
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
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PILOTAGE AND DEAD
RECKONING
Die wereldbol waarop we vliegen
was moeilijk plat te maken om
hem tot kaart om te vormen. We
laten dat rusten en gaan kijken
hoe we kunnen werken met de
kaart.

De Honeywell Two
Axis/Altitude Preselect
KAP 140
een veel voorkomende stan-
daard autopilot maar weet je ei-
genlijk wel wat dit kastje
allemaal kan?

Op jacht naar freeware want de
flightsim wordt met nu weer een
nieuwe erbij een beetje duur.
Met X-Plane maak je de meeste
kans.

Agenda 2022
de agenda voor 2022 met daar-
in de data van de verschillende
bijeenkomsten en de multi
player vluchten.
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Verslag GA-bijeenkomst 21 oktober.

Vragen? Geen vragen! Of toch? We ken-
nen het inmiddels: er zijn altijd wel vra-
gen, en gelukkig stellen we ze ook!

Arend van Hemert had de nieuwe joy-
stick meegenomen om te zien hoe deze
gecalibreerd kan worden in Windows.
Kleinzoon Lucas keek aandachtig toe
zodat hij later kan zeggen: "Kijk opa,
dat doe je zó" . Herkenbaar? Overigens
ook een advies aan Jan van Liere die
Throttle problemen ondervindt. Alge-
meen geldt: zorg dat éérst alles in Win-
dows goed staat, want programma's
halen daar hun informatie vandaan. En
dit komt ook aan de orde wanneer we
discussieren over Little Nav Map en
JoinFS. Wèlk programma haalt wáár de
data vandaan? Duidelijk is wel dat de
zogenaamde Navaids uit de FS de basis
zijn voor LNM, net zoals vroeger in FS-
Commander. Het pad naar die navaids
moeten we zelf aangeven. Maar hoe zit
dat bij JoinFS? Die stuurt ook door FS
aangeleverde data door naar de client.
Eddy gaat voor ons uitzoeken hoe het
komt dat de zogenaamde hovertext -
ook wel labels genoemd - zo kort op
afstand zichtbaar blijft. Interessant on-
derwerp en dat wordt een mooi stukje
huiswerk waar Eddy gegarandeerd iets
zinnigs over gaat zeggen in een van de
komende bijeenkomsten. Hebben we
toch weer een lezing of presentatie.

Jan Hut wilde wat meer weten over de
Transponder. We gebruiken de gekregen
viercijferige code niet in FS, maar wat
niet is kan komen. Verder had Jan een
vraag over de controlzones. Waar zie je
ze? Hoe ga je er mee om? Het is onmis-
kenbaar dat we onze GA vluchten steeds
verbeteren. Enerzijds door de VFR kaart-
jes van Rene; anderzijds door de ATC
die meer gebruik gaat maken van con-
trolzones. Even ter geruststelling: het
vliegen wordt er niet moeilijker door, het
is alleen dat anderen taken opnemen die

vroeger bleven liggen
door gebrek aan man-
kracht.

Over kwaliteit gesproken.
Jan van Liere zei iets
van: "RNav".....Huh? We
kennen VFR visual ap-
proach, we kennen ILS
en NDB approaches, DME
arc's en meer van dat soort. We hebben
gezamenlijk uitgevlooid dat RNav een
verzamelsysteem is voor navigatie en
naderingen waarbij gebruik wordt ge-
maakt van verschillende bronnen. De
Google van Carlo hielp ook mee! Voor
ons simvliegen zal het weinig gebruikt
worden, we vliegen met GA meestal op
zicht of volgen het lijntje in onze GPS of
moving map.

Hééé, de moving map! Ook een leuk
onderwerp. Jan Kerkhove had het ge-
download en op z'n laptop gezet. Maar
volgens Ron is het daarmee niet gedaan
omdat het hier een server/client situatie
betreft. Uiteindelijk bleek dat Jan de
client tòch op een tablet thuis heeft
staan. Communicatie blijft verrassen.

Communicatie!: wat dacht u van Aero-
soft die haar CRJ700 Nederlandstalige
informatie verstopt onder het ZuidAfri-
kaans?

Gelukkig had Carlo weer een duidelijk
verhaal met het voorkomen van 'update
failures' door de "Community Map" even
veilig te stellen en hernoemen zodat de
updates in een schone map terechtko-
men. Zie ook vorig verslag.

Ook de 'rolling cache' (Opties/general/
Data) na een update leeghalen voor-
komt rare update fratsen. Dit is een map
waar de pas gevlogen of nog te vliegen
gebieden tijdelijk in worden opgeslagen
om direct beschikbaar te zijn. Typisch
dus voor een 'cache'. Overigens: deze
maatregelen gelden alleen als je free-
ware hebt gedownload en in de commu-

nity map hebt staan, maar wel goed om
te weten. En dat ook onthouden als je
problemen krijgt....

Carlo demonstreerde vervolgens een
'add on' van AirlandFS. Deze add on
neemt van buitenaf de FS de besturing
over van een helikopter. Dat vliegt aan-
merkelijk soepeler, hetgeen overtuigend
werd gedemonstreerd.

En toen was het weer tijd. Gezamelijk
de tafels en stoelen op hun plek en op
naar de bar voor een frisje en discussies
over van alles en nog wat, tot Arna ons
de deur uitzette. Het was een prima
avond en weer genoeg gelachen.

Ron.

Geen verslag van de airlinerbijeen-
komst van 4 november.

Wegens de verscherpte regels voor co-
rona, ons persoonlijk uitgelegd door
onze ministers, werd de bijeenkomst
afgelast, maar vragen blijven.

Mijn vraag voor deze bijeenkomst van 4
november was simpel: welke van de drie
flight simulators is het beste? Dus, P3D,
of MSFS2020, of X-Plane.

Het verhaal wordt een beetje eentonig.
Meteen na aanschaf en installatie van
MSFS2020 bleef ik met een zwart
scherm zitten en ook geduldig wachten
hielp niet dus ging ik maar weer vliegen
in P3D en in X-Plane want een mens
moet wat te doen hebben. En dan ga je
toch vergelijken.

In P3D gaat alles lekker en soepeltjes en
de totale kosten voor de aanschaf van
vooral ORBX en ook de nodige vliegtui-
gen, ach ik ben het een beetje vergeten
allemaal. Maar hier speelt natuurlijk een
routine van jaren een belangrijke rol.
X-Plane is verfrissend. Ook verfrissend
eenvoudig in het installeren van vliegtui-
gen en scenery, waardoor je tot de con-
clusie komt dat het ingewikkeld
installeren van bijvoorbeeld ORBX toch
vooral voort komt uit redenen van be-
scherming tegen piraterij. Ach, dat weet
je toch wel hoe wij dat vroeger deden:
als wij de kans kregen om programma’s

te kopiëren dan deden
we dat. Voorlopig ga ik
lekker door met X-Pla-
ne.

En MSFS2020? Die in-
middels wel draait. Ik
ben verbijsterd, hoe zit
dat ook al weer met de
gangbare woorden in het spraakge-
bruik? Verbijsterd is er een en ook bizar.
Goed, ik ben verbijsterd door de giganti-
sche hoeveelheid tijd die nodig is om het
programma in te laden. Of doe ik het
verkeerd? Natuurlijk wel al het scannen
met mijn beveiligingsprogramma uitge-
schakeld hier. En de openingsmenu’s: ik
was al meerdere keren volledig van het
padje af door al die plaatjes en rare om-
schrijvingen (in het Nederlands). De
scenery is schitterend. Schitterend.

Voorlopig ga ik door met X-Plane en
later pak ik Microsoft weer op. Wie weet
heeft Asobo dan iets weten te doen aan
de oplaadsnelheid.

Erik.



In Notam 266 (https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2021/03/notam-210318-266.pdf)
werd uitgelegd hoe we de ronde aardbol over-
brengen naar een plat vlak, een kaart dus, want

dat is veel handiger in de cockpit.
En dat is machtig ingewikkelde ma-
terie. Trouwens ook als je het sim-
pel probeert op te lossen zoals de
meneer hierboven en hiernaast die
een opblaasglobe stuksnijdt en alles
in een plat vlak probeert te zetten,
ook die heeft het moeilijk. En na af-
loop klopt er helemaal niets van.
Grote stukken vallen eruit en door

het oprekken van delen is de kaart behoorlijk
vertekend geworden. Erg? Welnee. Dat maken
van die kaarten laten we maar liever aan ande-
ren over.

Het is de bedoeling dat wij ermee gaan werken,
mee gaan vliegen. Trouwens, hoe groter de schaal
hoe kleiner de vertekening. Voor de duidelijkheid:
een schaal van 1 : 50.000 is een grotere schaal dan
1 : 250.000.

PILOTAGE AND DEAD RECKONING
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Voordat radio en satellietnavigatie een onderdeel
van de navigatie werden moesten piloten die van
A naar B vlogen zich behelpen met een kaart, een
kompas, een klok en het landschap beneden hen.
En toch konden zij duizenden mijlen navigeren, op

hun bestemming aankomen en ook nog op tijd en
met maar weinig afwijking van hun uitgestippelde
route. Dat lukte ze door gebruik te maken van pi-
lotage en dead reckoning en piloten leren deze ou-
de basistechnieken nog steeds, want de elektiek
aan boord kan het wel opgeven,  of gegevens die
apparaten uitspugen kunnen onbetrouwbaar blij-
ken of radiobakens kunnen een slecht en onbe-
trouwbaar signaal geven. Dan moeten ze het
vliegtuig toch thuis kunnen brengen met behulp
van de vier hulpmiddelen die hierboven genoemd
werden.

En als wij met de auto op stap gaan maken wij ook
gebruik van dead reckoning en pilotage, tenminste
dat deden we in het pre-TomTom tijdperk. En wat
nu als de TomTom het niet doet? Als je met de vol-
gende instructie op stap gaat doe je aan pilotage:
als je over de sluis heen bent krijg je eerst een klei-
ne rotonde en wat verderop een
pompstation. Meteen hierna
neem je de afslag rechts en dan
volg je de weg. Aan het einde van
deze weg krijg je twee behoorlijk
hoge verkeersdrempels. Die heb-
ben het voordeel dat je ze niet
kunt missen en even verder als je
door het dorpje heen bent kom je
op een T-slitsing. Hier ga je naar
links en dan…

Piloten navigeren ook zo maar ze
kijken er natuurlijk een beetje an-
ders tegenaan, namelijk van boven
en ze hoeven geen wegen en straten
te volgen alhoewel ze wel degelijk
gebruik kunnen maken van wegen ter
oriëntatie. Met een VFR sectional

chart en en helder zicht kan je met een dergelijke
kaart overal komen. Hoe werkt dat?
Laten we zeggen dat we vliegen van Daytona naar
Gainsville, zie de volgende pagina. Onderweg ko-
men we wel een restricted area tegen (het blauwe



stuk in de afbeelding) waar je niet zomaar door-
heen mag vliegen. Dat kan om verschillende rede-
nen zijn bijvoorbeeld een militair gebied of een
natuurgebied, zoals bij ons de Oosterschelde waar
je alleen boven de Zeelandbrug en boven de ke-
ring overheen mag vliegen. Hier zie je hoe we er
omheen vliegen, maar zo een gebogen lijn vliegen
is vermoeiend en daarom gaan we eerst naar Pe-
latka Larkin Airfield en vandaar richting Gainsville.
Het gaat erom bij het uitzetten van een route
checkpoints te kiezen die makkelijk te herkennen

zijn vanuit de lucht. Je wilt bovendien herken-
ningspunten hebben die op een gepaste afstand
van elkaar liggen zodat je je vordering tijdens je
vlucht eenvoudig kunt volgen. Als ze te ver van el-
kaar liggen loop je het risico dat je te veel gaat af-
wijken van je vliegplan. Als je alleen maar gebruik
maakt van pilotage zou je het volgende check-
point al moeten kunnen zien bij het passeren van
de vorige, zo dus:

In de werkelijkheid zie je geen luchtvaartkaart en
ook geen knopspelden onder je. En vaak zijn de af-
standen tussen de verschillende checkpoints ook
niet zo mooi regelmatig. Ik heb wel eens iemand
ontmoet die eigenlijk alleen maar wilde kaartlezen
en die daar van hield. De echte wereld droomde hij
er dan bij. Dat gaan wij hier niet doen.



Cresent Lake is een goed herkenbaar punt om te
checken kort na je vertrek. Het is makkelijk te vin-
den naast die plas water, het is herkenbaar en op
een behoorlijke afstand van de restricted area. De
zijrivier die uitmondt in het meer is ook makkelijk
te herkennen. Dus al twee makkelijke punten na
elkaar. Als je die rivier gaat volgen tot waar hij uit-
mondt in de St. Johns rivier brengt je dat pal ten
zuiden van Palatka Airport. En het moet geen pro-

bleem zijn om van daar het
airfield te zien. Van daar af
kan je State Road 20 gaan
volgen die pal west leidt
naar Gainsville. Dus autowe-
gen zijn niet alleen bedoeld
voor auto’s. Maar wegen
gaan volgen die naar Oude
Rijn voeren en van daar weer
verder zijn misschien minder
ideaal. Je zou wel eens kun-
nen verdwalen. Vlak voor

Gainsville kom je Newman Lake tegen vijf mijn ten
zuidoosten van Gainsville Regional. En hoewel de
route naar Gainsville niet zo mooi rechttoe recht-
aan was, was het wel goed te doen om alleen met
behulp van een VFR sectional chart van punt A
naar punt B te komen zonder dat je de weg kwijt
was. Maar pilotage alleen is niet de veiligste ma-
nier van navigatie en daarom voegen we toe:



Dead reckoning

Maar piloten zijn nooit tevreden want pilotage
brengt ons niet op de veiligste en meest efficiënte
manier van A naar B. En daarvoor gebruiken we
dead reckoning. Waarschijnlijk komt de naam van
het ouderwetse log, een driehoekig houten plank-
je aan een lijn met knopen dat overboord gezet
werd. Dat plankje bleef na korte tijd dood in het
water liggen en de lijn rolde zich af van een trom-

mel. Na een precieze tijd (zandloper) werd geke-
ken welke knoop het hulpje in zijn had. Drie
knopen vlak tegen elkaar aan was bijvoorbeeld
drie knopen snelheid. Het plankje lag dood in het

water vandaar de term.
Dead reckoning helpt
ons te bepalen waar we
zijn, waar we zullen zijn
en hoe laat we er zullen
zijn. Weten hoelang het
duurt voor we ergens
zijn is belangrijk want
dat geeft ons o.a. de
hoeveelheid brandstof
die we verbruiken. We

gaan dus rekenen en wel met de factor tijd die
wordt toegevoegd.
Maar niet alleen het brandstofverbruik, ook een
efficiëntere manier van onze route vliegen is mo-

gelijk geworden. Doordat we onze route met dit
rekenwerk beter kunnen plannen (op elk gewenst
moment weten waar we zijn) kunnen we directere
stukken vliegen, zonder bijvoorbeeld precies een
rivier te moeten volgen. En, eh ja, staan wij na ver-
loop van tijd bol van de cijfertjes. Een schrikbeeld
voor velen, pure liefde voor anderen.

Dead reckoning waarschuwt ook dat er iets ver-
keerd gaat, dat de dingen niet verlopen zoals ge-
pland, bijvoorbeeld: wij vliegen langzamer dan
gepland.

Wat is dead reckoning nu precies? Dead reckoning
is het proces van je nieuwe positie inschatten  door
een positie die je kent door te ontwikkelen door
inbrengen van de koers die je vliegt de snelheid die
je vliegt, en de tijd, waaruit de afgelegde afstand
volgt. Met andere woorden, als je je gevlogen

koers weet, je snelheid en je tijd kan je uitrekenen
of je en waneer je op je punt van bestemming aan-
komt. Het enige wat je nog moet weten is de af-
stand tussen het startpunt en de bestemming. En

Dit artikel is een omzetting van een tutorial video
die je hier kunt vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=u6AU5DfG8
A0  gemaakt door de EMBRY-RIDDLE Aero-
nautical Universit, Daytona Beach Florida.
De artikelen in voorgaande Notams over de wer-
king van de Lycoming zuigermotor waren even-
eens gebaseerd op op YouTube filmpjes van
EMBRY-RIDDLE.

https://www.youtube.com/watch?v=u6AU5DfG8A0
https://www.youtube.com/watch?v=u6AU5DfG8A0


het maakt je ook mogelijk om je vooruit bereken-
de resultaten naast de werkelijkheid te leggen. Als
je bijvoorbeeld berekent dat je gaat vliegen met
120kts en dat blijkt uiteindelijk 100kts te zijn dan
weet je dat er iets behoorlijk afwijkt. Of als je een
afstand zou afleggen in 15 minuten en dat blijkt

slechts 13 minuten te zijn dan weet je dat er iets
veranderd is met de wind. Als je constateerd dat je
op je volgende checkpoint aankomt maar dat die
aankomst behoorlijk naast het checkpoint ligt dan
is de kans groot dat de wind inmiddels veranderd
is en je een stuk heeft weggezet. En om dat voor

te blijven zul je al bij vertrek een verandering in
heading moeten doorvoeren. Zò dus. Je ziet dat de
neus van het vliegtuig naar rechts gedraaid is. En
we kennen dit verdraaien van de neus maar al te

goed door  alle You Tube filmpjes van airliners die
met harde zijwind moeten landen en een z.g. krab-
landing maken.

Maar dead reckoning kan je ook helpen bij de pilo-
tage, het kan je helpen bij het vinden van de her-
kenningspunten die je nodig hebt voor pilotage.
Met dead reckoning heb je berekend wanneer het
volgende checkpoint in zicht moet komen, dus dat
geeft je een indicatie wanneer je moet gaan zitten
opletten, wanneer je het landschap nauwkeurig

moet gaan scannen. Bij cross country vliegen ge-
bruik je altijd een logboek. Met het logboek voor je
vergelijk je steeds of wat er in de werkelijkheid
plaats vindt ook klopt met de gegevens die je



vooruit in het logboek hebt geschreven en zo kan
je gaan bijsturen als er afwijkingen gaan ontstaan.
Dat kunnen wijzigingen in de werkelijkheid zijn zo-
als heading maar ook wijzigingen in het logboek
omdat de aantekeningen daar duidelijk te theore-
tisch waren. Voor gebruik van het log dien je dus
zowel gebruik te maken van pilotage als ook van
dead reckoning. Tezamen gebruikt kan je zo veilig
en efficiënt vliegen als mogelijk is.

Erik



Wat is er nu eenvoudiger
dan de autopilot van Ho-
neywell, de KAP140. Nou,
dat valt tegen. En omdat
ikzelf regelmatig in con-
flict kom met dit basisap-
paraat heb ik alles weer
even op een rijtje gezet.
En… er is veel meer moge-
lijk dan je denkt met dit
apparaat. Ik heb hier ge-
kozen voor de meest uit-
gebreide uitvoering want
in de flight simulator kij-
ken we niet op een paar
centen.

Veel aanduidingen in het
beeldscherm zijn duidelijk:
HDG ofwel heading, de
koers die is ingesteld op het
gyrokompas vlak voor je
neus, ALT ofwel altitude, de
hoogte, ARM (laden), je
kunt bijvoorbeeld een hoog-
te van 3000ft instellen en
dan als je eenmaal los bent
van de grond de knop ARM
indrukken dan gaat je kist naar 3000ft en stop
daarna met klimmen. Maar laat ik hier geen
dode opsomming geven van alles want dan
raak je de concentratie kwijt. Als je naar een
mooie complete en geestdodende handleiding
op zoek bent ga dan naar:
https://www.bendixking.com/content/dam/be
ndixking/en/documents/document-
lists/downloads-and-manuals/006-18034-
0000-KAP-140-Pilots-Guide.pdf

In het schermpje staan twee regels onder el-
kaar: de regel bovenin geeft de modus weer
waarin de autopilot staat, welke modus actief
is, in de tweede regel is weergegeven wat er
gaat gebeuren in de nabije toekomst. In het
voorbeeld hieronder is de autopilot in heading

mode (het vliegtuig volgt de
ingestelde kompasbug), VS,
vertical speed is in werking
dus de kist klimt of daalt en
de ALT modus is geladen
om straks de hoogte van
7.000ft op te pakken. Als de
ALT modus niet op ARM
gezet is zal de autopilot die
7.000ft niet oppakken. Daar
is de witte knop ARM (12)
voor.

Een take-off en klim naar
een vooraf ingestelde hoog-
te kan je met een HDG hold
doen (het plaatje midden
beneden) maar dat hoeft
niet. Als je de knop HDG
niet indrukt gaat de autopi-
lot als je ‘m inschakelt over
op ROL. En ROL is best wel
interessant. Het is een soort
tussenstation tussen twee
instellingen en deze instel-
ling zorgt ervoor dat de
vleugels level blijven. Je

vliegtuig gaat dus geen bocht beschrijven. Af-
drijven door bijvoorbeeld zijwind doet hij wel.
Het is dus zaak om van ROLL over te gaan naar
HDG, of naar NAV, of naar APR om je een paar
mogelijkheden te noemen. Maar nu even die
ROL. Als je ALT hebt ingesteld op 7.000ft en je
na de take-off in een stabiele klim zit kan je AP
(autopilot) aan zetten en op ARM drukken.
Dan verschijnt ook ROL in het venster. Wat
doet het vliegtuig nu precies? De vleugels blij-

De Honeywell Two Axis/Altitude Preselect KAP 140
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ven level dus je blijft de richting van de baan
volgen en je kist gaat klimmen met de vericale
snelheid (bijvoorbeeld 900ft) die je handmatig
had bereikt met de stuurknuppel en met trim-
men tijdens het eerste deel van de klim. Ten-
minste bij de C172 van A2A werkt het zo en dat
is overeenkomstig de werkelijkheid. Met de
C207 van Alabeo (Carenado) is het anders ge-
steld. De knop ARM zit er wel op maar die doet
niets. En toch gaat je vliegtuig naar de ingestel-
de hoogte om daar de klim te beëindigen. Als je
de hoogte verstelt reageert het vliegtuig hier
meteen op. Ongetwijfeld heeft Honeywell het
niet zo bedoeld maar Carenado heeft het zo uit-
gevoerd en natuurlijk valt ermee te vliegen.

En eigenlijk kan het nog makkelijker. Tijdens
de take-off staat de autopilot nog uit. Als je los

komt van de grond en dan de autopilot aanzet
krijg je wat je hier ziet: de ROL-functie hebben

we besproken, de autopilot staat nu aan,
VS is de vertical speed dus het aantal
voeten per minuut waarmee je stijgt of

daalt en dat is hier 500ft/m. Die stijg/daal-
snelheid kan je veranderen met de UP en DN
knoppen. Ja maar… hoe stel ik nu de hoogte in
waar ik naar toe wil? Als ik nog een keer op de
ALT-knop druk kan ik de kruishoogte instellen
met de draaiknop. Dat gedeelte van het venster

waar de stijg/daalsnelheid staat en ook de in-
gestelde hoogte gaat altijd na een kort moment
terug naar de ingestelde hoogte, de kruishoog-
te. Als ik dan de bug op het kompas instel op de
gewenste kompaskoers en HDG indruk ben ik
de minder betrouwbare ROL ook kwijt.

We weten nu hoe de take-off werkt. Als ik HDG
in werking heb gesteld kan ik door simpel ver-
draaien van de bug op de HSI (Horizontal Situ-
ation Indicator) de koers verleggen wanneer ik
eenmaal vrij ben van de baan en bijvoorbeeld
ATC mij een instructie heeft gegeven hiervoor.
Ik kan het ook rustiger doen omdat mijn aante-
kening over de te vliegen koers helaas op de
grond gevallen is. Dan druk ik HDG nog een
keer in en dan gaat de autopilot weer naar
ROL, zeg maar de wachtstand. Kan handig zijn.

Goed, nu het grotere werk. Ik wil een vlucht-
plan dat ik in de GPS heb gezet gaan vliegen en
dan moet ik ergens de track naar een waypoint,
het dichtstbijzijnde gaan oppakken. Overstap-
pen van HDG naar NAV, ik verklap het maar
vast. Hier rechts zie je ‘m. In dit geval vlieg ik
met een heading van 10° en kan ik de GPS
track oppakken onder een hoek van 30°. Dat is
mooi, ‘intercepting’ van track kan ik beter on-
der een niet te scherpe hoek doen. Hieronder
zie je die heading van 10° en hier rechts wat de

autopilot laat zien
vlak voor we aan
de manoeuvre be-
ginnen. Die HDG
moeten we na-
tuurlijk kwijt, die
heeft zijn werk ge-
daan. Ik druk de
HDG-knop in en
er verschijnt ROL,
zoals we al eerder

gedaan hebben. ROL biedt ons de mogelijkheid
tot een intercept onder elke gewenste hoek. De
GPS gegevens worden ingebracht voor het be-
treffende waypoint (het waypoint helemaal
rechts bovenin op het roze plaatje, of is het
zalmkleur?) en met de draaiknop OBS zetten
we een koerslijn van 40° in de klok. Je ziet het
op de volgende bladzijde. En als je zegt: hoe zat
dat ook alweer, die gegevens voor een waypoint
inbrengen kijk dan even hier (pagina 5):



https://flightsim
zeeland.files.wor
dpress.com/201
5/06/notam-
120816-171.pdf
en ach, als je nu
toch een beetje
bent ingelezen
pak dan meteen
deze er even bij:
https://flightsim
zeeland.files.wor

dpress.com/2015/06/notam-121220-175.pdf
het gaat natuurlijk om de artikelen over navi-
gatie in deze stokoude Notams.

Ik heb op HDG gedrukt en kreeg toen ROL in
het venster. Dan druk ik de NAV-knop in en er
verschijnt ARM. De autopilot heeft kontakt en
heeft het invoeren van de waypoint gegevens
geregistreerd. In het echt verandert ROL weer
even in HDG, dat flitst dan een paar keer en

gaat dan definitief over op ROL. Ik draai nu de
heading bug op 40° en het vliegtuig blijft wings
level doorvliegen totdat het punt van intercept
is bereikt. Als dat is bereikt verandert ROL in
NAV en een bocht naar rechts naar 40° wordt
ingezet. En zo ziet ie er dan uit en nu gaan we
aan het leukere werk beginnen, de Procedure

Turns. Inderdaad met hoofdletters want dit is
echt mooi werk. Stel ik kom aanvliegen met
een heading van 270° en de baan waarop ik
moet landen heeft een richting van 058°.
Draaien naar een richting van 058 voor een ‘di-
rect in’ is niet geweldig, dat is veel te scherp,
maar een baanrichting 238° (058° + 180°) kan
heel goed. Dan vliegen we weer weg van het
veld maar zitten we wel vast op de juiste ‘rich-
tingas’ voor een zuivere nadering. Wat wordt
nog beschouwd als een goede hoek om een te
vliegen track op te pakken? 45°. We vliegen
van het veld weg met die 238° dus zullen we
moeten omkeren. Omkeren naar 058°, de rich-
ting van de baan. Goed, we vliegen weg van het
veld met heading 238° en na verloop van tijd
wijken we 45° naar rechts uit, of chiquer ge-

zegd naar stuurboord. Dat is 238° + 45° =
283°. Als we hierna een U-turn maken van
180° zitten we op 103° en op die manier vliegen
we die baanrichting van 058° aan met een hoek
van 45°. Nou, het lijkt wel alsof we het er om
gedaan hebben. Maar wat nog leuker is, we
kunnen nu de functie REV van de autopilot
gaan gebruiken.
Laten we er eens vanuit gaan dat we een ILS
vliegen, die van baan 58. Om deze 058° kom-
paskoers te vliegen zet ik deze inbound heading
ook op de OBS en druk ik op de REV-knop. De
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HDG-aanduiding in het venster van de autopi-
lot gaat nu vijf seconden knipperen (bij de ech-
te KAP140) en gaat dan uit. Terwijl de
HDG-aanduiding knippert verdraai ik de hea-
ding bug naar 058°. Omdat HDG actief was
toen ik REV indrukte gaat de autopilot nu een
45° intercept maken naar het localizer signaal
en draait het toestel in dit geval naar 283°.
Als het berekende ‘oppakpunt’ (cature point)
bereikt is wordt de auto intercept modus ge-
cancelled en wordt de reverse localizer modus
(de koers van de baan in tegengestelde rich-

ting) geactiveerd en wordt een linker bocht
outbound op de localizer (met de localizer als
uitgangspunt) ingezet door de autopilot (2). En
leuk om even te memoreren dat op de CDI de
koersnaald tegengesteld werkt doordat je out-
bound vliegt met een kompaskoers die op in-
bound is gebaseerd. (Ja, een doordenkertje).
Mocht je nu toch denken waar heeft deze man
het over en waren de eerste twee artikelen in de
Notam zoals hierboven genoemd toch onvol-
doende dan staan er een dertiental vertalingen
van artikelen van Peter Stark van PC-Pilot op je
te wachten en mooier dan dat kan je het niet
krijgen (nou ja):
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archi

ef-3/   in de linkerkolom van deze pagina van
onze site vind je Peter Stark IFR (Instrument
Flying Rules) 13 lezenswaardige artikelen. Als
je er eenmaal aan begonnen bent laat het je
niet meer los.

Op het punt waar je de procedure turn wilt be-
ginnen gebruik je de heading modus om die te
starten. Dat is dus handmatig want de autopi-
lot weet niet waar je die wilt starten. Dat is af-
hankelijk van de wind, het landschap, wat de
approach plate zegt, enz. Selecteer HDG en
draai de heading bug naar 283° (3). Gedurende

de procedure turn
outbound gaat de
CDI koers (de verti-
cale lijn) uit het
midden weg en naar
rechts. Het vliegtuig
vliegt weg van de lo-
calizer centerlijn
met een hoek van
45° op een geselec-
teerde kompaskoers

van 283°. In het echt wordt nu vaak het gyro-
kompas even gecheckt tegen het magnetische
kompas. Wij flightsimmers willen dat wel eens
vergeten. Dan reset je de heading bug naar

103° (4). De heading voor de baan is 058° en je
wilt de inbound track terug naar het veld onder
een hoek van 45° naderen: 058° + 45° = 103°.
En als je dat rekenwerk even niet meer ziet zit-
ten stel het je dan ruimtelijk voor. Je wilt terug
naar het oosten, iets zuidelijker van pal Oost en
pal Oost is 90°. Dat je ruimtelijk voorstellen
leren ze tegenwoordig op de basisschool alleen
vergeten ze daarna het rekenwerk te oefenen.

En nu druk je de APR-knop in en die wordt ge-
laden (ARM). De HDG-aanduiding gaat vijf se-

conden knipperen. De autopilot herinnert je
eraan dat je je heading moet instellen: de hea-
ding van de baan in dit geval en die is 058°.
Het vliegtuig gaat niet eerder de bocht maken
dan dat deze ingestelde heading is opgepakt.
En zo kom je vanzelf bijvoorbeeld in de ILS te-
recht, het laatste stukje.
Dit is maar een klein gedeelte uit de manual
voor de KAP140 die 102 pagina’s telt.

Komt het nog wel voor in deze tijd, die proce-
dure turns? Zeker wel, zeker bij kleine velden
die maar één baken hebben. Dan moet je wel,
tenminste als je laatste draai naar de baan een
scherpe hoek zou zijn.

Schiphol is natuurlijk anders. Ga even naar:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/
2019/10/notam-191017-250.pdf  het eerste ar-
tikel van een serie van zes vind je in deze No-
tam.

Erik.
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Kijk en dat zit zo: de flight sim mag
eigenlijk niets meer kosten. Vroeger
had ik een houten zeiljachtje en elk
voorjaar gingen er vele euro’s /gul-
dens in dat scheepje. Een boot is een
kuil in het water waarin je voortdu-
rend van die mooie groene briefjes
van duizend kan blijven storten.

De flightsim is niet zo schrikbarend
prijzig als een boot maar het kan toch
stevig oplopen. Niet erg want een
hobby mag geld kosten, anders breng

je het toch maar naar de kroeg. Maar
dan komen al die verschillende stu-
dio’s met de ene update na de andere
en vertel mij nu niet dat alle updates
gratis zijn. En dan verschijnen er bo-
vendien regelmatig totaal nieuwe
flightsims waarvan je zegt ‘Mok ok è’
en zo woekert dat voort.

Ik had voor de nieuwe computer ook
de nieuwe flightsim van Microsoft
gekocht in boxed version en meteen
na ontvangst geïnstalleerd, even geïn-
stalleerd, en toen gevalideerd bij Mi-
crosoft en toen had ik een zwart
scherm. Ook na tien minuten nog en
toen was ik boos. Wat doe je als je
boos bent omdat iets niet lukt? Dan

ontwikkel je een plan B. Plan B was
bij mij X-Plane dat ik nog had liggen
en waar ik nooit iets mee gedaan had.
Maar dan komt meteen de vraag bo-
ven: Ga je nu ook weer al dat geld uit-
geven aan add on scenery en
vliegtuigen zoals bij P3D? En toen
kwam, ja logisch,  spontaan de ge-
dacht ‘freeware’ naar boven.

X-Plane is natuurlijk het aangewezen
programma als je er veel freeware in
wilt stoppen want het komt voort uit



een typische ge-
meenschap van
enthousiaste en
gedreven compu-
ter-nerds, die het
niet in de eerste
plaats voor de
poen doen. De
benadering ver-

schilt ook van andere flight simula-
tors. Laminar Research is een
kleinere softwaremaker die zich tot
taak heeft gesteld software te leveren
die zich houdt aan de wetten van de
natuurkunde. Zij hebben daartoe de
blade element theory (Wikipedia) in-
gebouwd en ik wens je weer alle
sterkte bij het lezen en begrijpen van
de achtergronden hiervan. Traditio-
neel proberen flight simulators het
‘echte wereld’ gedrag van vliegtuigen,
zoals lift en drag (luchtweerstand) te
benaderen met proefondervindelijke
gegevens die uit bestaande tabellen
worden gehaald en dat is in principe
voldoende als men over voldoende
gekende aerodynamische data be-
schikt. Maar dat is niet erg nuttig als
je je op het gebied van ontwerpen be-
geeft omdat deze manier van werken
geen voorspelling kan geven hoe het
vliegtuig zich gedraagt bij gebrek aan
gegevens. Bij de blade element theorie
wordt een oppervlak (bijvoorbeeld een

vleugel) opgedeeld in meerdere sec-
ties (1 tot 4 is gebruikelijk) en elke
sectie wordt weer verder onderver-
deeld in vele, bijvoorbeeld 10 aparte
subsecties. Daarna wordt de lift en
drag van elke sectie berekend en het
resulterende effect hiervan wordt toe-
gepast op het gehele vliegtuig. Als
deze procedure van opdelen in secties
wordt gevolgd zal het gesimuleerde
vliegtuig dichtbij zijn tegenhanger uit
het echte leven komen qua prestaties.
X-Plane is in staat tamelijk complexe
vliegtuigontwerpen te modelleren in-
clusief de afwijkende zoals helicopters
en X-Plane wordt daarom vaak inge-
zet voor het ontwerpen van vliegtui-
gen in de grote wereld.

Prepar3D werkt met de eerder ge-
noemde eenvoudige constructie van
enkele zwaartepunten/aangrijpings-
punten en verder de aanwezige vlieg-
tuiggegevens en bij vliegen in P3D is
daardoor het gedrag van het vliegtuig
versimpeld, dus vliegen in X-Plane is
leuker, spannender. MSFS2020 was
aanvankelijk gebouwd met dezelfde
uitgangspunten als P3D maar kreeg
daarvoor veel kritiek te verduren. In-
middels wordt bij Asobo, de maker
van MSFS2020, hard gewerkt aan een
verbeterd vliegmodel zoals in X-Pla-
ne. En Asobo heeft ongeveer 160
mensen in dienst tegen ongeveer 20
bij X-Plane. Ik bedoel maar.

Intussen wordt X-Plane geleverd voor
ongeveer 50 euro met daarin een aan-
tal interessante vliegtuigen en omdat

de aanschafprijs van X-Plane maar 50
euro is durf ik deze vliegtuigen die
meegeleverd worden wel freeware te
noemen.

Mijn grote liefde is de McDonnell
Douglas MD 80 en 82. De plaat op de
vorige pagina is de MD 82 en kijk
eens even wat een prachtige detaille-

https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_element_theory


ring. Wat een mooi sfeertje als je in de
stoel van de captain zit. De MD 80
kreeg de bijnaam Mad Dog, natuurlijk
door zijn initialen maar ook door zijn
klimvermogen als bij een raket en
door de gigantische hoeveelheid la-
waai. Bovendien was complete hand-
besturing vereist bij de take off en
landing. Een pilotenvliegtuig dat aan-
dacht vereist en dat is natuurlijk het
leuke ervan.

De Robin DR401 van Aerobask moet
je er gewoon in zetten. Mooie GA-kist
met toch betere prestaties dan de stan-
daard Cessna en een fraaie Garmin
1000. Als je bang bent voor de G1000
kan ik maar één advies geven: zet je er
overheen. De G1000 is een soort to-
verdoos waar veel, veel in mogelijk is.
Ga naar: https://aerobask.com/DR401.
Php

De Robin is echt voor sight seeing. De
ramen lopen tot vrij laag door en su-
persnel is hij niet. Alle tijd dus om om
je heen te kijken. Het geluid van de
Lycoming is gezellig.

Als je echt snel wilt, haal dan ook de
Lancair Legacy gemaakt door Aero-
bask in huis. Ik heb ‘m gratis kunnen
vinden ergens:

https://aerobask.com/legacyRG.php
Het lijkt wel alsof er in de Legacy ook
een soort G1000 gebouwd zit maar
het zijn gewoon ouderwetse klokken
maar dan omgebouwd tot moderne
glass cockpit varianten. De Legacy is
geschikt om de GTN750 te integreren.

Toch graag ouderwetse klokken? Van
die klokken waarvan je op aankunt?

Robin DR401

Robin DR401

Lancair Legacy

Lancair Legacy

Baron B58
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Als default zit de Baron B58 in X-Pla-
ne en dat is lekker vliegen.

Met de scenery ben ik maar net be-
gonnen en dat is altijd ingewikkelder
dan vliegtuigen dus veel plaatjes heb
ik nog niet. De plaatjes hier komen
van SimHeaven: https://simhea
ven.com/  en het leuke van SimHea-
ven is dat ze een compleet pakket le-
veren van zeven onderdelen.
Maar ik houd mij aanbevolen voor de
gouden tip in deze, de gouden tip voor
top freeware want ik wilde niet voor
minder gaan. Wordt vervolgd (eeu-
wigdurend).

Erik
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De 737-800 is prachtig zeker als je de modificatie van Zibo erbij zet. En
die modificatie is geheel freeware. Kijk even hier: https://forums.x-
plane.org/index.php?%2Fforums%2Fforum%2F384-zibo-b738-800-
modified%2F SimFlight.nl schrijft: ZIBO did it again! De nieuwste ver-
sie van hun 737 serie toestellen is hier gratis te downloaden voor X-Pla-
ne V11+. Het is een flinke download van maar liefst 2.6GB. Het
resultaat begint aardig de PMDG-standaard te naderen.
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Donderdag 7 oktober vloog de laatste KDC-10 die nog in dienst was van de-
fensie, zijn laatste afscheidsvlucht boven Nederland. Het veertig jaar oude
toestel heeft zijn dienst er op zitten en gaat na zijn laatste rondje boven Ne-
derland, naar Amerika vertrekken.

Laatste vlucht

Om 12.00 uur vertrok dit multi inzetbare KDC10 werkpaard, vanaf zijn basis
Eindhoven en maakte op niet al te grote  hoogte, zo tussen de 600 en 1200
meter zijn rondje Nederland via Volkel, Leeuwarden, Texel, Den Helder,
Schiphol, Rotterdam Airport, Woensdrecht, Breda en Gilze-Rijen. Aan het be-
gin van de middag, werd het vliegtuig na de landing op Eindhoven verwel-
komd,  door  twee crashtenders van de brandweer.  Dit gebeurt zoals het met
dit soort festiviteiten de gewoonte is, met een spectaculair watersaluut van
de brandweer.

Aankoop en ombouw

Omdat uw fotojournalist, een staat van dienst als Grond en Luchtfotograaf
bij de Koninklijk Luchtmacht heeft, was ik hierdoor ook zeer dicht betrokken
bij de ombouw van de  twee KDC-10’s bij Martinair. Ik was daarvoor heel vaak
op Schiphol om die hele ombouw op de gevoelige plaat vast te leggen. De
beide vliegtuigen  hebben een lange staat van dienst achter de rug. De kisten
werden in 1992 overgenomen van de toenmalige luchtvaartmaatschappij
Martinair. Na een ombouw tot tankervliegtuig, op Schiphol,  werden ze in
1995 officieel in gebruik genomen. Ik heb het genoegen gehad om ook al bij
de eerste officiële vluchten,  mooie foto’s te maken. De hoofdtaak van de
KDC-10’s was in feite het tanken van F16’s in de lucht, zoals er jaren geleden
nog naar oefengebied Goose Bay werd gevlogen. Ook voor het voorzien van
brandstof, aan de F16’s, tijdens oefenmissies of oorlogsmissies. De KDC 10’s
waren altijd en overal voor inzetbaar.

De twee KDC-10’s zijn in al die jaren ook vele malen ingezet bij humanitaire
hulpvluchten, naar vele landen in de wereld.  Onlangs werd het toestel nog
ingezet om mensen te evacueren vanuit Kaboel in Afghanistan.

European Air Transport Command.

De luchtmacht sluit een periode af waarin ze niet zelf meer beschikt over tan-
kervliegtuigen, maar deze komen voortaan uit een internationale samenwer-
king. Die taak van strategisch luchttransport is overgenomen, door een
internationale samenwerking binnen het European Air Transport Command,
Er zijn in totaal 9 nieuwe Airbussen 330 aangekocht, die hun diensten gaan
verzorgen voor zes deelnemende landen. Vier van deze tankvliegtuigen zijn
op de vliegbasis van Keulen-Bonn gestationeerd.

Met heel veel plezier denk ik terug aan de tijd, dat ik als fotograaf met deze
KDC-10’s de wereld rond vloog om foto-opdrachten uit te voeren, of als ik er
in de Back Seat met mijn  F16 piloot, in de buurt vloog en daarbij de mooie
foto’s kon maken als al die F16’s kwamen tanken. Met een selectie uit al die
mooie foto’s, wil ik u hierbij mee laten genieten van een exclusieve serie van
een aantal door mij gemaakte foto’s.

Tekst en foto’s, Henk van Dijk




