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Little NavMap op tweede
computer

Hennie Schneider vertelt hoe.
Natuurlijk heeft Gradus Hage-
man dat ook al verteld maar
misschien kan je dat niet terug-
vinden. Het is simpel met Lit-
tleNavconnect

X-Plane, hoe het alle-
maal zo gekomen is.
En waar we naartoe gaan. Verta-
ling van een artikel in PC-Pilot van
Austin Meyer, ontwikkelaar en ei-
genaar van Laminar Research.

Back to basics
Circuits vliegen en lan-
den in de nacht
Serie 3 Les 7

Peter Stark van de PC-Pilot,
vertaling

Uittreksel van de lezing van 25
oktober 2021 over LittleNav-
map door Gradus Hageman.
Nieuwere ontwikkelingen van
de laatste tijd.
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Verslag GA-bijeenkomst 18 novem-
ber.

Het kon in deze omstandigheden niet
uitblijven … ook bij ons kwam de discus-
sie over het al dan niet vaccineren los.
Argumenten over en weer maar een feit
is dat we wéér aan de basisregels moe-
ten voldoen. Het muterend virus vindt
steeds nieuwe dragers en verspeiders.
Maar daarvoor waren we niet naar het
Arendhuis gekomen.

Beloofd was dat we Little NavMap zou-
den behandelen. Dat we het LNM ven-
ster op een tweede of derde scherm
kunnen krijgen is geen probleem. Als
administrator oppakken en slepen.
Maarrr… hoe krijgen we LNM op een
tweede PC of laptop?  Op de een of an-
dere manier moet LNM dan kunnen on-
derhandelen met de FS. Grofweg zijn er
twee methodes. De oudst bekende is
WideFS dat als plugin verkrijgbaar is bij
FSUIPC van Peter Dawson. FSUIPC ver-
bindt de simulator met de buitenwereld.
WideFS laat een tweede PC of laptop
'denken' dat er ook FS op draait. Daar-
door kunnen beide PC's op gelijke voet
met elkaar communiceren via het net-
werk. FSUIPC is een soort SimConnect.
SimConnect zit verstopt in de simulator
en zorgt ook voor communicatie met de
buitenwereld.
Een tweede methode is wat gebruiks-
vriendelijker en zit in LNM. Zoek in de
hoofddirectory van LNM naar LittleNav-
Connect. Run de .exe en dan wordt er
een client - server situatie gecreëerd. De
PC met FS is dan server en de laptop
met LNM is dan de client. Het LittleNav-
Connect programma zoekt de FS en ver-
bindt, zodat data overgedragen kunnen
worden. Uiteraard moeten zowel client
als server in een netwerk zitten.
De vraag rees wat het voordeel is van
een dergelijke constructie. Nou, heel
simpel: door LNM op een andere pc te
zetten ontlast je de FS PC. Bijkomend
voordeel van een extra PC of laptop is

dat bijvoorbeeld Team-
speak ook daar een
plaatsje kan krijgen zo-
dat de zware audiobelas-
ting van de FS PC ge-
haald wordt. En dat heeft
nòg een voordeel: alle TS
communicatie gaat nu via
de aangesloten headset
terwijl de FS geluiden
gewoon via de pc speakers of - beter
nog - aparte versterker en boxen gaan.
Een vraag van Jan Kerkhove was hoe de
LNM data in de FMC geïnstalleerd kun-
nen worden. We weten dat LNM een
vluchtplan als .pln bestand wegzet. En
daar komen we op de kern van de zaak.
Als iets bewaard/gesaved wordt is het
wel fijn dat je weet wáár het terecht-
komt. De module in de FMC zoekt op
een specifieke plek op je PC naar een
pln-bestand. Als het pln-bestand daar
niet te vinden is heb je een probleem.
We gaven Jan wat huiswerk mee om te
kijken waar de eerder goed werkende
pln-bestanden staan en dan voortaan
goed te kijken waar het in LNM gemaak-
te pln gesaved wordt.

Al met al leuke en pittige onderwerpen
waar nieuwkomer Stefan Rau nog weinig
mee kon … Wel konden we onze erva-
ring bij hem kwijt wat betreft te kiezen
computer, flightsim en hardware. Ook
hier vlogen de argumenten over en
weer, overigens zonder in een stam-
menstrijd te belanden, en we hopen dat
hij een beeld heeft kunnen vormen om
daarmee weloverwogen zijn FS avontuur
aan te gaan. De Basiscursus is al gere-
geld en de indruk is dat het allemaal
helemaal goed komt.
Laten we hopen dat het met de corona-
perikelen ook weer goed komt zodat we
weer méér van dit soort bijeenkomsten
kunnen houden; want daarvoor komen
we in het Arendhuis!

Ron

Little NavMap op tweede computer

Afgelopen donderdag had ik in ‘s Heer Arendskerke een vraag
aan de menigte hoe ik een tweede computer aan kon sluiten om
daarop LittleNavMap te laten draaien omdat de grafische kaart
in mijn PC met drie schermen aan het eind van de mogelijkhe-
den was, dus was een vierde scherm geen optie.
Een suggestie was om het via LittleNavconnect (is onderdeel
van LittleNavMap) te proberen. Meer suggesties waren er niet. Dus zelf maar
verder uitzoeken geblazen. Het is me gelukt, ik heb een stappen plannetje ge-
maakt en aan Ron doorgestuurd. Die heeft mij dus weer verzocht om het ook
aan jou te sturen zodat jij het voor publicatie in de Notams kan gebruiken.

Het stappenplan is als volgt:

- Zorg dat beide PC’s zijn aangesloten op hetzelfde netwerk (Wi-Fi, Ethernet)
- Start Flight simulator op je host PC
- Start LittleNavconnect op host PC, er verschijnt nu een kader met daarin de
naam van de host PC, het IP adres en het poortnummer.
- Start LittleNavmap op de slave PC en ga in de menubalk naar: Gereedschap-
pen >Flight Simulator Connection > Remote/Netwerk.
-Vul hier het IP adres en het poort nummer van de host PC in en klik daarna
op verbinden.
- Hierna verschijnt het vliegtuig van PC 1 in LittleNavmap op PC2. Dus eigen-
lijk appeltje-eitje.

Hennie Schneider



Het was terug in 1989 dat ik een sta-
ge deed in Zuid Californië en een in-
strumenten opfrisvlucht maakte in
San Diego. De air traffic controllers
gingen een stuk sneller dan ik ge-
wend was in South Carolina, dus ik
had het moeilijk het allemaal bij te
houden en was daardoor genood-
zaakt vier tot vijf keer op te gaan om
heelhuids door mijn opfriscursus voor
instrumentvliegen te komen. Vrij snel
nadat ik de bijeenkomsten daar had
verlaten realiseerde ik mij dat ik de

mogelijkheid wilde hebben om in de
flight simulator mijn praktijk op peil te
houden zodat de vliegtests in de ech-
te wereld slechts een formaliteit zou-
den zijn. De FlightSimulator van
Microsoft was niet flexibel genoeg om
in de Piper Archer, waarin ik in de
werkelijkheid vloog, te stappen en
hem te vliegen. Dus besloot ik om zelf
een flight simularor te maken. Dat
was hoe ‘Archer-II: IFR’ ontstond.
De volgende truc moest worden hoe
een flight model in elkaar gezet moest

worden. Piper was niet zo goed om
alle stabiliteitafgeleiden, acceleratie-
cijfers, enz. te publiceren dus de eni-
ge manier die ik kon bedenken om
het vliegtuig te simuleren was om het
mathematisch gezien uit elkaar te ha-
len in een grote hoeveelheid kleine
stukjes en uit te vinden wat de krach-
ten zijn die op elk van die stukjes wer-
ken, gebruik makend van standaard
aerodynamische theorie. En ik kon
eigenlijk niet weten dat ik iets aan het
heruitvinden was genaamd ‘blade-

element theory’, een concept dat voor
het eerst werd ontwikkeld in 1878 en
bedoeld was voor scheepsschroeven.
Ik had deze mathematische Piper Ar-
cher vrij snel de lucht in en goed vlie-
gend maar het kostte mij ook niet veel
tijd om uit te vinden dat de Piper Ar-
cher precies dezelfde natuurwetten
volgt als alle andere vliegtuigen.
Alles wat iemand maar hoefde te
doen was de geometrie van elk wille-
keurig vliegtuig in te voeren dat ik
noemde aeroplane ‘X’. Dus zo werd

X-Plane, hoe het allemaal zo gekomen is
en waar we naartoe gaan. Vertaling van een artikel in PC-Pilot van

Austin Meyer, ontwikkelaar en eigenaar van Laminar Research.



X-Plane geboren en komt het aan zijn
naam. Sinds toen hebben wij natuur-
lijk een 11 belangrijke en voor het pu-
bliek bekende updates meegemaakt
en misschien wel een honderdtal klei-
nere. Deze updates hebben natuurlijk
het werken van en de nauwkeurigheid
van de grafische elementen verbe-
terd, werden er meer vliegtuigen en

luchthavens toegevoegd werden er
ontelbare verbeteringen ingebouwd
zoals multiplayer vliegen, werd er een
nieuwe interface gemaakt, networking
en een ondersteuning voor meerdere
monitors, virtual reality, enz., enz. Dat
waren 32 jaren en ik begin nu eigen-
lijk pas warm te draaien.

Als ik dit schrijf hebben wij net video’s
uitgebracht die nieuwe belichtingen
en bomen laten zien die we net heb-
ben gecodeerd en die spoedig zullen
worden uitgebracht, met video’s van
wolken, water, terrein en nieuwe
vliegtuigen en dat alles komt spoedig
uit waarvan sommige waarschjnlijk al
als dit artikel verschijnt (Google the

X-Plane YouTube channel om ze te
bekijken).
Maar laten we nu praten over een X-
Plane van verder in de toekomst wat
mij gevraagd werd om over te schrij-
ven in dit artikel.
Laat ik beginnen met hoe het voor mij
voelt om eem echt vliegtuig in de ech-
te wereld te vliegen. Elke keer als ik

Sikorsky S-76 cockpit bij het invallen van de duisternis. X-Plane 11’s Cirrus SI-50 vliegend boven Atlanta.

Een voorbeeld van de X-Plane Europese autogen en wegenHet hoofd instrumentenpaneel van de King Air C90B in X-Plane 11.



een vliegtuig loop om ermee te gaan
vliegen doe ik dat met een een gevoel
van onzekerheid. Wat zal er deze
vlucht gaan gebeuren? Er moeten
heel wat dingen goed gaan om nog
aan één stuk te blijven als de brand-
stof op is en een handvol alternatieve
plannen een rol gaan meespelen als
er iets verkeerd gaat. Zal het vliegtuig
ons op een of andere manier in de
steek laten? Zoals het gebed van ou-
dere piloten gaat: ‘God, als ik een
mankement krijg in de apparatuur op
deze vlucht laat het dan de Hobbs
meter zijn (de meter die bijhoudt hoe-
veel uren we werkelijk vliegen met de
kist)!’ Liever niet dat iets belangrijkers
mis gaat zoals de voortstuwing of de
drukcabine waardoor er niet meer
mee te vliegen is of waardoor ik mijn
weg niet meer kan vervolgen. Of iets
waardoor het niet langer mogelijk is
het vliegtuig onder controle te hou-
den, zoals het systeem voor de be-
sturingsvlakken. Of iets dat mij op het
verkeerde been zet bijvoorbeeld door
de instrumenten. Of wanneer het
vliegtuig helemaal in orde is maar
moeder natuur niet gelijk opgaat met
wat ik zou willen. Van hevige on-
weersbuien weten we dat zij in staat
zijn om vliegtuigen letterlijk in stukken
te scheuren tijdens de vlucht en ijs
kan vliegtuigen veranderen in machi-
nes waarvan het vliegkarakter niet
meer te herkennen valt. En wat als
het weer in orde is maar air traffic
control in de war is en mij tot verve-
lends toe vectors geeft die mij van
koers brengen of nog zorgwekkender,
in de richting van een ander vliegtuig
stuurt? En wat als geen enkele van
deze dingen verkeerd gaat maar het

vliegveld gesloten blijkt te zijn om een
of andere reden als we daar aanko-
men  zoals onderhoud of een vlieg-
tuig met het onderstel nog ingetrok-
ken midden op de landingsbaan? En
wat als het vliegveld geen brandstof
blijkt te leveren en zo de opties voor
onze volgende vlucht ernstig worden
beperkt nog voordat de vlucht zelfs
begonnen is? Al deze dingen zijn mij
eerder in een of andere manier over-
komen. Wat is ervoor te zeggen dat
nu toch wel alle mij toebedeelde pech
is opgebruikt?
En dan laten we dat vraagstuk van
geluk en ongeluk achter ons en gaan
we naar de volgende vraag: als elk
ander systeem in de wereld correct
functioneert, ga ik dan mislukken op
dit project dus het netjes vliegen van
het vliegtuig? Ik heb nog nooit een
vlucht helemaal perfect weten te ma-
ken dus wat laat mij dan denken dat
dit de eerste keer zou zijn? Dus elke
vlucht in een echt vliegtuig wordt be-
gonnen met een zeker gevoel van
spanning. Laten we zeggen dat je
nog bezig bent met het voorbereiden.
Je zit in de cockpit en de motor draait
stationair. Met het systeem opge-
warmd en draaiend is alles inzetbaar
met de toppen van je vingers aan een
paar besturingscommando’s voel je je
ineens een stuk beter over de vlucht,
maar het schaakspel begint op het
moment dat de wielen loskomen van
de grond.
Het weer verandert langzaam wat bij-
draagt tot een steeds veranderend
vier-dimensionaal schaakbord. Stor-
men (onweersbuien vert.) bouwen
zich op op bepaalde locaties (twee
dimensions) en stijgen (de derde di-

Zo ziet de cockpit van de Cessna 172 in X-Plane 11 eruit bij nacht.

Opname van de buitenkant van X-Plane 11’s Sikorsky S-76



mensie) ontwikkelend en zich ver-
spreidend (de vierde dimensie). Het
zicht verbetert (of verslechtert) op de
plaats van bestemming. De tempera-
tuur van opvriezen waar ijs zich kan
vormen op je vliegtuig kan dichterbij
komen (of juist niet). Fronten kunnen
binnentrekken of verdwijnen uit je re-
gio van bestemming. De wind neemt
af of neemt toe in de loop van de
vlucht en hoe zullen de windsterkte
en -richting zich verhouden tot de ba-
nen die tot je beschikking staan? De
zon komt op of gaat onder en veran-
dert de verlichting van het landschap
compleet over het hele ‘speel’-gebied.
Dus je tegenstander in dit schaakspel
is moeder natuur en ze heeft ontelba-
re stukken die ze tegen je kan gebrui-
ken en ze kan ze allemaal uitspelen,
langzaam maar ook allemaal tegelijk.
Je voordelen in dit schaakspel zijn
vrijheid en snelheid. Je vliegtuig is je
koningin die zich over lange trajecten
in alle richtingen kan verplaatsen.
Dus het is jouw dame tegenover een
tegenstander die al zijn stukken lang-
zaam maar tegelijkertijd verplaatst.
Maar hoe lang houdt je koningin het
vol deze snelle bewegingen over het
hele bord? Je vliegtuig heeft een aan-
tal beperkingen in prestaties en op dit
moment werken alle systemen wel
maar hoe lang nog? Elk systeem in
een vliegtuig slijt dat weten we. Dienst
weigeren is in de werkelijkheid onver-
mijdbaar tot op zekere hoogte.
Airspaces blokkeren een paar van je
mogelijkheden met de dreiging van in
aanraking komen met de wet.
Air traffic control blokkeert een paar
van je opties met de begrijpelijke drei-
ging van je eigen tekortkoming om

goed samen te werken.
Het verkeer in de lucht
zelf blokkeert een aantal
van je mogelijkheden
met de dreiging van …
umm … bovenop ze te
botsen. Dus je doel is
om op een bepaalde be-
stemming op het
schaakbord te komen
met alle bovengenoem-
de (en meer) tegelijker-
tijd een rol spelend.
De enige zekerheid is
hoe lang de partij duurt.
Over een bepaalde niet
al te lange periode zit je
zonder brandstof. Die
tijdslimiet was doelbe-
wust gekozen met je be-
stelde brandstof voordat
je aan het spel begon en
er was vanuit gegaan
dat er niets mis zou
gaan met je vliegtuig …
of met jou.
De straf voor dit spel
verliezen kunnen tame-
lijk hoog zijn dus elke
landing en het daarna vastzetten van
het vliegtuig is reden voor een klein
feestje of in elk geval nog even diep
doordenken over de vlucht. En dit ge-
voel krijg ik helemaal niet als ik in een
flight simulator vlieg. Tot nog toe.
De gesimuleerde wereld is statisch, ik
heb er de volledige controle over en
er zijn geen kosten als ik de samen-
werking met air traffic control ver-
waarloos, niet al te serieus neem of
zelfs als ik crash. En dat is dus de
volgende grens in de flight simulator
waarmee we ons bezig moeten gaan

houden als we de sensatie van vlie-
gen over gaan brengen naar de per-
sonel computers. Het is duidelijk dat
ik met X-Plane de komende jaren de-
ze vliegsensatie wil overbrengen naar
mijn klanten.
Dus hoe doen we dat? Dat is de
vraag die ik wil proberen te beant-
woorden in de komende jaren. Op de
FlightSimExpo zullen we onze volgen-
de generatie rendering en flight model
engines tonen en die zullen het plat-
form zijn waarop ik hoop een onvoor-
spelbare wereld te bouwen, zoals dat

in de realiteit nu eenmaal bestaat.
Austin Meyer - oprichter en eige-
naar van Laminar Research.

Een indrukwekkend gezicht op EHAM Amsterdam Schiphol met nachtverlichting.



Alle voorgaande oefeningen in deze se-
ries waren bedoeld om basismanoeuvres
nog eens grondig door te nemen in de
ons vreemde omgeving van de nacht.
Veilig circuits vliegen en landingen beho-
ren tot de sleutelvaardigheden die elke
piloot leert omdat hierin een brede com-
binatie van manoeuvres binnen een be-
perkte ruimte in de lucht in een kort
tijdsbestek wordt uitgevoerd.

Alles komt samen

Binnen de paar minuten die nodig zijn
voor het vliegen van een circuit en te
landen moeten we nu achtereenvolgens
uitvoeren: take-offs, de klim, een bocht
maken tijdens de klim, dan straight and
level, afdalen en een bocht maken tij-
dens de afdaling en dan de landing. Dus
het steeds overstappen van kijken naar
buiten naar het scannen van de instru-
menten en dan weer terug moet vaak en
tijdig gedaan worden. Het helpt als je de
flight simulator start op een groter GA-
veld uitgerust met nachtverlichting en
omgeven door goed verlichte buitenwij-
ken.
Een snel kijkje in een online almanac
helpt je een dag te kiezen waarop een
heldere maan wordt verwacht die op-
komt kort nadat de zon is onder gegaan.
Pas de flight simulator eenvoudigweg
aan zodat de tijd is ingesteld op onge-
veer 30 minuten voordat het donker
wordt. Zoals we al eerder hebben gezien
worden de taken makkelijker als je een
vliegtuig neemt waaraan je al gewend
bent.

Take-off en dwarswind

Een plaatje kan dan meer waard zijn
dan duizend woorden maar het onderste
plaatje hier meteen rechts kan ook een
paniekaanval veroorzaken. Het is een
poging om op een rij te zetten alle mo-
gelijke fasen van visueel (geel) of in-
strument (rood) vliegen die van je
gevraagd worden bij een circuit, samen

met de doorslaggevende punten waar de
piloot gevraagd wordt beslissingen te
nemen die gevolgen hebben en of be-
sturingscommando’s in te voeren. Ter-
wijl het allemaal op het eerste gezicht
ingewikkeld lijkt zal duidelijk worden, als
je gewoon doorgaat met vliegen in de
simulator en je doorgaat deze tutorial te
lezen hoe logisch het eigenlijk allemaal
in elkaar zit.
Draai de baan op met de landingslichten
en strobes aan (vroeger noemden we
dat zwaailichten) en lijn zorgvuldig op.
Nachtvliegen vraagt om wat discipline
en pecisievliegen dus ga niet zitten
haasten en overtuig je ervan dat je met
de neus ook precies in de richting van
de middenstreep staat. Geef dan lang-
zaam maar resoluut gas en start je ta-
ke-off run en zorg dat je op die centre-
line blijft. Roteren, take-off en de eerste
klim (initial climb) is precies hetzelfde
als we in de voorgaande afleveringen
hebben gedaan. Dat houdt in dat we
bevestiging moeten krijgen bij het scan-
nen van onze klokken dat we inderdaad
klimmen en niet het slachtoffer zijn van
een van die zinsbechoogelingen die we
eerder hebben bestudeerd.
En onze eerste werkelijke uitdaging ko-
men we tegen als we de bocht beginnen
naar de crosswind leg. Op 500ft AGL
(Above Ground Level) en terwijl we onze

Back to basics
Circuits vliegen en landen in de nacht
Serie 3 Les 7



blik gericht houden naar buiten, buiten
de cockpit, check je of de crosswind leg
vrij is van ander verkeer en zet je mooi
geleidelijk een hellingshoek in van 15°
(de afbeelding van de turn indicator op
de vorige pagina) en zit je in de bocht in
de klim. In deze bocht scan je de instru-
menten even snel om zeker te weten dat
je inderdaad correct klimt in een correc-
te bocht.
Als je nog op ongeveer 10° af zit van je
heading voor de crosswind leg, start dan
een geleidelijke roll zodat je vleugels
horizontaal (wings level) bereikt hebben
op het punt dat je de crosswind heading
hebt bereikt. Nog een snelle check van
je klokken moet je ervan overtuigen dat
je nog steeds in de rustige klim zit. Als
op een bepaald moment het scannen

een afwijking laat zien, pas dan de stand
van je vliegtuig aan, trim weer en scan
nog een keer snel om te zien of je nu

wel in de juiste configuratie zit. Om het
allemaal simpel te houden zullen veel
piloten overgaan tot ‘level off’ op circuit-

hoogte (1.000 AGL) voordat ze draaien
naar de downwind leg. Om dit te doen
maak je weer gebruik van AAPT (weet je
nog? Attitude, Airspeed, Power, Trim)
voor level off om zeker te zijn dat je
straight and level bent voordat je verder
gaat. Als je vindt dat je hierdoor te ver
op de downwind leg terechtkomt kan je
daarvoor in de plaats oefenen op draai-
en naar downwind met level off op cir-
cuithoogte gecombineerd met de
bochtenmethode zoals hieronder be-
schreven.

Downwind

Zo, nu is het verder je blik op de omge-
ving buiten de cockpit met weer de
check op conflicten op de downwind
voordat je in een ‘standard left turn’
rolt. Wat zeg je? Wat is ‘standard’? We
zullen de redenen waarom in een latere
aflevering van Back to Basics behande-
len maar voor dit moment hoeven we
alleen maar te weten dat een relatief
vriendelijke standard rate turn een plot-
seling vallen van de neus minder in de
hand werkt op het moment dat we in de
bocht rollen. Bij ongeveer 120knopen is
dit rond de 19° hellingshoek maar wij
gaan hier als vrienden met elkaar om
dus laten we zeggen 20°.
We zullen deze standard rate turn in de
rest van het circuit (en in de verdere IFR
training) gebruiken, dus zul je tevreden
zijn te zien dat er een klok is die we
kunnen gebruiken bij onze instrument
scans waar we snel de bevestiging krij-
gen dat we inderdaad met de bedoelde
rate de bocht maken. Op de vorige pagi-
na zag je de turn en balance indicator
die we gebruiken voor instandhouding
van een gebalanceerde vlucht. Waar het
om gaat zijn de met pijlen aangegeven
markeringen op de buitenring. Als we
een hellingshoek hebben in een uitgeba-
lanceerde vlucht waar de vleugeltips
deze markeringen ‘aanraken’ weten we
dat we in een standard rate turn zitten.
Easy peasy! Dus, als we als vaste prik

Piloten van regionale vluchten maken gebruik van nachtvliegtechnieken op
bestemmingen waar volle instrument landingssystemen niet voorhanden zijn.

Een ‘zacht veld’ landing (grasbaan) met nog een beetje gas erop zal je landing
in het donker verbeteren.

Mik je approach zo uit dat je iets ver-
der op de baan terechtkomt dan je bij
daglicht zou doen.

Vlieg in het begin circuits bij moderne
buitenwijken dat is eenvoudiger dan
in een afgelegen donkere omgeving.



de turn and balance indicator in onze full
scan opnemen, kunnen we zekerstellen
dat we niet in een spiraalduik terecht
komen of uit onze bocht ‘wegzwemmen’.
En net zoals eerder willen we weer te-
rugrollen uit de bocht ongeveer 10°
voordat we de downwind heading be-
reikt hebben. Eenmaal gesetteld op de
downwind heading doen we nog even
een instrumenten scan er tussendoor
om te zien of alles oké is met de wereld
om ons heen en met het circuit.
De workload bij de laatste twee legs kan
behoorlijk intens zijn zo ‘s nachts zeker
als er maar weinig maanlicht is dus het

eerste stukje van de downwind geeft je
pas weer gelegenheid om een beetje te
relaxen. Een beetje. Geniet hiervan, van
dit moment en laat de mooie plaatjes
om je heen op je inwerken.
Terwijl je dit doet check je de afstand
tot de baan waarbij je gebruik maakt
van bepaalde punten op je vleugel als
gids. Het plaatje hier meteen links is
hier een voorbeeld van (om alles een
beetje duidelijk te houden heb ik ge-
bruik gemaakt van bijgewerkte dagop-
namen). Als je wat dichterbij de baan
wilt uitkomen verleg dan je heading een
beetje op deze downwind leg. Als je juist
verder van de baan wilt zijn verleg je de
heading juist naar de andere kant en
houd in de gaten hoe je voortgang is.
Als je circuits vliegt in hetzelfde type
vliegtuig overdag heb je al een vrij goed
idee van de nuttige zichtbare referentie-
punten om op een gepaste afstand uit te
komen. Je kan precies die referentiepun-
ten ook ‘s nachts gebruiken.
Ongeveer op de helft van de downwind
maal je de checklist af voordat je weer
een snelle scan van je klokken maakt

om zeker te zijn dat je niet per ongeluk
van je koers bent afgeweken en of je
hoogte niet is veranderd. Dit is vooral
belangrijk als je in een kist vliegt met
intrekbaar landingsgestel omdat de ex-
tra luchtweerstand die je ondervindt bij
het zakken van het landingsgestel bijna
zeker leidt tot een vermindering van
snelheid met als gevolg een verandering
van helling van de neus (pitch) en van
je hoogte. Je moet hier vooruit denken
en weer gebruik maken van AAPT om
terug te komen naar straight and level
met de wielen nu uitgeklapt.

Het punt waar we onze bocht naar de
base leg maken is kritisch, dus we moe-
ten gewoon met kijken onze positie ten
opzichte van de landingsbaan checken.
Een betrouwbare manier om te checken
of je op de juiste afstand zit van de
baandrempel is de breedte van je vleu-
gel als leidraad te nemen. Het tweede
plaatje in de linkerkolom (wing chord)
laat zien hoe bij dit vliegtuigtype de
breedte (koorde) van de vleugel één
keer ‘erachter geplakt’ ons de juiste po-
sitie oplevert om naar de base leg te
draaien. Als we te vroeg draaien zullen
we te hoog uitkomen op de final ap-
proach en dan moeten we al te vroeg de
flaps uitzetten en misschien ook gas
terugnemen. En dat is niet ideaal zeker
niet ‘s nachts als ons zicht beperkt is.
Maar als we te laat draaien komen we
ook in een onwenselijke positie waar de
approach lang en vlak zal zijn met zak-
ken van de flaps uitgesteld en een hoge-
re zetting van het gas.

Base en finals

Houd je positie ten opzichte van de baan
voortdurend in de gaten bij deze bocht
naar de base leg met regelmatig een
blik op de klokken. Plotselinge verande-
ringen in de stand van het gas, stand
van de neus en snelheid zijn maar al te
makkelijk het begin van illusies bij de
piloot op een moment dat de ruimte
tussen de grond en de piloot zich begint
te sluiten. Terwijl je doorgaat met regel-
matig je klokken te checken houd je je
blik steeds meer naar buiten gericht
naarmate je de grond steeds meer na-
dert bij dit laatste stukje van het circuit.
Ook op het moment dat je de bocht naar
finals indraait moet je je realiseren dat
je nu nog maar 500ft boven de grond zit
en vermijd daarom plotselinge verande-
ringen in helling, pitch of snelheid. Werk
toe naar het uitzetten van de flaps op
250ft AGL of vroeger en ga nog even
voor de laatste keer over de klokken
voordat je je volledig concentreert op de

Leer de visuele referentiepunten om je
te helpen bij een netjes gevlogen cir-
cuit. Zie ook:
https://flightsimzeeland.files.wordpres
s.com/2017/12/peter-stark-basics-
7.pdf

En net zo, begin aan de bocht naar
base leg waar je gebruik maakt van de
vleugelkoorde.

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

Erik

Het approachpad in een vroeg stadium
opzetten is de sleutel tot een gladjes
verlopende landing.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2017/12/peter-stark-basics-7.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2017/12/peter-stark-basics-7.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2017/12/peter-stark-basics-7.pdf


landingsbaan en de laatste fasen van de
approach.

Landing

De reden waarom we deze eerste nacht-
circuits starten vlak voor zonsondergang
is dat zo de eerste paar landingen ge-
maakt worden met gebruik van onze
vertrouwde flare en kijk op het perspec-
tief van de baan terwijl we toch ook al
steun hebben aan de lichten langs de
baan. Bij piloten die nieuw zijn in nacht-
landingen is vaak een tendens herken-
baar om te hoog de flare in te zetten.
De truc is om goed utgetrimd te zijn in
de landingconfiguratie ruimschoots voor
de touchdown en het vliegtuig dan sim-
pelweg naar de flarehoogte te vliegen.
Op dit punt draai je langzaam het gas
dicht terwijl je de neus slechts een paar
graden omhoog brengt en je het vlieg-
tuig zich langzaam laat settelen of naar
de baan laat ‘vliegen’.
Een nuttige tip is dat je nachtlandings-
techniek moet gaan lijken op ‘soft-field’
landen dus op de manier zoals je zou
landen op zachte grasbanen. Om dat te
bereiken nader je de baan zoals hierbo-
ven beschreven en houd je iets meer
gas erop dan je zou doen bij de flare bij
daglicht en zet je het vliegtuig langzaam
en ‘met gevoel’ op de baan. Het vraagt
van een piloot behoorlijk wat zelfver-
trouwen (of dwaasheid) om het op een
‘full stall’ landing te wagen zo in het
donker en hoewel deze zachte baan
techniek wat meer baanlengte vraagt zal
je hoogst waarschijnlijk een comfortabe-
le landing maken die imponeert. Als je
doorgaat met wat meer circuits er door
te jassen ga je dan niet haasten om
weer op te stijgen. Concentreer je op
het volgen van de centerlijn als je de
flaps omhoog brengt, trim opnieuw en
ga daarna soepel en gelijkmatig naar vol
gas. Zoals bij je eerste take-off moet je
nu rustig overgaan van over de baan
rollen naar een vriendelijk klim zoals
eerder beschreven.

En nu naar buiten en oefenen

Je beschikt bijna over alle vaardigheden
die je nodig hebt voor veilig vliegen op
zicht in de nacht. Ga tot het verschijnen
van de volgende aflevering oefenen in
circuits vliegen totdat het gladjes en
precies gaat en je landingen perfect zijn.
En denk er eens over na circuits te vlie-
gen bij nachten zonder maanlicht. Als je
eenmaal een ace bent introduceer dan
een lichte dwarswind zo nu en dan lage
bewolking of landen zonder landingslich-
ten om jezelf verder te testen. De vol-
gende aflevering gaan we deze Serie 3
en nachtvliegen samenbrengen door het
voorbereiden van een nacht- VFR navi-
gatie-oefening.

Omdat de ontwikkeling van flight simulators gewoon doorgaat is verlichting
‘s nachts niet langer een onderwerp dat nog verder moet worden uitgewerkt.
Verlichting van de cockpit en het platform wordt steeds realistischer.

Veel van de nacht vliegen skills kun-
nen direct overgebracht worden naar
het leren van IFR skills (volgt).



Uittreksel van de lezing van 25 oktober 2021 over LNM door Gradus Hageman.  Nieuwere ontwikkelingen van de laatste tijd.
Het betreft zoals gezegd  o.a. nieuwe functies uit 2.6 die uitgewerkt zijn maar ook enkele voorbeelden van veel voorkomende instellingsfoutjes. Na de
diverse updates in de versie 2.6.XX, meestal ingegeven door problemen met en integratie van MSFS functionaliteit in Little NavMap is Alex weer bezig

nieuwe features te ontwikkelen. Tzt zal daarvan wel een BPXXX V2.8 uit
voortvloeien.
Als teaser een foto van MSA (Minimum Safe Altitude) display op de map
rondom een vliegveld. Behoorlijk functioneel zou ik zeggen.

Dit zijn de onderwerpen. Het lijkt wat onsamenhangend bij elkaar ge-
zocht maar hier krijg ik regelmatig vragen over en dat wil ik graag onder
de aandacht brengen:

Enroute: koers en afstand, bearing en distance to, voortgang of progress venster,
windveren en vanen, ware en magnetisch noorden, heersende wind en head or
tailwind, enkele knoppen die verwarring kunnen veroorzaken, nacht en schemer
zone op de kaart.

Voorbereiding voor de daling: EFB, electronic flightbag en LNM, userpoints - VRP’s
visual reference points, recht voor de baan met create approach, flight plan eleva-
tion profile, runway kiezen, prefers runway 23.

Extra: LNM Installatie (van een nieuwe versie) is eenvoudig, schuivende informa-



Nacht en schemer zone op de
kaart.
Met deze instellingen kun je de nacht-
en schemerzone op de kaart weerge-
ven. Realtime, simulator tijd of eigen
tijd, het kan allemaal. Zelfs de tijdzone
van de overgang wordt aangegeven. Via
Opties kun je de donkerheid van de
schaduw instellen.

Airspaces als ongewenst feno-
meen op je map,
schakel dit simpel uit met deze knop.

Op de plaat hieronder zie je de Mi-
nimum Off Route Altitude (MORA).
In de reële wereld kan je beter niet be-
neden deze hoogtes overvliegen. Je
kunt de getallen ook gebruiken om ze-
ker te zijn dat er geen berg in de weg
staat. Als je dit lastig vindt op de map
dan schakel je het met de desbetreffen-
de knop uit.

Windveren en vanen. In de meteoro-
logie worden beide gebruikt (af-
beelding volgende pagina).
Een windveer toont de richting waar de
wind vandaan komt. Een windvaan wijst
de richting waar de wind heen gaat. De
gele windvaan geeft de heersende wind
op vliegtuig hoogte aan die inde
flightsim heerst. Deze windvaan ver-
dwijnt samen met je vliegtuig van

de map als je op het gele vliegtuig picto-
gram klikt. Zonder moving aircraft wordt
het navigeren nog realistischer. De
zwarte windveer activeer je op de map
met het desbetreffende pictogram uit
de taakbalk. Je ziet dan een menu
waarmee je het moment van verschij-
nen van de windveer kunt beinvloeden.
Ook bepaal je hiermee welke hoogte-
wind je wilt gebruiken. Deze windgege-



vens worden van het internet gedown-
load (NOAA). Meer over het weer
in LNM, zie BP 43.

Ware noorden en magnetisch noor-
den.
Als je wilt navigeren zonder vliegtuig op
de map zul je exacte gegevens voor na-
vigatie moeten gebruiken. Dan dien je
rekening te houden met het verschil
tussen het ware en het magnetische
noorden.
Deze gegevens vind je in het informatie-
scherm als je bv. DMR Kaunis aanklikt.
Je ziet dat de afwijking t.o.v het ware
noorden op deze locatie 11.5° Oost
bedraagt. De ware heading naar het
baken is 309° maar omdat je kompas
de richting naar het magnetische noor-
den aangeeft zul je 11.5° van de koers
moeten aftrekken om het DME baken
te bereiken dus ≠295°Als je de kom-
pasroos geactiveerd hebt zie je het ver-
schil tussen het ware Noorden en
Magnetisch noorden ook grafisch terug.

Voortgang of Progress venster (zie volgende pagina)



Voortgang of Progress venster

Vluchtgegevens van het vliegtuig.

Het venster Progress geeft je veel infor-
matie. Je ziet gegevens over de af-
stand/ tijd en brandstof tot de
eindbestemming.

Top of descent is wel afhankelijk van
een vliegplan en performance file van je
kist. (zie BP-048)

Next Waypoint op de route. Veel koers-
gegevens vind je hier terug zoals koers
naar het waypoint maar ook de koers
die je feitelijk vliegt. De Cross Track dis-
tance is de afwijkende afstand van het
vliegtuig tot de koerslijn/leg van het
vliegplan.

Aircraft
Idealiter is de heading van je vliegtuig
ook de koers die je vliegt. Echter, de
wind oefent vaak een kracht op het
vliegtuig uit waardoor de neus een an-
dere stand heeft dan koers die je
vliegt. Het verschil zie je in de Heading
en Track, de zgn. opstuurhoek of crab-
angle.

Altitude:
Hier kun je o.a. de hoogte boven de
grond terug vinden. Handig in bergach-
tig gebied. Ook dit is realtime.
In de volgende versie 2.8 krijgt de ge-
bruiker de mogelijkheid zelf te bepalen
welke informatie in het overvolle pro-
gressvenster zichtbaar zal zijn.

Bearing and distance to:
Als je van A naar B vliegt wil je soms afwijken van de route, een ander vliegveld
aanvliegen of eenvoudig weten op welke afstand en bearing (track) een bepaald
punt op de map ligt.
Voorbeeld: je wilt de afstand en richting weten van je vliegtuigpositie tot het VOR
baken GMH. Klik op het VOR baken en het venster “Informatie” opent zich. Je ziet
onder de naam Germinghausen de Bearing and distance verschijnen tot je vlieg-

tuig. Deze getallen zijn realtime. D.w.z. dat de getallen constant worden herbere-
kend en getoond als er verbinding met de flightsim is. Ook in de tooltip.
Behalve VOR bakens kun je de volgende map items aanklikken: NDB- Vliegveld
pictogram – Waypoints – Userpoints en de ILS veer. NB; de ILS veer geeft alleen
de afstand en track tot de threshold. Wil je een willekeurige positie op de kaart
bepalen dan gebruik je de Measurements line. Dit is niet realtime.



Heersende wind en Head or Tail-
wind in het vliegplan.
Als voorbereiding op een vlucht is het
handig als je per leg in het vliegplan de
windrichting/kracht en de effecten
daarvan terug kunt zien. Let op: dit zijn
statische gegevens. De snelheid waar-
mee je van A naar B vliegt is mede af-
hankelijk van de wind. Met een recente
update van LNM in 2021 kun je in het

vliegplan ook de heersende winddata
(NOAA data) terugvinden in het vlieg-
plan. Je ziet dat de wind op het leg rich-
ting DF149 uit het westen waait 271°
met een kracht van 20kts. Elke leg van
het vliegplan heeft een eigen wind bere-
kening die afhankelijk is van de geogra-
fische positie van het waypoint en de
hoogte in het luchtruim. In de kolom
“Altitude ft” van het vliegplan staat de

hoogte die maatgevend is voor de wind-
bepaling.
Ga je de kruishoogte in het vliegplan
verhogen/ verlagen, dan zal dit bijna
altijd andere windgegevens opleveren.
Het effect dat deze wind op het vliegtuig
heeft zie je terug in de volgende kolom
“head or tailwind”. Het vliegtuig heeft
een 18kts hogere grondsnelheid gekre-
gen dankzij de genoemde wind. Je ziet

het driehoekje naar boven wijzen dat
aangeeft dat je meewind hebt.
LNM registreert in het vliegplan de ef-
fecten van het NOAA weer dat ongeveer
overeenkomt met de realiteit. Het heeft
alleen zin deze gegevens te monitoren
tijdens een vlucht als je ook met Real-
weather vliegt. (Active sky bv.)

LNM en voorbereiding voor de da-
ling. EFB, Electronic flightbag en
LNM
LNM kan je prima informeren betreffen-
de data die voor de daling en landing
noodzakelijk is. Alle SID/STAR en arri-

vals kun je op de kaart displayen en in
het vliegplan raadplegen. Maar soms is
het toch noodzakelijk te kunnen be-
schikken over formele vliegkaarten om-
dat hier meer informatie uit te halen is.
In de luchtvaart ben je verplicht over

adequaat kaartmateriaal te beschikken.
Vroeger op papier, tegenwoordig in
elektronische vorm dankzij de EFB elek-
tronic flight bag (elektronische vlieg ba-
gage – lees kaart materiaal en meer).
Je ziet hier hoe het in de praktijk gestal-

te krijgt mbv van een tablet. Welnu,
LNM kan dit kaartmateriaal op afroep
beschikbaar hebben.
Dit gaat niet vanzelf. Maar de structuur
heeft LNM wel aan boord. Zie de foto op
de volgende pagina.



Hoe kun je nu vanuit LNM de juist ILS
landingskaart displayen? How do you
do that? De basis is een specifieke map
met jouw gewenste inhoud die LNM kan
herkennen en uiteraard gekoppeld is
aan het vliegveld van aankomst. In ons
geval maken we een map aan voor
EHGG kaartmateriaal. Bij installatie van
LNM wordt een map “Little Navmap Fi-
les” aangemaakt. Deze kun je vinden in
de map “Documenten”. In deze map
staat een map “Airport”. Open nu deze
map en maak daarin een map “EHGG”.
Als je voor Schiphol een map wilt ma-
ken dan type je EHAM.
De naam van de map moet overeenko-
men met de ICAO-code van het vlieg-
veld die LNM herkent. Per vliegveld
(ICAO code) maak je dus een map aan.
Het juiste pad wordt dan: C:\Users\XXX
jouw naam XXXX\Documents\Little Nav-
map Files\Airports\EHGG

Vervolgens zet je de gewenste “pdf” be-
standen en foto’s in de map EHGG. Hier
zie je welke bestanden bv. Voor EHGG
beschikbaar zijn.
Deze zul je zelf moeten verzamelen.

In Nederland kun je kosteloos de actu-
ele kaarten downloaden.
https://www.lvnl.nl/eaip/2019-08-01-
AIRAC/html/index-en-GB.html

EFB vervolg (afbeelding volgende
pagina)
Als je dit klaar hebt start je LNM op. Al-
leen bij opstart wordt gechecked of en
waar extra informatie zich bevindt. Ver-
volgens klikt je op het vliegveld picto-
gram van EHGG en het “Information”
scherm opent zich met het tabblad
“Overview”. Tot nu toe geen nieuws
want dit heb je al veel vaker gedaan.
Scroll nu met je muis binnen dit tabblad
helemaal naar beneden. Als je alles cor-
rect hebt uitgevoerd zie je blauwe re-
gels onder de alinea “Files”. Elke
blauwe regel is een pdf bestand dat je-
zelf hebt toegevoegd aan de map
EHGG. Als je nu op de regel klikt van bv.
…..IAC-23-1 dan opent Adobe zich met
de inhoud van je keus. Hier kun je dus
de exacte approach van ILS 23 bestu-
deren. Klik deze weg als je ermee klaar
bent.

Nu we toch bezig zijn extra informatie
op te roepen binnen LNM, kijk dan eens
onder het kopje “Links” Daar vind je
o.a. Flightaware. Als je deze regel aan-
klikt zie je alle vliegtuigen die momen-
teel nabij Eelde vliegen in de reële
wereld. Dit werkt voor elk vliegveld dat
je aanklikt.

https://www.lvnl.nl/eaip/2019-08-01-
https://www.lvnl.nl/eaip/2019-08-01-


In het januarinummer a.s. nog een
zes of zeven pagina’s met een verzame-
ling van interessante gegevens over Lit-
tle NavMap. De ontwikkelingen bij LNM
blijven maar doorgaan.




