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Notam 172 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 20 september 2012 om 19.30 uur in het Arendhuis aan de Toren-

ring 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:  
Landen op een vliegveld met een frietzak 

???? 

Er verschijnen nieuwe gezichten op de bijeenkomst in 's Heer Arendskerke. Nieu-
we mensen die uitgelegd moet worden wat een ILS-landing is. En tijdens multi-
player vluchten is gebleken dat bij ons de kennis hierover ook enigszins ge-
roest is. Ko Dekker gaat weer eens de puntjes op de -i- zetten. Wij gaan dus 

gedisciplineerd langs het lijntje vliegen op ????.

 
  

----------------------------------------------------------------------------------
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Verslag van de bijeenkomst van 16 augustus  

j.l. in 's Heer Arendskerke
 

Elke keer weer leuk: als je vraagt of er vragen 

zijn blijft het optimistisch stil; nadat toch een 

probleem op tafel wordt gelegd zijn we een uur  

aan het debatteren en uitvlooien dat het een lieve 

lust is.  Er zijn dus altijd wel problemen die om  

een oplossing vragen en wij zijn daar al aardig 

goed in. 

 

Zo kwam Peter Lansbergen met een vraag over 

de driver van een dongle (internetverbinding via  

gelijkend USB stickje). We kennen allemaal het 

getwijfel: ‘Wel doen-niet doen’ als we een cd met 

90% zooi en 10% nuttige software in handen 

hebben. Audio- en videokaarten zijn berucht hier-

om. De onwetende computeraar installeert een 

heleboel onnutte software, terwijl het alleen om 

een driver zou moeten gaan. We herinneren ons 

de sprekende papegaaien en niet werkende juke-

boxen die bij soundblasters geleverd werden. 

De truuk zit hem in het ‘andersom’ installeren. Als 

de hardware aangeknoopt is kan na een herstart 

de mededeling komen dat er een driver niet aan-

wezig is. Prima. We gaan dus NIET de cd zelf la-

ten installeren, maar we gaan via Windows de 

driver – die ook op de cd staat- zelf opsporen.  

 

Handmatig stap voor stap aan Windows vertellen 

waar hij moet zoeken voor die driver.  Het zal niet  

 

altijd gaan. Soms is software gecomprimeerd of 

versleuteld en dan zit er niks anders op dan de 

fabrikant van de hardware zijn zin te geven. 

Daarna is het zaak weer handmatig uit te zoeken 

hoe de driver heet en waar die staat. Daarna 

kunnen we de rest van de flauwekul software via 

windows ‘software’ verwijderen. 

 

Vraag aan een simmer wat knop 36 is en je krijgt 

als antwoord dat je in FS Commander een mooie 

weergave krijgt van de STAR (aankomstprocedu-

re) en de TRANSITION; het stukje tussen het eind 

van de STAR en begin van de ILS (instrument 

landing systeem) . Peter gaf aan dat deze ‘knop 

36’ al vaker is aangegeven in de mp’s. 

Eerlijk gezegd, ik had er nog nooit van gehoord… 

 

Na de vragen gingen we met 17 aanwezigen in de 

slag over te behandelen onderwerpen. Vanavond 

mochten we twee belangstellenden begroeten – 

Rens Geerse en Jos van Belzen- en het kan dus 

geen kwaad als we weer eens de basisvaardighe-

den van FS onder de loep nemen. Daarbij mikken 

we op korte presentaties gevolgd door gezamen-

lijke praktijk. We geven dit seizoen anderen de 

kans een dergelijke presentatie te geven. 

We kwamen wonder boven wonder uit op vijf dui-

delijk gedefinieerde items:

1. ILS landingen. Ko laat ons zien hoe we langs het lijntje op de baan komen. September. 

2. Circuitvliegen. In oktober zal Rene Smeding ons meenemen in de geheimen van het circuit. 

3. Procedure turns. Al vrij specialistisch, maar Erik doet het november voor ons uit de doeken. 

4. Basis en terminologie. Wat is dit, wat betekent dat en hoe werkt het. December. 

5. FMC in de praktijk. Dat ding aan de praat gaat wel, maar wat als??? Januari. Wordt gehouden in  

    Vlissingen. Mededeling volgt nog. 

 

Jullie zien dat we nu eens niet gebruik maken van 

de educatieve kwaliteiten van onze cracks, er zijn 

cursussen in de maak en die vergen veel aan- 

dacht en tijd. En het is natuurlijk echt leuk eens 

een presentatie te geven. Data en namen zijn 

onder voorbehoud, we wensen de presentatoren 

veel inspiratie en een aandachtig publiek. 

 

                                                               Ron.

 

 

 

Op 27 oktober is er de HCC verenigingsdag in Den Bosch. Ook Zeeland zal er vertegen-

woordigd zijn. Bedoeling is een display van onze activiteiten. Uiteraard mag onze werk-

groep niet ontbreken. Wie interesse heeft geeft maar aan. Hoe meer vliegende zielen 

hoe meer vreugd.        
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HCC Flight Simulator Zeeland            AGENDA INT_MP-vluchten.  2012 

 

NR.                 Datum:                             van:      naar: 

 

170  AIRL dinsdag 11 sep 2012 EDDM_EDDV  München- Hannover 

170 HERH AIRL dinsdag 18 sep 2012 EDDM_EDDV  München- Hannover 

 

171  GA dinsdag 25 sep 2012 LIBG_LICA  Taranto – Terme 

171 HERH GA donderdag 4 okt 2012 LIBG_LICA  Taranto – Terme 

 

172  AIRL dinsdag 9 okt 2012 EDDV_LFPG  Hannover- Paris CHdG 

172 HERH AIRL dinsdag 16 okt 2012 EDDV_LFPG  Hannover- Paris CHdG 

 

173  GA dinsdag 23 okt 2012 LICA_LICC  Terme – Catania 

173 HERH GA donderdag 1 nov 2012 LICA_LICC  Terme – Catania 

 

174  AIRL dinsdag 6 nov 2012 LFPG_LFMN  Paris CHdG-Nice 

174 HERH AIRL dinsdag 13 nov 2012  LFPG_LFMN Paris CHdG-Nice 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Een foto van Dick Willebrands. 
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De rotonde. Die hadden wij in de luchtvaart al lang!
 

Wij hebben in de luchtvaart natuurlijk al lang geleden uitgevonden dat het beter is een ro-

tonde te maken als meerdere vliegtuigen met een behoorlijke snelheid op dezelfde lucht-

haven afstevenen en daar willen landen. En ook vliegtuigen willen opstijgen. Wij weten al 

wat langer dat stoplichten in de lucht niet werken. En daarom de rotonde of eigenlijk het 

circuit. Sirkwi in het Nederlands en surkit in het Engels. Je voegt je in in het circuit en heb 

dan als 'nieuw-ingetredene' de verplichting dat netjes te doen en daarna vlieg je mee in het 

rondje tot je kunt landen. Maar ook met opstijgen voeg je je in volgens het patroon. Wegen-

bouwers hebben pas later begrepen dat een circuit de doorstroming verbetert en, dat schijnt 

zo, de mens ook verbetert. Rode stoplichten werken bij een kleinere categorie als een rode 

lap op een stier. Maar een rotonde aanleggen in het wegennet is duurder dan in de lucht.

 

Ik maak hieronder even een tekening van een 

vliegveldje met een rotonde. Ik heb daarvoor  

Midden-Zeeland gekozen. De kisten vliegen alle-

maal netjes in de rondte en een nieuweling voegt 

zich keurig in. Toch zie je al een beetje aan de 

manier waarop er gevlogen wordt dat dit niet he-

lemaal goed gaat. Dat komt doordat het een soort 

carrousel geworden is. Wel jolig natuurlijk.  

 

 

En dan komt het leukste gedeelte, want je moet 

precies op tijd in een scherpe bocht de carrousel 

met een duikvlucht verlaten om je kist op de baan 

te kwakken. We kunnen de rotonde natuurlijk een 

stuk groter maken, maar dan gaan de buren kla-

gen. Diepe denkers in de luchtvaart hebben daar 

het volgende op gevonden: Het rechthoekige cir-

cuit. Je nadert het circuit en gaat dan naar links of  

rechts op een reciproke koers van de baan liggen. 

Een koers tegengesteld aan de koers van de 

baan. Je wilt in dit stadium al zoveel mogelijk pa-

rallel aan de baan vliegen want dan is het alleen 

nog maar twee hoeken van negentig graden. Met  

 

 

de baan precies aan je rechter- of linkerzijde is 

dat goed te doen. Dus het eerste gedeelte gebruik 

je om je koers er goed in te zetten, zodat je voor 

de rest met al die moeilijke handelingen bij een 

landing geen zorgen meer hebt over de koers. 

 

Een beetje flauw verhaal misschien maar je komt 

hier al twee belangrijke zaken tegen. De down-

wind leg meteen op de juiste koers vliegen en wat 

doe je met de rest van het verkeer. Dat zijn pre-

cies de twee punten waar het om draait bij een 

holding. Een holding is iets anders. We kennen 

twee soorten. De eerste is de bij piloten en va-

kantiegangers niet populaire parkeerbaan. Je 

wordt in de wacht gezet en ATC zorgt ervoor dat 

je elkaar niet in de weg zit door iedereen een an-

dere hoogte te geven. Hieronder drie holdings bij 

EHRD. Gelukkig zijn dit soort parkeerbanen te-

genwoordig in de GPS ingebouwd zodat je alleen 

nog maar op een knop hoeft te drukken en een 

muziekje aan kunt zetten. Dit soort holdings kun 

je ook vaak op de approach kaarten vinden. Het 

zijn keurig ovale 'racetracks' iets verder verwij-

derd van het veld. Ze maken geen deel uit van de 

werkelijke approach. 
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De tweede holding is de racetrack die onderdeel is  

van een approach. En daar gaan wij het vooral 

over hebben. Voor de goede orde: Een circuit is 

onderdeel van een VFR-naderingspatroon en een 

holding behoort tot het IFR vliegen. 

 

ATC geeft mij de volgende opdracht: 'Hold East 

on 090 (zero niner zero) radial VOR ...... (verzin 

zelf maar een VOR-baken). Ik kan dan zeggen 

'Please repeat, instruction not clear', maar dan 

denkt de verkeersleider: 'Oh mijn God'. Dus ik 

heb van te voren al bestudeerd wat dit betekent. 

ATC wil dat ik naar de Fix in bovenstaand teke-

ningetje vlieg. Ik ben hier uitgegaan van een 

VOR-baken. ATC wil dat ik deze holding binnen 

vlieg zo ongeveer op het punt dat de outbound 

end leg overgaat in de inbound leg en dat ik daar 

de radiaal 090 oppik en pal west stuur naar de fix 

dus koers 270. Ik benader de fix vanuit het Oos-

ten vandaar 'hold(ing) east'. Het is een rechts-

draaiende holding want dat is standaard. Er zijn 

ook linksdraaiende maar dan zegt ATC dat erbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 Graden dus. Op de fix aangekomen zet ik een 

standard rate turn in. Dat is een bocht waarbij 

mijn koers elke seconde 3 graden verloopt. In één 

minuut is dat 180 graden en dan zit ik op mijn 

outbound leg. Dat kan ik ook zien want mijn VOR 

peiling is dan pal dwars. De outbound leg vlieg ik 

één minuut en dan zet ik weer een 180 graden 

bocht in gevolgd door de inbound leg. Totaal vier 

minuten voor de holding bij nul wind. Het is de 

simpelheid zelve. Als mijn fix een VOR is pik ik de 

090 radiaal op als het een NDB is de 270 graden 

peiling, maar dat is oude kost. 

En nu komt het leukere gedeelte. Hoe vlieg ik 

deze holding aan? In het voorbeeld hiernaast ben 

ik aan komen vliegen vanuit het Zuidoosten. Van-

uit het Zuiden mag ook. Vanuit het Noordoosten 

ook. Maar wat nu als ik vanuit het Noordwesten 

kom of vanuit het Zuidwesten. Vanuit het Zuid-

westen maak ik een teardrop turn en vanuit het 

Noordwesten een parallel turn. Yep! Dit zijn pro-

cedure turns. Overigens niet de enige procedure 

turns. Ik garandeer je: Je gaat van ze houden. 

 

Bovenstaand plaatje is de afspraak die men ge-

maakt heeft voor het binnenvliegen van een hol-

ding met de bijbehorende procedure turns. Ik ga 

deze situatie projecteren op een bestaande situa-

tie en heb daarvoor KAJO Corona Mun gekozen 

dicht bij Los Angelos met het VOR baken PARADI-

SE. 
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Samenvoeging van de twee vorige plaatje levert 

het volgende op: 

 

Nu ga ik laten zien wat het probleem is, komend 

van het Noordwesten of Zuidoosten, indien ik niet 

de holding zou vliegen. Over een nadering vanuit 

het Zuidwesten heb ik het maar helemaal niet. 

 

 

 

Je ziet dat ik niet lekker voor de baan kom. De 

afstand is veel te kort. Waarom hebben ze de 

VOR dan niet een flink stuk naar het Oosten ver-

plaatst? Weet ik niet. Misschien wilde de grondei-

genaar dat niet. Of misschien kwam de holding 

dan op een plaats te liggen waar veel meer ob-

stakels waren. Wil ik ook niet weten. Is veel te 

ingewikkeld allemaal. Je ziet ook dat ik vanuit 

mijn inbound leg van 258 graden nog twee maal 

van koers moet veranderen om de kist netjes 

neer te zetten. Het is dus zaak om bijtijds te zor-

gen voor de juiste koers bij het aanvliegen van de 

VOR, zodat ik mij voor het laatste stuk kan con-

centreren op het dalings-profiel en de laatste 

koerscorrecties die vooral niet heftig moeten zijn. 

Een dergelijke holding is dus zeker ook bedoeld 

om mijzelf goed te 'settelen' voor de final ap-

proach. Hieronder de plaatjes wat er gebeurt bij 

het aanvliegen vanuit de verschillende richtingen. 

 

 

Dat waren ze vanuit het Oosten. Je ziet zelf na-

tuurlijk al wat er verder gaat gebeuren. Na het 

passeren van PARADISE ga je door op 237 graden 

en zet je je daling in. Je final approach. Bij de 

teardrop entry vanuit het Zuidwesten en de paral-

lel entry vanuit het Noordwesten heb ik voor de 

duidelijkheid de kleurtje weggelaten en de final 

approach ingetekend. Je ziet ook dat VOR PARA-

DISE bij de eerste nadering dienst doet als initial 

approach punt maar in tweede instantie als final 

approach punt. Toch een efficiënt gebruik van dit 

baken. Oké voor de goede orde zet ik er ook nog 

even de direct approach vanuit het Zuidoosten bij, 

inclusief de final approach.
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hebben meegewerkt aan Microsoft Flight Simula-

tor. Ze bestaan dus echt. Kijk hier maar eens:

 

http://www.youtube.com/watch?v=lie6aQyPbP0&f

eature=related

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij die parallel entry zit iets afwijkends waar je 

even op moet letten. Je ziet dat ik even door-

schiet naar het Zuidoosten als ik PDZ voorbij ben 

en dan pas pal Oost ga vliegen. Logisch, ik ga de 

inbound leg niet in tegengestelde richting vliegen, 

dus ik blijf iets zuidelijk ervan. 

 

Al deze informatie heb ik van de volgende websi-

te: 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL7F70193

E8AC5B873&feature=plcp 

 

De auteur noemt zich GVadiku of ook wel FSX404. 

Een waslijst van tutorals, o.a. slow flight, steep 

turns, circuits, GPS en nog veel, veel meer. De 

auteur klinkt wat lijzig, maar praat gelukkig lang-

zaam en in goed verstaanbaar Engels. Mijn petje 

af voor deze piloot. 

Trouwens ik kwam op het web ook vader en moe-

der King van King's Air School tegen, die ook  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Treu.

Zo, en nu weet je alles over holding patterns en 

procedure turns. Eh, neen. In de tijd dat het 

NDB-baken vervolmaakt werd waren heel wat 

luchtvaartmensen inventief bezig met het ge-

bruik maken van deze bakens. En een NDB-

baken vlak bij een veld geplaatst geeft je de 

mogelijkheid om bij slecht zicht een non-

precision landing te maken. Een precision lan-

ding is een ILS landing. De ILS apparatuur 

maakt het je mogelijk heel precies koers en 

hoogte (glijpad) te vliegen. Bij een non-

precision landing moet je veel meer zelf doen 

en eindig je minder exact voor de baan. 

Maar.... de volgende keer meer. Dan ga ik je 

een voorbeeld van een parallel procedure turn 

laten zien die niet met een holding begint en 

die verder ook anders in elkaar zit. Inclusief 

het dalingsprofiel en het bepalen van het mo-

ment van missed approach. Dit onderwerp is 

bijna onuitputtelijk, want er zijn vele, vele va-

rianten. Ga ik dit dan uitputtend behandelen? 

Neen, de volgende aflevering is ook de laatste. 

Simpel omdat ik zelf er onvoldoende van weet 

en ook omdat dit voor onze club te ver zou 

voeren. Het gaat er alleen maar om een inzicht 

in de materie te krijgen. 

 

Overigens: Aankomende KLM piloten, die dus 

later op de 737 en zo vliegen, moeten dit nog 

allemaal wel leren. Kijk maar eens op het blog 

van Jack Swinkels, een voormalig Formule Ford 

coureur die dìt waarschijnlijk leuker vindt. 

 

http://jackswinkels.blogspot.nl/2012_07_01_ar

chive.html 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lie6aQyPbP0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lie6aQyPbP0&feature=related
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7F70193E8AC5B873&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7F70193E8AC5B873&feature=plcp
http://jackswinkels.blogspot.nl/2012_07_01_archive.html
http://jackswinkels.blogspot.nl/2012_07_01_archive.html
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Hierbij weer wat nieuws voor de volgende Notam: 

Prepar3D naar versie 1.4 
JJGAkkermans, maandag, 20 augustus 2012 @ 11:17 

 Vandaag is de release van de vernieuwde versie van Pre-
par3d. In deze nieuwe versie 1.4 zijn diverse verbeteringen aangebracht maar 
brengt ook de Mooney Acclaim (from Lionheart Creations) and T-6 Texan (from 
Iris) met zich mee. Twee nieuwe toestellen dus om te kiezen. Verder is met deze 
update het platform gecertificeerd voor AMD Eyefinity Gold technology. Deze 
technologie biedt de mogelijkheid om maar liefst 6 beeldschermen via een enkele 
graphicscard te laten functioneren. Meer info hier. 

carlo van Oers 
 

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

 

De foto in de kop van de NOTAM is de afge-

lopen  maanden steeds bonter, steeds kleur-

rijker geworden. en dat heeft natuurlijk alles 

te maken met mijn veel zorgelozer kijk op de 

wereld sinds ik niet 

meer hoef te werken 

en in een lief, volledig 

opgeknapt huisje, in 

Brouwershaven  woon. 

Maar misschien wordt 

het een bepaald mo-

ment te bont. Maar 

wat wil je met zo een 

bananenrepubliek-

beschildering van de prachtige  Jetstream 

4100. De verleiding was te groot. Geen mooi-

er bestaan dan een beetje wegdromen. Met 

de Flight Simulator bijvoorbeeld. Op het 

moment dat ik dit schrijf verheug ik mij al-

weer op mijn tweemaandelijkse uitstapje 

naar Middelburg om de laatste PC-Pilot op te 

 

 

 

halen. Wij nemen daarna altijd een biertje op 

het terras en het bedienend personeel daar 

heeft inmiddels begrepen dat ze de Flight 

Simulator geen spelletje moeten noemen. Een 

kwestie van opvoe-

den dus. Maar daar 

gaat het nu niet 

over. Wat ik wilde 

zeggen, als de 

foto's jullie te 

bont worden dan 

staat het een ieder 

vrij om ook een 

Flight Simulator 

foto op te sturen. Houd er rekening mee dat 

deze geschikt moet zijn voor een lang, smal 

formaat. Indien foto's bewerken  niet jouw 

ding is stuur dan het originele BMP-bestand 

naar mij toe, dan kan ik het verder in Photo-

shop bewerken. 

                                                 Erik.     

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

http://www.prepar3d.com/
http://www.prepar3d.com/
http://www.prepar3d.com/latest-news/
http://www.simflight.nl/2012/08/20/prepar3d-naar-versie-1-4/fffffrrrrr/
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HCC AIRLINERS AROUND THE WORD TOUR 

Vlucht 36: New Orleans - Memphis Int. (KMSY - KMEM)
 

We blijven in deze vlucht nog even in de sfeer van de artiesten hangen. 

In deze vlucht gaan we naar Memphis International , de thuisbasis van Elvis Presley. 

 

We kennen allemaal Elvis Presley wel maar wist u dat hij twee vliegtuigen bezat die nu tentoonge-

steld worden op het museumterrein "Graceland".  Een Lockheed Jetstar voor het vervoer van 

max. 9 personen en een 

Convair 880 die hij heeft 

overgenomen van Delta 

Airlines. 

Deze Convair heeft hij 

de "Lisa Marie" ge-

noemd naar zijn doch-

ter, die later getrouwd is 

geweest  met (onder 

andere) Michael 

Jackson. Dit vliegtuig 

kon 29 personen ver-

voeren. Het was van 

alle gemakken voorzien 

en beschikte over een 

keuken, twee zitkamers, 

een eetkamer,  een pri-

vé slaapkamer en twee 

badkamers met dou-

ches.  

Memphis int. is op Hong 

Kong na de belangrijkste luchthaven voor wat de afhandeling van vracht betreft mede door de 

aanwezigheid van de Super Hub van FED EX en een paar grote ondernemingen zoals Nike en 

Hewlett Packard.  

 

Ik wens u een goede vlucht  

 

Simon Wijnstra 

 
 
 
 
 

Convair  880   "LISA  MARIE "op weg naar Memphis International  
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PaintNET is een prima programma voor ons flightsimmers. Het is een klein foto-

programma en het is gratis. En je kunt er de basishandelingen in verrichten om 

je foto geschikt te maken voor bijvoorbeeld plaatsing in de NOTAM.
 

 

Je haalt een afbeelding naar binnen door het rolluik <Fi-

le> te openen. Helemaal links bovenin. Dan <open> en 

ga dan op zoek in de boomstructuur van je computer 

naar <bibliotheken>, <Flight Simulator X-files>, daar vind 

je de foto's die je gemaakt hebt door het indrukken van 

de knop <V>. En voilà daar staat hij. De beauty. 

Het rolluik <Adjustments> is het belangrijkst voor je. Je 

hoeft helemaal niet alle mogelijkheden van een  

programma te gebruiken. Je gebruikt alleen wat je nodig  

hebt. <Auto-Level> kan een goede optie zijn, maar dat 

hoeft niet. Wat doet Auto-level? Hij spreidt je foto uit  

over het hele gebied van wat technisch mogelijk is. Dus 

hij begint bij de allerdonkerste partijen en gaat door 

naar de allerlichtste. Je krijgt daardoor een zo groot mo-

gelijke 'contrastomvang' en dat willen wij graag. Dat is 

een prima uitgangspunt. Maar hij spreidt tegelijkertijd 

ook de verschillende deelkleuren, rood, groen en blauw 

over wat maximaal mogelijk is. Daardoor kan een mooie 

blauwgetinte opname van een KLM toestel veranderen 

in een opname van bij de PRAXIS verkrijgbare 'aard-

kleuren' die in de huidige interieurs zo populair zijn. Ik 

heb het eigenlijk wel gehad met deze lever-en-schelp-

kleurtjes. Ctrl-Z lost dit op: Laatste handeling ongedaan 

maken. Maar ook rechts bovenin in het menuutje 'his-

tory' kun je dit herstellen. Je kunt ook zeggen: 'Ja maar ik 

wil die maximale contrastomvang handhaven dus ik 

houd dit erin en ik ga die ongewenste kleuren gewoon 

corrigeren.' Doe maar. Je bent bij deze uitgenodigd. 

Nu is het bovenstaande plaatje helemaal niet zo be-

roerd. Geen hinderlijke kleurzweem. Bijna alle partijen 

goed doortekend. Eigenlijk maar één ding: Ik vind dat de 
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donkerblauwe partijen te weinig doortekend zijn, ze 

lopen dicht. En nu wordt het werk voor professoren. Ik 

open in <Adjustments> het menuutje <Curves>. Je ziet 

een mooie grafiek met een rechte lijn van linksbeneden 

naar rechtsboven. En die gaan we even lekker vervor-

men. De donkere partijen, die wij lichter willen hebben 

zitten links beneden, de middentonen en de lichte par-

tijen resp. midden op de curve en rechts bovenin. Wij 

willen de donkerste partijen lichter hebben. We klikken 

onderin op de curve en schuiven het punt dat ontstaat 

iets naar boven. Naar boven is lichter, naar beneden is 

donkerder. Je ziet, ook professoren doen simpel begrij-

pelijk werk. Maar nu zijn helaas de middenpartijen ook 

lichter geworden en dat wilden wij niet. Wij klikken mid-

den op de curve en schuiven het ontstane punt weer iets  

 

naar beneden. Je hebt nu het volgende beeld: 

Je kunt voor de aardigheid een beetje heen en weer 

gaan schuiven met deze twee punten. Maar dan merk je 

al gauw dat alles met elkaar in verband staat en dat de 

zaken daardoor snel uit balans raken.  

In het volgende menutje <Levels> tref je de histogram-

men. Het echte werk voor professoren. Begin er niet 

aan. Overigens, als je wat vaker fotografeert met b.v. 

een spiegelreflex, ga je zeker letten op de histogram-

men.  

En dan is er nog dat heerlijke menu <Hue / Saturation>. 

Vergeet Hue maar even (of probeer het), maar Satura-

tion! Steeds mooiere, verzadigder kleuren, ik houd van 

kleur. Tot de zeepbel uit elkaar spat. Een ieder mag hier-

in zijn eigen voorkeur volgen. De mopperkonten die alles 

grijs en grauw willen hebben omdat dat de realiteit is....?  

Hoezo de Flightsim realiteit? 

Dan nog even <Brightness / Contrast> in het rolluikmenu 

<Adjustments>. Vroeger in lang vervlogen tijden stond je 

urenlang in de donkere kamer te prutsen met proef-

strookjes om de helderheid (belichtingstijd) en het con-

trast (hard of zacht papier) in balans te krijgen. En dat 

was dan alleen nog maar zwart/wit fotografie. Tegen-

woordig doe je dat in een minuutje in een menuutje. 

Helderheid en contrast kun je niet los van elkaar zien. Ze 

hebben een directe invloed op elkaar. Enige tijd schuiven 

in dit menuutje leverde alleen maar slechtere resultaten 

op. Dat betekent dat helderheid en contrast dus dik in 

orde waren. En dat komt ook voor, zeker met foto's in 

Flight Simulator.  

 

 Oké, we hebben alles voor elkaar. Nu moet het monster 

van een foto (je zult zien dat je qua omvang heel snel in 

de gigabites terechtkomt na bewerking) even terugge-

bracht worden tot een voor het web en b.v. de Notam 

geschikt formaat. Dat moet rond de 100 Kb zijn. Of klei-

ner. 

Twee factoren bepalen de grootte van het bestand. Het 

formaat van de foto en de kwaliteit. Voor aanpassing 

van het formaat klik je op het rolluikmenu <Image> en 

dan op <Resize> en je kiest voor <by absolute size> en je 

ziet (in dit geval) dat de breedte bijna 70 cm is. Het is 

onzinnig om een dergelijke grootte rechtstreeks in een 

Word document te importeren naar b.v. een kolom-

breedte van 9 cm of een tweekolomsbreedte van 20 cm. 

Dit levert je alleen maar gigantisch grote bestanden op 

en geen zichtbare kwaliteitswinst. We brengen de 

breedte terug naar b.v. 12 cm, resp. 23 cm. <Maintain 

aspect ratio> blijft aanstaan. Dan loopt de hoogte in  

 

verhouding mee. Het ziet er nu als volgt uit: 

Nu de eindfase: Je bewaart dit bestand als een JPEG 

bestand in een aparte map, b.v. 'bijlagen voor e-mails'. 

Ga onder <Files> links bovenin naar <Save as>. In het 

opkomende menu ga je op zoek naar de map 'bijlagen 

voor e-mails' en open hem. Verander onderin dit menu 

BMP in JPEG (in de regel <Opslaan als>) en klik <Op-

slaan>. Dan krijg je een nieuw menu (computer heeft 
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misschien even tijd nodig) en in dat menu ga je met de 

schuif schuiven, tot je rond de 100 Kb zit. En klaar! 

 

Ho, ik was nog een belangrijk ding vergeten. Het bijsnij-

den ofwel een andere uitsnede maken ofwel in het En-

gels 'to crop'. Je kunt met een andere uitsnede een to-

taal andere foto maken (betere foto) of hinderlijke 

teksten als 'parking brakes on' weghalen. Een goede 

uitsnede is de finishing touch. Kleine wondertjes kun je

hiermee verrichten of de boel verprutsen natuurlijk. In 

met menu <Tools> zie je helemaal bovenin links een 

rechthoek. Klik die aan. Hiermee kan je een rechthoek 

op je foto maken, je toekomstige uitsnede. Maar dit is 

een beetje een bokkig ding. Klik daarom vervolgens op 

de tweede (open) pijl van boven in de rechterrij. Nu kun 

je naar hartenlust schuiven en rommelen. 

Maar dan ben je er toch nog niet helemaal. Nu moet je 

nog even in het rolluik <Image> <Crop to selection> aan-

klikken en dan ben je klaar. En je ziet : De foto is door 

deze nieuwe uitsnede veel mooier geworden!Toch? 

 

De gratis download van PaintNET kunnen je vinden op 

de volgende website: 

 

http://www.getpaint.net/index.html 

 

Ik ben enthousiast over PaintNET, maar blijf bij mijn be-

kende Photoshop Elements. Net iets beter, net iets luxer 

allemaal. Bovendien Phototshop Elements is een combi-

natie van twee programma's. Het fotoprogramma en de 

database. De database maakt het je mogelijk je foto's 

mooi en soepeltjes te rubriceren. Je hebt meerdere 'in-

gangen' in deze database, dus meerdere manieren om 

een foto terug te vinden. Werkt prima, maar daar betaal 

je ook 100 Euro voor. PaintNET heeft ook verschillende 

tekengereedschappen. Ik heb ze nog niet geprobeerd. 

 

Vragen, opmerkingen, aanmerkingen? Graag! Kunnen 

wij dan weer in de Notam hehandelen. 

 

Erik Treu.

http://www.getpaint.net/index.html
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Navaid gegevens in Flight Simulator niet up to date.

 
Tijdens een van de laatste multiplayer vluchten 

kwam bovendrijven dat navaid gegevens in FSX ook 

eens niet parallel kunnen lopen met bijvoorbeeld 

FSCommander. Dan kan het voorkomen dat ATC je 

een frequentie opgeeft voor een 

VOR baken dat in Flight Simu-

lator een ander baken is.  Dan 

vlieg je dus de verkeerde kant 

uit.  

 

Dat kan, indien zowel de ver-

keersleider als piloot redelijk 

temperamentvol zijn, irritatie 

opleveren in het radiocontact. Precies zoals dat in de 

werkelijkheid  ook zal voor komen. En wij willen 

alles nu eenmaal zo realistisch mogelijk.

Interessanter is dat dit probleem te verhelpen is. Ga 

naar: 

 

http://www.aero.sors.fr/navaids.html 

 

daar vind je een updatepakket 

voor de navaids in FSX  (en ook 

FS9). Het is een RAR bestand 

een andere manier van compri-

meren dan ZIP. Dan moet je nog 

even het bestand unRARren. Ik 

heb daarvoor het programma 

Free RAR extract Frog gevon-

den. Installatie gaat daarna vanzelf. Nou ja, na nog 

een keer op het exe-bestand te klikken. Deze kwam 

van   Dirk Vincent.

 

 

 

Overgenomen uit de nieuwsbrief  HCC!flightsimulator september 2012
 

Militaire Luchtvaart Museum: Zoals u weet, vindt op 15 en 16 september in het MLM te Soesterberg het Mili-

tair FlightSim Event plaats met als thema ‘100 jaar Klu’ (toegang gratis; klik voor adres en route 

http://www.militaireluchtvaartmuseum.nl/arachna/nederland/14/route). Een groot aantal flightsimmers heeft zich 

opgegeven om er aan deel te nemen, terwijl behoorlijk wat bezoekers worden verwacht. Op de website kunt u 

hier het artikel terugvinden met de mogelijkheid om zich - mits er nog plaats is - persoonlijk in te schrijven. 

http://www.hccflightsimulator.nl/nieuwsarchief/2944-millsim-2012-een-plezierige-uitnodiging.html  Tevens zal 

onze septemberbijeenkomst op zaterdag 15 september in het museum en níet in Almere plaatsvinden.  
Bijzonderheden v.w.b. de bijeenkomst vindt u binnenkort op de website.  

 

HCC-Verenigingsdag: Het stond ook al in de vorige nieuwsbrief, maar er is dit jaar géén HCC!Digital. Er is nu 

gekozen voor een Verenigingsdag op zaterdag 27 oktober in Congrescentrum 1931 van de Brabanthallen in ’s-

Hertogenbosch. Een aantal HCC-interessegroepen heeft zich al aangemeld en ook zal de Flightsimulator-ig aan-

wezig zijn. Hopelijk ontmoeten we u daar in plaats van in Utrecht.  

 

FS-weekend:  
Op zaterdag 3 en op zondag 4 november kunt u zich op verschillende manieren weer helemaal uitleven tijdens 

het FS-weekend in het Aviodrome. Voor flightsimmers die deel willen nemen, is het belangrijk te weten dat me-

dewerking alleen via de eigen regio geregeld kan worden.  

 

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

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 : eriksonja@kpnmail.nl 

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

http://www.aero.sors.fr/navaids.html
http://www.militaireluchtvaartmuseum.nl/arachna/nederland/14/route
http://www.hccflightsimulator.nl/nieuwsarchief/2944-millsim-2012-een-plezierige-uitnodiging.html
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

