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VERSLAG    van de bijeenkomst van de HCC werkgroep FLIGHT SIMULATOR op         19 april 2012 

 
      

Iets minder vol dan gebruikelijk, maar met 16 man waren we duidelijk aanwezig in het Arendshuis. 
 
De mededelingen van Ron  gingen over onze buitenclubse ac‐
tiviteiten zoals de verregende vliegmiddag de 9e in Ritthem en 
de Hangardag in Open Hof op 17 april. Al met al leverde het 
ons weer namen op van geïnteresseerden. Ze krijgen nu de 
NOTAM en Nieuwsbrief en we hopen ze eens op onze avon‐
den te mogen begroeten.  Het is elke keer weer verrassend te 
merken hoe onze hobby door anderen gewaardeerd wordt. 
Publieksdagen blijven erg belangrijk. 
 
Wat ook verrassend is: het niveau van onze werkgroep is in korte tijd flink verder opgeschroefd. 
De vragen die gesteld worden zijn hier een goede indicator van. Jan kwam een STAR tegen die 
hem haaks op de baan zou zetten. Zo kwam de discussie op het oefenen van approaches. Bob had 
een aardige tip:  Van FSInventions komt het programma: FS Instant Approach. Eerst 9, nu alweer 
14 dollar, maar de moeite waard. Een andere tool noemde hij: Reimage Pc repair. Lijkt duidelijk 
waar het voor dient! 

 
Carlo is van plan Prepar3D aan te schaffen. De prijs is dusdanig 
gezakt dat de voordelen zwaar wegen. De bluescreens en an‐
dere narigheden zijn er uit gevist. Dat de beste scenerymakers 
zoals OrbX al volop insteken op Prepar3D is een goed teken. 
Add‐ons als FSUIPC en NL2000 werken probleemloos. PMDG is 
verwikkeld in een licentiestrijd, maar er is al gemeld dat het 
gewoon werkt, en waarom zou het globaal niet werken. 
 

In de vorige Notam stond dat FSInn niet in 64 bits mode werkt. Het gaat hier echter alleen om het 
radarprogramma. Overigens wordt dat niet vaak gebruikt en heeft FS Commander de voorkeur.  
 
De redactie van de Notam gaat overgedragen worden aan Erik. Zijn interesse en grafisch professi‐
onele achtergrond staan borg voor een kwalitatief hoogstaande Notam. Naast zijn inspanningen 
om tot een verbeterde, al dan niet zelfstandige website te komen mogen we blij zijn met deze in‐
zet voor de club. Blijf hem voorzien van kopij, nieuwtjes en leuke foto’s.  
 
Het mp vliegtochtje voor de kust van San Francisco was voor sommigen van ons een moment om 
weer eens ouderwets een stukje te vliegen. Het rondje om de baai is een klassieker en de touch 
and go op Oakland voelde vertrouwd aan. 
Onder de Golden Gate door? Makkie, dat was niet voor het eerst! Goed idee van Piet om deze 
klassieke tour tevoorschijn te halen. 
 
De volgende bijeenkomst is NIET op Hemelvaartsdag 17 MEI, maar op 24 MEI. 
 
 



FOTOGRAFEREN IN DE FLIGHTSIMULATOR  deel 1 

 
In de flightsimulator kun je fraai fotowerk maken. De twee‐maandelijkse screenshot galerie bij PC‐pilot bewijst dat. 
Maar hoe doe je dat?  
Door je de omstandigheden goed te kiezen: 
‐  Fotografeer niet meer in FS9. FSX is beslist mooier. 
‐  Zorg voor een fotobewerkingsprogramma waarin je in elk geval kunt regelen:  
    1. Schaduwen lichter maken 
    2. Hoge lichten donkerder maken 
    3. Contrast middentonen vergroten/verkleinen 
    4. De verzadiging. Een schuif waarmee je de kleuren kunt veranderen van grijstonen  tot zwaar overdreven 
zuurstokkleuren. 
Ik werk zelf in Photoshop Elements (90 
euro)  het kleine zusje van Photoshop en 
daar kan veel mee. Bekende 
freewareprogramma's zijn Picasa en Gimp. 
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Maar waarom zou je foto's gaan maken? 
Oké omdat je het leuk vindt, maar 
bijvoorbeeld ook omdat je een website voor 
de Flight Simulator Club Zeeland wilt maken. Wat vind je bijvoorbeeld van het volgende plaatje als kop voor onze site? 
 
In dit plaatje zit al één belangrijk uitgangspunt verwerkt: Zoek naar een spectaculair standpunt ten opzichte van je 
vliegtuig. En neem een vliegtuig waar je op kikt. Kies een ruiger weertype en zet je 'cloud coverage' op hoog. Dan zet 
je 'm in de lucht (in een klim is prima), je drukt op pauze en dan ga je met je volgpositie er om heen draaien, omhoog, 
omlaag, vergroten en verkleinen. Neem daar de tijd voor. En druk pas op V wanneer je ineens het gevoel krijgt: Dit zou 
hem best eens kunnen zijn. Maak veel opnamen. Opnamen tijdens 'dusk' en 'dawn' doen het altijd goed. Joost Visser 
vindt dit goedkoop effectbejag en daar heeft hij gelijk in. Maar als je met fotograferen begint is dit een comfortabel 

steuntje in de rug.  
Kijk maar eens naar het effect bij de volgende foto's van 
de 737 en de Jetstream. Dat is net zolang er om heen 
draaien tot hij er goed inzit. En ook wel letten op de 
achtergrond. Kijk niet alleen naar het vliegtuig maar ook 
naar de achtergrond. De vorm van de wolkenpartij. Kijk 
naar wat die doet in combinatie met het vliegtuig. Het 
tegenlicht bij de 737 was gewoon geduldig draaien. Of 
hem een klein stukje verder laten vliegen en dan weer 
op pauze. En daarna nog een keer. Echte fotografen 
beschikken over een taai geduld of hebben dat 
gekregen omdat ze weten dat dàt het mooie plaatje 
maakt. Fotograferen is kijken...kijken...kijken.  

 
Daarna importeer je het bmp‐bestand in je fotobewerkingsprogramma en doe je in principe drie dingen: 
‐ Je zet de foto in balans. Je stelt de hoge lichten, de schaduwen en het contrast (van de middentonen) bij. 
‐ Je gaat schuiven met de verzadigingsgraad. 
‐ Je bepaalt de uitsnede. 
 
In balans zetten is een lastig iets in het begin. Waar 
moet je starten? Door eerst goed te kijken krijg je 
daarop antwoord. Kijken naar de hele plaat. Vind 
je het eigenlijk maar een donkerig zooitje dan 
moet je de schaduwen oplichten. Zie je geen 
enkele tekening meer in de lichte partijen dan 
moet je die donkerder maken. Vind je het eigenlijk 
maar een suf geheel dan moet je het contrast van 
de middentonen opvoeren. Reken er op dat je na 
het opvoeren van het contrast daarna ook weer de 
donkere partijen moet oplichten. 



Het opvoeren van de verzadiging kan veel 
'pit'  aan  je  foto  toevoegen.  Van  puristen 
mag  dit  niet.  Overdreven  verzadigde 
kleuren.  Maar  er  mag  zo  veel  niet.  Het 
gaat er om of  jij  zelf  tevreden bent.  Juist 
weinig verzadiging bij opnamen in de mist 
is ook mooi! 
 
En  dan  de  uitsnede.  Vaak  is  de  uitsnede 
niet  meer  dan  een  beetje  bijsnijden 
(afsnijden dus) om het geheel beter in het 
vlak  te  plaatsen. Maar  je  kunt  ook  door 
een  bewuste  uitsnede  er  een  geheel 
andere  foto  van  maken  zoals  hieronder. 
Dat  begint  al  een  close‐up  te  worden. 
Close‐ups zijn vaak spectaculair. 
 

 
 
En  daarna  sla  je  je  bestand  op. 
Als bmp. Niet  als  jpeg. Een  jpeg 
maak  je  pas  wanneer  je 
bijvoorbeeld  een  foto  wilt 
meezenden met een email. Elke 
keer  dat  je  een  jpeg  bestand 
opent,  verandert  en  weer 
opslaat  wordt  het  verder 
gecomprimeerd.  Als  je  dat  te 
vaak  doet  krijg  je  artefacten. 
Kleine  zichtbare  blokjes.  Je  kent 
ze wel van de kabelmaatschappij 
die  weer  aan  het  rotzooien  is 
met de verbinding. 
 
Wordt vervolgd 

Erik Treu 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
INTERNET MULTIPLAYERVLUCHTEN MEI 
 
160 HERH AIRL donderdag 3 mei 2012 LGAV – LCLK  Athene – Larnaca 
 
161  GA dinsdag 8 mei 2012  LIPZ – LDRI  Venetië – Rijeka 
161 HERH GA dinsdag 15 mei 2012  LIPZ – LDRI  Venetië – Rijeka 
 
162  AIRL dinsdag 22 mei 2012  LCLK – LGSR  Larnaca-Santorini 
162 HERH AIRL donderdag 31 mei 2012 LCLK – LGSR  Larnaca-Santorini 
 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
U krijgt deze NOTAM omdat u zich heeft aangemeld voor de werkgroep Flight Simulator van de HCC afd. Zeeland 

of omdat u interesse heeft getoond. Voor intekenen op of downloaden eerdere NOTAM’s gaat u naar  
HCC!Zeeland FlightSimulator nieuwsbrieven

Mededelingen opmerkingen en kopij kunt u sturen aan : r.konings11@kpnplanet.nl
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