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Notam 170 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 21 juni 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: PARIJS 

Briefing:
 

Vanwege allerlei sportevenementen kiezen we deze keer (met het oog op de toekomstige Tour de France) 

voor een vlucht over Parijs en omstreken. Wil je echt genieten van de lichtstad kies dan een starttijd van 

23.00 uur ! 

 

Vluchtgegevens: 

 

Type vliegtuig :  Cessna, Piper, Baron, Mooney  

     enz. 

Vlieghoogte   :  2.500 ft 

Weer               :  Fair Weather 

Tijd                 :  23.00 uur 

 

 

Vliegveld van vertrek :  LE BOURGET  (LFPB) 

en aankomst           Runway 3    ILS  109.50 

                                      Rechts circuit 

 

Vraag de toren toestemming bij het 

crossen van baan 27. 

 

 

We gaan via LE PIN (LFPH)  naar  ORLY (LFPO) 

voor een Touch-and-Go 

met behulp van de ILS 110.90 

Runway 25 in use 

 

Na de doorstart via VELIZY AB (LFPV) terug 

naar Le Bourget met zicht op de bruggen over de 

Seine. 

 

Na landing op RW 3  taxieën naar het platform. 

 

Maak tijdens starts en landingen gebruik van 

de ATC-procedures ! 

 

Happy Landings!    
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Verslag van de bijeenkomst van 24 mei j.l. in 

's Heer Arendskerke 

 
De april bijeenkomst was al bijna in het geheugen weggezakt…dat kwam door een 

week uitstel wegens hemelvaartsdag. Toepasselijke naam. Maar het wordt weer 

goedgemaakt door de volgende juni bijeenkomst die…alweer komende week is. Een 

mens zou ervan van slag raken. 

Wat velen van ons  serieus raakte was het ongeluk met de SKJ. Enkelen bij onze club 

kennen het toestel als piloot, meerderen bij ons als passagier. We hopen dat de inzit-

tenden het gaan overleven. 

Het bleek dat deze avond in de krant als open avond stond vermeld. Al was het voor 

ons een kleine verrassing, het leverde enkele nieuwe gezichten op; altijd welkom! Er 

wordt gezorgd dat ze de Notam voortaan ontvangen. 

Al eerder geconstateerd is dat er weinig vragen meer zijn die op de avonden behan-

deld kunnen worden. 

Enerzijds een goed teken, anderzijds hebben we zo minder aanknopingspunten om 

eens lekker met elkaar te debatteren over FS zaken. 

Cor de Rijke (lid van het eerste uur, maar nog niet vaak geweest) legde ons een pro-

bleempje voor bij de opstart van FS 10, dan gaat de grafische kwaliteit van de pc te-

rug naar ‘basic’, oftewel 256 kleuren. Het blijkt te maken te hebben met het loslaten 

van de W7 Aero omgeving, wist Roel te vertellen. Gelukkig dus geen fout, maar nor-

maal.  

De avond verliep verder gezellig, de gasten werden achter de joysticks en stuurtjes 

gezet. ‘Gasten vliegen’, is een oud adagium bij flightsimmers nietwaar? 

ATC had niet veel te doen, maar toch werd met plezier van hun diensten gebruik ge-

maakt. 

Al met al weer een van die gezellige FS avonden. 

 

Ron Konings 

 

 

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

 

In juli hebben wij geen bijeenkomst in 's Heer Arendskerke 
in verband met de vakanties. De eerstvolgende bijeenkomst 
is de derde donderdag in augustus: 16 augustus 2012. Er 

verschijnt dus ook geen Notam in juli. 
 

                                               Erik. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tasmanië voor nop! 
Een van de dingen die ik regelmatig doe is kijken op de site van ORBX of ze al weer nieuwe freeware 

hebben: http://fullterrain.com/product_uswa79.html. Zo is het ook begonnen bij mij met ORBX. Als 

kennismaking toen deze scenerymakers voor het eerst kwamen met de Verenigde Staten van Amerika, 

gaven zij twee kleine vliegveldjes cadeau ten Westen van Seattle. Dat waren Vashon Muni (2S1) en 

Wax Orchards (WA69), of eigenlijk het complete eiland, en vooral 2S1 was bij de eerste kennismaking 

een hi-ha-happening. Het onvermijdelijke gevolg was natuurlijk de aanschaf van NA Blue met Seattle 

en Vancouver inclusief Portland in Oregon. Van Portland en van Bowerman (KHQM) verschenen toen 

ook gratis versies. Orca eiland heb ik er later bijgekocht. Ik vlieg dus het meest boven het Noord-

westen van de States/Canada en boven Nederland. Goede scenery maakt het verschil. 

 

ORBX geeft  nu het complete eiland Tasmanië als gratis en onbeperkte demo uit. En daar kan je uren 

rondvliegen. Tasmanië heeft als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Alpen niet zo een vreselijk spec-

taculair landschap. Het is een zacht glooiend heuvellandschap over het hele eiland. En dat is het dan. 

Heel erg fraai gemaakt. Als je in zo een landschap zou wonen in je romantische cottage, tegen een 

helling aangebouwd met bomen langs de weg zou je diep gelukkig zijn, maar wij vliegers eisen altijd 

meer. Is dat wel redelijk. Ga het zelf ontdekken! 

 

 

Erik Treu. 

http://fullterrain.com/product_uswa79.html
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 Huisje-boompje-beestje-vliegen 
Ofwel vliegen met alleen een kompas en een kaart en goed kijken. 

 

In de PC Pilot Special van einde 2011 voor GA Aircraft staat een viertal artikelen over 

VFR-vliegen. En daarvan heb ik de eerste omgezet naar de Nederlandse situatie om-

dat mijn scenerypakket voor Nederland aanzienlijk beter is dan voor Duitsland. En 

ook omdat het uitdokteren van zo'n vlucht eigenlijk wel leuk is. 

 

Vanzelfsprekend zou je een dergelijke vlucht uit-

zetten op een luchtvaartkaart omdat daarop de 

hoogten en ook de verschillende, ik noem het 

maar, zendmasten, torens, die natuurlijk een ob-

stakel zijn maar ook een referentiepunt, goed zijn 

opgetekend. Die zijn uitstekend te gebruiken als 

navigatiepunt. Ik heb al vaak geprobeerd om gra-

tis luchtvaartkaarten van Nederland te downloaden 

en dat is mij nog niet gelukt. Daarom ben ik overge-

stapt naar het prima alternatief Plan-G met Goog-

le maps waarvan de mogelijkheden van weerge-

ven groot zijn. Je ziet het vluchtplan hier ingete-

kend: Van Seppe over Soesterberg, via vliegveld 

Noordoostpolder (Emmeloord) daarna een way-

point op de rotonde bij Joure en daarna naar 

Ameland. Dit is een ongeveer route maar is een 

beetje bewust zo gekozen. Omdat je wat je bene-

den ziet in je hoofd moet omzetten naar het  

platte vlak van de kaart. En deze route geeft heel 

wat verschillende mogelijkheden. Ten opzichte 

van de kaart ziet alles beneden er door het per-

spectief behoorlijk vertekend uit. Je moet op zoek 

gaan naar de referentiepunten. Punten waarvan 

je zeker weet 'dat ligt daar' en dan vult 

de rest zich vanzelf in. Rivieren zijn een 

belangrijk herkenningspunt. En omdat ze 

vaak kronkelen kun je ook de verschil-

lende bochten van elkaar onderscheiden. 

Rivieren heb je wat aan. Zeker als je 

alleen maar de rivier hoeft te volgen van 

bijvoorbeeld Astoria (KAST) naar Port-

land (KPDX). Zeker in de ochtend met 

een zonnetje in het Zuidoosten heb je 

helemaal niet meer het gevoel dat je 

navigeert. Maar om nu van Seppe naar 

Ameland te vliegen over de rivieren? 

Oké, je kunt naar de kust vliegen en dan 

de kustlijn volgen. Ook mooi. Wel een 

beetje saai. Dus we gaan nu echt navi-

geren. We zetten, officieel gezegd, met 

de koersplotter een ware koers uit op de 

kaart voor de verschillende stukken (in 

Plan-G maken we gewoon even een 

vluchtplan) en rekenen dat om naar 

kompaskoers. De variatie is slechts 0,5 

graden op dit moment, dus die mag je 

overslaan. Trouwens we houden toch  

Rivieren zijn een belangrijk herkenningspunt 
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een koers aan die een stukje meer naar rechts is 

om foto's te kunnen maken. 

We weten de koers voor het eerste traject en 

hebben meteen geluk. De Biesbos zal snel in zicht 

komen en wij moeten daar schuin overheen. Bo-

vendien braken de centrales van Moerdijk en 

Drimmelen-Geertruidenberg dikke pluimen uit. 

Het is allemaal prima te volgen en ook de A16 is 

overduidelijk aanwezig. Als je Google in 'satelliet' 

zet en sterk uitvergroot kun je de pluimen duide-

lijk zien. Wederom, een echte luchtvaart- 

 

En weer hebben wij geluk want beneden ons zien 

wij de haven van Werkendam. Een karakteristie-

ke vorm. Karakteristieke vormen, daar hebben 

we veel aan. Zoals we straks bij de Zuidelijke 

buitenwijk van Houten zullen zien en ook de wijk 

het Goese Meer bij Goes (op een volgende tocht 

misschien) levert geen twijfels op. Of Hulst. Of 

Heusden. Daar gaat het om.  

En weer heb ik er een. De grote boogbrug bij Go-

rinchem in de A27.  

 

Nu denk je natuurlijk dat ik deze doelbewust zo 

heb uitgezet om makkelijk punten te vinden en 

dat is slechts een beetje waar. Ik denk dat je na 

de kaart zorgvuldig te bestuderen je overal wel 

iets bruikbaars kunt vinden. 

Karakteristieke stadjes en ook woonwijken, wat

 

kaart geeft die twee pijpen natuurlijk aan. 

Met autowegen is het een beetje typisch. De A16 

is prima te zien. Dat is net zo met Highway #1 

van Vancouver naar Seattle in het boek van Floris 

Wouterlood. Maar het wordt anders in de Rand-

stad en Utrecht. Dan ben je met alle  

aftakkingen, rotondes, parallel lopende wegen 

snel de kluts kwijt. Geen betrouwbaar refe-

rentiepunt. Je hebt ook gezien dat de GPS uit 

staat en ook Plan-G is niet gekoppeld, dus geen 

moving map. Anders is er geen lol aan. 

dacht je van de Bijlmer, zijn prima. Neem er een 

stratenboekje bij! 

De stuw in de Lek bij Vianen. Hoe zou je die kun-

nen missen. Moet je ook eens in Google in 'satel-

liet'-stand bekijken. Schitterend. 

 

En verder gaan we naar Soesterberg over die 

buitenwijk van Houten waar ik het over had. Ver-

groot die maar eens in Google. 

 

Ik heb natuurlijk de autoriteiten van te voren om 

toestemming gevraagd voor deze belangrijke fo-

tovlucht en ik heb ze weten te overtuigen. Of 

misschien vonden ze het gewoon leuk. Ik kreeg in 

ieder geval een vleugelgroet van een F16 in de 

buurt van Soesterberg. Hij dacht natuurlijk: 'Ha, 

daar heb je Erik in zijn leuke Katana.' Of was hij 

 De centrale bij Drimmelen/Geertruidenberg 

           De A16 is overduidelijk aanwezig 

          De haven van Werkendam De grote boogbrug in de A27 bij Gorinchem 
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De stuw in de Lek bij Vianen 

 

een beetje jaloers? Hij of zij. Maar eerst Houten. 

Soestdijk hoef je niet voor om te vliegen want dat 

is nog in aanbouw bij de makers van NL2000. 

Je ziet, allemaal karakteristieke vormen. Dat is 

Amersfoort niet, waar we na een koersverlegging 

ten westen langs gaan. Een grote vlek waar we 

niets aan hebben. Dat is niet erg. Wij hebben nog 

de haven van Bunschoten-Spakenburg aan het 

Eemmeer. En die is duidelijk genoeg. 

 

Soesterberg 

 

Wij gaan nu het oude polderlandschap van Zuid-

Holland en Utrecht verlaten met zijn smalle en 

soms grillige poldertochten waar het altijd zo fijn 

 

 

De zuidelijke buitenwijk van Houten 

 

spinnen was. Met de kaplaarzen aan met je lichte 

spinhengel op jacht naar snoek en baars. 

De wegen in de nieuwe polders zijn ook meteen 

weer bruikbaarder door het geometrische pa-

troon. Lelystad willen wij niet missen, zeker 

 

De haven van Bunschoten-Spakenburg 

 

niet nu het Aviodrome een doorstart heeft ge-

maakt. Ik wens ze alle succes. 

En wat is dit nu? Ballonvaarders! Het is een 

mooie dag. Ze zwaaien uitbundig naar me. Ik 

steek mijn hand op. Ach ja, frivole dagjesmen-

sen. Ik hoop dat ze mijn hand gezien hebben. Ik                        

ga er niet de kap 

voor openklappen. 

Ik vind dit stuk 

altijd een beetje 

grimmig. Niet zo 

spannend. En de 

Ketelbrug is het 

ook nooit geweest 

voor mij. Hebben 

jullie ooit wel eens 

iets leuks gehoord 

over de Ketelbrug? 

Ik niet. 
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Ketelbrug 

 

Nu even doorrammen met dat ding want het is 

dik over drieën in november en in de verte zie ik 

de wolken toch grimmiger worden. Krijgen we 

regen? Hopelijk is het nog licht op Ameland 

straks. Niet piekeren. We hebben nog Leeuwar-

den en Drachten en we kunnen ook omkeren 

naar Lelystad. Eerst Emmeloord. Met die onge-

naakbare hoge toren. Mistroostige architectuur. 

Wel een goed baken. 

 

Tjeukemeer 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emmeloord 

 

Ik vind het Friese merengebied altijd veel leuker. 

Dat komt natuurlijk omdat ik er veel gezeild heb 

vroeger. Met de 16-kwadraat en de Vrijheids-

klasse (voor de kenners). Herinneringen aan lang 

vervlogen tijden waar alleen nog maar zwart-wit 

foto's van over zijn. 

Eerst gaan we dwars over het Tjeukemeer met 

die snelweg links er doorheen. Kan niet missen. 

De andere meren links op de achtergrond. Het 

 

De rotonde bij Joure met het Sneekermeer 
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Sneekermeer ligt hoger, nog boven Joure. Wij 

komen precies uit op de rotonde van Joure ons 

waypoint. Wederom herkenbaar. Een rotonde 

onderaan een stadje hangend. Kan niet missen. 

Het Sneekermeer op de achtergrond. 

 

 

Leeuwarden 

 

altijd indrukwekkend en Ameland recht vooruit. 

Het is intussen gaan regenen, zoals ik verwacht 

had en de wind is toegenomen.  

Komend vanaf het Oosten heb ik een stevig wind-

je vooral van zij, van rechts en ik wordt al be-

hoorlijk weggezet. Dat wordt een echte krablan-

ding. En die verloopt vlekkeloos. En niet 

spectaculair. Dus ik heb niets te melden. 

Snel naar het clubhuis. Waar het waarschijnlijk  

 

En nu even een spurt maken langs Leeuwarden. 

De lichtjes zijn al aan, en Vliegveld Leeuwarden, 

waar ook de rabbit al in werking is. Ik houd nu 

even de kaken op elkaar en laat alleen de plaat-

jes zien. Na vliegveld Leeuwarden de Waddenzee, 

  

 

Vliegveld Leeuwarden 

 

warm en gezellig is. Alles afsluiten en een biertje 

pakken. Ik slaap vannacht op Ameland. Kon 

slechter. 

 

Scenery: NL2000 versie 4 

Vliegtuig: Aerosoft Katana 4X 

Fotobewerking: Photoshop Elements 8.0 (Het 

kleinere zusje van Photoshop). 

 

Erik Treu. 

 



 

9 
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We gaan op stap....en we nemen mee… 

 

Een geliefd spelletje voor de achterbank-

zittertjes op weg naar verre vakantiebestem-

mingen. 

Voor mij geen vakantiebestemming, maar ik doe 

daar helemaal niet zielig over. 

Twee uitstapjes gaven mij het “effe weg” ge-

voel. Als eerste donderdagavond de zogenaamde 

‘Haringparty’ van de Kiwani’s – een serviceclub 

uit Flakkee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vraag was of ik acte de presence kon geven op 

hun benefietavond ten gunste van de Stichting 

Hoogvliegers; u inmiddels welbekend. In een 

passende ambiance van een golfclub in een 

branding van glimmende voornamelijk Duitse 

statusmobielen had ik m'n cockpitje in een mooi 

hoekje neergezet. De opbrengst van deze avond 

kwam door het opbieden van voornamelijk on-

dernemers uit op zo’n slordige 10.000 euro. Als 

u beseft wat het kost om duizenden kinderen 

door het hele land één keer per jaar te laten vlie-

gen kunt u nagaan dat de stichting daar héél 

 

 

blij mee is. 

 

Nog blijer was de stichting en het organiserende 

comité van de Aeroclub Zeeland met de aanwe-

zigheid van twee HCC flightsimmers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ron en Carlo, tijdelijk aangevuld met Piet Platt-

eeuw (bestuurslid landelijke FS club) die op een 

door Ron extra meegebracht setje de kinderen 

kon bezighouden. 

Ergens hadden we hoop dat de wind zou gaan 

liggen…maar het was toch onverantwoord om 

onder deze omstandigheden met de kinderen in 

het echt te gaan vliegen. Het was dus aanpoten 

voor Ron en Carlo, een stresstest voor de appa-

ratuur, snel broodje achter de stuurknuppel en 

aangereikte bekertjes koffie… 

Wat een dag! Piet had certificaten meegenomen 

zodat we elk kind dat serieus een landing kon of 

wilde maken een handgeschreven certificaat 

konden meegeven. We zaten er dus niet voor 

niks. Volgend jaar weer!                Ron Konings  
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ZZ ee ee uu ww ss ee   LL uu cc hh tt vv aa aa rr tt dd aa gg ee nn   
22,,33  eenn  44  aauugguussttuuss  --  VVlliieeggvveelldd  MMiiddddeenn  ZZeeeellaanndd  

  

VV oo oo rr ll oo pp ii gg   pp rr oo gg rr aa mm mm aa ::   

  
  

Dagprogramma: Paraspringen + uitleg 

   Rondleidingen vliegveld en bedrijven 

   Zweefvliegen + uitleg 

   Rondvluchten 

   Crashtender Zeeland Airport 

   Gyrocopters 

   WOII veldkeuken - kom proeven! 

   Wings toVictory 

   Pipes & Drums memorial bands 

   Flightsimulators 

   Modelbouw 

   Legerauto’s 

   Oude tractoren en auto's 

   Uitgebreid re-enactment (militair/Zeeuwse 

   klederdracht) 

   Reclameslepen 

   Demonstraties  

   Radiografische tank battles 

   Zeeuwse braderie 

   Kinderhoek met uitgebreid kinderprogramma 

   - o.a. vertellingen van Reint Laan, verkle-

   den,en... 

   Informatievliegopleidingen 

 

 

Iedere avond 20:00- 21:30 Modelvliegen in de schemering 
 

   

EXTRA:  DAGELIJKS WORDEN GRATIS 

   (ZWEEF-)VLUCHTEN WEGGEGEVEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 nieuwsbrie-

ven 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
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