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word press.com/
Contact/kopij naar: eriksonja2
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IFR
In Notam 266 en 273 werd een
begin gemaakt met de naviga-
tie. Pilotage en dead recko-
ning. Nu IFR, navigeren op je
klokken.

Back to basics
Circuits vliegen en landen in
de nacht   Serie 3 Les 8. Pe-
ter Stark.
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oktober 2021 over LNM door
Gradus Hageman.  Deel 2
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IFR
In Notam 266 en 273 werd een be-
gin gemaakt met de navigatie. Hoe
worden kaarten gemaakt en wat
voor vervorming treedt daarbij op
en daarna werd dead reckoning en
pilotage behandeld. Eigenlijk zon-
der deze basisdingen zou je de navi-
gatie maar beter aan iemand anders
aan boord kunnen overlaten. Nu
gaan we kijken naar de navigational
aids of Nav Aids. Het ziet er hier op
deze pagina behoorlijk ouderwets
uit maar dit zijn nog steeds de ba-
sisprincipes en ja, er is wel wat bij-
gekomen.

NDB GPSVOR



De navigatie voor IFR (Instrument
Flying Rules) gaat met radiogolven
net zoals bij die oude radio, maar dan
anders. Vooral de lange- en de mid-
dengolf zaten hierop. Met je oor dicht-
bij de speaker stemde je de radio af
(met cat eye) op een glazen peilschaal
waarop verschillende exotische namen
voor kwamen , maar ook Berlin in het
centrum van de koude oorlog. Span-
nend, avontuurlijk. Achter de peil-
schaal liep een verticaal streepje heen
en weer en later toen ik radio’s (bui-
zenradio’s) ging slopen zag ik dat dat
peilstreepje gewoon werd aangedre-
ven met een touwtje over ronde schij-
ven, eigenlijk net zo als de ailerons,
enz. bij de Cessna worden bediend.
Maar dat is niet de enige overeen-
komst. Ook de radiogolven, zoals de
lange- en de middengolven worden
gebruikt in de radiobakens voor vlieg-
tuigen.
Radiogolven zijn een elektromagneti-
sche straling uitgezonden door een
antenne en weer opgevangen door een
antenne. Zij worden gebruikt voor
vaste en mobiele communicatie, ra-
dio-uitzendingen (de omroep), radar,

computer netwerken en navigatie. De
antennes op vliegtuigen kom je tegen
in allerlei vormen en dat heeft te ma-
ken met welke soort elektromagneti-
sche golven opgevangen moeten
worden. Zoals hieronder ongeveer dus
om je er een beetje een voorstelling
van te kunnen maken.

Er zijn drie soorten radiogolven:
ground waves die de grond volgen dus
ook de ronding van de aarde. Hoe la-
ger de frequentie van de golven, hoe
verder ze kunnen reizen. Deze golven

reizen betrouwbaar elke dag volgens
dezelfde routes en ondervinden weinig
invloed van factoren buiten dit elek-
tromagnetische proces. Ground waves
zijn de vroegere lange en middengolf.
Sky waves is de tweede soort. Ze kun-
nen ook ver komen maar volgen niet
de ronding van de aarde. Ze gaan
rechtuit maar worden afgebogen, te-
ruggekaatst naar de aarde door de io-
nosfeer. De frequentie is veel hoger en
de golflengte veel korter. Zenden met
dergelijke apparatuur vraagt aanzien-

lijk minder energie dan met de ground
waves. En ook minder hoge zendmas-
ten, minder omvangrijke antennes,
dus voor ons piloten machtig interes-
sant. Ze kunnen ook grote afstanden
afleggen door heen en weer kaatsen
tussen ionosfeer en aarde. Wil je het
echt precies weten ga dan naar:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ionosfeer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ionosfeer


De derde soort is de groep van de
space waves. Zij reizen in een rechte
lijn en trekken zich niet veel aan van
de ionosfeer en zijn daardoor de aan-
gewezen radiogolven voor navigatie
met satellieten in de ruimte. Space
waves bestaan uit Very High Frequen-
cy (VHF) signalen of nog hoger fre-
quenties (UHF, SHF, EHF, THF).
Voor de tegenwoordige navigatie-ap-
paratuur worden meestal space waves
gebruikt.

Space waves moeten een ‘line of
sight’ hebben er mogen geen obsta-
kels staan tussen zender en ontvanger
die het signaal blokkeren. Zo dus:
tussen het vliegtuig en de satelliet mag
dus ook geen blokkering zitten.

De oudste soort radiobakens die nog
in gebruik zijn, zijn de NDB’s (Non
Directional Beacon) bakens. In de US
zijn veel NDB’s inmiddels wel ver-
vangen door de modernere VOR die
meer mogelijkheden voor het peilen
bieden maar in andere delen van de
wereld zijn de NDB’s nog steeds in

gebruik, speciaal in dunbevolkte ge-
bieden. Een NDB is simpelweg een
AM (Amplitude Modulatie) zender
die een signaal uitzendt in alle richtin-
gen en daarbij geen last heeft van de
‘line of sight’-beperking.
Om te kunnen navigeren heb je in je

cockpit een ADF-
klok nodig, een
Automatic Direc-
tion Finder. De
gele pijl geeft de
richting aan waar-
in het NDB-baken
zich bevindt. Hier
links twee situa-
ties, twee plaatsen
van het vliegtuig
ten opzichte van
het baken, de dub-
bele zwarte punt.
Je ziet dat de pijl
in beide gevallen
richting baken
wijst. Dus nu



even snel doordenken: als je precies in
de richting gaat sturen die de gele pijl
aangeeft kom je uiteindelijk bij het
NDB-baken uit. Dat heet homen of
homing, van home, naar huis vliegen
en dat werkt prima mits je geen zij-

wind hebt en wind is er altijd. Want
dan gaat het er zo uitzien:

Eigenlijk willen we dit niet. Jawel je
komt wel thuis maar met een omweg
en wie weet bevinden er zich wel ob-

stakels op de plek van die boog die je
vliegt. Maar eerst nog even een for-
mule. Echte navigators zijn daar dol
op:

MH  + RB  =  MB
Magnetische heading (koers) +  rela-
tieve bearing (peiling) = magnetische
bearing (peiling). Een voorbeeld (on-
derste plaatje) om je niet meteen af te
schrikken. Je vliegt een heading van
30° (bovenste klok) en de magneti-
sche peiling is 120° (onderste klok).
Dan is je magnetische bearing 30° +
120° = 150°. Als je nu een heading
gaat vliegen van 150° kom je bij het
NDB-baken uit, als er geen wind staat.
Je heading in een getal uitdrukken is
natuurlijk beter dan alleen maar naar
de gele pijl kijken. Als je werkt met
cijfers kun je ook communiceren met
bijvoorbeeld ATC.

Als je dan dichtbij het baken komt
wijst de gele pijl nog recht naar voren.
Pal boven het baken draait die 180° en
wijst dan recht naar achteren als je er
voorbij bent. Dat is mooi, dan weten
we wanneer we over het baken vlie-
gen. Precies op dat punt zou je je
koers kunnen verleggen naar een vol-
gend baken. En dat alles op je klokken
zonder naar buiten te kijken.

We zeiden dat homing met zijwind
niet geweldig is doordat je een soort
kromme vliegt. Je ziet ‘m rechtsboven
nog even. Hoe gaan we dat verhelpen?
Door de neus niet rechtuit naar het

baken te laten wijzen en steeds je hea-
ding te corrigeren om de gele pijl al-
maar recht vooruit te laten wijzen. We
corrigeren vooraf voor de zijwind.



Hoe groot moet die correctie zijn?
Nou eenvoudig: je neemt het aantal
graden dat je door de wind wordt
weggezet en ‘zet dat aan de andere
kant op de koers’. Als je 360° wilt stu-
ren, dat is pal Noord en de westen-
wind zet je over je traject 15° weg
naar het oosten, moet je 360° - 15° =
245° sturen. Je ziet ook dat je ‘naar de
afwijking toe stuurt’ voor je correctie.
De gele peilingswijzer ging naar links
uitwijken doordat je naar rechts werd
weggezet. Om daarvoor te compens-
eten stuur je naar links. En werkt dit
alles? Nee. Het weerbericht, de wind-
voorspelling daarvan is niet nauwkeu-
rig genoeg om een betrouwbare
graden afwijking te krijgen. Hoe dan
wel? Ga eens even naar deze stokoude
Notam voor de juiste methode. Daar
in het artikel ‘De eenvoudige, beschei-
den NDB’ lees je wat je juiste metho-
de is.
https://flightsimzeeland.files.wordpres
s.com/2015/06/notam-140918-194.pdf

En dit is de enig juiste manier om naar
een NDB te vliegen als er wind staat.
Nu wordt je wel steeds meer geoefend
in het schatten van de afwijking en
bovendien check je je kaart altijd op
obstakels ook iets buiten je route. Dit
is overigens machtig leuk om te oefe-
nen in de flight simulator. En in de
flightsim heb je ook geen last van fou-
ten bij het peilen van het baken. De

belangrijkste fout in de echte wereld is
het nachteffect vooral tijdens de perio-
de van zonsopgang en zonsondergang.
Verder het onweereffect dat het sig-
naal kan verstoren. Maar ook bergen
en een kustlijn kunnen zorgen voor
afwijkingen. Moet je je daar nu zor-
gen over maken in de flightsim? Doe
maar niet. Het is al moeilijk genoeg
zo.

Het symbool voor een
NDB op sectiekaar-
ten ziet er zo uit, en
vlak bij dit symbool
staan altijd de gege-

Dit artikel is een omzetting van een
tutorial video die je hier kunt vin-
den:
https://www.youtube.com/watch?v=
6E_4jhFalXE  gemaakt door de
EMBRY-RIDDLE Aeronautical
Universit, Daytona Beach Florida.
De artikelen in voorgaande Notams
over de werking van de Lycoming
zuigermotor waren eveneens geba-
seerd op op YouTube filmpjes van
EMBRY-RIDDLE.

Als we proberen de naald te volgen met wille-
keurig wat voor wind op onze kruishoogte is
onze koers over de grond verre van een rech-
te en efficiënte lijn.

Echter, als we rekening houden met
een bestaande wind kunnen we le-
ren onze heading te corrigeren zo-
dat we een strakkere koers naar de
NDB vliegen.

Je zult zien dat in de praktijk je een
aantal pogingen moet doen om de
heading helemaal correct te krijgen
zodat je een directe koers over de
grond hebt naar de NDB.
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vens van het baken in een rechthoekig
kader: deze heet Marathon, frequentie
is 260 en de letters voor de identiteit
zijn MTH, die letters staan ook in
morsecode ernaast: streep streep,
streep, punt punt punt punt. Heel be-
langrijk. Om niet per ongeluk naar het
verkeerde baken te vliegen luister je
altijd de morsecode uit en laat je dit
audiosignaal ook aan staan. Dit om te
checken of je radio het baken wel
blijft ontvangen. Bij de modernere
VOR-bakens gaat dit visueel en dat is
een stuk rustiger. Sommige mensen
worden doodnerveus van morse-ge-
piep. Aan laten, desnoods wat zachter
draaien.
Er zijn vier categorieën NDB’s die
verschillen in sterkte van de zender.
De zwakste is de Compass Locater,
die een range heeft van slechts 15nm.
Het signaal wordt opgevangen door
antennes op het vliegtuig, de Loop
Antenna en de Sense Antenna.
De loop antenne is een ring die hoog
voltage registreert als de cirkel haaks
op het ontvangen signaal staat. Staat

de ring in het verlengde van het sig-
naal dan is er nauwelijks ontvangst.
Hiermee kunnen we bepalen in welke
richting het NDB-station staat. Maar
helaas, deze loop antenne kan ons nog
steeds niet vertellen of het signaal van
West of van Oost komt (180° ten op-
zichte van elkaar). Daar hebben we
nog een sense antenne voor nodig wat
een eenvoudige draad kan zijn zoals je

hier ziet op de Avenger (bovenop) dat
kleine bolletje bovenop is de loop an-
tenne in een behuizing. En daaronder
de afbeelding hoe zo een behuizing
eruit kan zien.
Ik zou niet proberen om alles van an-
tennes te begrijpen want dan heb ik er
nog wel een: de complete set antennes
van de Boeing 737.

De bliksem bij onweer of in het alge-
meen een vonk in de nabijheid gene-
reert een elektromagnetisch veld dat

verstorend zal werken op de peiling.
Morsesignalen in het begin werden
gegenereerd door vonken.
In de ochtend- en avondschemering
verandert de dampkring op de hoogte
van de ionosfeer door veranderde tem-
peratuur. Daardoor kan een NDB-sig-
naal dat normaal de ronding van de
aarde volgt zich meer gaan gedragen
als een sky wave en dan NDB-signa-
len die nog wel de grond volgen ver-
storen door interferentie (verstoring
van het ritme zeg maar). Een NDB-
signaal dat een kustlijn onder een
hoek kruist kan richting die kustlijn
afbuigen. De NDB heeft zo zijn be-
perkingen. Het is een langzaam uit-
stervend systeem. Dat is niet het geval
met VOR-bakens die in de volgende
aflevering worden behandeld. Het
VOR-systeem is springlevend en er
kan veel mee. Volgende keer meer.
Erik.



Back to basics
Circuits vliegen en landen in de nacht   Serie 3 Les 8
Zo ongeveer nu zouden regelmatige
lezers van deze series in het algemeen
in staat moeten zijn om ‘s nachts VFR te
vliegen. In deze aflevering gaan wij onze
nachtvliegtraining opstarten door een
cross country navigatie-oefening voor te
bereiden en ondertussen gaan we leren
hoe we met eventuele verrassingen
moeten omgaan die we onderweg zoal
tegen kunnen komen.

PPPPP

Nee, dit betekent niet dat ik ben gaan
stotteren maar ik refereer aan een heel
oud gezegde in de vliegerij: Proper Plan-
ning Prevents Poor Performance, goede
planning voorkomt een slechte prestatie.
Als er ook maar een moment is dat je de
tijd neemt voor het plannen van een
vlucht dan is dat voordat je vertrekt op

een visuele cross-country oefening.
Geen enkel onderdeel van de planning is
moeilijk en veel ervan werd behandeld
in fase 2 van Back to Basics. We zullen
ons daarom concentreren op de verschil-
len tussen de planning en de navigatie
‘s nachts dan dat we elke stap gaan uit-
leggen die we al eerder in de series heb-
ben verduidelijkt.

Neem je route in je op

We vliegen van Havre City Airport
(KHVR) naar Shelby (KSBX) in de uitge-
breide open vlaktes van Montana USA,
die je kan vinden op de Great Falls USA
Sectional kaart. Deze kaart is beschik-
baar op de belangrijke file bibliotheken
(zoek naar Matt Fox) of online viewers
zoals skyvector.com. Voor deze route is





gekozen omdat hij eenvoudig gevlogen
kan worden op elke grotere flightsim en
de screenshots in dit artikel zijn ook in
verschillende flightsims gemaakt.
Je eerste opdracht is onze voorgestelde
route (hier links) nauwkeuriger te bestu-
deren door de route nauwkeurig te scan-
nen. Het kan soms de moeite waard zijn
om een langer traject te vliegen om zo
het voordeel te hebben van een echt
goede navigatiefix of door aan de ande-
re kant ‘vijandig terrein’ te mijden. Er zit
weinig voordeel in een rechtstreekse
route ‘s nachts in een eenmotorige ma-
chine over een moerasgebied met kro-
kodillen of als je door die rechtstreekse
route over stuk bergachtig terrein moet,
bijvoorbeeld. Algemener gezegd: onze
route blijkt geheel tevredenstellend te
zijn voor deze specifieke vlucht maar we
moeten de hoge bergtoppen in het noor-
den wel in de gaten houden.
Als je de directe route op de sectional
chart erin zet kan je snel bepalen dat
een magnetisch traject van 257°M en
een afstand van 84nm ons naar de be-

stemming moet brengen. In deze fase
wordt het PPPPP principe (of PPPPP P!)
Belangrijk want voordat we verder gaan
moeten we ons bedenken wat we gaan
doen en waar we naar toe gaan mocht
een onverwachte rampspoed tot gevolg
hebben dat we niet kunnen landen op
Shelby.
Duidelijk dat ons uitwijkvliegveld een
adequate verlichting heeft en voldoende
baanlengte en er is in sommige gevallen
ook een bescheiden geformuleerde eis
dat elk alternatief veld ook een navigatie
hulpmiddel moet hebben in een af ande-
re vorm. Voor deze oefening gaan wij
Cut Bank/ KCTB als alternatief gebrui-
ken, gesitueerd 20nm west-noord-west
van Shelby. Cut Bank is een omvangrij-
ke luchthaven met gekruiste banen, een
nabij gelegen VOR, goede baanverlich-
ting en een vliegveldbaken. Deze voor-
zieningen maken het tot een uitstekende
keus. Het is belangrijk dat we, als we
doorgaan met onze planning we altijd
een scenario inbouwen waar we naar
Cut Bank moeten uitwijken in elke fase
van de vlucht. Dat is gewoon goed vlie-
geniersschap.
Zoals we al eerder in de series hebben
geleerd zouden we er goed aan doen als
we het weer op ons vertrekpunt hadden
gecheckt en op de beplande bestem-
ming. Maar vergeet ook niet het weer te
checken van Shelby naar het alternatief
en ook op het alternatieve veld zelf. Om
het doel van deze oefening houden wij
de dingen simpel en vliegen we met een
volle maan en nul wind.

LSALT herinner je je dat nog?

Nu we ons ervan overtuigd hebben dat
de condities goed zijn voor de vlucht
check je de LSALT de Lowest Safe Altitu-
de, de laagste veilige hoogte, voor het
traject en ook weer dat van Shelby naar
Cut Bank.
Van fase twee van Back to Basics kan je
je misschien herinneren dat dit de hoog-
te moet zijn van het hoogste object bin-

nen een straal van 10nm van onze
geplande track - vermeerderd met
1.000ft. Uit het plaatje linksboven heb-
ben we gezien dat we een heel vriende-
lijke route gaan vliegen met maar weinig
in de weg aan belangrijke objecten.
Maar we hebben wel uitgevonden dat er
een aantal radiotorens zijn met 3.690
AMSL (Above Mean Sea Level) een stuk
of wat mijlen ten zuiden van Shelby Air-
port (plaatje linksonder). Het is maar
net 222ft boven de grond onder ons
maar het is heel dicht bij het vliegveld
en is daarom een niet te verwaarlozen
gevaar voor ons. Dat betekent dat de
LSALT voor deze route is: 3.690 + 1.000
= 4.700 AMSL.
Als we kijken naar de uitwijkleg van
Shelby naar Cut Bank, vinden we ook
een 4.130ft AMSL verhoogde plek
slechts ongeveer een mijl ten zuiden van
onze uitwijkroute. dus onze LSALT moet
zijn als we gedwongen worden uit te
wijken: 4.130 + 1.000 = 5.200ft.
Normaal gesproken moeten we niet da-
len beneden onze LSALT totdat we bin-

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-
Pilot series over de grondbegin-
selen van het vliegen. In de tus-
sentijd is er veel, veel verbeterd
aan vooral de add-ons voor de
flight simulator. Het werd daar-
om tijd om deze series te her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 8 van serie 3. En volgens mij
gaat het Peter Stark nooit lukken
om te stoppen met artikelen
schrijven.

Erik

Onze route s rechttoe rechtaan over
veilig terrein.

Volgens hetzelfde principe: onze uit-
wijkhaven is in de buurt met een radio
navaid vlakbij.

LSALT berekeningen zijn belangrijk omdat de toren vlakbij Shelby Airport
een bedreiging is.



nen de 3nm van onze bestemming zijn
en we het vliegveld in zicht hebben. De
enige veilige uitzonderingen zijn als we
er zeker van kunnen zijn dat we de ob-
structies gepasseerd zijn of als we vlie-
gen volgens ATC-instructies.

Gebruik kaarten

Andere uiterst bruikbaar gereedschap-
pen voor cross-country vliegen zijn de
gepubliceerde vliegvelddiagrammen en
elke Standard Instrument Departure
(SID) of arrival (STAR) kaart voor elk
veld waar je mogelijk gebruik van gaat
maken. Ofschoon we strikt genomen
geheel op zicht vliegen, schrijft het
PPPPP-principe ons voor dat we voorbe-
reid moeten zijn op elke realistische
eventualiteit en zoals we later zullen
lezen leveren deze kaarten een toege-
voegde bonus. Een uitstekende winkel
om even een tussenstop te maken is:
http://www.airnav.com/  Invoeren van
de ICAO-code of naam van het vliegveld
zet alles wat je moet weten op een rijtje
van elke US-luchthaven zelfs hoeveel de
brandstof daar kost en in welk hotel je
kunt overnachten. Je vindt ook directe
downloads links naast de kaarten die
van toepassing zijn voor het vliegveld.

Het vliegplan nu definitief in elkaar zet-
ten

We kunnen nu ons vliegplan verder in-
vullen zoals we dat hebben geleerd in
fase twee van Back to Basics. Als we
VFR zouden vliegen bij daglicht wisten
we al dat we moesten opstijgen met op
zijn minst een extra dertig minuten
brandstof bovenop wat we hebben bere-

kend dat nodig is voor deze vlucht.
‘s Nachts moeten we ruimte maken voor
beperkt zicht en de toegenomen tijd die
wij waarschijnlijk nodig hebben om fixes
en vliegvelden te identificeren dus de
toegevoegde brandstof is verhoogd naar
45 minuten bovenop de te verwachten

brandstof voor de trip. Maar de meeste
GA-piloten zullen niet aarzelen om stan-
daard te vliegen met reserve of zelfs een
volle tank als dat mogelijk is. De afbeel-
ding middenonder laat die kritische ge-
gevens zien die we nodig hebben
inclusief de berekende brandstof en re-
serve. Deze informatie is precies net zo
bepaald zoals we deden in fase 2 en
vliegen op zicht bij daglicht.

Spelen met modder

We houden er allemaal van om van tijd
tot tijd een beetje onder de modder te
komen. Nee? Of heb ik dat alleen. Als je
‘s nachts cross-country gaat vliegen ben
ik bang dat je zult moeten wennen aan
modder, want een van de nuttigste
stukken gereedschappen bij het nacht-
vliegen op zicht is een mud map, een
modderkaart. Als je in gedachten terug-
gaat naar onze grote sectional kaart zie
je dat er verschillende aspecten zijn van
onze route die verdienen om wat meer
aandacht te krijgen. Ten eerste zijn de
meest naar voren komende kleuren van
de kaart rood en bruin. En die kleuren
laten zich niet echt goed zien onder het
nachtlicht in de cockpit - vooral niet als
je rood licht gebruikt in de cockpit. Ten
tweede zijn er niet echt veel herken-
ningspunten op de grond die door de
piloot gebruikt kunnen worden om op te

Om het allemaal simpel te houden start je je vlieg-
plan recht boven het veld van vertrek.

Nachtvliegen moet je plannen van taxiën tot het
stopzetten van de motor(en).

Bestudeer je kaart en wees alert op ‘verborgen’ ob-
stakels die niet zichtbaar zijn in het donker.

In ons complete vliegplan moeten details voor komen voor ‘uitwijkbrandstof’
bovenop volledige reserves.

http://www.airnav.com/


sturen. Zou het niet eenvoudiger zijn als
we een kaart hadden die alleen maar
opgezet is uit informatie die voor veilig
vliegen van onze trip belangrijk is en
dus alleen de objecten laat zien die we
waarschijnlijk ook zullen zien in het don-
ker? En daar komt de mud map in
beeld. Hierboven zie je een mud map in
elkaar gezet voor deze vlucht. Alle con-
touren, kleinere objecten op de grond en
onnodige grenzen van airspaces zijn hier

weggelaten. Wat overblijft is de weerga-
ve van de vliegvelden, belangrijke snel-
wegen, belangrijkste verticale hindernis-
sen, eventuele luchthavens om uit te
wijken, enz. Belangrijk is, dat het gete-
kend is in zwarte of groene inkt op een
witte ondergrond zodat zelfs onder ge-

dimd cockpitlicht het nog uitstekend
leesbaar is. Een goede mud map in el-
kaar zetten is een kunstvorm en als een
mud map van een regelmatig gevlogen

route is geperfectioneerd lamineren
sommige piloten hun ‘Picasso plan’ te-
gen de sporen van het gebruik. Maak je
eigen exemplaar van de route en zet er
zeker ook de LSALT, heading en afstand
informatie in die je eerder hebt vergaard
als ook de communicatie en navigation
aid frequenties.

En zijn we nu klaar?

De volgende aflevering…
winden we weer de veer van dit deel
van Back to Basics op door de planning
van onze  vlucht af te ronden en we ook
te maken krijgen met een paar onver-
wachte noodsituaties.

Een mud map (modderkaart) is een vriend van de VFR nachtpiloot want het
maakt navigeren bij beperkt zicht een stuk makkelijker.

Gebruik maken van elke beschikbare
kaart kan je helpen bij de planning
van je vertrek en aankomst.

Al die vaardigheden in nachtvliegen komen samen in onze night navex.

In de volgende aflevering van de serie
pakken we het hier behandelde samen
als we onze VFR-route over de open
vlaktes van Montana gaan afronden.



Uittreksel van de lezing van 25 oktober 2021 over LNM door Gradus Hageman.  Nieuwere ontwikkelingen van de laatste tijd. Aflevering 2
pak anders nog even Notam 274 erbij dan mis je niets van dit belangrijke artikel: https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/12/notam-
211216-274.pdf

Userpoints - VRP’s. Visual Reference Points

Als je als VFR piloot vanuit het zuiden naar Eelde vliegt begin je de
toren aan te roepen bij Romeo nabij Assen en vervolgens Tango na-
bij Tynaarlo. Maar waar bevinden deze punten zich precies? VFR piloten
komen er enigszins bekaaid af tov. De IFR piloot die beschikking heeft over
SID/STAR en approach. Zelfs in het tijdperk van Plan-G en FS Tramp was
dit niet anders. De VFR meldpunten rondom een vliegveld zijn niet stan-
daard beschikbaar. Maar gelukkig staat LNM toe VRP’s te maken of in te
laden. Dit gaat via userpoints. Je kunt deze VRP zelf aanmaken of via het
internet proberen te zoeken en downloaden.

Een gevonden bestand met VRP’s moet wel aan een aantal voorwaarden
voldoen zodat LNM ze kan inlezen. Zie het manual voor nadere voorwaar-
den. Maar als alles klopt dan is het eenvoudig en snel binnen LNM te acti-
veren.
Hieronder zie je bv. het bestand “VRP Europa”. Als je deze gedownload
hebt zet die dan bij voorkeur In de map Little Navmap Files die we eerdere
hebben besproken.
Ga vervolgens naar Userpoints – Import CSV. Meestal kom je in de map
Little Navmap Files terecht. Zoniet, surf er dan naartoe.

Je ziet daar het bestand VRP Europa en klik erop. Hiermee worden de
VRP’s ingeladen. Vervolgens moet het userpoint VRP nog op de map wor-
den toegestaan. - Klik daarvoor op de grote gele ster, en een lijst met be-
schikbare userpoints verschijnt. – Klik hier op “VRP” om alleen deze te

activeren. Je kunt
ook “All” aanklik-
ken, dan worden
alle beschikbare
userpoints op de
map getoond.
Deze userpoints,
indien zichtbaar op
de map, kun je ver-
volgens ook als

waypoints in een vliegplan opnemen. Zie de twee afbeeldingen op de vol-
gende pagina.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/12/notam-211216-274.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/12/notam-211216-274.pdf


Recht voor de baan
met Create Approach.

Je kunt Create Approach
als hulpmiddel gebrui-
ken bij het uitlijnen op
een runway.
Komende vanuit zee is
het altijd lastig goed voor
de landingsbaan uit te
komen, in dit voorbeeld
runway 18. Omdat Crea-
te approach een lijn
trekt vanuit het verleng-
de van de landingsbaan,
heb je een prachtige vi-
suele referentie waar je
op aan kunt vliegen.

Het volle potentieel van de Create Approach staat beschreven in BP-62.

Runway kiezen. Prefers runway 23

Voor de landing moet nog een runway geko-

zen worden. Is het 05 of 23 op Eelde?

LNM geeft een voorkeur runway afhankelijk

van de heersende wind. NOAA, Active Sky of

IVAO metar is de basis. Je kunt deze voor-

keur vinden in het venster informatie en in

de tooltip van het vliegveld.



Flight Plan Elevation Profile.

Oftewel Vluchtplan Hoogteprofiel kan je veel informatie verstrekken over de
voortgang van de daling. Het hoogteprofiel kun je vergelijken met een ILS
kaart, maar wel met het positieve verschil dat de positie van het vliegtuig in
relatie tot het daalprofiel wordt weergegeven, een moving procedure dus.
ILS23 Tolko2G transitie.

Dit onderdeel van LNM is nog volop in ontwikkeling en moet uiteindelijk
ons de ILS kaart (laatste pagina vorige aflevering) doen vergeten.

Tooltip uitleg.
Als je met je muis over het hoogteprofiel beweegt zie je een tooltip verschij-
nen die informatie verstrekt. De muispositie is leidend. In de situatie hier-
onder staat de muis op het vliegtuig en kun je aflezen in de bovenste regel

van de tooltip dat je op weg bent naar GG742, op een hoogte van 2168ft.
Vanaf de start heb je 253Nm gevlogen en moet je nog 8.6Nm tot de run-
way.
De hoogte data 2171ft. achter het woord Ground geeft de hoogte aan die
je feitelijk zou moeten vliegen conform het hoogteprofiel van de procedure
die je vliegt. Het vliegtuig vliegt zichtbaar te hoog boven het profiel. De ma-
te waarin kun je vinden in het venster Voortgang (Progress de rood met
gele ster), 334ft te hoog.

In de volgende update naar V2.8 zal ook de verticale daalsnelheid
worden vermeld die zelfs rekening houdt met een hoogte afwijking
t.o.v. het daalprofiel en snelheid van het vliegtuig. Wat ook nog ont-
breekt zijn de horizontale afstanden per waypoint.

Met dit hoogteprofiel heb je een veelzijdig hulpmiddel om procedures
nauwkeurig te vliegen.



Extra informatie

LNM Installatie (van een nieuwe versie) is eenvoudig.

De werkwijze is identiek voor zowel de eerste installatie en een update van
LNM. In het handboek staat dat LNM beter in de 2 mappen van Pro-
gram files wordt geinstalleerd. Dus niet doen.

1ste Installatie van LNM:

1- Download de (nieuwe) versie van LNM.
Het opgehaalde bestand is een zip/rar bestand.
2- Dit bestand sleep je naar een map je Little Nav Map wilt installe-
ren. In mijn geval sleep ik het in de map “Flightsim ondersteuning”. Je ziet
bv het bestand “LittleNavmap-win-2.6.17”.
3- Dit bestand pak je nu uit met de opdracht “Hier uitpakken” Het program-
ma installeert zich nu automatisch door een map         Little Navmap aan te
maken en daar het programma in uit te pakken.

Update van LNM naar een nieuwe versie.

Voer de 3 punten van hierboven opnieuw uit. Tijdens deze installatie wor-
den alle relevante bestanden overschreven. Klaar.

Opmerking: De formele wijze van updaten van een LNM versie is dat je
eerst de map Little Navmap        verwijdert voordat je de nieuwe installeert.
Het nadeel hierbij is dat je sommige eigen aanvullingen, zoals extra map
thema’s eerst veilig moet stellen en na installatie terug moeten zetten.
De praktijk leert mij dat de procedure hierboven beschreven geen proble-
men voor LNM oplevert. (gecheckt met computer deskundigen)

NB1: Na herinstallatie zullen persoonlijke instellingen, userpoints, logbook
data, performance files ed. beschikbaar blijven omdat deze op andere
plaatsen worden opgeslagen.
NB2: Soms zal een nieuwe versie enkele persoonlijke instellingen terug
kunnen zetten naar de fabrieks installatie.



Schuivende informatie-vensters,

Hoe beheerst je deze vensters? Sommigen ervaren dit als lastig. Met 6
knoppen kun je evenveel vensters oproepen en sluiten die rondom de map

gedocked, vastgezet, (kunnen) worden. Elke venster heeft vaak meerdere
tabbladen die je gedetailleerde informatie betreffende alle facetten van de
vlucht kunnen tonen.

Tijdens de eerste installatie zal LNM bepalen waar de vensters komen te staan. Als je een andere opstelling wenst dan is LNM een vrien-
delijke reus die dit graag toestaat.



De volgorde waarop je de vensters rondom de moving map zet kun je dus
helemaal zelf bepalen.
De algemene manier waarop je dit doet is een geopend venster met de lin-
kermuisknop aan te klikken op de naam van het venster (in dit geval
“Flight Planning”), ingedrukt houden en zodanig slepen dat ergens, (daar

waar je het wilt plaatsen) een leeg blauw veld oplicht. Daarin laat je de
muis los en het venster gaat zich op die locatie nestelen.
Linksonder zie je het resultaat van de actie. Je kunt te allen tijde het ven-
ster weer oppakken en verplaatsen…mits…lees verder.
Op deze wijze kun je de 6 vensters een positie geven rondom de moving
map, waar je maar wilt. Deze instelling blijft automatisch bewaard en is bij
een volgende sessie beschikbaar.

Vensters groeperen

Je kunt ook vensters groeperen (zie volgende pagina). Het voordeel hiervan
is dat een venster meer ruimte krijgt en dus meer informatie kan tonen zo-
dat je minder hoeft te scrollen voor de juiste informatie.
Werkwijze: Klik met de linker muisknop op de venster-naam die je wilt
groeperen en sleep deze zodanig boven een 2de (of groeps) venster totdat
deze blauw oplicht. Dan laat je los en de vensters zijn gekoppeld tot een
groep.
Je kunt meerdere vensters in een groep zetten, maar niet hetzelfde venster
in 2 groepen gelijktijdig. Onderaan deze groep          verschijnen nu 2 (of
meer) tabbladen met de namen van de verzamelde vensters. Door hierop
te klikken activeer je het venster welke je wilt gebruiken.

Een groep kun je niet verplaatsen. Wil je een venster uit een groep ha-
len, bewandel dan de omgekeerde weg of undock het venster
Met                 .
In algemene zin kun je elk venster undocken. Als een venster ge-undocked
is kan het overal in je monitoren systeem geplaatst worden. Opnieuw doc-
ken doe je door het venster opnieuw in een groep of naast de moving map
te plaatsen zoals hierboven besproken.



Scherm-Layout bewaren:

Je ideale opstelling van vensters vastleggen! 2 manieren:
Je kunt meerdere layout’s bedenken en opslaan.
- Kies “Save Window layout” en bepaal de naam waaronder je de layout
wilt opslaan. De huidige layout wordt bewaard.
- Kies “Open window….”. Opgeslagen layouts kun je hier terug halen.
* Het overkomt iedereen; de vensters staat door elkaar of zijn verdwenen.
Kies dan “Reset window…” De fabrieks instelling wordt teruggezet. Je kunt
natuurlijk ook een opgeslagen layout ophalen. Allow docking and moving
- Je kunt de layout ook bevriezen door de 2 vinkjes weg te
halen. Op deze manier kun je voorkomen dat de vensters gedocked, en
verplaatst kunnen worden. (Undocken blijft wel mogelijk).

Maar let op: Als je “Allow Window moving” hebt uitgevinkt dan kunnen
eventuele floating vensters/ge-undockte vensters niet meer vastgelegd
worden in de layout.

High Fly, Gradus



Hallo allemaal,

Even voorstellen, want ik ben pas lid
geworden van HCC. Ik ben Stephan
Rau, ooit ben ik mijn werkzame leven
begonnen in de Horeca en later via de
laboratoriumschool terechtgekomen bij
een technische opleiding bij de HZ in
Vlissingen. Heden ga ik door het leven
als Senior Operator bij Century Alumini-
um Vlissingen. Velen van jullie waarschijnlijk nog bekend als Pechiney NL.

Mijn liefde voor het vliegen stamt al uit mijn jeugd, omdat ik als jonge koks-
gezel in een restaurant vlak bij een vliegveld in Mertzbrück heb gewerkt.
De oude baas had zelf een Piper Cub in bezit, waar ik dan ook regelmatig
in mee heb mogen vliegen. De verhalen van de daar gelegerde Belgische
Helipiloten deden de rest.

Toen ik j.l. op de open dag in ’s Hendrikskinderen was en kennis heb ge-
maakt met de FS club van het HCC, was ik gelijk weer verkocht. Ik mocht
toen met Ron Konings een afspraak maken om door hem ingewijd te wor-
den in de basis  van het vliegen met FS.
Deze Basiscursus heb ik intussen doorlopen en ik kan Ron en zijn vrouw
alleen maar lof toespreken voor een zeer informatieve dag die verzorgd
was tot in de puntjes.

Wel een hoop info om zomaar even in je op te nemen. Nadat ik het een en
ander zelf heb gekocht ben ik nu gestaag aan het oefenen geslagen in de
hoop om ooit via de server van Vlissingen  mee te kunnen vliegen.
En ja, Ron heeft het goed omschreven. De eerste keer zat ik er bij en be-
greep er niks van. Dat is nog steeds zo, maar ik verwacht ook niet dat ik in
een half uurtje de kennis kan opnemen die anderen in jaren hebben verza-
meld. Dat vind ik niet erg, want ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren.

Ron, nogmaals bedankt voor een zeer leerzame en leuke dag en dat ik jou
waanzinnige Simulator mocht vliegen.

Groetjes, Stephan Rau



Focke Wulf  Fw190


