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Notam 171 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 16 augustus 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: SITKA Alaska 

Briefing:
 

We gaan naar Alaska, het land van de Grizz-

ly beren. Omdat de vliegvelden tamelijk ver 

uit elkaar liggen komen we daar niet zo vaak 

maar een vluchtje tussen de bergen en over 

de baai is beslist de moeite waard. 

We kiezen het vliegveld Sitka als uitgangs-

punt. 

 

Vluchtgegevens: 

 

Type vliegtuig    :  Cessna, Beechcraft, 

Mooney, Learjet, enz. 

Vlieghoogte        :  minimum 1.500 ft 

Weer                   :  Fair Weather  

 

 

Tijd                     :  starttijd 20.00 uur 

 

Vliegveld van vertrek en aankomst :   

SITKA  (PASI)   Runway 11   

ILS 108.90             DME  414.0 

Rechts circuit 

 

De dichtst bijzijnde vliegvelden rondom 

Sitka liggen op ca. 80 Nm  van het  

veld en kunnen via de baai worden be-

reikt. 

 

Aanbevolen vliegvelden (qua ligging) : 
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KAKE (PAFE)                  afstand 47 Nm 

DME  223.0 

 

PETERSBURG (PAPG)   afstand 80 Nm 

ILS  110.50 

 

JUNEAU Intl   (PAJN)      afstand 82 Nm 

ILS  109.90 

DME  212.0  en  332.0 

 

GUSTAVUS  (PAGS)         afstand 83 Nm 

DME  219.0 

 

Alle genoemde vliegvelden zijn geschikt voor  
Learjets.

 
ATC regelt de starts en landingen op Sitka. 

Eventuele Learjets krijgen tijdens de landing 

voorrang. 

 

Neem even de tijd om deze vlucht uit te pro-

beren en bezoek een of meer van de 

aanbevolen vliegvelden (de Grizzly wordt op 

afstand gehouden). 

De starttijd van 20.00 uur betekent een on-

dergaande zon. 

Stel de “cloud coverage” in op 6/8 clouds op 

6.000 ft en je kunt genieten van 

prachtige luchten. 

 

Maak tijdens start en landing gebruik van 

de ATC-procedures  !! 

                                                              

Piet Davidse.   Keep flying and 

Happy Landings! 
 

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

Verslag van de bijeenkomst van 21 juni j.l. in 

's Heer Arendskerke 
 
Zo tegen half acht werd het vermoeden ‘n zeker-

heid….het zou een rustige avond worden. 

Het valt ook niet mee te moeten concurreren met 

voetbal en vakantie, en geef de wegblijvers eens 

ongelijk. 

Welgemoed heette Ron ieder welkom en in het 

bijzonder Ton Kiel die voor de PZC eens kwam 

kijken wat wij met 8 man zoal doen in dat gezelli-

ge zaaltje. 

De vermelding van onze bijdrage aan de jaarlijkse 

Hoogvliegerdag op EHMZ en de aankondiging 

dat we de Veteranendag op 30 juni en Vliegda-

gen op Midden Zeeland (2, 3 en 4 aug) gaan op-

luisteren waren de inleiding voor de gebruikelijke 

vragen. 

 

Jan Kerkhove had (heeft?) een probleem met een 

gekocht iFly toestel. Blijkbaar is er met de installa-

tie (een jaar geleden) iets niet helemaal goed 

gegaan in de registratie van de serienummers.  

 

Het enig zinnig advies was een her-installatie te 

overwegen en dan erop te letten dat echt alles 

verwijderd is. Dus verwijderen en opschonen met 

bijvoorbeeld Ccleaner en pas daarna een her-

installatie. Als de problemen zich daarna weer 

voordoen horen we het weer van Jan. 

 

Buy Lupgens ontmoette een probleem met ge-

bruikersrechten na het verplaatsen van data naar 

een ander station. 

Het leek er  op dat iedere gebruiker ineens toe-

gang kon krijgen tot die verplaatste data waar ze 

eerder beperkt waren. Dirk heeft de weg gewezen 

in het beheer van rechten in mappen. Toegege-

ven: een wirwar van klikjes en venstertjes, maar 

uiteindelijk in de diepste diepten van Windows 

staat alles klaar om aan- of uitgevinkt te worden. 

 

Ko Dekker had een overzicht gemaakt van de 

multiplayvluchten tot nu toe. Heel goed dat het 
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bijgehouden wordt en we gewoon kunnen zién 

hoeveel vooruitgang we gemaakt hebben. Jam-

mer is nog steeds dat enkelen niet kunnen inlog-

gen. Verder plaatste Ko opmerkingen bij het ani-

mo voor de maandelijkse vluchten tijdens de 

avonden. De moeite die genomen wordt om een 

maandelijkse vlucht samen te stellen staat niet in 

verhouding tot de deelname. Ron merkte op dat 

een vliegveld waarop die avond ATC is eigenlijk 

al voldoende is. Verder stelde Ron dat een 

maandelijks gekozen veld bijzonder mag zijn of 

refererend aan actualiteit, zonder daarmee belas-

tend te zijn voor onze vluchtcoördinatoren.  Voor 

wat betreft inspiratie stelde Ron dat we eens 

meer moeten kijken in de adventures, en ook die 

van vorige FS versies. Of ze ook in MP gevlogen 

kunnen worden is onwaarschijnlijk, maar waarom 

niet eens geprobeerd? In elk geval kunnen we er 

inspiratie uit putten. 

 

We hopen voor volgend seizoen (augustus al-

weer!) weer gebruik te kunnen maken van onze 

vluchtcoördinatoren en ATC’ers. Wat niet weg-

neemt dat ook anderen - en daarmee bedoelen 

we jou - hierin kunnen bijdragen. Dus: heb je een 

idee….mail of bel Ko of Piet. 

 

Ron.

  

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

 

VERVOLG(JE) 
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Ze maken hele mooie dingen bij Microsoft Flight. En dat volg ik op de voet. Drie 

ikonen uit de luchtvaartgeschiedenis. De afbeeldingen hieronder zijn natuurlijk 

verkleind en hebben ook een lagere resolutie, zodat niet volledig recht wordt gedaan 

aan de geleverde prestatie. In het spel zelf ziet het er fantastisch uit. Als je goed kijkt 

zie je linksboven ook staan (basic). Dat wil zeggen dat er geen cockpit in zit. Tja... 

 

 

 

 

Erik Treu.

 

Inmiddels weten wij dat Microsoft het programma Flight heeft laten crashen. Einde 

verhaal dus.
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Homing is bad, tracking is  good! 
Wil je een bovenstroomse koers gaan varen, breng dan eerst de stroom tot bedaren. Wil je 

weten waar je bent doe dan de stroom aan het end. Zo heb ik het vroeger met zeilen op zee 

geleerd. Een bovenstroomse koers is het zelfde als tracking bij vliegen. De stroom aan het 

end doen staat ongeveer gelijk met homing. Op zee kan homen. Daar heb je genoeg ruimte. 

In de lucht doen we dat liever niet. Je zou eens tegen een zendmast aan kunnen vliegen. 

 

Dat ga ik natuurlijk uitleggen. Als je een boven-

stroomse koers uitzet, zet je eerst de stroom uit 

op de kaart, beginnend vanaf het punt waar je je 

op dat moment bevindt. Bij een oversteek vanuit 

IJmuiden naar Harwich met een stevig windje 

dwars heb je twee maal eb en twee maal vloed. 

Zo ongeveer. De stroom bij eb is tegengesteld 

aan de stroom bij vloed. Die stroom kun je uitle-

zen uit tabellen. En die stroom heeft dus een rich-

ting in graden en een kracht uit te drukken in 

knopen. Die richting en die kracht zet je uit vanaf 

je vertrekpunt. Daarna weet je dus waar je bootje 

zou zijn indien je zelf geen snelheid zou maken. 

Bijvoorbeeld door de stroom wordt je in één uur 2 

mijl naar het Zuidwesten weggezet. Je wilt uitein-

delijk pal naar het Westen toe en de stroom heeft 

ervoor gezorgd dat je zelfs iets meer naar het 

Westen bent gekomen. Bij een bootsnelheid van 6 

knopen kun je het volgende tekeningetje maken. 

Daarin zie je hoek A. Dat is de hoek die je teveel 

naar het Zuiden bent weggezet. En dat willen wij 

niet. Wij gaan daarom een bovenstroomse koers 

varen die eenzelfde hoek noordelijker is dan hoek 

A. Dat is hoek B. Op die manier zijn wij aan het 

'tracken'. Al meteen bij de start hebben wij ge-

compenseerd voor de stroom. Ik heb in dit voor-

beeld een heleboel overgeslagen; correctie voor 

drift, ware koers en kompaskoers, enz. Dat alles

om het simpel te houden. Zo ongeveer per uur 

kan de stroom in richting en kracht veranderen, 

zeker zo rond het tijdstip van de kentering en ik 

zou voor mijn traject tot de eerste zandbanken 

aan de overkant een volledige bovenstroomse 

koers kunnen berekenen voor elke periode. En dat 

doe ik dus niet omdat het niet nodig is. In 24 uur 

maak ik twee maal vloed en twee maal eb mee en 

die compenseren elkaar volledig. Ik wijk daardoor 

wel van mijn gewenste lijn af, maar midden op 

zee heb ik ruimte genoeg en er is overal voldoen-

de diepte voor mijn kleine bootje. Pas met de 

zandbanken in zicht ga ik overstappen op een 

bovenstroomse koers. Ik ga over op tracking, zo-

als dat bij vliegen heet. Van te voren je afwijking 

veroorzaakt door de wind in dit geval, niet door 

de stroom, compenseren. Je kunt dit op papier 

uittekenen en de compensatiehoek met een plot-

ter (gradenboog) meten, je kunt er rekenformules 

op los laten, of je kunt je gegevens invoeren in 

een 'luchtvaart-rekenmachientje'. Maar dat gaan 

we allemaal niet doen. Wij gaan dit alleen maar 

met ons hoofd en beide handjes, eventueel nog 

een krabbel op een blocnotevelletje, proefonder-

vindelijk oplossen.  

 

Maar eerst een serie plaatjes wat er precies ge-

beurt indien we gaan homen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Ik vlieg van Bowerman (KHQM) naar het Zuiden 

langs de kust tot ik het NDB-baken PEN opvang 

en daarna vlieg ik recht op het baken toe. Ik stel 

de wind af op West maar dan iets meer naar het 

Zuiden, zodat ik hem ongeveer dwars van rechts 

inkrijg. Windsterkte 34 à 35 knopen en ik vlieg 

met de Pilatus PC-12, omdat ik de heading en 

bearing (peiling) digitaal kan uitlezen. Eigenlijk is 

de PC 12 ongeschikt voor dit experiment omdat 

hij veel te krachtig en snel is. En hoe sneller een 

vliegtuig is hoe minder de afwijking door de wind. 

Dus ik zet de snelheid zo laag mogelijk. De rij met 

afbeeldingen begint op het moment dat ik PEN 

heb opgepakt en ik mijn heading (kompaskoers) 

recht naar het baken verlegd heb. Ongeveer vol-

gens het vluchtplan hiernaast. Als mijn bearing 

twee graden verloopt stel ik ook mijn heading 

twee graden bij. Dat blijf ik zo doen. Eens kijken 

wat er nu gaat gebeuren. Zo hier en daar heb ik  

 

 
 

ook een plaatje weggelaten. Was te veel. 

Je moet kijken naar de ADF-bearing links onderin 

in wit en naar de heading in oranje rechts onder-

in. Links bovenin kun je nog in wit de windrichting 

en windsterkte zien. Vergeet de rest, die is niet 

van belang. Het eerste plaatje is mijn beginpunt. 

Daarna heb ik steeds gefotografeerd nadat ik mijn 

heading twee graden had verlegd en de bearing 

weer op nul stond. PEN is dan weer recht vooruit.

Na het verleggen van mijn kompaskoers komt de 

peiling eerst weer op nul, om daarna weer te gaan 

verlopen. Naarmate ik PEN steeds meer nader 

gaat dat verlopen steeds sneller, maar dat is be-

kend. In het laatste stuk moet ik meerdere gra-

den tegelijk ingeven om het verloop nog te kun-

nen bijhouden. Veel bijstellen, maar ik heb mij 

best gedaan! Dus ik heb het goed gedaan! 

 

 

En dan krijg ik ineens een slimme gedachte: Als ik 

nu 3 graden moet corrigeren waarom corrigeer ik 

dan niet meteen 6 graden. Dan blijf ik het een

 

beetje vóór allemaal. Kwestie van vooruit denken! 

Zie je wel dat ik intuïtief al ben gaan tracken. 

Vooruit denken dus. Ik ben benieuwd.
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Oké, zie ik ze nou vliegen, of ben ik echt zo gevlo-

gen?  Ik wilde zo een beetje door dat dalletje bij 

WA01 recht op PEN aanvliegen. Het cirkeltje bo-

ven PEN is een vliegveldje, niet PEN zelf, dat ligt 

pal onder mijn kist. 

Dit lijkt nergens naar. Wat heb ik verkeerd ge-

daan? Wat ik nu gedaan heb is wat de regering 

ook altijd doet als het een keertje moeilijk wordt. 

Ik heb te laat gereageerd en ik heb te weinig ge-

corrigeerd. Ik heb het eigenlijk maar een beetje 

laten rotten. En ik heb het niet begrepen. Want ik 

had helemaal niet elke keer de neus recht naar 

het baken moeten richten. In de tekening van het 

bootje hierboven zie je ook duidelijk dat de boeg 

van de boot niet pal richting West is. De boot 

staat scheef op de te varen lijn. En ik had het ook 

kunnen weten want mijn kompaskoers (heading) 

verliep voortdurend. Ik moet dus een goede be-

stuurder worden die ruim vooruit denkt, de juiste 

voorzorgsmaatregelen neemt en dan recht op zijn 

doel af gaat. 

  

Ik zit wel een beetje zielig te doen, dat ik er allemaal niets van begrijp en zo, maar dat is 

natuurlijk niet het ware verhaal hier achter. Een tamelijk vermogende kennis-zakenman van 

mij die elke dag van hot naar her vliegt kon het niet laten om deze mooie PC-12 voor een 

leuk prijsje over te nemen in deze tijd van crisis en hij wil er dolgraag zelf mee vliegen. Om-

dat hij alleen zijn VFR-brevet heeft zal hij nu hard moeten studeren. En dat komt hard aan. 

Hij heeft mij zijn PC-12 inclusief brandstof onbeperkt ter beschikking gesteld voor vluchtjes 

in de buurt, op voorwaarde dat ik hem in eenvoudige Jip- en Janneketaal uitleg hoe dat nou 

precies zit met tracking, NDB-bakens, VOR-bakens, procedure turns enz. Kijk, dat zijn toch 

de betere kennissen. Bovendien kan ik op die manier mijn roestige kennis weer wat smeren. 

Iemand anders een lastig onderwerp uitleggen is een prima methode om het zelf weer beter 

te begrijpen. Vandaar dat verhaal hierboven en het vervolg hieronder. Ik ga het hem tijdens 

het vliegen stap voor stap laten zien.

 

 

Er zit op die mooie klok van de PC12 (de HSI) ook 

een groene pijl. Die is bedoeld voor de peiling op 

een VOR-baken of voor een ILS-landing. Dat staat 

er ook naast. Het is de NAV-1 peiling. Maar als ik 

NAV-1 niet afstem op een station in de buurt kan 

ik hem ook gebruiken voor de koers die ik wil 

vliegen. Niet de kompaskoers (heading), maar de 

koers over land, dus wat ik in werkelijkheid ge-  

 

vlogen heb (course). Je zult straks zien dat het 

open driehoekje van de pijlpunt ideaal is om mijn 

peiling op NDB-station PEN zuiver in het midden 

te houden. Dus exact mijn course te volgen. 

Wij stijgen weer op van Bowerman en draaien 

naar het zuiden. Op het moment dat PEN wordt 

opgevangen door de ADF draai ik mijn heading 

precies op die peiling maar ook de groene pijl
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Dan hebben we dus de situatie als in de eerste 

afbeelding. NDB PEN ligt recht vooruit. De groene 

pijl laat ik staan waar die staat. Dat is de koers 

over de grond gerekend rechtstreeks naar PEN. 

En dan wacht ik af. Langzaam verloopt mijn pei-

ling naar rechts. Ik word door de wind naar links 

weggezet. Als de afwijking twee graden is verleg 

ik mijn heading twintig graden naar rechts. Ik 

verleg hem in dezelfde richting als de afwijking. 

Twintig graden? Ja, twintig. Dus naar 148. Zoals 

op plaatje 2. Mijn peiling ligt hier nog 2 graden uit 

de groene pijl. Uit het kaartje afgedrukt bij ho-

ming heb ik al lang kunnen zien dat ik stevig word 

weggezet. Hoeveel? Tja, zo tussen de 5 en 15 

graden. Ik maak er 20 van. Dan is het zeker ge-

noeg. Maar bovendien: Ik wil zo snel mogelijk 

weer op mijn 128 graden course zitten. Als ik 

geen forse correctie geef gaat dit eindeloos duren. 

Dan zit ik nog steeds aan de knopjes te prutsen 

als ik PEN al voorbij ben. Met 20 graden correctie 

loopt mijn peiling ook maar langzaam terug. Als 

de witte weer midden in de groene staat draai ik 

mijn heading 10 graden terug, naar 138. En nu ga 

ik rustig wachten. Ik ben aan het 'inswingen' ge-

weest. Nu rest mij nog een graadje meer of een 

graadje minder bijstellen. Hoe dichter ik bij PEN 

kom, hoe groter de correcties. Het resultaat zie je 

rechtsboven. Ik ben niet ontevreden. 

 

Eind goed al goed zul je denken. Niet dus. Ik 

wilde eigenlijk aan het echtere werk begin-

nen. In dit geval, gerekend vanuit PEN een 

mooie rechte koers (course) uitzetten pal 

over WA01 en dan naar het Noordwesten. Ik 

kan beter vanuit PEN beginnen omdat ik nog 

niet weet waar precies ik deze koers kan op-

pakken. Wij gaan dat in Plan-G zetten. 

 

Als je in Plan-G een rechter muisklik geeft  op PEN 

zie je in het menu 'QDM Range and Bearing'. 

Hiermee kan je vanuit PEN een mooi rood lijntje 

over WA01 heen zetten naar het Noordwesten 

toe. In het informatieveld rechts vind je dan een 

bearing gerekend vanuit PEN. Die is 307 graden. 

Maar ik vlieg de andere kant uit dus dat wordt 

127 graden. Die radiopeiling op PEN gaan wij 

wanneer wij van het Noorden langs de kust aan-

vliegen oppakken en precies volgen. 

Wij vertrekken weer van Bowerman en zetten de 

groene pijl op 127 graden. Daarna de bocht naar 

het Zuiden en dan wacht ik af totdat de ADF PEN 

heeft onderschept. Vanzelfsprekend heb ik bij al  

deze vluchten ook even de morsecode van PEN 

 

uitgeluisterd om zeker te zijn dat ik de goede heb. 

Als PEN wordt opgepakt zit hij een fractie rechts 

van de gewenste koers van 127 graden. Ik stuur 

dus naar rechts en wel de 20 graden die ik eerder 

ook al deed. Wanneer de witte pijl precies in het 

midden van de groene staat draai ik mijn heading 

10 graden terug. Precies zoals ik het al eerder 

heb gedaan. Daarna moet ik nog een klein beetje 

corrigeren. Een graadje meer, een graadje min-

der. Je ziet heb op de klokken beneden en het 

uiteindelijke resultaat op de kaart eronder. Nu 

ben ik dus een tevreden mens. En omdat ik er zo 

een zin in gekregen heb vlieg ik nog een stukje 

door. Van inbound vliegen naar PEN ga ik over 

naar outbound.  
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Op het moment dat PEN wordt gepasseerd ver-

draai ik mijn groene pijl 180 graden, dus naar 

307. Daarna laat ik de zaak even betijen. Hierna 

is het weer precies hetzelfde als eerst. Je corri-

geert naar de afwijking toe. Of je corrigeert van 

de afwijking af indien je de groene pijl niét 180 

graden verdraait, zoals bij procedure turns. 

Dit is het zo een beetje wat hierover te zeggen is. 

Ik heb hieronder nog een paar interessante web-

sites weergegeven waar je uitvoerig je hart kunt 

ophalen indien navigeren je favoriete hobby 

wordt. 

 

Erik Treu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navfltsm.addr.com/index.htm 

De uitgebreide en overbekende 'cusus' van Charles Wood die in het tijdperk van de DC3 

heeft leren navigeren volgens de old school methode. Zeer verhelderend. 

 

http://www.faa.gov/library/manuals/aviation/instrument_flying_handbook/ 

Hoofdstuk 7 vanaf pagina 7-5. Het officiële leerboek van de FAA. Bijzonder uitgebreid met 

gave illustraties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navfltsm.addr.com/index.htm
http://www.faa.gov/library/manuals/aviation/instrument_flying_handbook/
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HCC AIRLINERS ROUND THE WORLD TOUR 

Vlucht 34 Grand Canyon - Dallas Fort Worth (KGCN - KDFW) 
 
De volgende vlucht voert ons een eind naar het westen van Amerika naar Dallas Fort Worth internatio-

nal airport. 

Dit vliegveld ligt tussen de steden Dallas en Fort Worth in en is het drukste vliegveld van Texas. 

Het is qua aantal vliegbewegingen de 4e in de wereld en voor afhandeling van passagiers de 8e in de 

wereld.  

In 2010 was dat 56.906.610 passagiers. Wat oppervlakte betreft is het groter dan het eiland Manhat-

tan in New York. 

Dallas en Fort Worth zijn twee steden die dichtbij elkaar liggen en samen vormen zij met Arlington een 

grote metropool. Fort Worth is in ongeveer 1850 opgezet als een van de tien fortificaties die de Mexi-

canen tegen moesten houden in de Mexicaans - Amerikaanse  oorlog.  

Dallas is in 1841 opgezet.  In eerste instantie door John Bryan die er een veerdienst begon en dit later 

uitbreidde. 

De staat Texas heeft een redelijk bewogen voorgeschiedenis doordat deze eerst door de Spanjolen en 

daarna door de afgescheiden Mexicanen bestuurd werd. Na de Mexicanen is in 1836 de onafhankelijke 

staat Texas uitgeroepen waarna deze geannexeerd werd door de Verenigde Staten in 1846. 

Zoals bekend mag worden verondersteld is in 1963 President John F Kennedy doodgeschoten in Dallas.  

 

In het begin van de geschiedenis 

van de luchtvaart hadden beide 

steden Dallas en Forth Worth elk 

hun eigen vliegveld, namelijk Love 

Field in Dallas en Meacham Field 

in Fort Worth. Pogingen van Fort 

Worth om 1 gezamenlijk vliegveld 

op te zetten werden steeds te-

gengehouden door Dallas maar 

nadat de FAA geen geld meer wil-

de spenderen in twee vliegvelden 

dicht bij elkaar werd  dit wel mo-

gelijk in 1969. Omdat Meacham 

Field niet beviel , zette Fort Worth 

samen met American Airlines het 

Amon Carter Airfield op in 1953. 

Dit vliegveld werd ook geen suc-

ces maar even ten noorden daar-

van  werd men gedwongen door 

de FAA het nieuwe Dallas Fort 

Worth neer te zetten. De allereerste landing van een Concorde in de USA vond hier plaats toen het 

vliegveld opgeleverd werd. 

Dallas FW is een van de twee vliegvelden in de USA die troepen opvangt die uit IRAK of Afghanistan 

komen. 
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Er zijn meerdere vliegvelden rond Dallas en omgeving.  Naast Dallas FW zijn er nog  Dallas Love Field, 

Dallas Executive airport, Addison Airport, 2 vliegvelden bij MC Kinney 50 km ten noorden van Dallas en 

twee in Fort Worth zelf aan de westkant van de Metropool. 

 

Bijzonderheden voor de vlucht:  

Deze vlucht is een redelijke lange vlucht namelijk 820 mijl. Al met al zo,n 2 uur vliegen. 

Mocht u daar problemen mee hebben dan kunt u overwegen een tussenstop te maken in Cannon 

(KCVS) 

dat ongeveer op de helft ligt van de route. 

Bij het vertrek moet u er om denken dat u alleen kaarten voor vertrek naar het zuiden heeft.  

Aangezien u naar het zuidwesten moet kunt u dan het best de "Grands Two departure" aanhouden. Bij 

intersectie BISOP (voorheen Cajla) kunt u dan via BAVPE  de J72 op. 

Bij Dallas FW zijn er er verschillende mogelijkheden voor de nadering. Via de Star UKW 1 kunt u de 

intersecties TEXICO, of  SPS (Wichita Falls) nemen. De star MASTY 2 krijgt u alleen op notice van de 

ATC maar in de flight sim bent u uw eigen ATC. Houd er wel rekening mee dat de route een break 

geeft bij intersectie HIKAY omdat u daar normaal gesproken een vector krijgt van de ATC.  Zelf heb ik 

runway 18 R genomen maar het staat u vrij een andere baan te kiezen uiteraard. 

 

 

 
 

 
 

En dan nog even dit:  

Deze week kreeg ik de beschikking over een link naar een website waarop 100 mooie plaatjes staan 

van foto's die genomen zijn uit vliegtuigraampjes. Waarom vertel ik dit? Omdat op nummer 23 een 

foto staat van de Grand Canyon waar we in de vorige vlucht overheen zijn gevlogen. Maar ook de an-

dere 99 plaatjes zijn het bekijken waard. 

Leun achterover in uw  "passenger seat"  en geniet van de beelden waarin menigeen wel wat zal her-

kennen dat hij zelf ook heeft gezien. 

http://www.buzzfeed.com/mjs538/100-incredible-views-out-of-airplane-windows/ 

 

Delta Airlines 191 

En dan is er het ongeval van Delta Airlines vlucht 191 die neerstortte op 2 augustus 1985 op Dallas 

Forth Worth toen het, weliswaar in slecht weer, al goed opgelijnd was voor runway 17L, alsnog  

AMERICAN AIRLINES 558 ON FINAL FOR 
DALLAS FW 

http://www.buzzfeed.com/mjs538/100-incredible-views-out-of-airplane-windows/
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neerstortte en aan 137 personen het leven kostte.  Diegenen onder ons die regelmatig naar Air Crash 

Investigation kijken op National Geographic weten dat er een aflevering aan is gewijd en waarin dit 

fenomeen goed uitgelegd word. Het ongeval heeft er toe geleid dat op gezag van de FAA de commerci-

ële airliners werden uitgerust met Doppler Radar met "windshear detection and alert system".  Voor 

meer info hierover kunt u heel veel via Google vinden tot de originele geluidsbanden uit de cockpit van 

Delta Airlines 191 toe. 

Misschien een interessant onderwerp voor één van onze flight sim meetings? 

 

Simon Wijnstra.

 

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

HCC Flight Simulator Zeeland         AGENDA INT_MP-vluchten.  aug/sept 2012 

 

167  GA dinsdag 31 juli 2012 LDDU_LGKR  Dubrovnik—Kerkira Korfu 

167 HERH GA donderdag 9 aug. 2012 LDDU_LGKR  Dubrovnik—Kerkira Korfu 

 

168  AIRL dinsdag 14 aug, 2012 LIMC_EDDM  Milaan – München 

168 HERH AIRL  donderdag 23 aug 2012 LIMC_EDDM  Milaan – München 

 

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

 

169  GA dinsdag 28 aug 2012 LGKR_LIBG  Kerkira Korfu-Taranto 

169 HERH GA donderdag 6 sep 2012 LGKR_LIBG  Kerkira Korfu-Taranto 

 

170  AIRL dinsdag 11 sep 2012 EDDM_EDDV  München- Hannover 

170 HERH AIRL dinsdag 18 sep 2012 EDDM_EDDV  München- Hannover 

 

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

Illustration of a micro-
burst. The air moves in 
a downward motion un-
til it hits ground level. It 
then spreads outward in 
all directions. The wind 
regime in a microburst 
is opposite to that of a 
tornado. 
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PZC zaterdag 23 juni 2012. 

Zie je die verheerlijkte blik van 

Ron als hij in zijn cockpit zit? 
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15 

Wij vliegen aan een lijntje
Gewoon aan een touwtje, net zoals je de hond uitlaat. Want wat doen wij bij de VFR-

vluchten? In FSCommander zetten wij een koers uit of maken een vluchtplan en dan zetten 

wij de autopilot op heading hold en altitude hold en dan volgen wij gewoon het lijntje. Net 

zoals de 737 piloten doen. Maar er is een verschil. 737 Piloten hebben wel eerst het edele 

handwerk geleerd in VFR-vluchten. Met de kaart op schoot en zonder GPS kijken wat je ziet 

beneden en dat herkennen. En bij slechter zicht gebruik maken van NDB- en VOR-bakens en 

daarop leren vliegen, zodat, als de GPS uitvalt ze weer op de oude routine kunnen terug val-

len en niet HELP hoeven te roepen. 'Help, wat moet ik nu?' is niet de bedoeling. 

                                                                                                

En dat wordt de eerste tijd het motto voor de 

vluchten in 's Heer Arendskerke en ook de VFR-

multiplayervluchten in een later stadium.  

In de vorige twee Notams hebben al twee artike-

len gestaan over VFR-vluchten met de Katana met 

de kaart op schoot. De vlucht van 16 augustus in 

's Heer Arendskerke is een zelfde vlucht maar dan 

weer een stukje moeilijker. Vliegen tussen de 

bergen en kijken met de kaart op schoot of je de 

juiste inham (fjord) kunt vinden. Daarom schaffen 

wij FSCommander even af en gaan over op Plan-

G, een gratis programma voor VFR-vluchten ge-

baseerd op Google-maps. Als je het knopje 'ter-

rein' rechtsboven aanklikt krijg je een perfecte 

weergave van het berglandschap. Vervolgens 

koppel je PLan-G niet aan FSX. Je gaat kijken of 

je het ook zonder kunt doen. Als je helemaal de 

kluts kwijt bent kun je altijd de beide program-

ma's even koppelen, zoals ik zelf ook heb moeten 

doen. Een paar keer. 

Het originele plan was om ook eens die leuke 

'procedure turns' te gaan oefenen. Dat is op het 

kaartje van SITKA hiernaast die koers van 242 

graden gevolgd door een 180 graden bocht en 

dan de koers van de landingsbaan op de ADF 

(NDB-baken) oppikken. Maar misschien niet zo 

een goed idee, want je zit bij SITKA door het 

berglandschap met nogal wisselende dalings-

profielen en bovendien wij vliegen SITKA met 

mooi weer in het avondlicht omdat het dan zo 

mooi is daar. En met goed zicht vlieg je op zicht! 

Misschien ook wel beter voor de ATC-er. 

Dus vlieg even lekker rond. Tussen de bergen en 

probeer je weg te vinden. En als het allemaal een 

beetje is uitgelopen ga je hoger vliegen en kun je 

op verschillende bakens bij SITKA naar huis vlie-

gen. Neen, niet homen maar tracken zoals in het 

eerdere artikel omschreven. 

 

 

 

 

Die procedure turns ben ik niet vergeten. In sep-

tember gaan wij vliegen vanuit Le Touquet Paris 

Plage (LFAT) aan de westkust  van Frankrijk aan 

het Kanaal en dan met een zicht van 3 tot 5 mijl. 

Waarom? Omdat komend van zee de rabbit van 

de landingsbaan zo mooi uit de mist komt op-

doemen. Dat fijne gevoel van 'Ik heb het gered.' 

Het is een vlak gebied en met 2000 ft hoogte kom 

je met deze vliegbewegingen niet in de proble-

men. Er zijn ook verschillende bakens in de om-

geving dus je kunt een mooi rondje voor je zelf 

uitzetten. Ik ga nog voor de volgende Notam een 

artikeltje schrijven over de procedure turn. Hier-

onder de approach plate voor LFAT.
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In het verleden hebben Han van der Hiele en Ron 

Konings een uitgebreide cursus VFR-vliegen opge-

zet die nog steeds de moeite waard is en bijzon-

der goed gedocumenteerd is (kaartjes, routes, 

enz.). Met een inleiding van Aad de Beijer. Warm 

aanbevolen maar weet waaraan je begint. Deze 

cursus was opgenomen op het archiefschijfje dat 

ik indertijd gemaakt heb onder het hoofdstuk 

'vluchten'. Het is een groot bestand (828 MB) dus 

ik weet niet of ik dat kan mailen. 

 

Hier nog even de website waar je de kaarten voor 

LFAT kunt vinden en Plan-G: 

 

https://www.sia.aviation-

civile.gouv.fr/html/frameset_aip_uk.htm 

 

http://www.tasoftware.co.uk/planG.htm 

 

Een goede vlucht  gewenst de 16e augustus. 

 

Erik Treu. 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset_aip_uk.htm
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset_aip_uk.htm
http://www.tasoftware.co.uk/planG.htm
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HCC AIRLINERS ROUND THE WORLD TOUR 
 
 

Vlucht 35 Dallas FW - New Orleans     (KDFW - KMSY) 
 
De volgende vlucht voert u naar het international vliegveld van New Orleans en dat is genoemd naar één 
van de meest bekende trompettisten van de twintigste eeuw n.l. Louis Armstrong. 
Tevens is dit Louis Armstrong International Airport het op 1 na laagste vliegveld van de wereld en welke de 
laagste is dat raad u al: Amsterdam. 
 
 
 

                                                               

                                                                
 
Verder is het zo dat uw reisleider deze maand even is achtergebleven in Dallas, dus zult u het zonder ver-
dere reisinformatie en bijzonderheden voor de vlucht moeten doen. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat 
na alle cursussen, voorlichtingen, multiplayer vluchten en wat al niet meer,  u zonder meer uw bestemming 
zal bereiken.  
 
Mochten er vragen zijn dan mag u altijd even mailen of bellen.  
 
Ik wens u een goede vlucht  
 
Simon Wijnstra  
wijnstra@zeelandnet.nl  
0113-562392



 

18 

Zeeuwse Luchtvaartdagen
Van serieuze hobby tot kinderattractie..

 

Is maar een kleine stap als je je aanmeldt bij de 

Zeeuwse Luchtvaartdagen. Het zal voor sommige 

van de deelnemers even wennen zijn geweest dat 

dit keer niet de ouders, maar de kinderen achter de 

stuurtjes plaatsnamen. Sommige kinderen moesten 

staan omdat ze anders niet over de opgestelde se-

mi-cockpits en MCP’s konden kijken. Donderdag 

was aardig druk, vrijdag veel drukker en zaterdag 

superdruk! 

Met een bezetting van gemiddeld drie FS units was 

het bij tijd en wijle aanpoten om zoveel mogelijk 

kinderen - en enkele groteren - een vluchtje te laten
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meemaken. De eerste dag koos ik voor standaard 

Meigs zodat we konden pendelen tussen Meigs en 

O'Hare, net lang genoeg voor een complete start en 

landing. Later koos ik voor Zwitserland vanwege de 

mooie beelden, maar zoeken naar landingsbaantjes 

tussen de bergen is ook niet alles…Tweede dag 

zette ik de B-25 meteen op San Francisco. Van In-

ternational door naar Oakland en via Alameda on-

der de brug door….dat lustten de vliegende gasten 

wel!  

Aan het eind van elke vlucht kregen de kinderen 

een certificaat dat we speciaal hebben laten druk-

ken. Een idee afkomstig van de landelijke FS gg. 

Een groot succes mogen we zeggen. Het geeft elke 

proefvlucht een cachet als je (begeleidende piloot) 

samen met de kinders (piloot) de handtekening zet. 

We hadden er met tien sets moeten zijn, dat werd 

meteen duidelijk. Ook dan hadden we volop werk 

gehad. 

Gelukkig was het heli demo team van Jan Willem 

Knoppers en Henk Schapekoter uit Almere bereid 

zaterdag mee te werken. Met breeeedbeeld en 

prachtige stuurorganen gaven ze gelegenheid eens 

te proeven aan het heli-vliegen. Al met al een zeer 

geslaagd halfweekje.  

De organisatie was van Wings to Victory  We waren 

er op uitnodiging van Martin van de Barsselaar van 

Atled. 

Carlo, Peter, Will, Wout (gastheer), Simon, Jan Wil-

lem en Henk, bedankt voor jullie inzet, het was top. 

 

Ron.
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                                                                                                                                                          foto's: Joost en Erik 

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

 
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 

 

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