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Notam 169 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 24 mei 2012 om 19.30 uur in het Arendhuis aan de Torenring 46 

in 's Heer Arendskerke. 

 

Flightplan 
19.00 uur: zaal open, 19.30 uur: Mededelingen, vragen en antwoorden over Flight 

Simulator. 

 

Vlucht van de maand: REYKJAVIK 

Briefing:
 

We gaan deze keer naar Iceland, een gebied 

waar we zelden of nooit komen. Hoewel er weinig 

vliegvelden zijn is het de moeite waard om tussen 

de bergen en fjorden te vliegen. 

 

Vluchtgegevens: 

 

Type vliegtuig: Cessna, Piper, Baron, Mooney,  

enz. 

Vlieghoogte    :  Naar eigen inzicht 

Weer              :  Fair Weather 

Tijd                 :  05.00 uur 

 

 

Vliegveld van vertrek en aankomst:  REYKJAVIK  

(BIRK)   Runway  01 

Links circuit 

 

Vraag bij vertrek toestemming voor het 

crossen van baan 31 

 

 

Het dichtstbijzijnde vliegveld is KEFLAVIK (BIKF) 

Runway  11   (ILS 109,50)    Links circuit 

 

We vliegen niet naar een bepaalde bestemming. 

Vrij vliegen dus. 

Keflavik kan gebruikt worden voor Touch-and-Go 

of als oefening voor een ILS approach. 

 

We gaan uit van een tijdsduur van max. 1 uur. 

 

ATC zal aanwezig zijn op Reykjavik en Keflavik. 

 

Maak tijdens starts en landingen gebruik van 

de ATC-procedures !! 

 

                                                                         

Happy Landings! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De NOTAM gaat voortaan slechts een keer per maand verschijnen. Twee keer 
per maand is een te grote belasting. Bovendien, wat langere artikelen 
werden gesplitst en dat leest niet lekker. Een keer per maand dus, een 

week voor de bijeenkomst in 's Heer Arendskerke, met daarin opgenomen het 
verslag van de vorige bijeenkomst. Kopij, foto's, enz. voortaan graag 

naar eriksonja2@kpnmail.nl 
                                               Erik. 

-------------------------------------------------------------------------------------  

 

Fotograferen in de flightsimulator (vervolg) 
 

Tot nu toe het makkelijke werk. Lastiger wordt 

het indien je gewoon een vliegtuig staande op 

de luchthaven wilt fotograferen zonder opsmuk. 

De gulden regel is: Zet iets in de voorgrond. 

Papi-lichten bijvoorbeeld of een generatorwa-

gentje. 

 

 
 

Dat geeft diepte zeggen we dan. Wat het echt 

doet: het geeft ons brein onmiddellijk meer 

informatie over de grootte van de verschillende 

elementen. Het laat onze hersenen niet in het 

ongewisse over wat ze nu precies zien (de her-

senen en de ogen). Onmiddellijk duidelijk dus. 

Dat zou de regering ook eens moeten doen. 

 

En nu komen wij aan de buitencategorie. Foto's 

waarbij de maker vooral heeft gekeken en ge-

wacht. Gewacht op het juiste moment. De eer-

ste is eenvoudiger te begrijpen. Gewoon net zo 

lang wachten tot de juiste wolkenlucht voorbij 

trekt. De tweede is wat lastiger, maar het gaat 

om hetzelfde. De wisselwerking tussen het ob-

ject en de achtergrond. De eerste hoeft geen 

uitleg. De tweede wel. Waarom is deze foto 

sterk? Omdat zo'n klein vliegtuigje zich lang-

zaam opwerkt langs de bergwand. Dat gevoel 

kennen we. Maximale stijgsnelheid om je vrij te 

vliegen van de bergwand of zoals Peter M. het 

uitdrukt de Cumulonimbus Granitos. Goed 

schuin tegenlicht en een goede add-on scenery 

helpen hierbij. Was dit dan alles van te voren 

door de fotograaf geredigeerd? Waarschijnlijk 

gedeeltelijk. Maar hoe vaker je het doet hoe 

meer je er een neus voor krijgt om zaken van 

te voren te redigeren. Dus na deze minicursus 

mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
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is het voor een ieder niet meer moeilijk om vele 

spectaculaire beelden aan te leveren bij de be-

heerder van de nieuwe website (ha, ha). De 

laatste foto van de baby-Boeing is wel helemaal 

geredigeerd. Hek in de voorgrond plus wagentje 

geven diepte. Het hek geeft mij hetzelfde ge-

voel wat ik vroeger op het oude Schiphol ook 

had. Op het dak boven het restaurant, de neus 

tegen het glas gedrukt. Kijken mocht wel, aan-

komen niet. De laatste twee foto's zijn van 

Joost Visser.  

 

 
 

 
 

Ik fotografeer al vanaf mijn veertiende of zo en 

weet dat je geduld moet hebben en ontberingen 

moet lijden en zo. Urenlang liggen wachten in 

een nat weiland voor die ene juiste opname. 

Het leuke hier is dat je de omstandigheden naar 

je hand kunt zetten. En geen ingewikkelde ca-

mera nodig hebt. 

 

 

Erik Treu

. 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
 

President Kennedy zei in een van zijn speeches: "Don't ask what your 

country can do for you. Ask what you can do for your country!"  

Dat vrij vertaald naar onze club zou dan zijn: "Vraag niet wat de club 

voor jou kan doen. Vraag wat jij kan doen voor de club." 
 

Maar ik kan niet veel doen voor de club.  

Oké, het gaat steeds beter met het program-

meren van de FMC van de 737 en ik krijg hem 

ook aan het vliegen, zelfs met een vluchtplan er 

in. En dat plan, dat vliegt hij dan ook. Maar is 

dat knap? Kan ik daarover naar huis schrijven. 

Eigenlijk voel ik mij net een buschauffeur op die 

737. En buschauffeurs schrijven niet naar huis. 

 

Wat ik eigenlijk zou moeten doen is uitleggen 

hoe dat nou precies gaat dat navigeren in de 

lucht. Waarom het navigeren? Omdat ik vroeger 

met zeezeilen ook altijd aan het navigeren was 

en dat boeit mij nu eenmaal. Maar uitleggen 

hoe dat navigeren nou precies gaat, poeh, 

poeh. 

Weet je wat, ik ga gewoon vliegen en dan laat 

ik je zien wat ik doe en vooral wat ik daarbij 

denk. Zeg maar het intelligente redeneerwerk 

er achter. Ik start op Astoria (KAST) in het 

noordwesten van Oregon voor een vlucht naar 

Vashon Muni (2S1) ten westen van Seattle, 

want daar heb ik nog een oude kennis wonen in 

zo'n mooi houten huis met een veranda met 

schommelstoel (nou twee dan) en ik wil met de 

lunch daar zijn, want na de lunch wordt het 

onderuit zakken en komen de sterke verhalen 

uit zijn luchtvaartverleden  naar boven. En ver-

tellen kan hij. Hij heeft nog een Cub staan op 

Vashon Island, zo'n mooie gele. 

Wij gaan dus vroeg weg, de Katana en ik, het-

geen het voordeel heeft dat ik mooi tegenlicht 

heb als ik de Columbia River volgt. Ik ga bij 
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Kelso-Longview (KKLS) naar het Noorden en 

volg de Highway #5 tot Olympia Airport 

(KOLM), dan naar Tacoma Narrows (KTIW), 

over Wax Orchards (WA69) en dan kan ik zo 

2S1 met het baantje bijna Noord-Zuid aanvlie-

gen. WA69 is makkelijk te herkennen, 2S1 een 

 

 
 

 
 

stuk moeilijker. Maar op deze manier is het een 

goede constructie. Vlieghoogte ongeveer 1500 

ft. 

Er staat vanochtend toch zeker wel wat wind, 

10 tot 16 kts pal uit het Westen, en door mijn 

eigen snelheid gaat die wind dus voorlijker dan  

dwars inkomen. Ja dat weet ik dan nog wèl dat 

de wind voorlijker gaat inkomen als ik zelf snel-

heid maak. Ik vlieg op kaart en kompas. Meer 

niet. Ik ga navigeren vandaag. Geen GPS en 

geen gekoppelde moving map (G-Plan of FS 

Commander) want anders leer ik het nooit. 

Vertrek runway 26, even over Astoria met links 

de jachthavens en dan een scherpe draai naar 

rechts, over die lange brug,  richting de Colum-

bia River. Dat wordt een mooie langere boch-

tentocht met het tegenlicht over de rivier. De 

rivier met al zijn eilandjes met boerderijen en 

drooggevallen stukken. Dit is dus sight-seeing 

en nauwelijks navigatie. En toch is het wel na-

vigatie. Ik heb een route gepland, die vlieg ik 

ook en de bochten en eilanden zijn op  

de kaart goed herkenbaar, dus ik weet waar ik 

ben. Dat is waar het om gaat. Op zee zeker bij 

het naderen van de kust zorgden we altijd dat 

wij eerst een boei aandeden zodat we de code 

konden aflezen, of wat veel vaker voorkwam, 

direct op een lichtschip of lichtplatform aanvoe-

ren, dat met zijn lichtkarakter (een bepaalde 

manier van aan/uit) of contour te identificeren 

was. Zodat er geen twijfels waren. Weten waar 

je bent. 

 

 
 

 

 

 
 

Ik nader nu KKLS en zie het plaatsje Longview 

linksonder mij en ik zie ook twee witte PAPI-
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lichten van KKLS (helemaal rechtsboven in de 

rivierbocht). Niet moeilijk dus. Klaar om de 

bocht naar het noorden te maken, de koers 

naar ongeveer 336 te verleggen, naar 50WA. 

Maar die koers is alleen maar een richtlijn. Ik 

vlieg op wat ik zie en wat ik daar beneden her-

ken. En dat is highway #5. Een eitje. Hoezo kan 

jij highway #5 niet vinden? 

 

 
 

En eigenlijk wordt het nu een beetje saai. Het is 

nu alleen maar de highway volgen. Of eigenlijk 

heb ik in gedachten een rechte lijn getrokken 

die een gemiddelde is van de verschillende 

bochten. Hoef ik minder te sturen. En als zo 

vaak, als het saai wordt gaan mijn gedachten 

weer over tot het diepere denken. Dat is het 

voordeel van diepere denkers. Die vervelen zich 

nooit. Ik denk dan zo dat die rechte lijn voor 

mij uit een koerslijn is. Dat is de koers (course) 

die ik moet vliegen. Maar als ik straight and 

level blijf vliegen wordt de Katana door de wes-

tenwind wel naar rechts weggezet. Aangezien 

de Katana standaard geen autopilot heeft ben ik 

automatisch al aan het compenseren voor die 

dwarswind van links. Ik houd hem op de koers-

lijn. Ik ben al aan het tracken. Ik ben niet aan 

het homen. Als aan het einde van die denkbeel-

dige koerslijn een NDB-baken zou staan en ik 

zou straight and level blijven vliegen dan zou 

na verloop van tijd mijn peiling links van het 

midden zijn. Ik ben afgedreven en wel rechts 

van de highway, dus ik verleg mijn kompas-

koers (heading) naar links. Bij afdrijven verleg 

ik mijn heading altijd naar de richting van de 

peiling op mijn peilkompas. Altijd naar de afwij-

king toe. Ook als het NDB-baken achter mij zou 

liggen in plaats van voor mij. Denk daar maar 

even over door. Stel je in je gedachte de situa-

tie voor. Maar die situatie had ik al voor je in 

elkaar gezet. Als we compenseren voor drift, de 

wind van opzij, dan doen wij dat door middel 

van tracking en niet door homing. Homing is 

bad. Mijn oude instructeur Charles Wood kon 

dat alles perfect uitleggen. Tekenen kon hij niet 

echt, zoals je ziet. Maar hierover een volgende 

keer. Helaas is zijn website exit.  

 

 
 

Door al dat diepere denkwerk zijn wij flink op-

geschoten. En zo vervelend was het nu ook 

weer niet, want beneden ons hebben wij allerlei 

riviertjes en meertjes kunnen zien die ook op 

de kaart terug te vinden zijn, zodat wij precies 

hebben kunnen vaststellen waar wij zijn.  

We naderen 50WA. En ik kan dit grasbaantje 

niet vinden. No way! Te klein. Wel zie ik duide-

lijk, met PAPI-lichten, Chehalis-Centralia  

 

 

 

(KCLS) iets ten Noorden. Ja, dom eigenlijk om 

een grasbaantje als herkenningspunt te nemen. 

Je zoekt je blind. 

En verder gaan we. Naar Olympia (KOLM). Ik 

kan het niet laten om je even het imponerende 

gebouw van het Supreme Court Justice te laten 

zien. 

Daarna door naar Tacoma Narrows (KTIW). Ik 

weet dat ik over Andersen Island moet vliegen 
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en dat is niet moeilijk te herkennen. Een eiland 

met in het zuidwesten een grote baai, in het 

westen een kleinere baai en daarachter nog 

twee meertjes. Dat is herkenbaar. Kijk maar op 

de kaart. 

 

 
 
En zo ga ik mij opmaken voor de landing op 

Vashon Muni een veldje tussen de bomen en 

moeilijk te vinden. Maar komend vanuit het 

Zuiden vlieg ik eerst over Wax Orchards, ook 

een grasbaan, maar makkelijk te vinden. Deze 

is vrij groot en ligt in het open veld. Bovendien 

ben ik hier bekend. Daarna is het koers 004. 

 

 
 

2S1 komt nu in beeld. Let op de rode bal die ze 

voor de baan in de lucht gehangen hebben. 

Daar moet je even overheen hoppen. 

 

  

De landing is perfect. Ja daar kan ik ook niets 

aan doen. Dus geen spectaculaire foto's hier-

van. Vincent, mijn kennis, staat mij al op te  

 

 

 

 
 

wachten. Nou ja, hij moest toch nog wat sleute-

len aan zijn Piper Cub, dus hij heeft zich niet 

verveeld. En hij moet toch wel even de Katana 

bewonderen. Groot gegroeid op de DC3 is dit 

toch allemaal een beetje nieuwig. Wel mooi. 

Gelukkig geen toeters en bellen erin. Naast de 

zes basisklokken maar één extra voor je peilin-

gen. Ja, alleen die GPS hè. Ze kunnen niet 

meer zonder tegenwoordig. Neen, Vincent, ik 

heb de GPS niet aangehad. Hij gelooft me. En 

hij wil morgen toch wel even vliegen met dat 

ding. 

 

Op naar zijn leuke huis. Zijn vrouw heeft een 

kanjer van een keuken. Een beetje allegaartje 

stijl omdat ze elke keer weer iets nieuws vond 

op kookgebied, oftewel ze maakt gebruik van 

de apparaten. Ik ken dat. Ik ben zelf thuis ook 

de kok. Dus goed eten en drinken is voor van-

daag verzekerd. Bommel zei al: "Een eenvoudi-

ge doch voedzame maaltijd." Ik slaap vannacht 

op Vashon Island. 

 
Scenery: Pacific North West van ORBX. WA69 

en 2S1 zijn gratis toevoegingen van ORBX. 

Vliegtuig: Aerosoft Katana 4x. 
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Onze volgende tocht is over Nederland. Van 

Seppe naar Ameland. Nog veel leuker dan dit 

omdat Nederland helemaal boordevol zit met 

aanknopingspunten voor de zichtnavigatie. Ri-

vieren, kustlijnen, bruggen, plaatsen en havens 

herkenbaar door hun vorm en ga zo maar door. 

Je kompas heb je eigenlijk nog maar een beetje 

nodig. De variatie in Nederland is momenteel, 

dacht ik, 0,5 graden West, dus te verwaarlozen. 

In Noord-Amerika is die aanzienlijk groter. Maar 

als ik mij goed kan herinneren zijn FSX en G-

Plan en ook FS-commander gebaseerd op het 

magnetische noorden en niet op het ware noor-

den. Is dat zo? Eigenlijk een beetje stom als dat 

zo is. Wanneer je echte luchtvaartkaarten zou 

gebruiken voor het uitzetten van je koers, moet 

je je koersen dus omrekenen volgens de een- 

voudige formules: 

 

WK = KK + var + dev 

KK = WK - var - dev 

 

en 

 

WP = KP + var + dev 

KP = WP - var - dev 

 

waarbij WK betekent Ware Koers en KK bete-

kent Kompas Koers en WP betekent Ware Pei-

ling en KP is Kompas Peiling. En door algebra-

isch optellen gaat dat allemaal kloppen. 

En nog zo een paar uit de kustnavigatie: "Wil je 

een bovenstroomse koers gaan varen (course), 

breng dan eerst de stroom tot bedaren....en 

"Wil je weten waar je bent doe de stroom dan 

aan het end." 

Vergeet dit nu maar. Oprispingen van een oude 

zeezeiler. En toch, veel hiervan is bruikbaar bij 

vliegen en veel ook niet, omdat vliegen vele, 

vele malen sneller gaat dan zeilen. 

 

Tot ...de volgende keer. 

 

Erik Treu 
 

-------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Henk Geelhoed stuurde een tweetal links met een afbeelding van de websites die hij altijd 

veel gebruikt heeft tijdens zijn actieve vliegcarrière maar nu ook nog als flightsimmer. De 

eerste is van het Amerikaanse ministerie van transport voor vele, vele Notams en nog vele, 

vele andere zaken, de tweede is een professionele site die je ook kunt gebruiken voor vliegen 

met real weather. Erik krijgt bij deze laatste bij downloaden een viruswaarschuwing van G-

data. Maar sommige beveiligingsprogramma's zijn soms te streng. 

 

https://www.notams.faa.gov/dinsQueryWeb/ 

 

http://en.allmetsat.com/metar-taf/ 

         
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

https://www.notams.faa.gov/dinsQueryWeb/
http://en.allmetsat.com/metar-taf/
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Werkgroep Flightsim slaat vleugels uit! 

 

 
Je kunt aan Ron zien dat hij in de wieg is gelegd voor dit soort werk. Foto's: Carlo van Oers. 
 

We hebben er zelf zo’n lol in. Elke keer als we 

op Midden-Zeeland staan met onze computers 

en gadgets lijkt het een soort hoogtepunt in 

onze hobby. De volledige acceptatie van wat 

héél vroeger wel eens meewarig werd bekeken. 

Ja we mogen best trots zijn op wat we bereikt 

hebben afgelopen jaren. 

 

Het is dus niet verwonderlijk dat de HCC werk-

groep FS voor verschillende gelegenheden 

wordt uitgenodigd. 

Dat werkt uiteraard alleen als onze leden dat 

óók leuk vinden en met een big smile achter de 

joysticks zitten! 

Ik geef toe..de verregende ATLED dag in Rit-

them is niet het allerbeste voorbeeld. Al hebben 

wij er als computervliegeraars geen last van 

gehad! Komende winter weer gezellig meevlie-

gen in de sporthal! 

Er staat dit jaar weer het nodige op de “buiten-

spelen agenda”.  En van het een komt het an-

der, zo gaat dat nu eenmaal  in een netwerk 

waar we als groep nu toch wel in zitten.  

Het is allemaal begonnen met een bezoek aan 

de HCC FS groep in Eindhoven, destijds door 

Dick Willebrands georganiseerd. Daar maakten 

we zijdelings kennis met het 

 

  
 

begrip ‘Hoogvliegers’.  Toen vanuit contacten 

met EHMZ de vraag kwam of de HCC daaraan 

mee wilde werken was het snel geregeld. Daar 

zijn we nu al voor de vierde keer aanwezig. Ook 

onze demo op de open dag van de Aeroclub 

vloeide daaruit voort. Wie weet doen we dat 

nog eens; het werd erg gewaardeerd. FS is 

(voor wie dat wil) het spelletje al lang ont-

groeid. 

Over netwerk gesproken…via de Hoogvliegers is 

er nu een uitnodiging voor het door KIWANIS 

(Goeree Overflakkee) georganiseerde ‘Haring-

event’. Googel het maar uit.  

 



 

10 

Ook daar willen we laten zien wat we doen. Het 

is dit keer de bedoeling dat de cockpit weer 

meegaat. Een of twee FS sets er bij en we heb-

ben een mooie staalkaart van wat er allemaal 

kan op dit gebied. 

Ik reken op jullie meewerking. Van sommigen  

weet ik dat ze bijna altijd meedoen..maar ook 

jij bent welkom. 

Geef even een mailtje als je een of meer van 

onderstaande evenementen er bij wilt zijn. Het 

is even gedoe met reizen en spullen en zo,  

maar we hebben er zelf ook lol in! 

 

 

7 juni ’s avond  Haringevent, www.haringevent.nl 

9 juni  hele dag   Hoogvliegers EHMZ. http://www.stichtinghoogvliegers.nl/ 

30 juni    Veteranendag Vlissingen Ter Reede.(via ATLED) 

2,3 en 4 juli    VLIEGDAGEN EHMZ (via ATLED) 

 

Ron 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

HCC Flight Simulator Zeeland AGENDA INT_MP-vluchten. 2012 

NR.    Datum:     van: naar: 

 

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 

 

163 GA   dinsdag  5 juni 2012  LDRI_LDSP Rijeka – Split Kastela 

163 HERH GA  donderdag 14 juni 2012  LDRI_LDSP Rijeka – Split Kastela 

 

164 AIRL   dinsdag 19 juni 2012   LGSR_LICJ Santorini – Palermo 

164 HERH AIRL  donderdag 28 juni 2012  LGSR_LICJ Santorini – Palermo 

http://www.haringevent.nl/
http://www.stichtinghoogvliegers.nl/
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Going around of missed approach? 
 

Bij de GA-vlucht van 8 mei j.l. van Venetie naar Rijeka (LIPZ-LDRI) deed zich een leerzaam incident 

voor. Met negen kisten in de lucht, waarvan drie aanvliegend uit het Noorden voor een straight-in en 

zes kisten vanuit het Zuidwesten die via een lefthand downwind leg baan 14 naderden werd het drin-

gen voor de baan. Eén piloot kneep er tussen uit  omdat het te link werd en meldde een going around. 

Ik laat Joost aan het woord: 

 

"Simon kreeg toestemming om rich-

ting baan te vliegen en Ko kort daar-

op ook. Omdat Ko achter Simon zat, 

kwam hij nu door de draai, vlak voor 

hem. Simon werd hierdoor gedwon-

gen de landing af te breken en draai-

de om. Hij meldde: "going around". 

Even dacht ik dat ze tegen elkaar 

zouden vliegen. 

Met deze actie zijn een 

paar dingen aan de 

hand. Ten eerste kon ik 

mijn waffel niet hou-

den en zei ik dat Simon 

geen going around had 

moeten melden maar 

"is missed approached 

at". Die overtuiging 

heb ik opgedaan uit 

een NTSB rapport 

waarin gezegd wordt 

dat een piloot going 

around meldde, terwijl 

hij een missed ap-

proach bedoelde. Zo staat dat daar. 

Go-around zou dan alleen een op-

dracht vanuit de toren zijn. Die ge-

dachte werd versterkt door het ge-

bruik van 'editvoicepack' in FSX, 

waarbij je tegen de virtuele ATC van 

FSX niet eens "is going around" kunt 

zeggen bij een afgebroken landing. 

Behoudens wanneer de FSX ATC 

zegt: "go-around", dan dus wel.  

Tijden veranderen, het rapport is oud 

en de communicatie word steeds  

strakker. 'Is going missed' of  'is mis-

sed approached at' mag niet meer 

gebruikt worden. Dat wilde ik even 

rechtzetten".  

 

Een recent ICAO / Eurocontrol do-

cument geeft een duidelijke instruc-

tie. De term missed approach wordt 

alleen gebruikt om de missed ap-

proach procedure aan te duiden.  

 

Er zit ook een psychologisch tintje 

aan . Een captain die going around 

meldt is een verstandige captain die 

geen onnodige risico's neemt, terwijl 

een missed approach ...(ach, de sul...) 

Althans dat lijkt zo, want ook de 

captain die door omstandigheden niet 

goed voor de baan kan komen en een 

missed approach vliegt is heel  

verstandig. Beter dan die vent die zijn 

Mooney op de baan dwong, door- 

schoot en het ravijn inreed. Eén ding 

is duidelijk: Ook bij de melding "is 

going around" door de piloot moet hij 

vervolgens de procedures van het 

vliegveld volgen en dus een gepubli-

ceerde missed approach vliegen of 

handelen naar de op-

drachten van ATC. 

Uiteindelijk ligt de 

verantwoordelijkheid 

voor de veiligheid 

altijd bij de piloot. Als 

ATC hem iets op-

draagt waaraan hij om 

wille van de veiligheid 

niet kan voldoen dan 

moet hij afwijken van 

de opdracht.  

 

Wat hij niet moet 

doen na een missed 

approach / go-around 

is zo maar pats boem een 180 graden 

turn inzetten.  Dat is link. Hij moet 

klimmen in de baanrichting en dan 

opnieuw het circuit in of naar een 

vastgelegd punt volgens de plaatse-

lijke procedure of opdracht van ATC. 

 

Kortom: missed approach en go-

around zijn in communicatie en uit-

voering het zelfde al is de reden an-

ders.                               

 

                                  Joost / Erik  

Een stukje uit een recent ICAO / Eurocontrol document 
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Werkgroep Flightsimulator HCC-Zeeland 

 
Uitnodiging voor verkeersvliegtuigen 

 

Multiplay-vlucht nr. 162; Naar………. 

 

SANTORINI (Greece) 
 

 
 

Vliegveld van vertrek     :  Larnaca (Cyprus)  -  LCLK   04/22 
Vliegveld van aankomst:  Santorini                -  LGSR    16L / 34R 
Alternate   Athene  (LGAV) Koers 318, Dist. 118 Nm.                       
    
 
Met FS9 of FSX over FSHOST server, met TeamSpeak, adres: 81.204.202.153 
Adres van de website van de server : http://boeing737flightsim.com.  
Op de site is informatie te zien over de eerstkomende internet vlucht.  
 
Samensteller:     Ko Dekker  
Idee:   Peter v. d. Meule 
 
Datum: 
Dinsdag  22 mei 2012. Vertrektijd 20.30 uur. Vanaf 20.00 verzamelen op Larnaca.  Om 20.20 
melden bij ATC.  
Herhaling op donderdag 31 Mei 2012 op de zelfde tijden. 
 

http://boeing737flightsim.com/
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Vluchtgegevens: 
Type vliegtuig: Moet binnen 2 uur bestemming kunnen bereiken 
Kruishoogte: Naar eigen inzicht. 
Weer:              We vliegen met “Real Weather”. ATC bepaalt aan de hand van het weer de 

banen voor starten en landen.  
 
 
Route:  
LCLK SID:  RW 22          PHA1B                   RW 04       NORD1D     
  
 
LGSR STAR:  RW 16       ASTI 1A  Elev. 123 ft 
 RW 34       ASTI 1B      VOR/DME landing   (SNI  110.40)         
 Elev. 53 ft. 
   
De route tussen Paphos en Astis vrij te kiezen. 
Transition Alt op LCLK is 8000 ft. 
Transition Level op LGSR wordt bepaald door ATC, maar is waarschijnlijk 5000 ft. 
 
Verdere informatie: 
Kaarten: Aangezien Santorini een klein vliegveld is zijn er een beperkt aantal parkeerplaatsen. Bij 
grote drukte kan taxiway A, als zodanig fungeren. 
 
In FSCommander (Versie 9.0) (Versie 9.2 is net uit) is tegenwoordig bijna alle informatie over de 
vliegvelden te vinden. Informatie over de ILS vind je via de knop met daarin een landingsbaan met 
de cijfers 36 er op. Klik dan rechtsonder bij “Approaches available” op de baan waarvan je de ge-
gevens wilt zien.  
Het staat iedereen vrij om via internet of Navigraph aan kaarten te komen.  

 
Belangrijk: 
In verband met de verbindingsproblemen die zich nog steeds voordoen wil ik iedereen verzoeken 
om, voorafgaande aan het inloggen op de FSHost server, het programma FSPortTest, versie 1.5 
te draaien OP DE PC DIE JE GAAT GEBRUIKEN OM IN TE LOGGEN. . 
Als niet op alle poorten OK wordt gegeven, LOG DAN NIET IN met FS.  
Log dan alleen in met Teamspeak om te zeggen dat je poortproblemen hebt. 
 
 
Wij wensen iedereen een goede vlucht. 
 

 Ko Dekker 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : eriksonja2@kpnmail.nl 

 

http://groepen.hcc.nl/nieuwsbrieven-abonnement/archive/listid-10-hcczeeland-flightsimulator-nieuwsbrieven.html
http://groepen.hcc.nl/nieuwsbrieven-abonnement/archive/listid-10-hcczeeland-flightsimulator-nieuwsbrieven.html
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl

