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tekst  DAVID LEMEREIS  beeld  MARIJN SCHEERES

‘Schiphol Clearence 
Delivery, goedenavond. 
This is KLM Five-Five-

Seven-Five at the Delta Four-
Ninerrrr, IFR to Innsbruck.’
Ik zit in de cockpit aan boord van 
een KLM Boeing NG737, vlucht 
5575 klaar voor vertrek naar 
Innsbruck, Oostenrijk. Het is vroeg 
in de avond en het laatste beetje zon 
schijnt nog op deze prachtige lente-
dag, perfect voor een testvlucht. We 
hebben de kist helemaal voor ons 
drieën; captain Gert van der Winden, 
copiloot Daniël Rosh en ondergete-
kende als enige passagier. Hoewel, ik 
meen dat moeders zich ook ergens 
in de romp heeft verscholen.
Copiloot Daniël Rosh vroeg zojuist 
aan de verkeersluchtleiding, 
Schiphol Tower, permissie voor ver-
trek. De Boeing NG737 staat gereed 
aan gate D49. Dat snap ik nog net, 

want als ik door de cockpitramen 
naar buiten kijk, lees ik D49. Maar al 
het andere gebrabbel met de tower, 
het Engelstalige Pappa Zulu sky-
speak, ontgaat mij geheel. 
Voor copiloot Daniël daarentegen, is 
dit routine. Hij heeft bijna vijfhon-
derd vlieguren gemaakt. Niet slecht, 
als je al op je veertiende met vier 
strepen de rang van Flight Captain 
hebt. Maar vandaag is hij copiloot. 
De 46-jarige Gert van der Winden 
is in rang slechts First Flight Officer, 
maar omdat het zijn cockpit, zijn 
kist is, zit hij vandaag op de kapi-
teinsstoel. Ach, die officiële vlieg-
uren loggen, daar gaat het Gert niet 
om, als hij maar lekker kan vliegen.

Take off
De toren vraagt ons over te scha-
kelen naar de radiofrequentie van 
Schiphol Ground, de toren die ver-

antwoordelijk is voor taxiënde toe-
stellen op de grond: ‘Decimal-one-
two-one-eight-zero-zero.’ Ground 
geeft permissie om de motoren te 
starten. De captain en de copiloot 
nemen de pre-start-checklist door. 
Schakelaars worden geflipt, knoppen 
gedraaid, meters ingesteld en beeld-
schermen gelezen. De lijst is lang, 
maar de piloten van flightdeck 5575 
houden zich strikt aan de procedu-
res. Je moet er maar wijs uit wor-
den, deze vliegende kerstboom met 
al zijn lampjes, meters, schakelaars 
en hendels. Daar heb je een gedegen 
opleiding voor nodig.
Iets na achten in de avond zijn 
we airborne. Gestaag klimmen we 
naar kruishoogte. Buiten hangt 
de zon al laag aan de horizon en 
een oranje, rode gloed strijkt over 
de stad Amsterdam. Ik herken de 
Amsteltoren, zie het IJ liggen en 

‘This is KLM Five-Five-Seven-Five.’ Met een mooi scherm, een joystick 
en Microsoft Flight Simulator kan je een aardige virtuele vlucht maken 

op je computer. Voor honderden vliegfanaten blijft het daar niet bij. 
Zoals voor Gert van der Winden, die een complete Boeing 737-cockpit 

heeft nagebouwd. In zijn huiskamer.

Fasten your seatbelts

THE FLIGHTSIMS
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herken zelfs de buurt waar ik woon, 
een magnifiek gezicht. De piloten 
zijn nog druk bezig met de ‘after 
take off’-procedures. Eenmaal op 
veilige hoogte zet de captain de 
stoelriemenwaarschuwing in de 
passagierscabine uit. Op de achter-
grond is een vrouwenstem zachtjes 
te horen: ‘The captain has turned off 
the seatbelt lights.’
‘Wat heb je in je koffie? Melk en 
suiker?’ Vlucht 5575 gaat op auto-
piloot en wij drieën verlaten de 
cockpit om onze koffie met koek 

aan de eettafel in de huiskamer te 
verorberen. We verwachten geen 
calamiteiten. Al zit het risico van een 
crash er altijd in. Zeker omdat onze 
kist op Windows draait. Gelukkig is 
de laatste versie van Microsoft Flight 
Simulator 2004 heel stabiel. Maar 
nog belangrijker; veel echter dan dit 
gaat het niet worden. 

Vogelvlucht
Deze pc-vliegsimulator in combina-
tie met de bijna één op één replica 
van een Boeing 737-cockpit met 

werkende instrumenten, levert een 
ongekend realisme op. Een 9+ in 
mijn boekje. Een full-motion plat-
form onder de cockpit en het was 
een tien geweest. Maar dat is wel 
iets teveel gevraagd van een huis-
kamer op de eerste etage van een 
kleine flat in Slotermeer, Amsterdam.
Er komt nogal wat kennis bij kijken 
om een cockpit van dit kaliber aan 
het vliegen te krijgen. Veel kennis, 
heel veel tijd en bakken met geld. 
Neem nou Gerts 737-cockpit in 
vogelvlucht: één pc om Microsoft 
Flight Simulator te draaien en 
nog zes andere pc’s om de zeven 
beeldschermen, instrumenten en 
de online communicatie met het 
virtuele luchtruim aan te sturen. Een 
prijskaartje van vijftienduizend euro 
is Gerts ruwe schatting voor deze 
ingewikkelde brei van kilometers 
kabels, stuurknuppels, instrumenten 
en client-server software.
Het gevoel van werkelijk vliegen 
wordt niet alleen bepaald door 
de  levensechte cockpit en de rea-
listische vliegtuigmodellen of de 
bijna fotorealistische landschap-
pen. Elke avond loggen honderden 
virtuele piloten wereldwijd in op 
een netwerk van internetservers die 
het luchtruim rondom onze aard-
bol simuleren. De heersers van de 
Virtual Airspace zijn de tientallen 
hobbyverkeersleiders, de Air Traffic 
Controllers die verscholen achter 
hun pc-radarschermen vluchten 
begeleiden van en naar hun diverse 
bestemmingen wereldwijd. Hoe meer 
virtuele piloten op het netwerk vlie-
gen, hoe meer verkeer krijgen de 
verkeersleiders te verduren. Dat is 
de kick.
In Nederland vliegen er op deze 
avond al zo’n twintig kisten. En dit 
is nog maar een gemiddeld avondje. 
‘Vrijdag- en zondagavond is het ’t 
drukst’, zegt Daniël. ‘Het Europese 
IVAO-netwerk kent duizenden gere-
gistreerde piloten. De grootste zijn 
Duitsland met 4500, Frankrijk met 
3500 en Nederland met zo’n twee-
duizend piloten.’

THE FLIGHTSIMS

Gert van der Winden is een ouwe rot in het vak. Op 
de boekenplanken rechts van de cockpit prijkt de 
gehele geschiedenis van Microsoft Flight Simulator 
in dozen, zelfs de versies uit het Krijttijdperk toen 
Flight Simulator nog onder MS-DOS draaide.
www.microsoft.com/games/flightsimulator/
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Turbulentie
Het nabootsen van de werkelijkheid 
wordt tot in de kleinste details nage-
streefd. Meteorapporten worden 
bestudeerd, brandstof berekend en 
vluchtplannen ingediend bij Air 
Traffic Control. En ATC kan streng 
zijn. Een vlucht van Amsterdam 
naar Innsbruck duurt in het echt 
om en nabij de twee uur, dus ook 
virtueel. Effe fast forward tussen 
start en landing is een doodzonde. 
Je moet echte vlieguren maken. Ze 
worden immers officieel gelogd. 
Geen wonder dat de meeste vliegers 
Europese bestemmingen kiezen. Een 
kort vluchtje voor het slapen gaan 
is nog goed te doen. Uiteraard zijn 
er uitzonderingen op de regel. ‘Er is 
een piloot die meer dan drieduizend 
vlieguren heeft’, vertelt Daniël. ‘Deze 
meneer vliegt bijna om de dag van 
Amsterdam naar Singapore. Dat is 
een vlucht van twaalf uur. De vol-
gende dag vliegt hij weer terug naar 
Amsterdam.’
De geavanceerde software in com-
binatie met de snelle internetver-
bindingen brengen de ervaring naar 
een nog hoger niveau. Het weer 
op onze vlucht naar Innsbruck is, 
op een vertraging van twee uur na, 
bijna real time. De scenery-soft-
ware-uitbreidingen beslaan vrijwel 
de hele wereld, zijn uiterst gedetail-
leerd en volgen zelfs de seizoenen.
‘De software is zo geavanceerd dat 
ATC nu zelfs rekening moet houden 
met het type toestel dat zij binnen-
loodsen’, merkt Gert op. ‘Als een 
Boeing 747 in de landing zit, dan 
genereert dit grote vliegtuig enorme 
turbulentie. Zit jij in het kielzog met 
een Fokkertje 70 dan slingert de 
turbulentie je alle kanten op. Heel 
gevaarlijk. De tower moet bij een 
747 en een Fokkertje de separatie 
tussen de kisten verhogen.’

Ramkoers
Wij naderen Innsbruck op zo’n 
37.000 voet hoogte. Copiloot Daniël 
zoekt contact met Innsbruck Tower. 
We krijgen opdracht hoogte af te 
bouwen en onze snelheid naar het 

minimum te verlagen. Er is zojuist 
een Martinair-kist opgestegen en 
voor ons zit een ander toestel in 
approach. Captain Gert wijst op het 
radarscherm naar een baken. ‘Als 
we daar zijn, roept ATC ons op om 
te draaien.’ Maar dan: ‘Hé, zie je die 
kist? Die komt gevaarlijk dichtbij. 
Dat moet ATC in de gaten hebben.’ 
Copiloot Daniël: ‘Onze brandstof is 
bijna op. De centertank is al leeg.’ 
Het is eventjes stil op het flightdeck. 
‘We kunnen daar melding van 
maken’, oppert captain Gert. ‘Dan 
gaan we gewoon rechtsaf. Dan bekijkt 
ATC het maar. Doe jij het? Ik ben 
daar niet zo goed in.’ Daniël roept 
meteen de toren op. ‘Innsbruck 
Approach, this is KLM Five-Five-
Seven-Five. We are running low on 
fuel.’ Hij schrikt op.’ Hé, er komt er 
weer een op ons af? Zie je dat? 
Innsbruck Approach do you copy?’
Copiloot Daniël probeert herhaal-
delijk Innsbruck Approach op te 
roepen maar tevergeefs. We zitten op 
ramkoers met het andere toestel en 
de spanning in de cockpit stijgt. Het 
toestel komt rap dichterbij. De radar 
pulseert wild oranje om ons op het 
naderende gevaar te attenderen. Alsof 
wij dat nog niet in de gaten hadden.
‘Innsbruck Approach do you copy? 
Die gast zit te slapen!’
Opeens blèrt een vrouwelijke alarm-
stem door de cockpit. ‘TCAS ALERT, 
TCAS ALERT...’ De radar wordt 
bloedrood van de hysterische Traffic 
Collision Alerts. 
‘Sodemieter!’, roept Captain Gert. 
‘Dat was close! Hij vloog op nog 
geen vijfhonderd voet lang ons 
heen. Zag je dat?’ 
Buiten is het gitzwart. 

Crashen?
‘Je moet nu toch wel echt gaan 
zakken’, waarschuwt captain Gert. 
Copiloot Daniël doet nog enkele 
verwoede pogingen om Innsbruck 
Approach op te roepen maar ook 
deze mislukken. In plaats daarvan 
krijgen we te horen dat Innsbruck 
Approach offline is vanwege 
crashende computers. Onze levens 

hangen met Windows aan een zijde 
draadje en dat van ons staat op het 
punt te knappen.
‘Nu wordt het echt heel kritisch’, 
zegt Gert. ‘We moeten op eigen 
navigatie landen.’ Copiloot Daniël 
klemt zijn knuisten om de knuppel 
en concentreert zich volledig op de 
instrumenten. Even kijkt hij over de 
rand van de cockpit naar de lichten 
van de landingsbaan. Innsbruck is 
lastig. Daniël stuurt verwoed om de 
kist vlak te houden. Zijn nekspieren 
trillen lichtjes. Hij moet de kist per-
fect uitlijnen met de landingsbaan.

Copiloot Daniël zet de Boeing 
NG737 soepeltjes neer op de lan-
dingsbaan. Ik voel de wielen de 
grond niet eens raken. Ik heb een 
hekel aan toeristen die klappen na 
een goede landing, maar nu doe ik 
mijn handen toch even op elkaar.

Gert van der Winden is zo’n gepassioneerd vir-
tueel vlieger dat hij van zijn hobby zijn werk en 
van zijn werk zijn hobby heeft gemaakt. In het 
dagelijkse leven runt hij de vluchtsimulatorafdeling 
van de Luchtvaart Hobby Shop in Schiphol-Oost. 
Pilotenuniformen en -petten, scenery-uitbreidin-
gen, echte Jeppesen-luchtvaartkaarten, checklists, 
logboeken, instrumenten, complete cockpitpane-
len, stuurknuppels, roerpedalen, ledjes, knoppen, 
schakelaars, alles wat je als virtueel piloot maar 
kan bedenken, is voorhanden. www.lhshop.nl
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