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De lente krabt aan de deur en het is al weer mei. In deze tijd bloeit de natuur op en bijna 

alle vogels leggen een ei. Ook de bijtjes en de wespen komen langzamerhand weer 

tevoorschijn. Ook deze maand is ons clubblad toch weer gevuld door bijdrage van enkele 

leden. Henk J, Timo T, Joost H, Jan J en Dieter H. hebben wederom hun steentje bij 

gedragen waarvoor dank. Misschien triggert dit andere leden om ook eens in de pen te 

kruipen en een stukje te schrijven voor ons blad. Inmiddels is er op de FAA ook de lente 

aangebroken. Onze VFR lessen zijn van start gegaan met docent Ben J. De opleiding op 

onze Boeing met IFR vliegen is ook gestart onder de leiding van Jan.J. Verder draait de 

Boeing bijna probleemloos, Nu nog de Beech vervolmaken en we draaien dan weer op 

volle toeren. 

We gaan beginnen met het publiceren van een Foto van: Een Rus….? Of een vreemde 

piloot….? Of is het toch onze eigenste Henk J….? 

                                                             

Wie het weet mag het zeggen. Overigens Lees ook even goed onze wist u dat rubriek 
want daar staat meer over Henk J. 

We gaan verder met een ingestuurd stukje. Veel leesplezier 

Gehoord in de simulator...... 
Het gebeurt regelmatig dat Raymond Voncken, leraar aan het Vista College en bovendien 
piloot op een Airbus, mij uit de Boeing cockpit verwijdert om gasten en leerlingen de 
simulator te tonen. 



Als ik het niet al te druk heb blijf ik om een hoekje wel eens luisteren en toen hoorde ik 
het volgende: 
 
Raymond vroeg aan een paar leerlingen "wat is het eerste wat een piloot doet voordat hij 
ook maar een knop aanraakt in de cockpit?". 
Geen antwoord natuurlijk..... 
 
"De piloot controleert als eerste of de wipers uit staan." was het juiste antwoord. 
Raymond verklaarde het als volgt. 
Als je de power aanzet in de cockpit dan kunnen de wipers, als ze aanstaan en het regent 
niet, droog heen en weer gaan met alle stof die op het raam zit. 
Niet alleen stof maar ook zand. En dat stof en zand is een soort schuurpapier op je 
ramen. 
Op den duur krijg je fijne krassen en als je dan in de zon vliegt kan bij een bepaalde 
invalshoek van het zonlicht je zicht verschrikkelijk slecht zijn. 
Het raam moet dan vervangen worden tijdens een onderhoudsbeurt en dat is een heel 
duur grapje. 
Bij grote vliegtuigen moet je aan tonnen denken maar menige Cessna-piloot heeft zo'n 
gelukkig iets minder dure grap ook al eens meegemaakt. 
 
Dus beste leden, wen er maar aan als je in de auto stapt om eerst te controleren of je 
ruitenwissers aanstaan. 
Mocht je een keer gaan vliegen dan weet je wat je als eerste moet doen. 
 
Bedankt Raymond! 
 
Een clublid merkte op dat het eerste waar hij naar keek was of het landingsgestel wel 
naar beneden stond, want als hij de power aan zou zetten en het landingsgestel stond 
niet naar beneden, dan zou het vliegtuig zo maar door zijn wielen kunnen zakken?  Is ook 
een mooie redenatie. 
 
Onze Dieter heeft met betrekking tot de GTN750 een bruikbare handleiding ingestuurd 
welke ik met plezier hier zal afdrukken. Dieter bedankt.   
 
 

 

De GTN750 via SIMPLZA.ORG downloaden en uitpaken naar de community-folder van 
MSFS2020 

Voorbeeld vlucht met TBM930 

1e In MSFS2020 vlucht invullen.  B.v.  EHBK(Beek) naar ELLX(Luxenburg) 

Dan Simbrief opstarten. 

1e Dispatch 



2e My flightplan 

3e inloggen 

Accountnaam en password invullen 

Sign in 

New flight: 

Airline VBV(voorbeeld) 

Flightnummer 100(voorbeeld) 

Depart: EHBK 

Arrival:  ELLX 

Alternate: niet invullen 

Date is reeds ingevuld(computerdatum) 

Depart (time) Zulu time (verschil 2 uur) is ingevuld 

Airframe klikken en vlietuig kiezen (TBM930) 

Aircraft options: is reeds ingevuld 

Optionel Entries Dispatch is reeds ingevuld.Route: Suggested route kiezen  

Bv. LN02B  + vaste vertrekroue vanaf runway 21 in Beek naar het Zuiden=Sip  

LN02D = Star(standaard arrival) 

Liege baken vor 112.80 

Dikierch vor        114.40 

Star begint bij Dikierch(standaard arrival route) 

Display options: 

Generate flight aanklikken 

Confirm met YES aanklikken 

Cruse + FL180 + 18000 FT 

Naar beneden scrollen: 

Kiezen flightsim 2020 en Downlaod kiezen in meest linkse vierkant hokje 



Little Navmap openen 

Vliegplan naar vliegplannen little navmap slepen. 

Vliegplan bij Little Navmap openen 

Dan naar MSFS2020. 

Via het driekhoekje in de midden(waar je ook bv.het weer kunt veranderen) 

De GTN750 kiezen.meestal 2e van links. 

Voor verdere bewerking eerst de motor starten!!!!!!!!! 

GTN750 opstarten. 

In linker boven hoek pijltje aanklikken en dan het middelste blokje  

kiezen. Dan kun je het 750 scherm naar een ander beeldscherm zette. 

In 750 scherm Flightplan aanklikken 

Vertrek invoeren(sip) EHBK aanklikken = load procedure 

Departure aanklikken (in vierkant hokje) 

Nogmaals departure aanklikken en dan LN02B (sip) kiezen en load departure 

 

Voor ELLX ( arrival ) dezelfde procedure maar dan NL02D kiezen 

 

Back aanklikken 

ELLX aanklikken load approch runway 24 ils 24 

Load approch aanklikken 

 

Menu; 

Map kiezen dan verschijnt de route 

Er verschijnt een kruis waarmee je schuiven kunt Op het punt van het kruis wordt de 
hoogte boven de grond aangegeven. 

 



Back: kiezen.Proc aanklikken dan verschijnt de route. 

 Instellingen in de cockpit: 

Bijn de G3000. Via      ----  * PFDhome FMS kiezen =GPS 

                                        ---- 

                                        ---- 

Ctrl 5 tegelijk indrukken  

Dan verschijnt bovenkant cocpit. 

Aptrim omhoog 

Fuel select   AUTO  

Ctrl 1 

 Verchijn de normale cockpit eer. Bleed op auto zetten 

Stuur wegklikken en Bleed kiezen. 

DE ICE system 

Pitot heat omhoog(zit naast handrem) 

Handrem uit handrem knop aantikken. 

Altitude 18000 ft     VS 2000 ft 

Luchtdruk instellen door de B op het toetsenbord in te drukken. 

 

Zoals de meeste van ons weten is onze Timo bezig om toegelaten te worden tot de KLM 

Flight Academy. De eerste test was op 20 april. Hierbij het verhaal van Timo, zodat ook wij 

weten hoe het daar aan toe gaat.  

Selectie KLM Flight Academy fase 1: basis capaciteiten test 

 



20 April was het zover, ruim 2 maanden nadat ik me had aangemeld voor de 
selectieprocedure kon ik eindelijk beginnen aan fase 1. Het onderzoek zou plaatsvinden in 
Huis ter heide, richting Soest, dus om de lange reis niet op de dag zelf af te hoeven 
leggen, ben ik een dag eerder vertrokken en heb ik overnacht in een hotel in de buurt. Bij 
aankomst in Soest ben ik eerst een rondje gaan rijden naar de testlocatie om me een 
beetje bekent te maken met de omgeving, wat uiteindelijk maar goed bleek, want ik had 
me de eerste keer verreden. Terug in het hotel nog wat oefenopgaves gemaakt en vroeg 
naar bed om ’s morgens om 6 uur er weer uit te moeten. Snel gedoucht en de zondagse 
kleren aan om naar het ontbijt te vertrekken. Door de zenuwen kon ik niks anders eten 
dan een minuscuul croissantje en een Kaiser broodje. Na een tijdje naar de klok te 
hebben gekeken ben ik om acht uur stipt naar de testlocatie gereden.  

Om acht over acht kwam ik aan en drukte op de bel. Een man kwam aan de speaker en 
vroeg wat ik kwam doen. Na hem verteld te hebben dat ik een afspraak had voor fase 1 
van de KLM Flight Academy, ging de zoemer van de deur en werd me verteld dat ik op de 
tweede verdieping moest zijn. Op de tweede verdieping kreeg ik een ID controle en mocht 
ik plaatsnemen achter 1 van de 8 opengeklapte laptops. Ik was als tweede aanwezig. De 
volgende 20 minuten begon het langzaam vol te stromen met mijn “concurrentie”. Omdat 
we allemaal zenuwachtig waren over wat ons te wachten stond kwamen we nooit echt 
verder dan “zenuwachtig?” “Eerste keer?” en “Heb je goed geoefend?” en daarna weer 
stilte. Iets voor half negen kwam onze coördinator instructies geven over hoe het dagdeel 
er voor ons uit ging zien. We kregen eerst een 300-tal persoonlijkheidstesten die ze 
nodig zouden hebben in fase 3, maar door tijdgebrek nu al zouden vragen. Daarna kwam 
een planningsopdracht en vervolgens begonnen de echte toetsen. We mochten zo veel 
pauze nemen als we wouden en koffie, thee en water was gratis verkrijgbaar de hele dag 
door. De wc was aan het einde van de gang, maar zodra je met een onderdeel begon, was 
er wel een tijdsdruk. Over de jaren is er een norm opgesteld, een gemiddelde behaald 
door alle kandidaten per onderdeel. Wou je doorgaan naar de volgende ronde, moest je 
elk onderdeel op de norm of erboven maken. Als je één onderdeel onder de norm maakt 
kon je het al vergeten.  

 

De persoonlijkheidstesten gingen vrij soepel. Het waren de standaard vragen over hoe jij 
denkt en in elkaar steekt. Ik heb ze naar eerlijkheid beantwoord, omdat ik denk dat door 
de mand vallen erger is dan een slechte karaktertrek hebben. Het koste wel wat tijd, 
maar ze waren goed te doen.  

Planningsopdracht 

Na de persoonlijkheidsvragen was het tijd voor het eerste onderdeel. Plannen. We kregen 
een hele stroop informatie over een vliegtuigonderdelenfabriek, allemaal in het Engels. 
Er moest een bepaald soort onderdeel getest worden op druk en hitte. Het testen van 
druk duurde 10 minuten en het testen van hitte duurde 30 minuten en het moest 10 
minuten afkoelen. 3 Werknemers waren bevoegd om te testen op druk en 3 werknemers 
konden testen op hitte en 1 werknemer kon beide. Er was wat informatie over wanneer 
elke medewerker wou werken.  

 



Ahmed wilt alleen op vrijdag werken 

Johan wil 20% werken en alleen in de middag 

Jasper wil full-time werken 

Daan wil 40% werken, maar niet op dinsdag 

Albert is op dinsdag ziek en heeft een bruiloft op vrijdag. 

Mike wil 30% werken, maar alleen hele dagen 

Thijs wil full-time werken 

 

Ahmed, Johan en Daan kunnen druk testen. Jasper, Mike en Thijs kunnen hitte testen. Albert kan beide. 

Het doel van de toets is het volledig testen van zo veel mogelijk onderdelen te testen en 
een zo klein mogelijke achterstand oplopen. Je had 10 minuten in totaal voor de opdracht. 

Ik besloot om eerst aan te geven wanneer iemand niet kon werken, dit gaf mij een 
overzicht van wanneer er ingeplant kon worden. Daarna plan ik de medewerkers die het 
minst werken in en vul ik de gaten op met de voltijds werkers. 

Hierna begon het echte werk. Ik open de volgende pagina en een hele angstaanjagende 
pagina verschijnt. Er staan 5 testen voor mij klaar met een groot logo van de KLM links 
bovenin. Hier begon het echte werk. Ik kon kiezen met welk onderdeel ik deed in welke 
volgorde: 

Cijferreeksen 

Figuurreeksen 

Logisch denken 

Syllogismen 

Rekenvaardigheid 

 

Ik besloot om te beginnen met een neutraal onderdeel voor mij: Logisch denken. 

 

Hier kreeg je 2 woorden gegeven waarna je er 2 woorden bij moest zoeken die in context 
klopte. 

…… Staat tot auto, als kwartaal staat tot …… 

a. Banden                                      

b. Stuur 

c. Moer 

d. Ramen 

e. Deuren 

 

1. Seconde 

2. Maand 

3. Jaar 

4. Week 



5. Zondag 

20 seconde per vraag was niet ruim, maar goed te doen. Je moest wel doorlezen anders 
kreeg je het niet voor elkaar. Het ging redelijk goed.  

 

Vervolgens een onderdeel waar ik tijdens het oefenen toch wel moeite mee had: 
Syllogisme. 

 

Wederom een taalonderdeel. Je kreeg 2 stellingen gegeven en jij moest aangeven wat je 
na het lezen nu wist. Je mocht alleen gebruikmaken van de zinnen die er stonden en niet 
werken met voorkennis. Ook al waren de zinnen complete onzin, dan moest je werken 
met het gegeven. 

 

Alle zoogdieren hebben hoorns. 

Een koe heeft hoorns. 

 

1. Een koe eet gras 

2. Een koe is een zoogdier 

3. Koeien kunnen drinken 

4. Er is geen antwoord logisch te bepalen 

Hier is doorwerken echt cruciaal. Het was krap aan en in het moment was er heel veel 
stress. Na dit onderdeel zakte de moed toch wel een beetje in mijn schoenen. Als ik dit 
onderdeel verpest had kon ik het al vergeten, maar we moesten door. Het was tijd voor 
een onderdeel waar ik enorm goed in was: Cijferreeksen. 

 

Dit is een vrij simpel onderdeel waar je het volgende getal moet beredeneren die je zo 
moeilijk kan maken als je wilt. Het kan simpel zijn als: 

1 2 1 2 1 … 

 

Maar ook zo moeilijk als: 

5 6 9 18 21 30 … 

 

Hier kon ik mij heel makkelijk uit helpen en potentieel volledig goed hebben. Tijd speelde 
in dit onderdeel geen rol voor mij. Hier kon het niet aan liggen. 

 



Er bleven nog 2 onderdelen over en aangezien ik nu toch al een beetje opgewarmd was 
als het gaat om het volgende logische te beredeneren ging ik direct door met 
Figuurreeksen. 

Een moeilijk onderdeel om uit te leggen, maar er veranderde elke keer iets in een figuur 
om een consistente manier. Het was aan mij de taak om de achterhalen wat er in het 
laatste figuur gebeurde. Je kon letten op grootte, vorm, plaats en dikte. Het was geen 
makkie, maar ik wist toch wel elke keer een figuur eruit te halen.  

Tot slot bleef Rekenvaardigheid over. Ik had hier wel goede zin in, maar die verdween al 
vrij snel na het zien van de eerste opgave. Per vraag kregen we 20 seconde, maar soms 
was dit onmogelijk om te maken. Decimale getallen delen en vermenigvuldigen, breuken 
met verschillende noemers delen en vermenigvuldigen, machtsverhoudingen en 
gelijkwaardigheden. 

Als je een som wou opschrijven was je te laat. Het was een slechte opgave om mee te 
eindigen en ik was ondertussen al in mijn hoofd bezig met de aanmelding voor een 
andere vliegschool. Ik verliet de kamer als eerste en kon plaatsnemen in een 
wachtkamer. Een paar minuten later kwam de eerste medekandidaat naar buiten en 
begonnen we te vertellen. Hoe het ging, waar we vandaan kwamen en wat we zouden 
doen als we niet terug gevraagd werden. De kamer begon langzaam vol te stromen en tot 
mijn grote opluchting ging rekenvaardigheid bij niemand top. 

1 jongen die bedacht zich vorige maand dat hij piloot wilde worden en had niet geoefend 
voor dit onderdeel. Ik denk niet dat we hem nog terug gaan zien. We werden met z’n alle 
begeleid naar de volgende kamer waar een apparaat voor ons klaarstaat. Er stonden 5 
kleuren, een grijze en een zwarte balk, 10 getallen en 2 voetpedalen opgesteld. Het was 
eerst de bedoeling dat we ons technisch inzicht gingen testen. We kregen een video te 
zien met een doosje met bewegende uitsteeksels. Ze gingen omhoog en omlaag en van 
links naar rechts. Het doosje ging open en 5 constructies met tandwielen, assen en 
draden verschenen. Het was de bedoeling dat wij gingen aangeven welke constructie niet 
kon. 3 minuten per doosje was voldoende tijd en ik volgende gewoon het patroon totdat ik 
bij eentje uitkwam die niet mogelijk was.  

De tweede opdracht was ruimtelijk inzicht. We kregen een blokje te zien, die altijd 
dezelfde afmetingen had. Er werden een aantal blokje willekeurig opgesteld en pijl 
verscheen. Ik moest aangeven hoe het bouwwerk eruit zag vanaf mijn perspectief (vanaf 
het pijltje gezien). We zouden niet veel tijd krijgen dus als we het niet zagen moesten we 
hem overslaan. Maar de 3 minuten die we kregen voor 30 constructies was ruim 
voldoende voor mij.  

Als laatste en daarna waren we helemaal klaar voor de dag was een hand, oog, voet 
coördinatie opdracht. We kregen een koptelefoon op waar we een hoge en een lage toon 
op hoorde. Was het een hoge toon moest ik op grijs drukken, was het een lage toon 
moest ik op zwart drukken. Alle kleuren spreken voor zich en een vierkant met L erin 
betekende een trap op het linker pedaal en een vierkant met een R erin een trap op 
rechts.  

De computer zou onafhankelijk van ons versnellen en vertragen en aan de hand van het 
aantal fouten die wij maakte wisten zij ons limiet. Ik bakte er niks van. Ik wist wel elke 



keer wat ik hoorde en zag, maar doordat ik het bord niet uit mijn hoofd wist, drukte ik 
telkens op de verkeerde knop. Na 5 minuten vechten was de opdracht klaar en kon ik 
ophoepelen. 

 

Terug aangekomen in het hotel vertelde ik mijn moeder het slechte nieuws dat ik dacht 
dat ik niet door was naar de volgende ronde en vrij deprimerend reden we op huis aan. 
Op de ring van Eindhoven kreeg ik een mailtje met de verlossende woorden dat ze mij 
wouden voordragen aan de KLM Flight Academy en dat ik me bij deze kon aanmelden 
voor fase 2: Sensomotorische vaardigheden.  

Je kan blij zijn, maar ik was op dat moment in extase. Ik was door naar de volgende 
ronde en stap 1 van 4 is gezet… 

Timo Succes. 

 

Mijmeringen van Henk J. 
 

Op een dag vond ik een moertje in de hangar.... 
 
Gisteren vond ik op de grond in de hangar van het Vista College een moertje. Dat kan best 
wel ernstig zijn waar vliegtuigen gerepareerd worden. 
Stel je voor dat die Boeing 707 waar ze nu al jaren aan werken op het Vista College dat 
moertje mist en daardoor niet meer zou kunnen vliegen.... 
 
Dus ik met het moertje naar Tom, een van de leraren van het VC, en gaf hem het moertje 
met de opmerking "Misschien zit er bij iemand een schroefje los". 
Tom antwoordde: "Ik vermoed dat je er wel meer zult vinden". 
Om me heen kijkend had Tom wel degelijk gelijk. 
 
Nu viel me op dat er ook moertjes liggen op het looppad dat leden van de FAA volgen naar 
het clublokaal en de cockpits. 
Mijn vraag is of de leden bij elkaar eens goed willen opletten of er bij iemand een schroefje 
los zit. 
Meldingen kunnen anoniem gedaan worden bij het bestuur, tenzij....... 
 
 
 
 

 

Een functionele stuurautomaat in solide Instrument Meteorologische Condities [IMC] 

neemt werk van je schouders. Gebruik deze 10 tips om het goed te doen. 



 
 

1) Heb je net vectoren gekregen? Synchroniseer uw 
heading bug, activeer de heading mode en draai 
vervolgens. 

 

 

 

Als u zich in de "NAV-modus" bevindt en zojuist een koersvector hebt gekregen, maak 

dan niet de fout om eerst uw nieuwe koers in te voeren. Als u eenvoudig op "HDG-modus" 

klikt nadat u de toegewezen koers heeft afgesteld, zal het vliegtuig een bocht in de 

kortste richting initiëren om die koers te bereiken. 

Dit kan een probleem opleveren als ATC u specifiek toestemming heeft gegeven voor een 

afslag naar rechts of naar links. Maak er een gewoonte van om de koersbug te 

synchroniseren, vervolgens de koersmodus in te schakelen en vervolgens in de richting 

van uw toegewezen koers te draaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Wees voorzichtig bij het gebruik van verticale 
snelheidsmodus (VS) voor beklimmingen. 

Als je klimt met de verticale snelheidsmodus, zal de stuurautomaat zijn best doen om de 

geselecteerde voet per minuut klim die je hebt ingesteld te behouden. Als u uw kracht 

niet goed beheert of afgeleid raakt, kan de automatische piloot het vliegtuig gevaarlijk 

langzaam laten vliegen terwijl het probeert de door u gevraagde verticale 

snelheidsinstelling te behouden. 

Een beter alternatief is om in de "snelheidsmodus" te klimmen, waarmee je de beste 

klimsnelheid krijgt voor een luchtsnelheid die je hebt geselecteerd. Het invoeren van een 

hogere vermogensinstelling zal resulteren in een steilere klim. 



 

3) Terwijl u nieuwe vliegmode activeert, moet u deze tegen 
uzelf of uw bemanningsleden verwoorden. 

Telkens wanneer u een nieuwe automatische vluchtmodus selecteert, moet u deze 

hardop tegen uzelf zeggen of aan uw bemanningsleden aankondigen. Het is een 

belangrijke manier om ervoor te zorgen dat iedereen in de cockpit weet hoe of waar het 

vliegtuig zal vliegen. 

Het verbaliseren van uw instellingen is ook een geweldige manier om uw eigen 

besluitvorming te twijfelen door te zeggen: "Is dat echt de vliegmodus die ik wilde?" 



 

4) Voeg een mentale trigger toe aan de zin 'cleared for the 
approach'. 

Wanneer je "klaar bent voor de nadering", zou je geest moeten gaan naar het inschakelen 

van een soort automatische piloot-naderingsmodus. Als het een ILS of LPV [Localizer-

prestaties met verticale begeleiding] is, activeert u waarschijnlijk meteen de "APR-

modus". Voor andere benaderingen, zoals LOC, LNAV, LNAV/VNAV, enz., moet u mogelijk 

verschillende modi activeren, zoals 'NAV' of 'VNAV'. 



 

5) Houd ALTIJD uw heading bug gesynchroniseerd. 

Als je ooit in de jumpseat hebt gevlogen met een professionele cockpitbemanning, zul je 

merken dat piloten hun koersmodus constant synchroniseren met de koers die ze 

vliegen. 

Als u plotseling van koers moet veranderen of vectoren moet ontvangen, zorgt het 

synchroniseren van uw koers ervoor dat u niet in de verkeerde richting begint te draaien 

zodra u op 'HDG-modus' klikt. 



 

6) Let goed op je klimsnelheid. 

Kun je minstens 500 fpm klimmen? Als je dat niet kunt, moet je ATC hiervan op de hoogte 

stellen. Het is gemakkelijk om verticale snelheid uit uw scanpatroon te laten als u de 

automatische piloot het over laat nemen in IMC, vooral wanneer u bezig bent met het 

beheren van grafieken, het uitvoeren van checklists of het invullen van briefings. 



 

7) Als je ooit begint te denken "Wat doet de automatische 
piloot nu?", maak je dan klaar om met de hand te vliegen !. 

Autopilot-systemen zijn niet perfect. Als je ooit achter je hoofd blijft krabben, wil je 

misschien de automatische piloot loskoppelen en het vliegtuig met de hand besturen 

totdat je zeker weet dat het correct op je invoer reageert. 



 

8) Werd u toestemming gegeven bij de nadering [Cleared 
Approach], of toestemming gekregen om inkomend te 
volgen? [Cleared to track inbound] 

ATC kan u toestemming geven om de koers van de localizer te volgen voordat u een 

naderingstoestemming krijgt. Als je geen toestemming hebt gekregen om af te dalen, 

zorg er dan voor dat een afdalingsmodus niet actief of ingeschakeld is. 



 

9) Oefen ook je "harde IMC"-handvliegen. 

Stuurautomaten zijn een geweldige manier om uw taakbelasting in de cockpit te 

verminderen tijdens uitdagende weersomstandigheden. Dat zou niet moeten betekenen 

dat u volledig afhankelijk wordt van het gebruik ervan. Af en toe moet u in IMC met de 

hand vliegen met volledige departures, arrivals en approaches. 



 

10) Vlieg nooit in pitch- of roll-modus. 

Veel stuurautomaatsystemen schakelen automatisch terug naar de pitch- of roll-modus 

wanneer u een hoogte of koers hebt gemist. Deze modi zijn gevaarlijk omdat ze in eerste 

instantie lijken op uw hoogte, koers of koers. In werkelijkheid houdt de stuurautomaat 

gewoon uw huidige pitch of roll vast. 

Stap snel uit die modi en activeer een vorm van laterale [zijwaartse] navigatie, vertical 

[verticale] navigatie of altitude capture [hoogteregistratie]. 



Corey Komarec 

Joost H. 

 

KNVOL voordracht over MAA, verleden en toekomst van onze luchthaven. 
 
Funs heeft er voor gezorgd dat ik lid ben geworden van de KNVOL, de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht. 
Ze organiseren leuke uitstapjes en voordrachten, zo ook gisteren. 
 
Dhr. Simon Paul is luchtverkeersleider geweest hier op Beek en gaf een voordracht over 
procedures, verleden, gebruikers en toekomst van MAA. 
Hij is gepensioneerd maar maakt nog deel uit van diverse organisaties die te maken hebben 
met de luchtvaart. 
 
Over het verleden van MAA was Simon erg kort, maar binnenkort komt er een voordracht 
over het ontstaan van MAA. Ik kijk er naar uit. 
Simon liet veel plaatjes zien van de vliegtuigen en de maatschappijen die vlogen op MAA. 



Er was een gestage groei vanaf het moment dat het vliegveld in gebruik werd genomen vlak 
na de oorlog. 
Aan die groei kwam een einde toen de discussies ontstonden over de Oost-West baan. 
 
Wie denkt dat de luchtverkeersleiding een makkie had aan al het luchtverkeer rondom Beek 
heeft het echt verkeerd. 
Het gebied waar de verkeerleiding over ging rond Beek grenst aan die van Geilenkirchen en 
Luik. Ook de luchtmacht vloog regelmatig in ons gebied. 
Toen er een keer een tekort was aan luchtverkeersleiders op Beek zijn er mensen gekomen 
van Schiphol om hier uit te helpen. 
Simon vertelde dat aan het einde van de dag de leiders van Schiphol bekaf waren en 
toegaven dat het hier zeer gecompliceerd was. 
De dagen van de Tefaf waren voor Simon een hoogtepunt, treintjes maken van de privé 
vliegtuigen. 
Hij vertelde hoe sommige vliegtuigen ongelooflijk netjes landden. De VIPs in het vliegtuig 
mochten hun thee niet morsen tijdens de landing. 
Dan was het extra druk op die dagen en Simon vroeg wel aan de crew of ze snel wilden 
taxiën maar daar trok de crew zich niets van aan, de VIPs moesten statig naar de 
aankomsthal "gereden" worden en vooral geen thee of chanpagne morsen. 
 
Vandaag de dag is er een discussie over het voortbestaan van MAA, waar de politiek begin 
juni een besluit neemt. 
Een zekere heer Geel heeft een stuk geschreven na analyse van de MAA en geeft zijn 
bevindingen in 10 punten weer, waarvan er 9 zijn die in lijn zijn met de bezwaren van de 
tegenstanders van het voortbestaan MAA. 
Als 10e punt raadt hij aan om een soort kosten-baten analyse te maken waarin ook de uit de 
luchthaven voortkomende economie wordt meegenomen. 
Opheffen van MAA zou trouwens enorme kosten met zich meebrengen want enkele grote 
bedrijven op MAA hebben lopende contracten waarin staat dat de luchthaven open zou zijn. 
Dus verhuizen van die bedrijven met het vergoeden van de verliezen lopen in de honderden 
miljoenen..... 
Simon vermoedt dat er een oplossing gekozen wordt die voor alle partijen aangenaam zal 
zijn: het reduceren van de hinder van het vliegverkeer en het open houden van MAA. 
Met name een vliegtuig, ik geloof dat het de Boeing 747-200 was, maakt echt teveel kabaal. 
En met de huidige transportkosten is het nu haalbaar om ze weer in te zetten met alle 
toenemende herrie van dien. 
Ik stelde voor om de geluidshinder te reduceren door de herrie-makende vliegtuigen alleen 
te laten landen. 
Misschien als MAA ooit moet sluiten dat er dan een museum kan komen op de 
landingsbaan, vliegtuigen zat. 
Simon was verbaasd dat hij daar niet eerder aan had gedacht. Je weet maar nooit hoe een 
(1) opmerking kan leiden tot het behoud van MAA. 
Wat mensen en dan bedoel ik met name tegenstanders van MAA zich niet realiseren is dat 
als ons vliegveld verdwijnt, dat dan vliegtuigen voor Luik routes kunnen gaan instellen die 
over Beek komen te liggen! 
 
Ik kan iedereen van onze FAA aanraden, en ik denk dat Funs het daarmee eens is, om lid te 
worden van de KNVOL. Het lidmaatschap bedraagt nog geen 30 Euro per jaar en dan zijn er 
voor leden ook nog bepaalde kortingen zoals voor de toegang van het Aviodrome. 
 
P.S. Speciaal voor onze Anton: Er is momenteel een groot tekort aan luchtverkeersleiders! 
Simon is een welbespraakt persoon, vreemde combinatie voor een luchtverkeersleider. Dus 
Anton, die eigenschap heb jij ook, dus ik vind je uitermate geschikt voor die baan. 
Mocht je een aanbevelingsbrief nodig hebben, ik onderteken hem graag en zeer 
waarschijnlijk heel wat leden van de FAA. 

 
Henk Jas 



 

 

Hoe kunnen baanmarkeringen helpen bij het dagelijkse vliegen? Hier zijn enkele 

geweldige feiten om te weten over de start- en landingsbanen waarop u landt. 

vetmethode 



Middellijnstrepen en openingen maken grote 
afstandsmarkeringen 

Elke middenlijnstreep van de startbaan is 120 voet lang en 36 inch breed. De 

openingen tussen elke streep zijn 80 voet. 

Dit is een van de beste hulpmiddelen bij het bepalen van je landingspunt, of hoe ver 

je van de landingsbaan bent afgedaald. Herinnert u zich de ACS-normen van de FAA 

voor korte veldlandingen nog ? Aanvragers van een privépiloot moeten binnen 200 

voet van het door hen gekozen landingspunt landen. Aanvragers van commerciële 

piloten hebben strengere normen en moeten binnen 30 voet van hun aangewezen 

landingspunt landen. 

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u het begin van een baanstreep het aangewezen 

landingspunt hebt gemaakt voor een korte veldlanding van een privépiloot. Je moet 

op die streep landen, of binnen de opening voorbij de streep (120 voet + 80 voet). Als 

u de metingen onthoudt, kunt u effectiever oefenen en nauwkeurigere landingen 

uitvoeren. 



 

De enige grote uitzondering op deze regel is duidelijk. Niet alle landingsbanen 

hebben perfecte streeplengtes. Volgens de FAA worden "aanpassingen aan de 

lengte van de strepen en gaten, waar nodig om de baanlengte te accommoderen , 

nabij het middelpunt van de baan gemaakt." Hieronder staan twee voorbeelden die 

laten zien hoe middellijnstrepen en openingen worden aangepast naar het 

middelpunt van de startbaan. 



vetmethode 
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Hoogte baannummer: Land niet te kort. 

De aanduiding van de baan - de nummers die de richting van de baan aangeven - is 

60 voet lang. Als je op een korte landingsbaan vliegt, laat jezelf dan een 

foutenmarge. Land niet te kort! 

 

Drempelmarkeringen voor baanbreedte 

Heb je je ooit afgevraagd wat de drempelmarkeringen op elke landingsbaan 

betekenen? Het aantal markeringen staat voor de breedte van de baan. De 

drempelmarkeringen zijn 150 voet lang en 5,75 voet breed. 

Ze worden meestal aangetroffen op banen met instrumentnaderingen en zijn vereist 

op banen die vliegtuigen van categorie C en D naderen. Drempelmarkeringen zijn 

ook vereist op banen die worden gebruikt door internationaal commercieel 

transport. Hier is een overzicht van wat het aantal drempelmarkeringen betekent: 



 

Runway Instrument Approach Categorie: 

Alleen al door naar een landingsbaan te kijken, kunt u zien of er 

instrumentnaderingen beschikbaar zijn. Er komt veel kijken bij elke specifieke 

markering, dus bekijk de FAA-grafiek hieronder... 



FAA 



Richtpuntmarkeringen 

De richtpunten van de landingsbaan (gewoonlijk de 1000 foot markers genoemd) zijn 

een perfect doelwit om naar af te dalen, en je moet van plan zijn om op of net 

voorbij ze te landen. Als de landingsprestaties het toelaten, zal het hebben van een 

deel van de startbaan voorafgaand aan uw landingspunt ervoor zorgen dat u niet 

kort landt. Er is zelden een moment waarop landen op de nummers veiliger is dan 

landen in de buurt van het richtpunt. De richtpunten zijn 150 voet lang en 20 

voet breed. Als een landingsbaan korter is dan 4.200 voet, mogen de 

richtpunten worden ingekort tot 100 voet lang. 

In bijna alle gevallen zal het volgen van de VASI een eenmotorig zuigervliegtuig 

meer dan genoeg ruimte geven om ruim voor het einde van de landingsbaan te 

landen en te stoppen. Het is veel waarschijnlijker dat een zuiger met één motor kort 

landt wanneer hij op de drempel mikt dan dat hij de baan overschrijdt nadat hij in de 

buurt van de richtpunten is geraakt. 



vetmethode 

 

En dan als laatste onze rubriek Wist U dat…….. 

… Frans als eerste een mooie attentie kreeg omdat hij al 4 legs van de Heavy Metal 
solo Tour had ge-pirep-t?  



…Wij ons nu afvragen waar al onze andere offline blikken bus piloten nou gebleven 
zijn? 

… dit een van de dikste uitgave is van onze nieuwsbrief? 

… Wij als kinderen zo blij waren toen de Boeing op 2 april een hele middag zonder 
één probleem draaide? Inmiddels raken wij daar aan gewend, nu is de Beech aan de 
beurt voor een B-check! 

… Wij nog veel blijer zijn dat de FAA in de persoon van Henk J. te M. bij het ACC nog 
vastere voet aan de grond heeft gekregen? Henk is sinds kort namelijk als vrijwillig 
medewerker aangesteld door het Vista College. Henk: proficiat! 

… wij nog na moeten denken over een passende job title voor deze rol van Henk. Wat 
dachten jullie van: cultureel attaché ACC? 

… Timo in spannende tijden verkeert? Zijn eerste test om bij de KLM Flight Academy 
te worden aangenomen was op 20 april en ….. geslaagd! Proficiat, Timo, op naar de 
volgende uitdaging! 

… Timo een en ander op papier heeft gezet? 

… dit toch wel een behoorlijke klus is? 

… het aan- en uit zetten van de Boeing cockpit dankzij Henk J. nu zó eenvoudig is dat 
nu de vraag opkomt of we het vliegen met de cockpit ook niet wat eenvoudiger 
kunnen maken… 

Met groet 

Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 

 

 

 


