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Verslag GA-bijeenkomst 21 juli j.l.

Er is altijd een eerste keer. Carlo heeft de vorige bijeenkomst 16 juni
prima geleid, daarvoor dank. Voor Ron was het de tweede keer sinds
2004 dat hij er niet bij kon zijn. Maar vooruit … de mededelingen,
vragen en antwoorden.
Ron hield een betoog over VR brillen, wat blijft er over na het eerste
enthousiasme en verbazing?
Een eerdere ervaring met de Oculus Rift had de belangstelling al ge-
wekt. Maar een kleinzoon met een gesponsorde Oculus Quest2 gaf nieuwe impuls.
Mijn P3d onder W7 kon er -zoals verwacht -helemaal niks mee. Dat zal toch 2020
met W11 moeten worden. En dan zal de keus op de twee keer zo dure HP Reverb2
moeten vallen. Maar de beleving met de Quest2 smaakt naar meer. Wel is de belasting
van de ogen -en het voor de gek gehouden brein- hoger dan bij gewone beeldscher-
men.

En zo kwamen we als vanzelf terecht op de verschillende manieren waarop we onze
virtuele werelden bekijken. Een spontane geïmproviseerde lezing. In volgorde van
gecompliceerdheid en prijskaartje...We onderscheiden eerst beeld (scherm of projec-
tor) en kijkrichting (midden, links en rechts). Dit voor het goede begrip van deze ma-
terie.
Eén beeldscherm geeft midden òf andere kijkrichtingen. De meest gebruikte manier
van FS. Dit kan ook een gebogen breedbeeldscherm zijn. De videokaart wordt dan op
deze weergave aangepast. Omdat de visuele impact van het gebogen beeld groter is
dan een vlak scherm(zeker bij 4K) nemen we het uitsmeereffect aan de zijranden eer-
der voor lief.

Twee beeldschermen geven midden; verspreid over twee schermen. De videokaart
(aspect ratio en pixelgrootte) wordt daarop aangepast. Ook kunnen links(voor) en
rechts(voor) afzonderlijk weergegeven worden met als offer een reductie van framera-
te. De simulator moet namelijk meerdere kijkrichtingen tegelijk kunnen maken. In
P3d zijn dat de View groups. 2020 Kent dat overigens nog niet. De pc wordt door
meerdere kijkrichtingen tegelijk, zwaarder belast.

Drie beeldschermen kunnen midden weergeven, verspreid over drie schermen. Dit
wordt door velen gebruikt. De videokaart wordt ook hier geschakeld naar breedbeeld.
We zien wel het uitsmeer effect aan de zijkanten want het is nog steeds de midden-
kijkrichting die weergegeven wordt!
Om het uitsmeren van links en rechts te voorkomen kunnen links, midden en rechts
ieder op een aparte monitor worden weergegeven maar de 'framerate loss' is aanzien-
lijk. De simulator moet in zo'n geval de drie kijkrichtingen tegelijk maken en naar de
afzonderlijke schermen sturen.

Maar er is meer. In plaats van drie beeldschermen kunnen we projectie gebruiken.
Meteen treden er wat problemen op. Gebruiken we een halfcylindrisch projectie-
scherm dat ontstaat er vertekening. Daarbij willen we graag dat de drie geprojecteerde
kijkrichtingen (links, midden en rechts) een aaneensluitend geheel gaan vormen. Met
software is dat allemaal te regelen. Het grote voordeel van afzonderlijke weergave
links, midden en rechts is dat de verhoudingen over het hele blikveld correct zijn.
Daardoor ontstaat een beter dieptebeeld en passen de hersens zich gemakkelijk aan.
Bovendien is door de grotere afstand van het oog tot het projectiescherm de oog-ac-
commodatie veel beter.
Al met al een kostbaar en heel gedoe en dus niet erg populair in flightsim gelederen.
Als laatste legde Ron uit hoe het zogenaamde collimated display (=perfect gericht
licht) werkt bij de grote professionele simulators. Voor ons flightsimmers alleen 'nice
to know' , al zijn er amateurs die ze ook maken. Hoe werkt het? Simpel weergegeven:
drie projectoren maken een gecorrigeerd beeld op de voorkant van een stuk speciaal
melkglas. Aan de achterkant van het melkglas zien we dus ook beeld. Vanuit de cock-
pit kijken we in een grote holle spiegelfolie. En daarin zien we het vergrote beeld van
het melkglas. Dat er heel wat bij komt kijken voordat zoiets goed werkt zal duidelijk
zijn. Het heeft te maken met het te bewegen gewicht en de prima oogaccommodatie
en dieptewerking.

De laatste tijd is er meer aandacht voor helivliegen. Een verwaarloosd terrein in onze
hobby. De Hooverdam internetvlucht heeft de aandacht weer gevestigd op deze edele
tak van vliegen. De heli's door andere bedrijfjes gemaakt dan Asobo in 2020 zijn in-
middels populair. In de Hooverdam mp bleek dat de zwaardere heli's in P3d beter te
vliegen zijn dan de lichte R22. We geven niet op.
Het onderwerp RNAV zullen we steeds vaker tegenkomen. de vertrouwde ILS zal op
veel plekken gaan verdwijnen. Tot grote schrik van de houtje touwtje vliegers zal va-
ker een beroep moeten gedaan worden op de FMC. We discussieerden over Navaids,
Airacs, Simbrief en aanverwanten.

Er werd door Stefan gevraagd om wat hulp bij het vliegen van de standaard B737 uit
P3d/FSX. Dat was een kolfje naar de hand van Ron en stap voor stap werkten we ons
naar een mooie landing.

En is ook een laatste keer. Het Arendhuis is met een welverdiende vakantie.
En de eerste keer dat we bijeenkomen is dan de 15e september.

Ron.



Het briljante denkwerk achter de eerste vlucht

Soms lijkt het wel, als je de verhalen leest, dat de
Wright Brothers niet veel meer gedaan hebben
dan alle verhandelingen over ‘vliegtoestellen’ op
een hoop gooien daar een aantal van hebben ge-
schrapt en toen na een beetje goed combineren
een vliegend ding hebben weten te maken geba-
seerd op de ervaring van anderen. Onterecht.

Tot aan de Wright Brothers was het sowieso de
vraag of je de lucht in kwam en ook in de lucht kon

blijven en als dat dan lukte hoopte je maar dat de
zaak niet kantelde waardoor je weer naar beneden
viel. Wat zeg ik? Donderde. Als je ongewild ging
kantelen met dat bouwsel van je werd die noodlotti-
ge manoeuvre vaak ingeluid met het maken van een
bocht en dat wilde men natuurlijk niet. Eerst maar
eens gewoon rechtuit blijven gaan. Hoe je dan een
bocht moest maken was nog onduidelijk. Aviateurs
in spe hadden daar mooie constructies voor uitge-
dacht die nog het meeste leken op het roer van een

schip en men hoopte dat dat zou werken. Dat roer,
die rudder zit er nog steeds op en we werken er ook
mee, maar met mate want een rudder veroorzaakt
ook een tamelijk oncontroleerbaar effect. Als je
flink rudder geeft maakt je inderdaad het begin van
een bocht maar het wordt vooral instabiel, die kist
van je. Probeer dat maar eens uit in de sim. Flink
intrappen de rudder. En toch heeft een rudder een
functie zoals we  zullen zien. De Wright Brothers
begrepen dat het anders moest. Wel hadden ze al



begrepen dat als je de vliegmachien liet kantelen je
zijwaarts werd weggezet. Eigenlijk het begin van
een bocht, maar dan zonder dat de neus meedraaide
en voor het maken van een bocht moet de neus ook

naar een andere kant gaan wijzen anders is het al-
leen maar een verplaatsing zijwaarts. Met behulp
van de rudder lukte dat wel, zodat die rudder toch
zijn functie, zijn plaats kreeg in de vliegerij. Goed,
het maken van een bocht met enkel de rudder wordt
oncontroleerbaar, het kantelen van het vliegtuig is
veel beter onder controle te houden. Met de plaatjes
hierboven is te zien wat er precies gebeurt. De lift
die wordt veroorzaakt door het vleugelprofiel dat
door de lucht ‘gesleept’ wordt werkt haaks op de
vleugel dus als het vliegtuig gaat hellen werkt die
lift niet meer recht omhoog maar schuin omhoog.
Gedeeltelijk werkt de lift nog recht omhoog maar
gedeeltelijk ook zijwaarts en daardoor verplaatst je
constructie van hout, linnen en touwtjes zich zij-
waarts. Helaas ga je ook dalen doordat de lift nog
slechts gedeeltelijk recht omhoog werkt. Daar zal je
dus iets aan moeten doen. Maar oké, die neus die
niet de goede kan uit wil. Als je wilt dat je kist gaat
hellen moet je de ene vleugel omhoog en de andere
naar beneden brengen. Zo simpel is dat. De Wright
Brothers hadden uitgevogeld dat dat lukte met het
torderen van die dubbele vleugel. Daar gaat een
mooi verhaal over. Men vertelt dat dit eureka-mo-
ment kwam met de zogenaamde fietsbinnenband-

verpakkingsvervorming. De Wright Brothers waren
o.a. fietsenmakers dus men vond deze anekdote wel
passend. Al vele luchtvaartpioniers hadden voor de
Wright Brothers met enige jalousie gekeken naar de
vleugels van vogels. Duidelijk was dat die met tor-
deren en boller maken van de vleugels konden stu-
ren. Hoe kan je dat in een vliegmachine realiseren?
Men zegt dat Wilbur Wright op een dag toen hij in
gesprek was met een klant stond te spelen met de
verpakking van een binnenband van een fiets. En
plotseling realiseerde hij zich dat je de vervorming
zoals hierboven getekend natuurlijk ook op een

Wright Brothers



vliegtuigvleugel kon overzetten. Zo gezegd zo ge-
daan zou je dan zeggen in een jongensboek waar
alles nog eenvoudig is. De werkelijkheid was weer-
barstiger. Ten eerste was er nog het grote probleem
van voldoende lift produceren om de constructie
van de grond te krijgen. Ze bouwden daartoe een
windtunnel (laatste plaatje vorige pagina) waarin ze
uitgebreid verschillende vleugelprofielen testten
maar ook de hoek van de vleugel ten opzichte van
de luchtstroom, de angle of attack (invalshoek). Uit
al die tests maar ook door proefvliegen met vliegers
die voldoende lift produceerden om een mens op te
tillen (gelukkig waren de meeste mensen in die tijd
nog broodje mager) kwamen de briljante ontdekkin-
gen voort. Of eigenlijk niet: het was gewoon een
kwestie van deduceren en combineren. Zoals de
conclusie over vliegtuigmotoren die veel te zwaar
waren. Ze bouwden daarom een nieuwe motor van
aluminium, een unicum, die ze wel zwart schilder-
den om niet te verklappen wat het materiaal van de
constructie was.
Hier rechtsboven zie je de torderende vleugel. Al-
lerlei zaken zijn voor de duidelijkheid weggelaten.
Je kijkt tegen de voorkant aan, linksvoor. Je ziet
ook dat aan stuurboordzijde de vleugel geen grote
hoek maakt met de luchtstroom. De voorkant wijst
eerder naar beneden. Dat is aan de bakboordzijde
anders. De bakboordzijde is schuin omhoog ge-
draaid en heeft een grotere angle of attack. Hoe gro-

ter de angle of attack hoe meer lift, opwaartse
kracht. De bakboordzijde gaat omhoog en bijgevolg
de stuurboordzijde naar beneden. En dat hebben we
bereikt door torderen van de vleugel. Die angle of
attack kan niet oneindig groter worden. Op een ge-
geven moment raakt de vleugel overtrokken en zit
je in een stall. Dat alles zie je in het schema hier

onder maar het kan zijn dat je niet zo van dit soort
grafieken houdt. Dan is er altijd nog de methode
van je hand buiten het raam van een auto steken
(geen paaltjes langs de weg?) en hem dan een beetje
kantelen. Je voelt dat de druk omhoog, de lift ver-
andert bij het veranderen van de stand van je hand.
Een grotere angle of attack levert ook een grotere
luchtweerstand op (drag). Dus de bakboordvleugel
heeft door de grotere angle of attack een grotere lift
maar ook een grotere luchtweerstand. Die bak-
boordvleugel raakt achterop ten opzichte van de
andere vleugel en we willen nu juist dat hij vooruit
gaat lopen om de neus van ons vliegtuig ook in de
bocht te krijgen. H’m wat dacht je van een rudder
achteraan de kist om die neus bij te sturen.
Wij besturen de rudder tegenwoordig met ons voe-
tenstuur. De Wright Brothers bestuurden de rudder
helemaal niet. Die zat gekoppeld aan het torderen
van de vleugel. Dus als wij in de sim onze rudder
op auto zetten doen we precies hetzelfde als de be-
roemde broers deden. Schaam je niet voor auto!

SB

BB



Die auto rudder kun je zien hier rechts het tweede
plaatje. Maar eerst nog even het hele verhaal met
hoe de touwtje liepen om die vervorming van de
vleugels te realiseren en de bediening van de rudder
en de elevator die hier nog aan de voorkant zat.
Linksboven zie je de aviateur op de vleugel liggen
met zijn heupen in een verschuifbare ‘kooi’. Met
zijn heupen kon hij lijnen bedienen, dat zie je op het
plaatje eronder. De groene lijn werd door de heupen
bediend en de rode lijn zat eraan gekoppeld. Als
zijn heupen naar rechts gingen werd de groene lijn
aan bakboord aangetrokken en diezelfde lijn aan
stuurboord opgevierd. Dat was namelijk een en de-
zelfde lijn. Hetzelfde verhaal gaat op voor de rode
lijn. Aantrekken van de groene lijn trok de achter-
kant van de vleugel naar beneden, vieren van de
rode lijn liet de voorkant aan dezelfde zijde omhoog
komen: toename van de angle of attack en vice ver-
sa. Gezocht naar duidelijker tekeningen hiervoor
maar helaas. Je ziet ook een omkering van de trek-
kracht bij de bediening van de rudder. De lijnen
daar kruisen elkaar. Ze zijn vastgemaakt aan de lijn,
de rode lijn aan de achterkant van de vleugel die de
voorkant van de vleugel bedient. Het derde plaatje
hier rechts laat de bediening van de elevator zien.
De simpelheid zelve. Gewoon met een hendel op
een as die verdraaide waarna het werd doorgekop-
peld naar voren. We weten inmiddels dat die eleva-
tor al snel naar de staart verhuisde, een veel betere
constructie. Je ziet ook nog even op het laatste
plaatje de tweede belangrijke vinding van de broer-
tjes, de verplaatsing van de grootste bolling in de
vleugel naar voren. Iets wat ze in de windtunnel
hadden uitgevogeld: meer lift, die ze hard nodig
hadden.
We zagen nu drie belangrijke zaken langskomen
waarmee we tegenwoordig nog elke keer werken:
roll, opgelost door wing warping (nu ailerons), yaw
en de rudder om dat op te lossen en pitch met de
elevator. En bovendien een fundamentele verande-



ring van het vleugelprofiel door de grootste bolling
een stuk naar voren te brengen.
Maar de broers bouwden ook nog even een nieuwe
motor. Alle motoren tot die tijd waren veel te zwaar
reden om over te stappen op aluminium. Kon dat
wel? Zou die niet smelten of ontploffen of zo. Ge-
woon proberen nietwaar. En dan maar de lucht in.
Van Speijk zei dat ook al maar dat is een ander ver-
haal. Die viercilinder motor dreef twee propellers
aan die geheel nieuw waren qua vorm en tegenge-

steld draaiden. Dat kan
je hieronder zien. Bij de
bakboordpropeller ligt
de kettingaandrijving
gekruist over elkaar
heen. Tot dan dacht men
dat de propellers onge-
veer dezelfde vorm
moesten hebben als een
scheepsschroef. Door

uitgebreide proeven in hun windtunnel kwamen zij
er achter dat een propeller lang en slank moest zijn.
Waarom draaiden ze tegengesteld? Om dat uit te
leggen kunnen we twee wegen bewandelen: de
makkelijke en de moeilijke. De echte verklaring
voor dat tegengesteld draaien kan je vinden in het
begrip angular momentum. Ik heb dat voor een
groot deel doorgespit dat begrip en ben daar niets
mee opgeschoten. Daarom kies ik voor de makkelij-
ke verklaring.scheepsschroef



Als een normale propeller ronddraait wordt een
slipstream gevormd die de neus van het vliegtuig
zijwaarts duwt. Vooral bij het eerste stuk van de
take-off komen we dit tegen. Het ziet er zo uit:
Door de slipstream gaat het toestel met zijn neus
naar links. We lossen dit op met behulp van de rud-
der zoals we allemaal weten. Als ik twee propellers
op een vliegtuig zet die dezelfde kant opdraaien
wordt dit effect versterkt. Voor de Wright Brothers

was dit onwenselijk vooral doordat ze door de lage
snelheid maar weinig kracht konden zetten met de
rudder. De oplossing was duidelijk: tegengesteld
draaien. Je komt dat vaker tegen bijvoorbeeld bij
vele Russische bommenwerpers uit het verleden die
met een dubbele propeller waren uitgerust (dure

constructie!). Maar ook bij de Hercules en aanver-
wante vliegtuigen zie je dit. Kijk maar eens naar
deze viermotorige beauty.
Dus bij elkaar is het wel het een en ander
geweest dat de gebroeders Wright hebben
uitgeknobbeld.

Erik.

https://wright.nasa.gov/ROGER/models.htm

https://wright.nasa.gov/ROGER/models.htm




De eerste study-level lichte tweemotorige voor MFS
MilViz C310R



Vertaling van een artikel in PC Pilot nr. 140 door
Andrew Underwood.

4 Mei is heel lang een feestdag geweest voor scien-
ce fiction fans maar het kan nu worden bijgeschre-
ven op de kalender van flight simlation fans. Voor
diegenen die de Microsoft Flight Simulation (MFS)
forums bezoeken, die hebben een langlopende
thread met meer dan 500 posts gezien waar in
lengte werd bijgehouden hoe de vorderingen in
ontwikkeling zijn bij het laatste vliegtuig project
van Milviz. Omdat het vliegtuig was aangekondigd
als een kist waarin alles zou werken was voor ie-
dereen de vraag wanneer we een datum van ver-
schijnen konden verwachten. Het was midden april
dat Colin van Milviz het antwoord gaf met een uit-
dagende puzzel: ‘Wie houdt er van Star Wars? Dat
doe ik en heel veel ook…’ en precies zoals de hint
was gegeven arriveerde de 310R op 4 mei met de
snelheid van het licht op de Milviz web store.
De Cessna 310 serie was al heel authentiek ver-
schenen voor eerdere platforms, in het begin voor
FSX, toen P3D v3-5 en later een turbo T310R voor
X-Plane 11. Ik had het FSX product al vroeg in bezit
en gebruikte het als trainingshulpje bij het voltooi-
en van een type rating (brevet) en instrument ra-
ting check-ride (examenvlucht voor afwerken
checklists, dacht ik, vert.) In een echte Cessna 310
ongeveer acht jaar geleden. Toen Milviz aankon-
digde dat het wilde komen met de 310 voor MFS
en op zoek was naar piloot-testers stak ik enthousi-
ast mijn hand op en heb ik daarna gewerkt met het
team voor net iets meer dan een jaar, waarbij ik
feedback leverde en bugs analyseerde door dozij-
nen van alpha en daarna beta builds van het vlieg-
tuig.

Achtergrond

De Cessna 310 is een klassieke propeller aangedre-
ven lichte tweemotorige met zes zitplaatsen uit het
midden van de 20ste eeuw met karakteristieke ‘tu-
na tanks’ aan het einde van de vleugel. Met de
hoofd brandstofopslag aan de uiterste einden. Het
doel was om de tanks makkelijk te laten losbreken
van het vliegtuig bij een crash landing, en zo de
romp niet in vlammen laten opgaan.
Gedurende ongeveer 28 jaar werd de 310 geprodu-
ceerd in varianten van A t/m R die duidelijke veran-
deringen in ontwerp en verbeteringen betekenden
tussen 1954 en 1982. Het Milviz ‘R’ model was het
laatste in grote aantallen geproduceerde model
dat in 1975 geïntroduceerd werd. Het was uitge-
rust met twee 285hp Continental IO-520 motoren,
drie-blads propellers en een langere neus dan zijn
voorgangers zodat er ruimte was voor een bagage-

compartiment. De 310R geeft de flightsim piloot
heel wat opties met een gezonde kruissnelheid van
192 KTAS op 7500ft in International Standard At-
mosphere (ISA) condities volgens het pilot’s opera-
ting handbook. Prestatiegegevens werden grondig
getest en zijn zo accuraat als ze kunnen zijn in de
simulator. Het vliegtuig heeft voorts een bereik van
1.100 mijl indien op de juiste wijze het brandstof-

Selfie volle bak

Het directiekantoor van de C310 uitgerust met
de PMS50 GTN750 (gratis) GPS



mengsel ‘verarmd’ is en is daardoor een gewilde
kandidaat voor long-distance toeren.

Brandstofsysteem

Als de Cessna 310 ter sprake komt in pilotenkrin-
gen is meestal het brandstofsysteem het eerste dat
ter discussie wordt gesteld. Het ontwerp is tamelijk
ingewikkeld voor een lichte twin en vraagt wat ex-
tra aandacht om het allemaal te begrijpen. Beide
hoofdtanks aan de vleugeltips kunnen 51 US gal-
lons Avgas bevatten (193 liter) met in de hoofd-
vleugels ingebouwde aanvullende tanks die beide
goed zijn voor een verdere 20,5 US gallons (78 li-
ter) per tank.
De grap die nieuwe piloten op het verkeerde been
zet is het gedrag van het 310’s brandstof injecteer
systeem dat ongebruikelijk 30-50% meer brandstof

opneemt dan de motoren feitelijk nodig hebben op
een bepaald moment, waardoor een retourleiding
nodig is van elke motor naar de hoofdtank aan de
corresponderende kant. Dat houdt in wanneer we
opereren met alle vier tanks vol de piloot eerst
met een minimum van 90 minuten brandstof van
de hoofdtanks moet vertrekken voordat overge-
schakeld mag worden naar de aanvullende tanks in
de vleugels. Anders zou de teruggevoerde brand-
stof naar de hoofdtanks de tanks doen overlopen
via overflow kleppen in de vuldoppen en zo de
brandstof overboord zetten. Een dure en verspil-
lende manier om de actieradius aanzienlijk te ver-
kleinen! Voor een lange afstand vlucht in de 310R
is het gebruikelijk om de take-off, klim en het eer-
ste deel van de kruisvlucht te doen ten laste van de
hoofdtanks, daarna de aanvullende tanks te ge-

bruiken tot die leeg zijn waarna je weer teruggaat
naar de hoofdtanks. De brandstoftank keuzeknop
kan je vinden op de vloer tussen de voorstoelen
met de mogelijkheid van cross voorziening de rech-
termotor te voeden vanuit de linker tank en vice
versa.

Flight model

Met een behoorlijke hoeveelheid massa geconcen-
treerd aan het einde van elke vleugel zal het taps
toelopende ontwerp van de tiptanks van de 310
het wing’s overall dihedral (zeg maar vleugelstabili-
teit) doen toenemen wat een positieve uitwerking
heeft op de laterale stabiliteit (eerder uit zichzelf
weer recht trekken uit een bocht). De 310 staat er-
om bekend zwaar te zijn op de pitch en licht in de
roll. En het is niet eenvoudig dit consequent door

De hoofdbrandstoftanks aan de vleugeltips



te voeren voor elke thuis-simvlieger door individu-
eel ingestelde gevoeligheidscurven en voorkeuren
en de veelheid aan hardware controller opties die
er zoal te vinden zijn. Maar ik kan met zekerheid
zeggen dat bij mijn setup, het vliegtuig zo dicht als
mogelijk ‘voelt’ ten opzichte van de echte machine
door de voortdurende feedback voor het flight mo-
del geleverd door een groep echte wereld 310 pilo-

ten en de daaruit voortkomende aanpassingen
gemaakt door het ontwikkelingsteam.
Een bewijs hiervan is een tip die ik heb meegekre-
gen bij het vliegen van het echte vliegtuig die in de
sim in gelijke mate opgaat. Teneinde het onge-
wenste neus omhoog effect te neutraliseren dat
gepaard gaat met het uitzetten van de eerste stap
van de split flaps, moet je het zo plannen dat je te-

gelijkertijd het landingsgestel laat zakken. De lucht-
weerstand van het landingsgestel werkt heel
geschikt de neus omhoog tendens weg. Maar let
erop dat de VFE (maximum flap extended speed)
voor flap 15 158 KIAS is, terwijl de VLE (maximum
landing gear extended speed) 138 KIAS is. Afwij-
kend van andere lichte tweemotorige die we heb-
ben in MFS heeft de 310R een relatief magere

Op een afdaling voor een RNAV arrival is de C310 zeker een geschikte IFR machine.



vleugel en je moet hem daarom iets sneller vliegen
dan je gewend zou zijn speciaal tijdens de landings-
fase. Een goede vuistregel is de snelheid niet bene-
den de blauwe lijn te laten komen (single-engine
best rate of climd speed), 106 KIAS voordat je op
de short-final zit en er zeker van bent dat je de lan-
dingsbaan gaat halen.

Het éénmotor gedrag is opmerkelijk goed te voe-
len door bijvoorbeeld de propellers te ‘featheren’
tijdens de vlucht en de dan dramatisch aanvoelen-
de roll tendens veroorzaakt door de aan de vleu-
geltip gemonteerde brandstoftanks gecombineerd
met asymmetrische kracht van de motoren. Een
aan toetsen gebonden rudder trim (b.v. op je yoke)
is een must om dit goed af te handelen. Hoe het eruit ziet

Het 3D model is volledig opnieuw gebouwd en vol-
ledig opnieuw van textures voorzien voor MFS, re-
sulterend in een fotorealistische finish zonder
compromis met PBR materialen (physics-based
rendering material, een gigantisch grote voorraad-
schuur voor stofweergaven). Alle oppervlakken aan
de buitenkant die kunnen bewegen zijn ook geani-
meerd inclusief een ongebruikelijke passagiersop-
stap die terugdraait in een speciaal gemaakte
ruimte als het landingsgestel wordt ingetrokken.
Zes liveries worden met de default meegeleverd,
vijf kleurenschema’s uit de echte wereld en een
fictieve uitvoering met een zelf aan te passen
staartnummer zoals ook door de leden van de ge-
meenschap gevraagd werd. Blokken, intake afdich-
tingen, pitot covers en controle luikjes zijn
gemodelleerd die aan en uit gezet kunnen worden
vanaf de Electronic Flight Bag (EFB, het tablet) dat
je naar voren kunt halen via een click-spot op het
linker raamstijl van de voorruit. Piloot en passa-
giers avatars kunnen ook zichtbaar gemaakt wor-

den en verborgen via de EFB.
High resolution 4K textures werden overal gebruikt
en een wear and tear (kenmerken van slijtage en
vervuiling) decal laag werd ingevoegd waarmee
vuil wordt opgebouwd op het vliegtuig op een door
de eigenaar ingestelde intensiteit. Deze vuilaanslag
can schoongemaakt worden via het eigenaarsme-
nu ook op de EFB, waarmee een extra niveau aan
de droom van de simulatie wordt toegevoegd.

Cockpit

De cockpit is uitstekend gerenderd en laat een juist
niveau van slijtage van de materialen zien zoals
men dat bij een 40 jaar oude of zo machine zou
verwachten.
De avionics suite komt met vier uitvoeringen naar
keuze: een basis dual COM en NAV radio set plus
ADF, de Asobo GNS530/430 GPS combinatie, de
PMS50 GTN750 (een populaire freeware Garmin
750 mod) of de TDS GTN750XI  (voor bezitters van
het payware alternatief). De analoge attitude en
horizontale situatie indicator kunnen ook vervan-
gen worden voor de Asobo Garmin G5 unit - een
gebruikelijke vervanging bij opnieuw uitrusten die
je op veel IFR C130s ziet die vandaag de dag nog

Met het tablet kun je kiezen tussen ouderwetse
ronde klokken of een moderner variant.

Ook via het tablet kan je kiezen voor de gratis GTN
750 (vereenvoudigde variant) van PMS50.

De blauwe lijn (streepje)



vliegen. De KAP140 autopilot werkt samen met alle
navigatie opties en is volledig functionerend. Aan-
gepaste EDM-700 digitale temperatuur’klokken’
horen er ook bij, die zowel de temperatuur van de
cilinderkoppen in grafische weergave samen met
de temperatuur van de uitlaatgassen laat zien. De
units kunnen omgezet worden van Fahrenheit naar
Celcius en kunnen bovendien de buitenluchttem-
peratuur weergeven.
Verstelbare binnenverlichtingsniveaus scheppen
een bijzondere omgeving voor nachtvliegen. Vier
aan te passen rheostat (regelweerstand) op het
linker schakelpaneel veranderen het backlight van
de klokken en radio’s terwijl een algehele cockpit
flood light aan het plafond met een scroll wheel
wordt geregeld en dat kan worden omgeschakeld
van rood naar wit.

Geluid

Een fantastische geluids kit werd geleverd door
SimAccoustics, die nauwgezet het pulserende die-
pe keelgeluid van een zescilinder krachtbron weer-
geeft, beter dan welke andere die ik tot nu toe in
de sim heb gehoord. De bediening van elke schake-

laar in de cockpit wordt vergezeld van een tevre-
denstellende klik, geluiden van luchtstromen bui-
ten veranderen afhankelijk van de snelheid en de
configuratie en het tikkende geluid van de mixture-
hendels bij verstelling naar boven en naar beneden
werd natuurgetrouw ingebouwd.

Het eigendoms concept

Het al eerder genoemde EFB tablet houdt verschil-
lende pagina’s gebruikersopties in om de instelling
voor het begin te veranderen tussen default, ge-
huurd en eigenaar. Indien in eigendom dan worden
alle standen van schakelaars, hendelposities plus
gewicht- en balans options herinnerd tussen de
vluchten waarbij deze instellingen naar een confi-
guratiefile gaan die gekoppeld is aan het registra-
tienummer van het vliegtuig.
De staat van alle vliegtuigcomponenten, zoals de
battery (accu), remmen, cilinders van de motor,
bougies, magneto’s, starters, brandstofpompen en
olietoevoer worden alle vastgelegd en kunnen be-
keken worden op het tablet inspectiemenu. Als
‘wear and tear’ is aangezet op het realisme menu
van het vliegtuig, zullen je 310R componenten
langzaam achteruitgaan in de loop van de tijd zoals
dat ook in de echte wereld zou gebeuren en die-
nen gerepareerd te worden.
Het mishandelen van het vliegtuig zal gelijke con-
sequenties hebben zoals bij herhaling taxiën met
het mengsel volledig rijk in plaats van magerder
waardoor koolaanslag wordt opgebouwd en de
bougies vervuilen. Het concept is verder uiteen ge-
zet  in de uitgebreide gebruikershandleiding van 91
pagina’s.

Storingen

Terwijl mishandeling van het vliegtuig door de pi-
loot schade kan veroorzaken maakt het EFB tablet
het ook mogelijk om de waarschijnlijkheid van niet
voorziene storingen te laten gebeuren door middel
van het aanklikken van de vakjes ‘never’, ‘rarely’,
‘occasionally’ en ‘frequently’. Meer dan 200 vlieg-
tuigcomponenten zijn gecodeerd en kunnen het
laten afweten, inclusief elke zekering, schakelaar,
keuzeknop, wijzer en lampje. Mijn voorkeur is te
vliegen met alle realisme opties aangevinkt en de
failures op ‘Rarely’ gezet. Ik kan mij nog een vlucht
herinneren waarbij ik mijn rechter brandstofpomp
op HIGH zette in plaats van OFF na de take-off re-
sulterend in een heftig stijgen en zijwaarts trekken
ongeveer 30 seconden later omdat ik per ongeluk
de motor liet overstromen, gevolg door een panie-
kerig afsluiten  en zekeren van de motor voordat ik
mij mijn fout realiseerde. Het gebeuren ‘nam’ mij
volledig zonder dat ik er erg in had met versneld
hartritme als gevolg en verraste mij hoe geloof-
waardig de simulatie was.

Conclusie

Het is de diepte van het systeem van deze simula-
tie in een klasse apart als het gaat om een add-on
voor een general aviation vliegtuig voor MFS. Met
meer dan 100 uur vliegen gelogd tot nu toe, is er
niets anders op de markt dat zorgt voor dezelfde
hoeveelheid plezier of voldoening als de C310R kan
geven. Ik ben een beetje uitgepraat als het gaat om
superlatieven hoe goed dit product wel is. Je moet
het gewoon zelf gaan uitvinden!

Andrew Underwood

De ingewikkelde schakelaars voor de brand-
stof.

MV310 for MSFS 2020 (milviz.com)

https://milviz.com/flight/PG.php?id=69


Verslag van de Hoogvliegerdag op vlieg-
veld Midden Zeeland 9 juli 2022
(samengesteld uit de berichten van de deelnemers Jan van
Liere, Wil Blokpoel, Jan Hut en Stefan Rau.)

Na twee jaar was er weer een Hoogvliegerdag op
Midden Zeeland. Voor degenen die het niet ken-
nen: een grote landelijke organisatie die kinderen
een onvergetelijke dag wil bezorgen. Trucks,
brandweerauto's, marechaussee, noem maar op.
Vliegclubs en piloten werken al dan niet belange-
loos mee op EHMZ. De kinderen mogen zich dan
een dag piloot, trucker, politie- of brandweerman
wanen. Eigenlijk hetzelfde dat wij doen nietwaar?
Het is dus niet zo verwonderlijk dat de Flightsim-
mers worden uitgenodigd; en we komen graag.
Het betekent voor ons spullen inpakken en meene-
men. Een badge ophalen  en toegang tot het vlieg-

terrein om spullen uit te pakken en zo. Daar kunt u
zich wel een voorstelling van maken. Zaten we an-
dere jaren in de ruime Transal hangar; dit keer
werden we op het laatste moment in de hangar
van Vliegwerk Holland verwacht. Minder ruim
maar we zaten droog. Opstellen maar!
Afwijken van het gebruikelijk houdt altijd een risico
in. Nou dat hebben sommigen van ons geweten.
Vol enthousiasme met een PC vol met FS2020 alles
op de tafeltjes gezet, aangesloten, even de wifi ac-
tief ma....hee. De wifi doet het niet. Goede wacht-
woord? Ja toch? Nog een keer. En in het
achterhoofd ontstond het  'nee toch hè' gevoel.
Jan en Wil waren afhankelijk van wifi om 2020 op-
gestart te krijgen. Thuis geen punt, je denkt er ver-
der niet bij na. Nou, daar stonden ze dan..
Flightsimmers kunnen improviseren. Zelfs vooruit
denken!  Stefan kon met zijn P3D en eigen tafel-



tjes-rij snel aan de slag. Zijn beloning was blije ge-
zichten en lachende ogen.
Jan Quantas had gelukkig een versie van P3D op de
laptop staan dus ook hij kon de kinderen laten ge-
nieten. Wil had een gedownloade versie van 2020
en ook die wilde na opstarten even naar MS om de
licentie te valideren. Maar ja, zonder wifi geen
2020. Een poging om met een dvd op te starten
mislukte door verschil in serienummer en licentie-
nummer. Ja ja ze hebben het goed dichtgetim-
merd.
Jan Hut kon met zijn P3D meteen aan de slag. Om-
dat het geduld bij de kinderen beperkt is maakte
hij vanuit Midden Zeeland een rondje om de televi-
sietoren in Goes. Na het opstijgen zette hij de au-
topilot op 1000 voet zodat ze vrijuit konden sturen
zonder voortdurend te crashen. Bij de landing de

AP er af en even helpen bij de landing uiteraard.
Dat is waar het bij Hoogvliegers om gaat: plezier!

Welke les kunnen we leren van deze dag? Zorg dat
je niet afhankelijk bent en dat je kunt inspelen op
onverwachte situaties.… kortom een geslaagde
zonovergoten dag met ook nog eens een barbecue.
Voor herhaling vatbaar.



Vliegen in de tropen
het weer in de tropen is meestal ideaal
voor vliegen. Hier is wat je moet weten als
je met je bizjet (wie kan er nog zonder?)
Naar de tropen vliegt. Vertaling van een
artikel in de Professional Pilot van augus-
tus 2022 ontvangen van onze lezer Ron
Schelling.

Naderend op de GPS in de late middag kon geen
van de piloten een herkenbaar visueel aankno-
pingspunt vinden op het Caribische eiland recht
vooruit. De baan was een smalle strip genesteld in
een steile vallei die op dat moment aan het zicht
onttrokken werd door wolken en door regen die
mist veroorzaakte. Om het nog wat erger te ma-
ken, de airstrip lag aan de oostkant van het eiland
en de zon was al gezakt achter de hoge heuvels die
over het hele eiland liepen, waardoor de vallei in
de schaduw lag.
Precies toen men op het punt stond de missed ap-
proach aan te kondigen verbeterde het zicht vol-
doende om de koplampen van een luchthaven
voertuig te herkennen dat zich bewoog langs het
nog herkenbare van de baan in het groenige schijn-
sel van de cockpit. Met een 10kt staartwind moest
de bemanning snel aan het werk om de vaart uit
het vliegtuig te halen. Toen ze eenmaal stil ston-
den waren er nog maar een paar voet asfalt over.
Toen de passagiers uitstapten opende zich een
zware stortbui waardoor iedereen doorweekt was.
Welkom in de tropen dacht de bemanning.
Of het nu voor zaken is of voor het plezier, vele
vluchten vinden plaats in de tropen - de equatoria-
le zone die ligt tussen 23.5° Z (steenbokskeerkring)

en 23.5° N (kreeftskeerkring) en deze breedtegra-
den zijn niet zomaar per ongeluk. Veel eerder zijn
ze de breedtegraden waar de zon om 12.00 uur ‘s
middags pal boven ons is op de juni (23.5° N) en
december (23.5° Z) zonnewende. Als resultaat van
deze aarde-zon configuratie is het een regio waar
de zon het hele jaar door hoog aan de hemel staat.
En dat betekent dat constant grote hoeveelheden
van zonnestralen de aarde bereiken en de daar bo-
venop liggende atmosfeer opwarmen.

Tradewinds en doldrums

Deze voortdurende opwarming van de tropen
voedt de circulatie van de aardse atmosfeer en is
de motor voor het over te aarde sturen van het
weer. Als de lucht onder de zon wordt verwarmd
stijgt hij op en trekt zo koelere lucht van de subtro-
pen aan. tegelijkertijd kan de tropische lucht, die is
gestegen tot de bovenkant van de tropische tropo-
pauze (50.000-60.000 ft boven het aardoppervlak)
niet verder stijgen in de stratosfeer door het ver-
lies van warmte aan de omgeving, dus verspreidt
het zich en beweegt naar de polen in zowel de
noordelijke als de zuidelijke hemisfeer. Nu afge-
koeld warmt het weer op als het afdaalt boven de
subtropen. Deze circulaties van lucht worden Had-
ley cells genoemd.
De lucht die afdaalt boven de subtropen veroor-
zaakt een gordel rond de aarde van hoge luchtdruk
aan het oppervlak op ongeveer 30° breedte resul-
terend in een regio van weinig regenval waar dan
ook de meeste van de hete woestijnen gevonden
kunnen worden. Stijgende lucht onder de breedte
van de zons zenith (het punt recht onder de zon)
doet het omgekeerde en produceert een gordel
van lage druk die we kennen als de Intertropical
Convergence Zone (ITCZ). Zowel het subtropische

Een high level weersverwachtingkaart voor het tro-
pische Atlantische. Aanvullend op de gebieden van
de ITCZ (intertropische convergentiezone) die con-
vectie aangeven tot FL500 boven Centraal Ameri-
ka, Noord en Zuid Amerika en Centraal Afrika
doen verschijnselen als tropische cyclonen en actie-
ve vulkanen ook een actieve tropische weeromge-
ving verwachten. Precies! (vert.)

Prinses Juliana, St. Maarten. Ofschoon het weer in
vele plaatsen in de tropen gewoonlijk ideaal is,
kunnen turbulentie van water/land overgang, korte
eilandbanen, hitte en complex terrein een stevige
uitdaging zijn.



hoog als de ITCZ zijn gebieden met weinig opper-
vlaktewind, die we kennen onder de namen paar-
denbreedtes en de doldrums.
Terwijl subtropische hoogtegebieden ongewenst
voor zeilschepen kunnen zijn, zorgen hun rustige
winden en heldere luchten meestal voor soepele
vliegoperaties. Het enige tijdstip dat deze regio’s
onvoorspelbaar worden is rond en na de zonne-
wende als de ITCZ zich kan verplaatsen naar deze
breedtes vooral boven landgedeeltes en brengen
zij lage luchten en overvloedige, vaak zware moes-
sonregen die luchthavens onder water kunnen zet-
ten en regelmatig voor vertragingen zorgen.
Tussen de ITCZ lage druk en het subtropische hoog
zorgt de rotatie van de aarde voor een luchtstro-
ming die kloksgewijs ‘spiraalt’ vanuit het hoog naar
het noordelijke halfrond (en anti kloksgewijs naar
het zuidelijk halfrond) waardoor een min of meer

constante oostelijke wind ontstaat die we ook wel
de tradewinds noemen. Terwijl de meeste lan-
dingsbanen oost-west georiënteerd zijn kan ruw
terrein of een gebrek aan een goede plek op kleine
eilanden dat uitsluiten wat inhoudt dat bepaalde

luchthavens op deze breedten altijd een dwars-
wind zullen hebben.

Torenende cumuli

Tegengesteld aan de heldere en droge condities
over de subtropen is de ITCZ een regio van samen-
komen van warme en vochtige lucht grote opwar-
ming door de zon en een hoge vochtigheidsgraad.
Dat laatste door door aanwezigheid van veel oce-
aan in de tropen. Als de lucht in de ITCZ opwarmt
en vocht opneemt gaat het ‘drijvend’ worden ten
opzichte van de omgeving en stijgt het op in over
grote oppervlakken uitgespreide cumuli. Die ITCZ
wolkengordel is duidelijk te herkennen op satelliet-
foto’s. Veel van deze wolken zullen uitgroeien tot
torenende cumuli (TCu) die in de tropen heel goed
tot boven de plafonds van vele business en com-
merciële vliegtuigen kunnen opstijgen. Terwijl het
gewoonlijk geen probleem is om een koers in te
plotten die om de meest geconcentreerde TCu re-
gio’s heen gaan kruisen toch veel routes de ITCZ en
kunnen in die TCu terecht komen, vooral ‘s nachts
als het moeilijk is die wolken te zien en te vermij-
den. Piloten zouden dat moeten herkennen terwijl
deze convectiewolken meestal geen onweersbuien
zijn en niet dezelfde gevaren van energie hebben
als de zware buien van midden hoogten kunnen zij
toch stevige turbulentie produceren en zo nu en
dan zelfs zware turbulentie, zware regenval en
zelfs waterhozen.
Kritiek is dat deze wolken uitgroeien ver boven de
normale bevriezingshoogten en sterke stroming
omhoog met ongelimiteerde watertoevoer gebie-
den kunnen produceren van gematigde superge-
koelde lucht op grote hoogten gemixte of bevroren
neerslag. Dergelijke condities kunnen ijsvorming
op kruishoogte genereren die de pitot-statische

Torenende cumuli boven een regenwoud dicht bij
FRS (Mundo Maya Int, Flores, Guatamala). Volop
hitte en vochtigheid betekenen lange natte seizoe-
nen waar piloten voorbereid moeten zijn om slim-
migheden te bedenken om brede convectie (rond-
gaande warme lucht) het hoofd te bieden.



poorten doen dichtvriezen waardoor foute snel-
heid- en hoogte-uitlezingen kunnen ontstaan en
het loskoppelen van het auto pilot systeem - in po-
tentie een situatie van ‘out of control’ - wordt ge-
creëerd. Uitgaande van de bijna geheel verzadigde
lucht zelfs op de vluchthoogten zijn pitot verwar-
ming, situational awareness, good crew resource
management (CRM, zeg maar bemanningstraining)
belangrijk als door de ITCZ heen gevlogen wordt.

Tropische cyclonen

Tropische cyclonen zijn intense en gebruikelijk lage
druk stormsystemen die zich ontwikkelen als gol-
ven in tropische oostelijke straalstroom hoog bo-
ven en een uitwisseling hebben met de randen van
de ITCZ waardoor de druk aan het aardoppervlak
wordt verlaagd en een systeem wordt opgestart
dat, indien de condities geschikt zijn zichzelf in
stand kan houden als een warmtepomp als het zich
losmaakt van de ITCZ en zich begeeft naar de po-
len. Als tropische cyclonen voldoende aansterken
(wind boven de 65kts) heten ze hurricanes in het
Atlantische gebied, Cariben en de oostelijke Pacific;
tyfoons in de westelijke Pacific en cyclonen in de
zuidelijke Pacific en de Indische oceaan.
Tropische cyclonen zijn relatief zeldzaam, dus zelfs
als de specifieke condities nodig voor hun vorming
aanwezig zijn kan het zo zijn dat ze toch niet ge-
vormd worden. Die factoren van vorming behelzen
o.a. dat het plaats vindt tenminste 5° van de eve-
naar (het Coriolis effect dat het spinnen van een
storm ondersteunt is nul op de evenaar. (Precies!
vert.), hoge vochtigheidsgraad en weinig kans op
windshear in de lagere atmosfeer, sterk opge-
warmd water van de oceaan en iets dat het proces
in gang zet, triggert, zoals er doorheen vliegen van
een jet. Eenmaal gevormd moeten de condities

gunstig blijven wil het sterk in hevigheid toenemen
als het geheel in beweging komt. Gelukkig kan de
dichte weersatellietdekking garanderen dat de tro-
pische cyclonen gevolgd kunnen worden van het
ontstaan tot het uiteen vallen. Als ze actief zijn zul-
len sigmet charts (sigmet = significant meteorologi-
cal) de locatie van tropische cyclonen en computer
modellen zullen aanwijzingen geven over de te ver-
wachten sterkte en route. Buiten de buitenste rand

van een tropische cycloon is het weer meestal erg
goed voor vliegen maar elk vliegtuig en personeel
in het mogelijke pad van een naderende cycloon
zou ruim van te voren weg moeten wezen - indien
mogelijk. Winden waarmee sterke cyclonen ge-
paard gaan kunnen boven de 150kts opbouwend
uitkomen en tornado’s worden regelmatig waarge-
nomen bij de cycloons aparte onweerscellen.
Terwijl bepaalde wateroppervlakken zoals de wes-
telijke Pacific en noordelijke Indische oceaan het
hele jaar door tropische cyclonen meemaken heb-
ben de meeste plekken een afgebakende stormpe-
riode die samenvalt met het warme seizoen van
die regio. De Atlantische/Caribische en oostelijke
Pacific periode is ruwweg van juni tot en met no-
vember en de zuidelijke Pacific en de zuidelijke In-
dische regio periode loopt van november tot en
met april. De US National Oceanic en Atmospheric
Administration (NOAA) volgt tropische cyclonen in
zowel de Atlantische als de Stille oceanen en elk
voorjaar wordt een voorspelling uitgebracht over
activiteit van tropische cyclonen in het  Atlantische
gebied. Voor 2022 heeft het NOAA voorspeld een
duidelijke kans van boven normale activiteit met
14-21 benoemde stormen, 6-10 hurricanes en 3-6
hiervan die zullen uitgroeien tot een Categorie 3 of
zwaarder. Deze voorspelling suggereert dat flight
operators in de Caribische Golf van Mexico en de
US Oostkust hun noodevacuatie en verhuizings-
plannen nog eens goed zouden moeten bekijken.

Luchthaven weerscondities

Met vaak beperkende bebouwing vaak geplaatst in
het ruigere terrein zijn de landingsbanen op de tro-
pische eilanden meestal kort en vind je ze ingebed
in nauwe valleien of tegen steile hellingen. Vaak
kan deze configuratie ervoor zorgen dat de anders

De buitenste regenband van hurricane Isidore (sept
2002) iets ten zuiden van Cuba. Tropische cyclonen
zijn stormsystemen die in de breedste zin zijn ver-
bonden met tropisch weer, maar de bijkomende
vorming van het weer in de tropen houdt meer ver-
band met de positie van de ITCZ.

Wind shear



stabiele trade winds worden verstoord met turbu-
lentie aan de lijzijde. Vochtige lucht die afkoelt en
daalt in de vallei gedurende de nacht kan ochtend-
mist veroorzaken vooral wanneer de luchthaven
omringd is door dichte vegetatie. Opwarming ge-
durende de dag en stijgend terrein op het eiland
veroorzaken zeewind circulatie die mogelijk dage-
lijkse inwaartse regenbuien tot in de middag die ‘s
nacht omgekeerd zeewaarts gaan.
En tenslotte zijn sommige luchthavens tropisch en
bovendien hoog gelegen, zoals UIO (Quito, Ecua-
dor) en LPB (La Paz, Bolivië) op resp. 7900ft MSL en
13.325ft MSL, beide tropisch en hoog gelagen. Ter-
wijl de temperatuur door de hoogte redelijk blijft
zijn deze luchthavens vaak gelegen in ruig terrein
en kunnen daardoor slecht zicht en mist meema-
ken en hoge en vlagerige wind, golvende berg- tur-
bulentie en andere factoren die je eerder
tegenkomt bij bergvliegen dan je bij vliegen in de
tropen zou verwachten.
Een laatste overweging is bij vliegen in de tropen-
dat zij vaak ‘thuisland’ zijn van gebieden waar de
continentale platen elkaar tegenkomen en dus ver-
bonden zijn aan vulkanische activiteiten. Vele Cari-
bische en Pacific eilanden zijn vulkanisch en as van
zelfs kleine uitbarstingen kunnen een risico vor-
men voor de luchtvaart. Regelmatig wordt as mee-
gevoerd op middelbare hoogten in concentraties
die te klein zijn om te kunnen waarnemen maar
voldoende om motorstoring te veroorzaken en po-
tentieel het verstopt raken van pitot-statische
poorten. Een check op vulkanische as sigmenten
wordt geadviseerd voor elke keer dat je in de tro-
pen vliegt.

Slotopmerkingen

In het algemeen gesproken is vliegen in tropisch
weer meestal plezierig met stabiele winden en
weinig kans op icing of dat je een walk-around
moet doen in sneeuwstorm condities. Anders dan
bij de moessons die regen en lage luchten brengen
gedurende verschillende maanden is het dagelijkse
weer in de tropen tamelijk uniform - warm, zo nu
en dan regen en geen noodzaak om honderden
mijlen te moeten uitwijken om een stevige lijn van
squalls te vermijden. Maar de tropische atmosfeer
is nog steeds een atmosfeer die niet genegeerd
mag worden. Piloten kunnen heftig weer tegenko-
men en ook het gevolg van plotselinge veranderin-
gen net zoals waar dan ook anders op aarde. Een

gedegen weer briefing is belangrijk zelfs al is het
alleen maar voor eiland hopping.
Zoals altijd, als je weer tegenkomt dat niet is zoals
je had verwacht laat het dan je medevliegers we-
ten door een pirep (over de radio een waarschu-
wing over de actuele situatie).
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