk dat de kist sneller zou zijn
dan elke andere jager van dat mo-
ment. Daar had het ministerie van
defensie zo zijn eigen ideeën over,
maar met een top van 400 mijl
(static miles) en een bereik van
1500 mijl werd het toch aantrekke-
lijk voor het ministerie. Er was
geen overeenstemming over wat
voor vliegtuig dit nu was, een ver-
kenner, een bommenwerper, een
jager? Kortom, gestart als under-
dog en zo werd het het favoriete
vliegtuig van veel piloten. De abso-
sute noodzaak, de grote vraag naar
fighter aircraft tijdens de Battle of
Britain (en de Blitz) hield het
Mosquito-project in leven in die
eerste tijd.
Een Mosquito met een nep ge-
schutstoren werd getest en dat was

The RAF’s
‘Wooden Wonder’

De Havilland
Mosquito



een teleurstelling. De snelheid liep
drastisch terug. Overduidelijk was
de aerodynamische vorm van de
Mosquito de basis van zijn snel-
heid. In mei 1942 werden de eerste
bombardementsvluchten uitge-
voerd die bijzonder succesvol wa-
ren. De Mosquito bommenwerper
bleek niet alleen erg snel te zijn
maar hij was ook in staat om vier
500 lb. bommen met opmerkelijke
precisie te laten vallen zoals bleek
uit een in laagvlucht uitgevoerde
raid op de Gestapo Hoofdkwartie-
ren in Oslo. Ook 4000 lb ‘cookie’-
bommen konden worden gedropt
en een andere ongebruikelijke la-

ding was de Highball Bouncing
Bomb een kleinere versie van de
bekende stuiterbom die door de
Dambusters werd gevlogen.
De Mosquito kon ook ‘Windows’
vervoeren, de codenaam voor me-
talen strips die de Duitse radar
volledig in de war konden brengen
en verder werd hij veel gebruikt
voor het afschieten van vuurpijlen
en lichtfakkels om de zware bom-
menwerpers die erna kwamen het
pad naar het doel te wijzen. En na-
tuurlijk verkenning, dat was in het
begin de voornaamste taak toen
het nog niet duidelijk was waar het
vliegtuig voor zou dienen.

De Mosquito NF Mk. II was een
nachtjager uitgerust met een uit-
stekende radar en een snelle en
krachtige bewapening van acht ka-

De London Melbourne Race

Hong Kong (HKM) schaalmodel
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nonnen was het succesvol bij het
onderscheppen van Duitse bom-
menwerpers. Toen er steeds meer
Mosquito’s uit de fabriek rolden
werd het vliegtuig ook ingezet voor
het escorteren van RAF bommen-
werpers over Duitsland. Vooral bij
de Duitse nachtjagers was er een
vrees voor de Mosquito.
En zoals al gezegd was fotoverken-

ning succesvol met de Mosquito,
heel hoog vliegend en vooral snel
kon de niet bewapende versie diep
binnendringen in het Duitse lucht-
ruim. Welbekend was de fotover-
kenning van het Nazi Peenemünde
Army Research Centre waar de V2
raketten werden getest waarna een
massieve bommenaanval van de
RAF volgde.





Als voorlaatste versie wordt gere-
kend de PR Mk 34 geschikt ge-
maakt voor lange afstand vluchten
in de Pacific. Volledig afgeladen
was het bereik 3600 mijl en de
maximum snelheid 425 mph (sta-
tute miles), sneller dan elk vlieg-
tuig in het Japanse arsenaal.

Maar zoals bij de Spitfire zijn er
onnoemelijk veel varianten ge-
weest van de Mosquito. De meest
spectaculaire Mosquito is de FB
Mk XYII geweest beter bekend als
de Tsetsevlieg, bewapend met een
machtige Molins 6-pounder / 57
mm kanon waarmee schepen en
U-boten vernietigd konden wor-
den. De voornaamste gebruiker
van deze vernietigingsmachine was

Bannf Strike Wing in Schotland.
De ‘Wing’ bestond uit zes coastal
command squadrons opererend in
de wateren van Noorwegen gericht
tegen de Duitse scheepvaart. Hun
Mosquito’s namen de handschoen
op tegen het anti-aircraft vuur en
ontketenden een verwoestende
aanval. Op een bepaald moment
werd een Mosquito FB Mk VI ern-
stig beschadigd door te laag over
de masten van een schip te vliegen
(foto rechtsboven), waarmee werd
aangetoond dat ze wel verdraaid
laag vlogen en ook iets over de
sterkte van het houten frame van
de Mosquito. In totaal werden
7.781 Mosquito’s gebouwd die
dienst deden bij de luchtmacht van
20 landen over de gehele wereld.

Dit is een gedeeltelijke vertaling
van een artikel van Kris Hendrix,
researcher van het Royal Air Force
Museum (London en Cosford. Kijk
ook even hier:

https://www.rafmuseum.org.uk/bl
og/author/kris-hendrix-resear-
cher-at-the-raf-museum/

Daar vind je de Mosquito onder
“Wooden Wonder’.

Molins 6-pounder

https://www.rafmuseum.org.uk/blog/author/kris-hendrix-researcher-at-the-raf-museum/
https://www.rafmuseum.org.uk/blog/author/kris-hendrix-researcher-at-the-raf-museum/
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