
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://flightsimzeeland.
word press.com/
Contact/kopij naar: eriksonja2
@zeelandnet.nl

Notam 272  oktober 2021hcc zeeland!

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

Aerosoft’s CRJ 550/700
De meest gedetailleerde en
complete (airliner) add-on tot
nu toe uitgegeven voor MFS

Back to basics
Het verder ontwikkelen van je
nacht instrumentvliegvaardighe-
den Serie 3 Les 6

Little NavMap
Gecontroleerd Dalen in de
Flightsim. Weer een bijdrage
van Gradus Hageman.

DES-informatie
Descent, VNAV, wat betekent
het allemaal in de FMC. Pim
Busking vertelt.
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HANGARDAG
dit jaar kunnen we een Hangardag houden.

Een hangardag heeft een drieledig doel:

1. Ruim tijd om problemen te behandelen.

2. Publiek inzicht geven in wat wij doen.

3. HCC en wat ze allemaal doet promoten.

za 30 oktober - Arendhuis foyer (bar) - 10 - 17u

Info: ronkonings@zeelandnet.nl



Het nadeel van lang wachten met
het schrijven van een verslag is het
beperkte geheugen in mijn personal
hoofd. Een stripje bijzetten kan niet
meer, maar ik ga m'n best doen,
want er waren interessante onder-
werpen.

Zo had Carlo uitgezocht hoe de 2020
Freeware het best geplaatst kan wor-
den. Van belang is dat alle freeware in
de 'Community Folder' terecht komt.
Dáár zoekt 2020 de sceneries en airpla-
nes. De plek waar deze Community Fol-
der staat mag je zelf bepalen. Wel
kunnen er dwingende verschillen zijn in
Steam-, DVD- of downloadversie van
2020. Een goede 2020 freewaresite is
https://flightsim.to.
Verder hadden we een klein misver-
standje over het al dan niet groen zijn
van het Netwerk rechthoekje in JoinFS.
Join FS doet niks zonder simulator maar
het netwerk kan dan dus wèl aan staan.
Ook weer geleerd.
Nog een kleinigheidje was de begrips-
verwarring Flightplan en PLN bestand.
Beide gaan over hetzelfde, al bedoelen
we met Flightplan de uitnodiging voor
onze MultiPlayer (mp) en daar wordt het
in Little Nav Map gemaakte PLN bestand
(in LNM genaamd: flightplan) meegele-
verd. Het valt allemaal niet mee.
We hebben even uitgelegd hoe we in
Teamspeak het luister volume kunnen
verhogen middels Tools/Options/ Play-
back/ 'Sound Pack'. Standaard staat het
op -17dB om de gevoelige oortjes te
beschermen.

We gaan eindelijk weer een Hangardag
houden op zaterdag 30 oktober. Ieder-
een die zich aangemeld heeft kan om
09u spullen opstellen zodat we vanaf
10u onze vliegkunsten kunnen showen
en problemen oplossen.

Pim nam ons mee in de wereld van VFR
kaartjes. Door het initiatief van Rene
zullen we daar in onze GA mp's meer en

meer aandacht aan
schenken. Zo worden we
beter..

We discussieerden over
bezoekersaantal van on-
ze bijeenkomsten. We
hebben bijna 40 namen
en driekwart daarvan
zien we nooit. Ook de
mp's verdienen betere deelname. Maar
hoe krijgen we de deelname beter?
Een deel van de oplossing ligt bij de
'absolute beginners' die bang zijn tekort
te schieten met vliegen en Engelse com-
municatie. We doen er alles aan om die
groep te begeleiden naar vliegvaardig-
heid.. Een dagje Basis- en of Circuit trai-
nig doet echt wonderen.  Jeugd is nau-
welijks een optie. Ze zijn hartstikke
welkom maar het verschil met gamen
(lekker knallen) is te groot.
Wat wel - bewezen - werkt is .… lezin-
gen! Niet te lang, niet te moeilijk maar
er valt dan iets te halen. Bij deze dus
een aansporing om eens een onderwerp
voor het voetlicht te brengen, ook al heb
je dat nog 'nooit' gedaan. Elk FS onder-
werp is goed, succes en applausje ver-
zekerd.

Vrijdag 24 hebben Jan Hut en Ron een
HCC FlightSim demo gegeven voor de
Rotary in Goes. Met een Powerpoint en
een werkende cockpit opstelling hopen
we interesse gekweekt te hebben!

Nou, geheugen weer eens dementer..
ehh defragmenteren, getest en in orde
bevonden.

Ron.

Verslag GA-bijeenkomst 16 septem-
ber j.l.

Waar ging het over? Nou, over
2020. Wederom. We spreken al niet
meer over MSFS2020 maar gewoon
over 2020. Het ging over 2020 con-
tra X-Plane en een beetje P3D, want
natuurlijk is het indianenverhalen-
circuit meteen na de uitgifte van
2020 op gang gekomen. Allemaal
deskundigen.

Laten we een ding duidelijk maken:
sinds de introductie zijn er al vele up-
dates geweest en bovendien had Asobo
duidelijk gekozen voor scenery als be-
ginpunt. Was dat dan zo slecht bijvoor-
beeld bij P3D. Nee, met aanvullingen
van vooral ORBX kon je een prachtige
scenery in elkaar zetten. Veel geld en
veel werk. Microsoft als uitgever van
deze nieuwe flightsim heeft duidelijk
gekozen voor een groots opgezette en
indrukwekkende scenery natuurlijk voor-
al om nieuwkomers van de sokken te
blazen. Tamelijk slim eigenlijk want wie
gaat er nu weer uren downloaden en
installeren om een beetje leuk landschap
onder je te krijgen en een dierbare wens
was ook herkenbare scenery. Als je over
je eigen huis vliegt moet het ook klop-
pen. Dus één keer heel lang downloa-
den, dan de installatie afronden en
vliegen. Weet je wel. De aanvullingen
moeten dan automatisch met regelmati-
ge updates erin gezet worden. En dan
mag je ook geen update overslaan want
dan doet ie ‘t niet.

Carlo die met een engelengeduld de ont-
wikkelingen volgt (of is hij misschien
verslaafd?) en gemiddeld twintig You
Tube filmpjes per dag bekijkt hierover
kan een vrij compleet verhaal leveren
om de indianenverhalen tegen te spre-
ken. Een goed verhaal is de flight enve-
lope of de vliegeigenschappen. In P3D
wordt voor het programmeren van de
vliegeigenschappen slechts uitgegaan
van één punt van het vliegtuig (zwaarte-
punt?) En daar worden alle eigenschap-
pen aan opgehangen terwijl bij X-Plane

allerlei verschillende
punten op de vleugels
bijvoorbeeld in de bere-
keningen worden be-
trokken. Dat levert veel
‘echtere’ gedragingen
van het toestel op. Aso-
bo had in het begin de
methode van P3D ge-
volgd en was daar niet tevreden over
zeker nadat er flink kritiek was geweest.
Iedereen vol lof over de scenery maar
van de rest deugde nog niet veel was
het verhaal dat rondging. Je kunt rustig
zeggen dat de indianenverhalen van het
begin zijn, van kenners die het bekeken
hebben en daarna niet de moeite heb-
ben genomen de ontwikkelingen te vol-
gen. Carlo blijft het volgen en weet
inmiddels dat wij allen van klant, van
consument gepromoveerd zijn tot bèta-
tester. Een beetje hetzelfde als bij Win-
dows op dit moment. Ach, wees blij dat
je een ferme bijdrage levert.
Het navigeren bijvoorbeeld laat nog te
wensen over want een ILS-frequentie
inbrengen lukt nog niet en wat moet een
flightsimmer zonder ILS-landing?

Maar Carlo blijft toch vooral een X-Plane
aanhanger. Als je het vergelijkt: X-Plane
komt voort uit een club fanatieke free-
ware bouwers die bovendien het zo echt
mogelijk willen hebben. Dat lukte nog
niet met de scenery als je het vergelijkt
met Asobo. Maar bij Laminar werken
een mannetje of twintig en bij Asobo
160 heb ik gehoord. Dus X-Plane heeft
de beste vliegeigenschappen maar Aso-
bo is vast besloten om van 2020 de bes-
te flightsim te maken inclusief de
vliegeigenschappen en getuige ook de
voortdurende updates.

Erik

Verslag Airliner-bijeenkomst 7 okto-
ber j.l.



De meest gedetailleer-
de en complete add-on
tot nu toe uitgegeven
voor MFS

Ongeveer zeven maanden na de dag dat
Microsoft Flight Simulator (MFS) werd
geïntroduceerd kwam een einde aan het
lange wachten op een complexe airliner
add-on in maart toen Airosoft zijn CRJ
550/700 uitbracht. Met een diepe voor-
raad aan kennis opgedaan met zijn su-
perbe pakket CRJ Professional voor
Prepar3D, had Aerosoft een vliegende
start bij het ontwikkelen van de CRJ
voor MFS maar houd in gedachten dat
de MFS CRJ een geheel nieuwe creatie is
speciaal voor MFS. Laten we gaan kijken
naar deze spannende uitgave.

Het pakket

De MFS CRJ houdt in de CRJ 550 en
700, dus niet de CRJ 900 en 1000 mo-
dellen die in het P3D CRJ Professional
pakket zitten. Daarentegen biedt Aero-
soft de 900 en 1000 varianten tegen
kleine upgradekosten aan op het basis-
pakket CRJ 550/700. Met de lagere prijs
van de MFS CRJ mag het verwacht wor-
den dat de 900/1000 add-on upgrade
het totale pakket in dezelfde prijsreeks
zet als het CRJ Professional pakket dus
houdt rekening met dezelfde maatstaf
voor de investering. Het pakket omvat
twee liveries (luchtvaartmaatschappijen)
voor de 550 en negen voor de 700. De
liveries omvatten een assortiment aan
noord amerikaanse, europese en aziati-
sche operators maar de flight simulator

Het van zes beeldschermen voorziene Rockwell
Collins Proline 4 paneel levert een cleane en moder-
ne layout.
De met twee schermen uitgeruste Collins FMS-4200
Flight Management Computer is uitgerust voor in-
gewikkelde vliegroutes die ook hoogte- en snelheid-
beperkingen weergeven.

De interieuerverlichting is super met aparte instel-
ling voor beide kanten van het flight dek met uitste-
kende achtergrond- en floodlight mogelijkheden.

Aerosoft’s CRJ 550/700



gemeenschap heeft allang honderden
aanvullende liveries geproduceerd voor
dit immens populaire vliegtuig. De CRJ
550 is in wezen hetzelfde vliegtuig als
de CRJ 700 waar bij de 550 de zitplaat-
sen minder ‘opeengepakt’ zijn met een
gemengde Eerste Klas/Economy inde-
ling.
Het pakket omvat een aantal PDF-docu-
menten die essentieel zijn en gelezen
moeten worden om te helpen bij het
configureren van de CRJ voor de speci-
fieke eisen van MFS (Microsoft Flight
Simulator) belangrijke stukken informa-
tie houden ook in, het feit dat het pro-
duct mogelijk tot 10 minuten nodig

heeft om te configureren bij de eerste
keer opstarten na de installatie. En spe-
cifieke begeleiding hoe je de hardware
controllers (joystick enz.) moet instellen
om ‘motoren idle en reverse’ erin moet
krijgen. De documentatie omvat honder-

den pagina’s met speciale informatie
over de simulatie, vlieghandboeken voor
het vliegtuig, instructies voor het bedie-
nen van de systemen, een tutorial en
verder prestatiegegevens. Het is een
indrukwekkende reeks van documenta-
tie, professioneel geschreven en geïllu-
streerd.

De buitenkant

Het lijkt bijna onsportief dat de CRJ ont-
wikkeld moet worden tegen de achter-
grond van wat ongetwijfeld de mooiste
flight simulator is in de geschiedenis van
PC flight simulation. Gelukkig heeft het
team bij Aerosoft een aan veel eisen
voldoend 3D- model gecreëerd, opgezet
in de eveneens indrukwekkende MFS
virtuele wereld. De CRJ trekt ten volle
profijt van de verbluffende belichting,
reflecties, schaduwtechniek en stofuit-
drukking die nu mogelijk zijn om ten
volle gerealiseerd te worden in MFS. De
zachte rondingen van het model zien er
fantastisch uit met de diffuse schaduwen

en de dynamische reflecties van de taxi-
waylichten glinsterend langs de Physical-
ly Based Rendering (PBR, bepaalde
techniek van textureweergave, zie Wiki-
pedia). Textures, het uiteindelijke resul-
taat van de rendering. Bij Aerosoft
weten ze dat we graag ingepakt willen
worden door de beelden van de buiten-
kant van het vliegtuig en daarom leve-
ren ze een uitgebreide set van te voren
ingestelde standpunten met dramatisch
perspectief. De bijgeleverde liveries zijn
gaaf maar niet kunstmatig onberispelijk
gemaakt die goed onderhouden vliegtui-
gen van een vloot uitmaken met een vrij
nieuw verflaagje. De exactheid van de
3D geometrie is super zoals bewezen
wordt door een nadere inspectie van de

Chris Frishmuth van PC-Pilot pro-
beerde de CRJ 550/700 van Aero-
soft uit. Eigenlijk de eerste jet
met gecompliceerde avionics
voor MSFS2020. Een mijlpaal?
Vind ik wel. Dit is de vertaling
van zijn artikel dat je niet mag
missen… eigenlijk.

Erik

De ingewikkelde detaillering van het ex-
terne model gecombineerd met superbe
reflectie- en schaduweigenschappen van
MFS levert een resultaat waar je mond
van openvalt.

De neerklapbare HUD is een nuttig stuk
gereedschap maar niet gecollimeerd het-
geen betekent dat je de HUD-view op de
correcte hoogte moet instellen. Hier staat
de stoel te hoog wat een horizontale lijn tot
gevolg heeft en vluchtpad markeringen die
te laag staan.



samenbouw van het landingsgestel of
als je kijkt naar de complexe constructie
van de buitendeur met de ingebouwde
trap. Alle componenten zijn eenvoudig-
weg verbluffend in hun detailleringsni-
veau.

De cockpit

Na plaats nemen in het flight deck, de
cockpit, is de eerste indruk een schone,
ordelijke en uiterst functionele omge-
ving. Het paneel wordt overheerst door
de zes Rochwell Collins ProLine 4 avio-
nicsCathode-Ray Tubes (CRT) beeld-
schermen over de gehele breedte van de
cockpit. Vermeldingswaard is dat ook al
ziet het geheel er modern uit de beeld-
buis gebaseerde avionics inmiddels al
een erfenis uit het verleden zijn nu nieu-
were vliegtuigen zijn overgestapt naar
de veel minder wegende Liquid-Crystal
(LCD) weergaveschermen. Beide piloten
hebben een Primary Flight Display (PFD)

en een Multi Functioneel Display (MFD)
recht voor hun neus met twee toege-
voegde Engine Indicating en Crew Aler-
ting Systems (EICAS) meer centraal
geplaatst. Het instrumentenpaneel is
diep geplaatst onder het erboven opge-
hangen glare shield waarin ook het cen-
traal gemonteerde autopilot/flight
director paneel is ondergebracht. Het
afstellen van de ooghoogte van de piloot
is belangrijk om de juiste compromis te
vinden tussen de blik naar buiten, buiten
de cockpit, en het gemak bij het uitlezen
van het instrumentenpaneel.
De CRTs zijn mooi vormgegeven met
misschien een lichte ‘computer genera-
tie’ synthetisch uiterlijk, maar wees eer-
lijk, de oude ‘buizen’-stijl avionics waren
behoorlijk helder en scherp in verhou-
ding tot de lichte rastervormimg en
pixelweergave die een handicap zijn van
de latere technieken. Meer bemoedigend
is dat in de virtuele techniek van bij-
voorbeeld de HP Reverb headset met

hoge pixelaantallen de op afstand uit-
leesbare avionics met hun wat kleinere
fontgrootte behoorlijk goed leesbaar
zijn. Eerder op de markt verschenen
lagere resolutie VR headsets kunnen een
licht vooroverbuigen naar het paneel toe
vereisen om de kleine weergave op te
lossen.
Teksten op de panelen, leesbaarheid en
nauwkeurigheid zijn onovertroffen. De
centrale console en overhead panels
zitten boordevol met schakelaars maar
niet in een drukkige overdonderende
manier. Het vliegtuig is vrij makkelijk op
te zetten en draaiend te krijgen met een
investering van slechts een paar minu-
ten. De schakelaars en knoppen worden
in werking gesteld na muiskliks of met
het muiswiel. Dat laatste kan een beetje
frustrerend zijn als je per ongeluk enigs-
zins ‘wegwandelt’ van de schakelaar of
knop en in plaats daarvan de camera-
zoom aan/uit bedient. Verder: een paar
muiswiel bediende draaiknoppen kunnen

tamelijk uitputtend zijn in hoe langzaam
zij bewegen het bijbehorende compo-
nent - het zou geen 10 tot 15 seconden
moeten duren om de decision height
knob te draaien om hem te zetten maar
misschien kan dit veranderd worden
door het veranderen van de muiswielin-
stellingen buiten de MFS om. Het muis-
wiel gebruiken om de schakelaars op en
neer te bewegen voelt natuurlijk en in-
tuïtief aan. De yoke kan weggehaald
worden maar dat gebeurt door hem te
laten zakken uit de kijklijn in plaats van
volledig te verdwijnen - een heel pretti-
ge manier om die voorziening te laten
werken.
Het hart van het navigatiesysteem is de
dubbele Collins FMS-4200 Flight Ma-
nagement Computer (FMCs) die elk in-
formatiegedragingen leveren en
navigatie waarbij inbegrepen Standard
Instrument Departures (SIDs), Standard
Terminal Arrival Routes (STARs) en ap-
proach geleiding inclusief  ‘groene naald’
traditionele navaid approaches maar ook
RNAV approaches. Het is belangrijk erop
te wijzen dat de CRJ (in het echt) alleen
adviserende Vertical Navigation (VNAV)
informatie geeft. Piloten moeten manu-
eel de afdalingswaarden onder controle
houden via de flight director om parallel
te blijven met het getoonde VNAV pro-
fiel. Het niet aanwezig zijn van een ge-
koppelde VNAV samen met een niet
aanwezige auto throttle zorgt voor een
substantiële workload met een continu
in de gaten houden hiervan gedurende
alle fasen van de vlucht. De FMS is erg
goed, en vertegenwoordigt een van de
meest ingewikkelde componenten die
we tegenwoordig tegenkomen in Flight
Management Systems. Er is een pro-
bleem met het invoeren van Required
Navigation Performance (RNP) approa-
ches die uitmondt in een crash van de
simulator - een bug waarvan de ontwik-
kelaar op de hoogte is. In mijn testen
verrichtte de FMS een heel goede job
met het aansturen van de autopilot voor
het laterale profiel van RNAV arrival,

De CRJ vliegen in VR is een van de meest bevredi-
gende en rijkste ervaringen die ik ooit heb gehad op
een PC-gebaseerde simulator.



departures en approaches en verrichtte
een goed stuk werk bij het leveren van
de hoogtebeperkingen waaraan je je
handmatig hebt te houden.
Een naar beneden klapbare HUD aan de
kant van de captain is een mooi stuk
gereedschap voor het bijhouden van de
situatie om je heen bij de transitie van
een instrument approach naar de flare
van de landing in slecht zicht. De HUD is
echter niet collimated (met evenwijdige
lichtstralen dus niet scherpgesteld op
oneindig voor sterioscopische weergave)
waardoor het alleen bruikbaar is voor 2D
kijken en in de basis ongeschikt voor
kijken met VR hardware. De snelheids-
aanduiding in de HUD die de basistrend
van het vliegpad is, is bovendien alleen
maar accuraat vanaf de exacte default
stoelhoogte, een andere beperking van
het hebben van een niet collimated pro-
jectie. De HUD beperkingen zijn waar-
schijnlijk gebonden aan de beperkingen
van de MFS veel eerder dan aan het
onvermogen bij Aerosoft om de voorzie-
ningen te implementeren. Andere MFS
beperkingen die door de ontwikkelaar
worden genoemd zijn de onmogelijkheid
om een weerradar of terreinweergave op

de MFDs te projecteren door beperkin-
gen van de simulator.

Tablet

Gemonteerd aan de linkerkant van de
cockpit is een electronic flightbag (elec-
tronische pilotentas) tablet type die ge-
bruikt kan worden voor een veelheid aan
CRJ- en simulatorsettings. Op verschil-
lende pagina’s van het tablet zijn check-
lists en settings ondergebracht voor
weight and balance, hoeveelheid brand-
stof, passagiersgewicht en zwaartepunt-
centrum dat daarna direct kan worden
ingevoerd in de FMC in plaats van dit
handmatig te moeten doen. En omge-
keerd kunnen gegevens ingevoerd in de
FMC geïmporteerd worden in het tablet.
Berekende V-speed bugs kunnen recht-
streeksgestuurd worden naar het Prima-
ry Flight Display snelheidslint vanaf het
tablet met slechts een paar klikken. Bij-
komende functies behelzen de mogelijk-
heid om de status van het vliegtuig in te
stellen (cold and dark, klaar voor het
starten van de motoren, klaar om te
taxiën, of klaar voor take off) en de pas-
sagiersdeuren en vrachtdeuren te con-
troleren als ook een set componenten

zoals de wielblokken, de Ground Power
Unit en het karretje voor de airconditio-
ning. Ik was verbaasd dat de GPU- en
persluchtkarretjes niet afgebeeld waren
niet geparkeerd waren buiten het vlieg-
tuig nadat ze geselecteerd waren. Basis
onderhoudsfuncties, configuratie van de
besturingsvlakken en vele, vele cockpit
display configuratie opties maken de
functionaliteit van het tablet af. Op het
moment van schrijven kunnen ap-
proach-en navigatiekaarten niet worden
afgebeeld op de tablet door beperkingen
van de simulator maar de mogelijkheid
tot het weeergeve van kaarten is ge-
pland wanneer de MFS Software Develo-
pement Kit (SDK) dat mogelijk maakt.

Flight model en systemen

Om aan te sluiten bij het thema van
exceptionele grafische weergave van
MFS voelt het flight model en de sy-
stemsimulatie erg goed aan. De CRJ tot
leven brengen vanuit de cold en dark
status is plezierig, doordat precies de
juiste hoeveelheid inputs worden gege-
ven om je het gevoel te geven dat het
proces belangrijk is. De FMS leren
vraagt wat oefening maar de uitzonder-
lijk gedegen (77 pagina’s) PDF tutorial
en veel online video’s verschaffen ge-
noeg begeleiding. Handling op de grond
is heel goed zolang je je de neuswielbe-
sturingschakelaar kunt herinneren, waar
die zit en hoe die werkt. Vliegen op de
hand is plezierig en piloten kunnen zo-
veel of zo weinig gebruik maken van de
aanwezige automatisering als zij zelf
noodzakelijk achten.

Het pakket is inclusief liveries van een aantal populaire noord amerikaanse, europese en
aziatische CRJ operators, met nog honderden beschikbaar van enthousiastelingen: de
CRJ gebruikersgemeenschap.

CRJ-fans zullen de vlakke approach stand (niet achterover) van het vliegtuig herkennen
die de landing configuratie flaps setting levert bij de final approach.



De autopilot en flight director werkten
goed gedurende mijn testvluchten, rea-
gerend op commando’s en tracking van
navigatiesignalen, met uitzondering van
de glideslopes oppakken met een ten-
dens van het vliegtuig om weg te lopen
van de glideslope naar beneden toe. De
bekende onvolkomenheid met het op-
pakken van de glideslope van een be-
reikte hoogte wordt hopelijk binnenkort

gerepareerd. Een van de onderscheiden-
de eigenschappen van de CRJ met de
kortere cabine kom je tegen in de enigs-
zins vlakke stand van het vliegtuig bij de
final approach die resulteert in een licht
‘kruiwagen’ gevoel dat je een uitsteken-
de uitzicht over de neus geeft. Aerosoft
vermeldt dat de CRJ is gebouwd hele-
maal rond het nieuwe MFS flight model
teneinde een meer realistische ervaring

te geven over het gehele traject van de
vlucht.

Conclusie

Zonder enige twijfel onderscheidt de
Aerosoft CRJ zich als de meest gedetail-
leerde en meest complete add on die tot
nu toe is uitgegeven voor MFS. Hoewel
er een aantal bugs zijn, geen daarvan

zijn spelbrekers en Aerosoft heeft een
goede reputatie zich aan te kunnen pas-
sen aan de basis simulator beperkingen
om de best mogelijke ervaring te geven.
Het combineren van CRJ met de over-
weldigende omgeving die MFS levert is
een superieur bevredigende combinatie
geworden.



De vorige aflevering ontdekten we hoe
flight simulators heel geschikt zijn voor
het leren en ontwikkelen van instru-
mentvliegvaardigheden. Zij maken het
piloten mogelijk of zij nu in het echt
vliegen of virtueel, om te begrijpen hoe
en wanneer zij de vlieg-, motor- en na-
vigatie-instrumenten moeten gebruiken
zodra het weer of het zicht het vliegen
met zicht naar buiten moeilijker maken.
In deze aflevering gaan wij door met het
ontwikkelen van nacht instrumentvlieg-
vaardigheden.

Back to basics

Het is belangrijk om weer even duidelijk
te maken dat we het hier hebben over

nacht VFR vliegen - niet over IFR dus je
moet gewoon doorgaan met het doel je
ogen te gebruiken rondom buiten je
cockpit en elke zichtbare horizon te ge-
bruiken en ook de gebruikelijke VFR
aanknopingspunten bij het vliegen. De
klokken worden alleen maar gebruikt om
er even snel op te kijken of het klopt
wat je daar buiten ziet en dat je niet per
ongeluk terecht bent gekomen in een
van die optische bedriegelijkheden waar
we het eerder over gehad hebben. Om
het verder kort te houden hier: we gaan
ervan uit dat dat je nog steeds een
vlucht op zicht, een visual flight vliegt.
Eerder vertrokken wij in ons basis GA-
vliegtuig met een goede instrumenten-
paneel verlichting op een wolkenloze en

windstille maanverlichte nacht. Onze
eerste oefening na het klimmen om vrij
te komen van de laagste vrije hoogte
binnen een straal van 25nm van het
vliegveld is de transitie van de klim naar
een mooie stabiele straight and level
flight. Makkelijk nietwaar? Ja, heel goed
mogelijk als je een mooie heldere maan
hebt die de horizon duidelijk zichtbaar
maakt. Daarentegen, als je probeert de
neus van je vliegtuig gewoon op zicht
naar beneden te brengen zonder een
duidelijk zichtbare horizon en je geen
gebruik maakt van de instrumenten zal
je bijna zeker door de correcte stand
van her vliegtuig heen schieten en ga je
afdalen of je brengt de neus niet vol-
doende omlaag en ga je door met de

klim. Zodra je door hebt dat je niet vol-
doende hebt geleveld (het vliegtuig in
de stand kruisvlucht gebracht) zul je
waarschijnlijk de stand aanpassen door
snel de yoke naar achteren of naar vo-

ren te bewegen. En deze op en neer
beweging door het luchtruim als van een
dolfijn kan zomaar blijven doorgaan en
het kan zijn dat je eigenlijk nooit een
straight and level vlucht bereikt. En dat
illustreert hoe belangrijk het voor ons is
om een horizon-referentie te hebben
ook al kan die moeilijk te onderscheiden
zijn in het donker.
Laten we dit eens herhalen ervan uit
gaande dat er geen duidelijke horizon is
en we de correcte instrumenten op het
correctie tijdstip gebruiken. Als je begint
met de level-off verplaats dan je blik
naar de Attitude Indicator (AI) en breng
het vliegtuig omlaag naar de horizon tot
hij op de horizon zit zoals in de afbeel-
ding op de volgend pagina en houd hem

Back to basics

Het verder ontwikkelen van je nacht instrumentvliegvaardigheden Serie 3 Les 6

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 6 van serie 3. En volgens
mij gaat het Peter Stark nooit luk-
ken om te stoppen met artikelen
schrijven.                                  Erik



daar. Je begint nu ook in te zien waarom
het zo belangrijk is je AI juist in te ste-
len voor het vertrek. Als je dit doet zul
je de aerodynamische krachten ‘voelen’
d.w.z. Je neus wil weer terug naar de
klimstand. Het is belangrijk dat je niet
begint met het scannen van je altimeter
(hoogtemeter) en VSI (stijg-en-daal-
meter) in een poging een level hoogte te
krijgen doordat het in deze klokken aan-
wezige vertagingseffect er zeker voor zal

zorgen dat de dolfijnbeweging dus op en
neer blijft doorgaan - dus richt je alleen
op de AI voor dit moment.
Daarna breng je het gas terug naar
kruishoogte-zetting en zorg je er nauw-
lettend voor dat je de attitude handhaaft
op je AI. Als je soepel werkt in je bedie-
ning zal dat zeker helpen. En nu kunnen
we de overgebleven krachten op de be-
sturingvlakken wegtrimmen. Houd in
gedachten dat het de juiste techniek is:
de correcte attitude in stand houden
terwijl je aan het trimmen bent en niet
simpelweg de trimvlakken verdraaien
om de elevators te bewegen. Dit kan
een beetje lastig zijn in flight simulators
omdat geen echte feedback krachten
zijn maar het algemene principe van het
vasthouden van je attitude terwijl je aan
het trimmen bent, dat blijft voelbaar en
dat blijft staan. Met alle trimkrachten
eventueel weggetrimd check je je omge-
ving voor verkeer of terrein voordat je
start met een reguliere instrumenten-
scan waar we het in de vorige aflevering
over hadden (afbeelding hier linkson-
der). Als een scan van je hoogtemeter,
je VSI (Vertical Speed Indicator) en turn
coördinator (de klok met het bolletje)
aangeven dat je je attitude een beetje
moet aanpassen doe dat dan zo door de
punt in het midden op een specifieke
pitch te zetten en de vleugel level te
houden voordat je het vliegtuig zich
weer laat stabiliseren. Begin dan op-
nieuw een scan en ga door met aanpas-
sen van de stand van je vliegtuig indien
nodig totdat je straight and level vliegt
met alle krachten weggetrimd.

Snel en langzaam

In staat te zijn straight and level te vlie-
gen bij verschillende snelheden is net zo
belangrijk. De hoeveelheid lift opgewekt
door de vleugels is inherent aan de snel-
heid door de lucht, dus om de extra
hoeveelheid lift te produceren bij lagere
snelheden moeten we onze angle of at-
tack vergroten (zie ook: https://flight

simzeeland.files.wordpress.com/2015/0
6/notam-130221-177.pdf). Dat betekent
dat we een geheel andere attitude heb-
ben als we straight and level vliegen bij
75kts dan we zouden hebben als we

kruisen met 160kts. Daardoor zal onze
‘neuspitch’ op de AI ook variëren in
straight and level vliegen bij verschillen-
de snelheden. Hieronder zie je de prima-
ry flight instruments in een general

De Attitude Indicator is je vriend en is je
favoriete nummer één bij het scannen van
je instrumenten.

Eenmaal gesetteld in straight and level
flight voer je om het helemaal rond te ma-
ken regelmatig instrument scans uit.

Piloten moeten leren de pitch te corrigeren om straight and level te vliegen bij verschil-
lende snelheden

De airspeed verandert in de verschillende
fasen van de vlucht en daardoor ook de
correcte attitude om level te blijven

Take-offs en landingen in staartwielvliegtuigen vereisen uit-
stekende vliegvaardigheden die eerst ontwikkeld moeten
worden bij daglicht en dan in de schemering.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-130221-177.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-130221-177.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-130221-177.pdf


aviation vliegtuig bij deze twee behoor-
lijk verschillende snelheden. Dit bena-
drukt waarom we ook een reeks van
instrumenten moeten opnemen in onze
scan afhankelijk van onze vliegbewegin-
gen. Voor het oefenen van straight and
level in stand houden bij verschillende
snelheden sluit je het gas af en laat je
de snelheid dalen tot ongeveer 15kts
boven de stall speed terwijl je ondertus-
sen de attitude aanpast om straight and
level te blijven. Met enige praktijkoefe-
ning en frequent scannen (vooral tussen
je AI, snelheidsmeter en hoogtemeter),

zul je uitvinden dat met vriendelijke yo-
ke en trimbewegingen, je vrij snel kunt
settelen in een lage snelheid kruisvlucht
met maar weinig variatie in hoogte. Zo-
als je nu zou verwachten zal je neus vrij
hoog staan in verhouding tot een nor-
male kruissnelheid. Als je vaak in een
specifiek vliegtuigtype vliegt maak dan
in gedachten een notitie vaan die lage
snelheid attitude zodat je weet wat de
juiste attitude behoort te zijn de volgen-
de keer dat je zo moet vliegen. Voer nu
de snelheid op tot cruise power terwijl je
weer ervoor zorgt dat je straight and
level blijft.

Vliegen met PAAT

De volgende oefening legt uit hoe je op
de juiste manier overgaat naar een klim
vanuit straight and level. Bij beperkt
zicht is het niet zo simpel alleen maar de
knuppel naar achteren te trekken om de
neus omhoog te krijgen en het gas ver-
der open te zetten. Eerder in deze serie
keken we al naar een paar visuele en

ruimtelijke illusies die je kan ervaren als
nacht- en instrumentpiloot. Als we meer
gas geven om aan een klim te beginnen
bijvoorbeeld neemt de snelheid van het
vliegtuig toe. De beweging van de vloei-
stof in ons binnenoor wordt geregi-
streerd en bij weinig zicht interpreteren
de hersenen dit als een klim ook al vlie-
gen we nog steeds level. Tegenoverge-
steld kan een afname in snelheid van
het vliegtuig geïnterpreteerd worden als
een daling. Dus als we aan een klim be-
ginnen is het belangrijk dat we de motor
en instrumenten in de juiste volgorde
bedienen om te voorkomen dat we ge-
desoriënteerd raken. Een gebruikelijke

Deze basis nachtvliegen vaardigheden kunnen worden gebruikt in een grote verscheiden-
heid van vliegtuigen met hun verschillende prestaties.

Ga nooit je VSI najagen omdat dit onver-
mijdelijk zal leiden tot de dolfijngang
door de lucht.

PAAT werkt ook voor de afdaling.

Al ons harde werken komt in de volgende aflevering samen als we een paar uitdagende
cicuits en landingen gaan vliegen.



methode die aangeleerd wordt om veilig
in een klim te komen bij slecht zicht is
het geheugensteuntje PAAT te gebrui-
ken.

Power - voordat we ook maar
iets anders doen moeten we onze climd
power instellen.

Attitude - breng de neus om-
hoog tot je neusstand voor klimmen
gebruik makend van de AI en trim daar-
na.

Airspeed - voer een korte in-
strumentscan uit om zeker te zijn dat je
ook echt klimt. Houd in
gedachten dat je hersenen
zouden kun- nen zeggen dat
je in een klim zit terwijl dit
niet zo is. Pas je attitu-
de een beet- je aan
indien nodig om te sta-
biliseren op de nieuwe
snelheid en atti-

tu-

de totdat je klimt met de correcte
airspeed.

Trim - teneinde elke aerodyna-
mische kracht weg te werken. Behoed-
zaam en accuraat trimmen gaat  ‘daarna
lang mee’ om vermoeidheid tegen te
gaan en om te voorkomen dat
je door illusies op het ver-
keerde been wordt

gezet.
Om je voor te bereiden op je ‘leveling
off’ op je geplande hoogte kunnen we
een andere geheugensteuntje: AAPT. De
volgorde is een beetje veranderd om het
vliegtuig de gelegenheid te geven ‘to
level off’ en kruissnelheid te bereiken
voordat je het gas vermindert en trimt.
Nu we succesvol naar boven kunnen
komen moeten we ook in staat zijn om
naar beneden te gaan. De techniek is
behoorlijk gelijk aan die van de klim en
we kunnen weer PAAT gebruiken om te
beginnen aan onze afdaling. Stel de
power in voor de afdaling,
breng de neus omlaag
naar afdalings
attitu-

de, houd de snelheid in de gaten en pas
de attitude aan indien nodig en trim
wanneer het vliegtuig stabiel is.

Volgende keer

We hopen dat je nu een groeiend zelf-
vertrouwen opbouwt in de vlieg- en
scanningvaardigheden nodig voor visu-
eel vliegen in de nacht. De volgende
aflevering kunnen we al deze manoeu-
vres eindelijk samenbrengen als we be-
ginnen met circuits en landingen.

Wees voorzichtig met
sommige vliegtui-

gen bij afdalen
met lage snel-

heid en een
positieve

pitch.

Verifieer altijd een stabiele klim met een
snelle check van je VSI er tussendoor.



BP-61 :     Gecontroleerd Dalen in de Flightsim.
Beste Piloten,

“Opstijgen is een keuze, landen is verplicht”. Dalen
moet dus…. “maar dan wel het liefst gecontroleerd”,
schrijft de FAA in de VS. Hoe daal je gecontroleerd
naar downwind of een straight-in?

Dalen wordt wel in 3 fases opgedeeld:

Fase 1. is van kruisvlucht naar het begin van de STAR. Dit gedeelte wordt vaak
met idle motoren gevlogen.

Fase 2. De Approach. Is vanaf ca. 16.000ft/ca.40NM afstand. Dalen naar
downwind of Final approach.
Fase 3. Is vanaf ca. 10Nm de Final approach met de Touchdown.

Tegenwoordig wordt er meer nadruk gelegd op een constante daalsnelheid
en daalhoek. Dit is gunstiger voor het brandstofverbruik/het milieu en het
geeft meer comfort voor de passagier.

In deze BP richten we ons met name op daalfase 2 en 3 waar de constante
daalhoek 3⁰ is. Hoe doe je dat?

Het type vliegtuig is bepalend voor het klim/daalprofiel. Met een drukcabine
kan menselijkerwijs gedaald worden met ca. 1000ft/min. Zonder drukcabine



is dat ca. 500ft/min. Overschrijd je deze waarden gedurende langere tijd met
een grote afwijking, dan kun je flinke problemen met je oren/sinussen ver-
wachten.
Een praktisch en veel gebruikt daalprofiel is 3⁰. Dit geeft de piloot de moge‐
lijkheid gecontroleerd te dalen voor elk type vliegtuig waarbij het comfort van
de passagiers niet in het geding komt. Met dit daalprofiel kun je ook relatief
eenvoudig het TOD, Top of Descent bepalen en eenvoudig het daalprofiel
controleren.

Enkele daalvoorbeelden van 3⁰ daalhoek:

60kts is dalen met 300ft/min.
120kts is 600ft/min.
180kts is 900ft/min.
240kts is 1200ft/min.
Merk op: elke 60kts meer snelheid is 300ft/min sneller dalen.

“Grondsnelheid” en “rate of descent” staan in relatie tot elkaar. Neemt de
snelheid toe en daalhoek blijft 3⁰, dan zal de rate of descent (ft./min.) ook
moeten toenemen. (Een “ILS” wordt behoudens enkele uitzonderingen ook
met dit daalprofiel gevlogen. “Base-leg” van het circuit idem).

Gecontroleerd dalen betekent:
“Grondsnelheid en daalhoek zijn stabiel tijdens de gehele daalfase, omge-
vingsfactoren zoals wind zijn ingecalculeerd en de piloot is in volle controle
over deze parameters”.

Als je een gecontroleerde daling goed wilt uitvoeren zul je helaas enig reken-
werk moeten verrichten.
-De windcomponent laat ik in de drie voorbeelden buiten beschouwing om-
dat het dan nog ingewikkelder wordt. Ook hoogtefixen in de approach wor-
den niet meegenomen.
-Grondsnelheid (GS) van het vliegtuig is de juiste rekeneenheid. De snelheids-
meter aan boord geeft echter de IAS.

GS en IAS. Little Nav Map kan je helpen.

Deze getallen zijn te verklaren met de 1 op 60
regel. Dat valt buiten het bestek van deze BP.
zie:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/1_in_60_rule

GS en IAS:
Als je op hoogte vliegt zullen er minder lucht moleculen (druk) in de pitot
buis stromen omdat de lucht ijler is. Hierdoor zal de snelheidsmeter een
lagere waarde aangeven dan de werkelijke snelheid door de lucht. Dit
wordt de Indicated airspeed genoemd (IAS).

De juiste daalhoek wordt echter berekend aan de hand van de snelheid
over de grond, (GS). De afwijking tussen IAS en GS is ca. 2% per 1000ft
hoogte. Vlieg je bv. op 20.000ft met 280kts IAS, dan is snelheid over de
grond 20x2=40% hoger. De GS is dan ca. 280*1,4= 392kts). In werkelijkheid
moet je de windresultante natuurlijk ook meenemen. Stel dat je een rug-
wind hebt van 20kts dan is je GS 392+20=412kts. Staat de wind schuin op
het vliegtuig dan is daar ook een rule of thumb voor. Dat valt buiten het
bestek van deze BP.
Een DME/VOR baken kan ook een grond-snelheidsindicatie geven. Hier
geldt enige voorzichtigheid omdat deze snelheidsindicatie alleen correct is
als je rechtuit naar/ of vanaf het baken vliegt.

M.b.v. Little Nav Map kun je de exacte grondsnelheid uitlezen, ga naar
[Vliegtuig simulator venster – Tab- Voortgang] of laat de GS als label bij het
vliegtuig op de map terugkomen voor een constante uitlezing [Options-
Map display2-User aircraft].

https://en.m.wikipedia.org/wiki/1_in_60_rule


Aan de hand van 3 voorbeeld berekeningen zal het gecontroleerd dalen dui-
delijk worden. Voorbeeld 1 en 2 dalen naar downwind. Voorbeeld 3 dalen
straight-in met extra’s en uitzonderingen.

Voorbeeld 1: Dalen naar downwind van een circuit. Rekenen met correcte
“GS” grondsnelheid. Vliegtuig Airliner met drukcabine.
Vlieghoogte is 14.000ft. Grondsnelheid 240kts.
Daalhoek naar downwind is 3⁰.
De circuit hoogte is 1500ft AGL. Het vliegveld ligt op 500ft. MSL. Deze gege-
vens staan op kaarten maar kun je vaak ook in navigatieprogramma’s vinden,
Little Nav Map bijvoorbeeld.
De vraag is: Wanneer moet je de daling inzetten en met welke snelheid en
rate of descent moet gevlogen worden?

Daalhoogte:
Eerst bepaal je hoeveel voet ge-
daald moet worden tot Down-
wind. Downwind hoogte is
2000ft. (500 + 1500 vliegveld
hoogte + Circuit hoogte)
Daalhoogte is dus 12.000ft.
(14.000 – 2000)

We moeten 12.000ft. hoogte ver-
liezen met een gewenste daalhoek van 3⁰. Rate of descent bij 3⁰ met 240kts ,
in ons voorbeeld, is dus 1200ft/min. (zie boven)

Daaltijd: Hoeveel minuten zijn we aan het dalen?
We moeten 12.000ft dalen met 1200ft/min. Deel de daalsnelheid op de daal-
hoogte 12.000/1200=10. Dat betekent een daaltijd van 10 min.

Welke afstand leg je af gedurende 10min dalen? Dat is namelijk je TOD, Top
of descent.
-Afgelegde afstand per minuut bij is 240kts/60min = 4Nm.
-Het TOD is 10min. x 4Nm = 40Nm van downwind verwijderd.

Het antwoord in voorbeeld 1 is: Op 40Nm afstand van het downwind wordt
de daling ingezet met een constante grondsnelheid van 240kts en een con-
stante rate of descent van 1200ft/min.

Voorbeeld 2: Dalen naar Downwind van een circuit. Vliegtuig Cessna 172 zon-
der drukcabine. Kruishoogte is 4500ft. Grondsnelheid 100kts. Daalhoek naar
downwind is 3⁰. Het circuit hoogte is 700ft AGL. Het vliegveld ligt op 300ft.
MSL.

Daalhoogte is dus 3500ft. (4500 – 1000{700+300})
Rate of descent bij 3⁰ met 100kts is 500ft/min. (5x100 of 100/2+0)
Daaltijd is 3500/500 = 7min.
Afgelegde afstand per minuut is 100kts/60min = 1.7Nm. Het TOD is dus:
7min. x 1.7Nm = ca.12Nm.

Het antwoord is: Op 12Nm afstand van het downwind wordt de daling inge-
zet met een constante grondsnelheid van 100kts en een constante rate of
descent van 500ft/min.

Downwind als reddingsboei voor te hoge snelheid. Op dit gedeelte van het
circuit wordt het vliegtuig in de landingsconfiguratie gebracht. Eventuele klei-

Een eenvoudige vuistregel om de 3⁰ daalhoek te bepalen is de 1 op 5 re‐
gel: (Rule of thumb in het Engels). Onthoud dit, het is krachtig in gebruik!!!
Methode 1: grondsnelheid x 5. Bv. grondsnelheid 120kts x5 = 600ft.min
dalen.
Methode 2: Nog eenvoudiger, snelheid halveren en een 0 toevoegen.
160kts/2=80 + 0 erachter = 800ft/min.
Met methode2 zie ja na enige oefening zonder rekenen het antwoord.



ne afwijkingen in snelheid en hoogte kun je hier compenseren. (1.4 x Vso
speed) Eventueel draai je iets later naar “Base”.
Realiseer je wel dat de hoogte hier feitelijk niet meer gecompenseerd mag
worden omdat de circuithoogte een verplichting is o.a. vanwege de veiligheid.

Afwijkende snelheid tijdens de daling:
Stel je merkt tijdens de gecontroleerde daling dat je rate of descent wel cor-
rect is maar de snelheid 10kts te hoog bv. 150 ipv 140kts. Je kunt dit compen-
seren door gedurende eenzelfde tijdsperiode 10kts langzamer dan beoogd te
vliegen, dus 130kts. Alleen kleine afwijkingen kun je op deze wijze corrigeren.

In het begin zijn deze berekeningen best lastig maar als zo vaak in het leven
gaan repeterende handelingen steeds sneller en wordt het een 2de natuur op
den duur. Piloten berekenen vaak vóóraf de kruishoogte en TOD. Zonder deze
berekeningen is het vaak giswerk, dus… doen. Het resultaat is een rustige en
veilige daling.

Voorbeeld 3: Straight-in approach.
Bij een Straight-in approach heb je niet de luxe het circuit te kunnen gebrui-
ken om kleine afwijkingen te compenseren. Bij een Straight-in approach moet
alles kloppen.
Vuistregel voor de Straight-in approach: Op 10NM recht voor de runway
vlieg je 3200ft boven de hoogteligging van het vliegveld.

Gebruik eventueel voorbeelden 1 en 2 om correct op deze fix te komen. Dit
punt noem je de “IF” (Initial Fix). (in BP62 wordt uitgelegd hoe je LNM hier-
voor kunt gebruiken). Vanaf dit punt vlieg je alleen nog een daalprofiel van 3⁰

en gebruik je de Rule of Thumb-1-op-5 regel.
-Stel je wilt vanaf de “IF” met een snelheid van 120kts dalen? De rate of des-
cent moet zijn 120/2+0 = 600ft/min.

De fix op 10NM afstand is afgeleid van een VOR/DME of full NDB approach
met een procedure bocht. Je kunt de “IF” ook dichterbij positioneren als bv.
op 7NM een bergje in de weg staat. Uiteraard moet dan de aanvlieghoogte
van de fix ook lager. Bij 7NM is dit 2300ft. (zie “controleer je daalprofiel” hier-
onder, 1 op 3 regel).

Touchdown met 80kts Kias. Als je op “final” langzamer gaat vliegen pas dan
de rate of descent aan naar 80/2+0 = 400ft/min. Meestal zal dit automatisch
gaan omdat de descent rate zo dicht bij de grond beter in te schatten is.
Door gebruik te maken van de flap setting en de wielen zal de snelheid auto-
matisch verminderen. Vergeet de flare niet bij de touchdown.
Sommige piloten dalen de approach iets onder het daalprofiel. Op final gaan
ze dan even horizontaal vliegen om de extra snelheid te verliezen.

Papi en Vasi:
Als je gecontroleerd daalt met een daalslope van 3⁰ en je hebt PAPI of VASI
lichten naast de runway, dan zul je zien dat er constant 2rood 2wit lichten
zichtbaar zijn, de ideale daalslope. Dit is logisch omdat deze hulplampen op
3⁰ zijn ingeregeld. Papi/Vasi zegt niets over je snelheid!

Controleer je daalprofiel. 1 op 3 regel. (Ook te gebruiken als de “Intial fix”
op een andere positie staat).
Stel je daalt gecontroleerd en de afstand is nog 7Nm. De hoogte zou nu moe-
ten zijn: 3x7(Nm)x100+200=2300ft. Op 5Nm afstand en je zou moeten vliegen
op een hoogte van 3x5x100+200=1700ft. Binnen 5NM dan de 200ft. extra er
niet bij optellen. Wil je de afstand controleren t.o.v. de hoogte, dat kan na-



tuurlijk ook. Even de berekening aanpassen. Stel hoogte is 2000ft. De afstand
zou dan moeten zijn: (2000-200)/3/100=6Nm).

IAS - GS en TAS:
In voorbeeld 2 en 3 hierboven zou je gebruik hebben kunnen maken van de
snelheidsmeter IAS aan boord omdat deze oefeningen dichtbij het zeenivo
zijn. Let wel, dit is niet de juiste manier. Daal je vanaf een grotere hoogte dan
>5000ft (arbitrair) dan moet je echt met “GS” grondsnelheden werken. De
berekeningswijze blijft wel gelijk.
Soms is er een TAS (True airspeed) indicatie aan boord. Hiermee wordt de
hoogte afwijking gecorrigeerd voor de snelheid. TAS is voor een daalprofiel
beter te gebruiken dan IAS, maar ook dit klokje is niet helemaal zuiver omdat
de windeffecten niet ingecalculeerd zijn, en wind is er feitelijk altijd.

ATC geeft een afwijkende snelheid tov. je
mooie berekening.
ATC gebruikt alleen IAS. Dit moet je omre-
kenen naar grondsnelheid. (zie inzet “IAS en GS”op pagina 2, of check LNM).
Stel ATC sommeert een snelheid 120kts en je zit op 5000ft. Grondsnelheid is
dan: 120*1.1=132kts. (5000ft. heeft 5x2% afwijking). Rate of descent is dan
volgens de 1-op-5-regel; 132/2 +0 = ca. 650ft/min. In deze situatie kun je ook

overwegen IAS niet om te re-
kenen naar grondsnelheid.
Het verschil is slechts
50ft/min.
Als je een snelheidsinstructie
krijgt vóór het TOD, dan vlieg
je eerst naar het berekende
TOD en gaat pas daar dalen
met de verticale daalsnelheid
die bij de opgegeven grond-
snelheid past.
Nog één kleine tip ter afsluiting van dit getallenrijk epistel. Wat is de ideale
snelheid op “base leg” en/of “ca. 2Nm Straight in” voor de threshold? FAA ad-
viseert: 1.4xVso Stallspeed. Als stallspeed is 70kts dan is de snelheid op base-
leg 1.4x Stallspeed = 90kts, dan 1.4x90=126kts. Dus ken de stallspeed van je
kist!

Hoe je niet moet dalen en binnenkomen.
Je herkent snel een piloot die ongecontroleerd binnenkomt. Oorzaak: vaak
een niet correcte daalfase.
-Snelheid neemt toe tijdens final. Reden, je zat te hoog en probeert op final
te corrigeren.
-snelheid neemt te veel af en dreigt onder de stallsnelheid te komen. Reden,
te snel gedaald en te weinig power.
-vliegtuig stuitert op na de eerste touchdown. Reden, te hoge snelheid en/of
te hoge verticale snelheid.
-hieronder: verticale daalsnelheid is niet stabiel. Pitch gaat op en neer. Je
vliegt instabiel.

Waarom geeft de IAS snelheids-
meter niet automatisch de
grondsnelheid aan? IAS is es-
sentieel voor controle van per-
formance van het toestel. Alle
V-speeds zijn hierop geba-
seerd. Voorbeeld: grondsnel-
heid 100kts, rugwind is 30kts,
stallspeed van het toestel is
80kts. Snelheid door de lucht
(het medium waarin je vliegt) is
nu 100-30 is 70kts. Je valt dus
uit de lucht omdat je onder de
stallsnelheid vliegt. De IAS me-
ter geeft in dit geval 70kts aan
en zou je dus tijdig hebben ge-
waarschuwd.



Door veel oefening zul je absoluut beter gaan dalen en landen. Het geeft je
plezier en vertrouwen als jij de controle hebt over de daling. Succes!

Pilot error verklaard.
Beginnende flightsimmers kunnen nog veel leren. Het is begrijpelijk dat ze de
benodigde vaardigheden nog niet voldoende beheersen en adequate kennis
ontbreekt. Maar de meer ervaren flightsimmer dan?
Volgens het FAA ontstaat in de VS 45% van de GA ongelukken tijdens de ap-
proach en landing. Dit is dus “by far” het gevaarlijkste onderdeel van vliegen.
Maar waarom dan toch nog zoveel daalongelukken?

Het gros van deze ongelukken zijn pilot errors. Ondanks oefeningen en proce-
dures blijft het voor komen.
De wetenschap heeft aangetoond dat de menselijke eigenschappen hier vaak
debet aan zijn. We schatten onze kennis graag hoger in dan die in werkelijk-
heid is. Wetenschappers vatten dit fenomeen samen m.b.v. onderstaande
grafiek. (Dunning Kruger). Waar het om draait is: Hoe zeker (confidence) ben
je van je kennis (Knowledge)?

Kijk met name even naar de curve in de grafiek. Een beginner kan al snel van
zijn kunnen overtuigd zijn (Easy, I got it). De expert heeft de vervolg stappen
doorlopen, heeft kennis en ervaring en kent zijn grenzen. Daardoor zal
hij/zij niet snel in een situatie geraken die zijn kennis te boven gaat.

Waar zit jij op de curve?

Het woord KNOWLEDGE staat niet voor niets in grote letters onderin de gra-
fiek. Toepassen van kennis is een belangrijk sleutel om beter te leren vliegen.
En willen we dat niet allemaal?

De daling is een onafwendbaar gebeuren als je vliegt. Daarom is kennis hier-
over uitermate belangrijk. Kennis en oefening maakt vliegen eenvoudiger en
veiliger.
Ook in de flightsim wereld is gecontroleerd dalen best wel belangrijk. Wil je
bij een internationaal vliegplatform je verder bekwamen door b.v. het PP (Pri-
vat Pilot) bij IVAO te behalen dan zullen ze ook hierop letten.

High Fly,
Gradus
Ik realiseer me dat een aantal aspecten van het dalen niet aan bod zijn geko-
men. Dat zou de leesbaarheid niet ten goede komen en de praktische waarde
van de voorbeelden niet dienen.

Met deze BP hoop ik te hebben bijgedragen aan de kennis over gecontroleerd
dalen.

Gradus



DES-informatie
Bij het programmeren van de FMC van onder andere de Boeing 737 kom je op
een gegeven moment uit op een pagina waar je onder andere de windrich-
ting en -snelheid kunt invoeren op drie verschillende flightlevels. Die pagina
zit onder de knop “DES” (Descent) of onder de knop “VNAV”, afhankelijk van
het model FMC dat in het toestel geïnstalleerd is. In de Zibo 737 voor X-Plane
kun je via het tablet dat in de cockpit aanwezig is kiezen uit twee modellen,
namelijk de FMC model 2584 A1 en de FMC model 2584 A2. De

eerstgenoemde is voorzien van de knop “DES” en de andere heeft op
dezelfde plaats de knop “VNAV”. Ook andere knoppen zijn gewijzigd of van
plaats gewisseld.

Via de DES knop en op pagina 3 van de VNAV knop vind je links onderaan de
tekst: “FORECASTS”. Vul dit 20 tot 40 mijl vóór top of descent (TOD) in,
anders werkt het niet (zie hieronder).

Op deze pagina vind je de volgende invoervelden:

TRANS LVL: Transition Level. Dit wordt hier automatisch door de FMC
aangegeven zodra je het vliegveld van bestemming hebt ingevuld in de RTE
pagina.

TAI ON/OFF: Engine Anti Ice (met de T van Thrust?). Het invullen hoeft niet
exact. Geef aan tussen welke hoogten je van plan bent de Engine Anti Ice aan
en uit te zetten. Bijvoorbeeld tussen FL370 en FL100. Vul dan hier in: 370/100.
De FMC geeft daarmee op idle tussen deze flightlevels zo’n 3% meer thrust.
Zodra het actief wordt komen op het EICAS scherm naast de percentages N1
de letters “TAI” in groen te staan.

CABIN RATE: Dit is informatie en is niet aan te passen.

ISA DEV/QNH: De International Standard Atmosphere Deviation wordt
soms door de maatschappij opgegeven, is niet te vinden in SimBrief, maar
kan je zelf uitrekenen. De standaard temperatuur op een vliegveld op sea
level is 15°C.
Stel dat de actuele temperatuur 20°C is. 20 – 15  = 5°C. De ISA DEV is dan
5°C.
Een vliegveld op 1000’:  de temperatuur daalt in de standaard atmosfeer met
2°C per 1000’. De standaard temperatuur is daar 15 – 2 = 13°C. ISA DEV is dan
20 – 13 = 7°C.
Een vliegveld op 2000’: met de daling van de temperatuur van 2°C per 1000’
is de standaard temperatuur daar 15 – 4 = 11°C. De ISA DEV is dan 20 – 11 =
9°C.
Je hoeft de ISA DEV alleen in te vullen als deze boven de 15°C is. Daaronder
maakt het niet veel verschil.



De QNH van het vliegveld kun je hier invullen als deze hoger is dan 1020 Hpa
of lager dan 1005 Hpa. Daartussen maakt het ook niet veel verschil.

ALT ---- WIND ---- DIR/SPD (nog steeds het plaatje op de vorige pagina)
Hieronder kun je 3 lagen wind invullen. Deze kun je vinden in Active Sky of
een dergelijk weerprogramma, als je dat hebt. Maar zo nauwkeurig is dit
allemaal niet nodig. Het is maar een forecast.

Je hoeft niet de wind in te vullen die je hebt op het cruiselevel dat je vliegt.
De FMC weet dat al, presenteert dit op je scherm en houdt daar rekening
mee tot 2000’ daaronder.

De 1e regel begin je met 10000’ onder cruiselevel – hier kan je de wind op je
huidige cruiselevel invullen.

De 2e regel 10000’daaronder. Daar vul je de halve windsnelheid in.

Op de 3e regel 10000’ daar weer onder. En daar vul je de halve windsnelheid

van de 2e regel in.
Het is makkelijker om maar 2 FL’s in te vullen, bijv 13000’ en 8000’ of zoiets,
behalve als de wind onderin meer dan 40 knopen (kts) is, dan kun je beter 3
FL’s invullen.
Als je deze regels bij meer dan 40 kts rugwind niet invult, zou het kunnen
gebeuren dat je te hoog uitkomt boven het glijpad en je zelfs aan de

FMC model 2584 A1. Dit is het model voorzien van de knop DES.

FMC model 2584 A2. Dit is het model voorzien van de knop VNAV.



speedbrakes niet voldoende hebt om daar weer op te komen. Als je minder
rugwind hebt, of bijvoorbeeld bij 50 kts crosswind op de onderste regel, hoef
je hier niets in te vullen. Dus: alleen te gebruiken als je onderin meer dan 40
kts tailwind hebt!

Pim Busking. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=7g5ZFx61aFQ
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