
 

 

Notam 174 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 15 november 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. 

 

Holdings en procedure turns 
Een onderwerp dat de laatste tijd heel wat stof heeft doen opwaaien en dat een 

zeker fanatisme van de piloot vraagt. Maar zoals zo vaak: Onbekend maakt onbe-

mind. En dan: als je er eenmaal mee kennis hebt gemaakt gaat het je toch intri-

geren. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Erik Treu geeft een plaatjesverhaal met weinig tekst. Een samenvatting van eer-
der verschenen artikelen. Als je het in logisch verband allemaal voor je ziet 

dan begrijp je vanzelf wat er achter zit. Dan heb je er een keer mee kennis ge-
maakt en kun je zelf beslissen ga ik hiermee door of niet. Daarna kunnen de 
liefhebbers de procedure turn van MILVILLE MUNI (KMIV) runway 14 gaan vliegen 

zoals beschreven in Notam 173

          Foto Joost Visser 



VATSIM. Voor wie dit abacadabra was werden 

de termen even verklaard. Nog maar een keertje 

dan? Vatsim is een vergelijkbare flightsim net-

werk zoals onze mp vluchten maar dan wel een 

tikje ‘professioneler’ van opzet en uitvoering. 

Squawkbox is te vergelijken met het programma 

Teamspeak 2 dat wij gebruiken om ‘voice’ te 

communiceren tijdens netwerkvluchten. 
 

Verslag van de bijeenkomst van 18 oktober  j.l. in 

's Heer Arendskerke
Een première, zo mogen we het wel noemen. Waren pre-

sentaties tot nu toe altijd in handen van het ‘vaste clubje’, 

dit keer komen toch de ‘anderen’ aan bod. Een welover-

wogen plan om iedereen de gelegenheid te geven ver-

trouwd te raken met het geven van korte presentaties over 

een zelfgekozen onderwerp. Het bijzondere van het voor-

bereiden van een presentatie is dat je er zelf héél veel van 

leert!  

Maar laten we niet vooruitlopen…eerst begonnen we met 

de mededelingen. Henk vertelde ons iets meer over de 

gevaren van het in bewaring geven van vertrouwelijke 

gegevens ‘in the cloud’. Een begrip dat inmiddels toch 

bekend mag worden beschouwd. Niets meer of minder 

dan wereldwijde opslag van data, dus niet per se gebon-

den aan één harde schijf. Zoals met alles geldt ook hier: 

Het gezonde verstand... 

 

Verder behandelden we de 

korte mailstorm die we onder-

gaan hebben over hiërarchie 

en kennisniveau binnen de 

groep. Het was achteraf gezien 

best een nuttige discussie.  

Er zijn wel enkele schuur-

plekken aan het licht geko-

men. Vooral de chat-discipline 

tijdens internetvluchten moe-

ten we serieuzer nemen. Een 

probleem? Iets niet helemaal 

gesnapt? Even op een ander 

Teamspeak kanaal dat alle-

maal regelen. ATC heeft ècht z’n handen vol aan de be-

geleiding en het door-me-kaar-heen geklets kan ATC er 

echt niet bij hebben. 

Een ander verdacht plekje was het verschil in vliegkunst 

tussen onze leden. Er is maar één conclusie: iedereen is 

gelijk voor ons en iedereen mag vliegen zoals hij dat wil, 

met inachtneming van voorgaande! We weten heus wel 

dat er enkelen zijn die meer en beter willen. Er zijn er 

ook die het allemaal wel gezellig vinden om gewoon wat 

te vliegsimmen. 

We gaan dus niet verder opsplitsen. De onderverdeling in 

Airliners en FS-GA is voldoende. Daarbij kunnen zowel 

cracks als krukken elkaar op de 24 uurs-server van Dirk 

opzoeken. 

 

Zo rondkijkend viel op dat het weer lekker vol was met 

enkele nieuwe gezichten. Een van hen was Ko van Dijke 

uit Colijnsplaat die via onze wg de edele kunst van het 

computervliegen wil leren. 

 

Kwamen we toe aan de vragen. Ko opende met de vraag 

of de presentatie over ILS die hij verstuurd had ook aan-

gekomen was. 

Jan vroeg of de update van FSC gewoon over de oudere 

versie kon. 

Antwoord was dat de oudere 

bestanden zelfde naam heb-

ben en dus overschreven wor-

den.  

Jaap was de koning te rijk 

met een nieuwe pc, maar in-

stallatie van een en ander 

vereiste wat hulp welke Roel 

aanbood.  

Oscar meldde dat Squawk-

box 4 bij Vatsim niet geacti-

veerd is.  

Een opmerking van Rens 

over de onhebbelijkheden van 

Adobe PDF werd beantwoord 

met het voorstel bijvoorbeeld 

FOXIT reader te gebruiken. 

Cas vroeg advies over aankoop joystick. Criteria bleken 

te zijn: al dan niet gecenterde stick en ‘force feedback’. 

Ieder zijn smaak.. 

Carlo kon melden dat het GPS probleem van vorige keer 

(lees maar na) opgelost is.  Het blijkt dat de GPS afstand-

schaal inderdaad wijzigt bij nadering vliegveld. Beetje 

besmuikt lachend moesten we constateren dat het hier 

een klassiek geval van  “Read the f…manual” betrof. 

 

En nu was het echt de beurt aan René Smeding. Het 

aanvliegen en volgen van een circuit is niet altijd even 

eenvoudig. Het door hem gekozen voorbeeld Hilversum 

met z’n drie banen vergemakkelijkte dit zeker niet. Maar 

het werd door iedereen begrepen en een applausje was 

zijn deel. We hopen dat meer wg leden het aandurven, 

net als René, eens een onderwerp beet te pakken en te 

presenteren.                                           Ron. 



 

ATC en IFR-VLUCHTEN….. 
 
De golfstroom aan E-mails is gestopt, we hanteren geen verschillende niveaus dus we gingen 

weer opgelucht naar huis; iedereen deed z’n plas en alles bleef zoals het was…..! 

 

Toch zijn er een paar dingen waar we rekening mee moeten houden: 

 

1. ATC staat niet meer toe dat tijdens de vlucht problemen met de kist worden bespro-

ken. De vlieger moet deze zelf oplossen, kan dat niet op korte termijn kies dan voor 

een kist waar je wél mee overweg kan of neem de bus naar het eindstation. 

Het aanbod van Peter om het probleem op een ander kanaal te bespreken is evenmin 

van toepassing omdat ATC je dan niet kan bereiken. 

 

2. Bericht van afwezigheid omdat er nog koffie moet worden gezet is eveneens overbo-

dig want de ATC heeft geen koffie besteld. 

Een sanitaire stop is al helemaal niet interessant want we vliegen boven de bomen. 

Trouwens, wist je dat wildplassen verboden is !? 

 

3. We zullen meer gebruik gaan maken van holdings en uitwijken naar de alternate. Lees 

daarom de uitnodigingen zorgvuldig want dáár staan de gegevens die je nodig hebt. 

 

Waarom zo streng, het is een hobby en we vliegen toch voor de gezelligheid? 

Jawel, maar we proberen ook zo realistisch mogelijk de procedures te volgen en daar hebben 

we de medewerking van de vliegers bij nodig. 

 

ATC besteedt uren voorbereiding om de vlucht tot een goed einde te brengen;  vanaf de start 

tot de aankomst op de parking wordt iedereen nauwlettend in de gaten gehouden.  Met een 

deelname van ca. 10 vliegers is er geen tijd om persoonlijke problemen op te lossen. Trou-

wens: zonder vluchtleider (ATC) géén MP-vlucht.  Hebben we daar wel eens aan gedacht ? 

 

We kunnen niet putten uit een voorraad ATC-ers. De torengiganten waar we nu over beschik-

ken zijn bereid al het (on)mogelijke te doen om de vlucht op realistische manier te begeleiden 

maar daarbij wordt wel op medewerking van de deelnemers gerekend. 

Regelmatige ergernissen kunnen ertoe leiden dat een ATC-er er het bijltje bij neer gooit, de 

anderen worden daardoor zwaarder belast en het uiteindelijke resultaat is een vlucht  zonder 

vluchtleider…… Ik ben van één ding zeker: dat willen we niet !! 

 

                                                                                                                                Piet 

 



  
 

Ik ben met Joost Visser in gesprek over het opzetten van een derde categorie MP vluchten 

naast de reguliere GA vluchten en Airliner vluchten. Hiervoor hoeft geen agenda opgesteld 

te worden. Wij gaan met elkaar vliegen op het moment dat daar behoefte aan is. Ik geef een 

voorbeeld. Als geen van ons allen bij een van de laatste airlinervluchten in staat is de hol-

ding op LEINE vlak onder Hannover in de FMC te krijgen dan zouden wij toch eens de kop-

pen bij elkaar moeten steken en juist dit onderwerp een keer of een paar keer dunnetjes 

over moeten doen in een aparte multiplayer sessie. Liefst goed voorbereid met de juiste 

kaarten en zo. Nu vliegen wij zoiets allemaal fout en laten het er dan bij zitten. Nog een 

voorbeeld. Laatst bij een vlucht naar Charles de Gaulle had ATC op het laatst baan 09 veran-

derd in baan 08. Ik weet niet hoeveel mensen het gelukt is om hiervoor de juiste STAR in te 

voeren. Meerderen van ons in elk geval niet inclusief ondergetekende. Oké ik ben toen met 

groot lef gewoon een GA approach gaan vliegen met downwind leg enz. maar dat is natuur-

lijk niet de bedoeling. Ik kwam op het idee van deze 'MPvluchten voor Freaks' doordat Dirk 

Vincent erop wees dat de server 7 dagen in de week 24 uur beschikbaar is en hij geen enkel 

bezwaar heeft tegen de hierboven beschreven uitbreiding, of dit zelfs toejuicht.

 

Vind ik dan de andere 

multiplayer vluchten, 

dus GA en airliners niet 

leuk meer of loop ik mij 

te ergeren?  Nee dus. 

Ik kijk er elke keer naar 

uit en ik vind het gezel-

lig. Ik ben best wel te 

porren voor gezellig-

heid. Maar ik vind wel 

dat we dingen die tij-

dens die vluchten niet 

goed uit de verf komen 

over moeten doen tot-

dat we ze wel onder de 

knie hebben. Dat deed 

ik dus al in m'n uppie. 

Maar alleen is maar 

alleen. Met een klein 

groepje samen is dat 

natuurlijk interessanter. 

Zeker als je toestaat 

dat kritiek geleverd kan 

worden. Kritiek op je-

zelf of op anderen. Kri-

tiek in de vorm van 

'Over dit punt moet ik/jij nog maar eens de  

 

boeken gaan raadplegen". 

Of 'Je voorbereiding 

van deze vlucht met kaar-

ten en zo was niet opti-

maal'. Kritiek moet dus 

kunnen hier want twee 

weten meer dan één. Een 

eenvoudig en oud princi-

pe. En daar moet je dan 

ook tegen kunnen. Trou-

wens vliegkennis is ge-

compliceerd en veel om-

vattend. Je kunt je dat 

niet in een paar dagen 

eigen te maken. Kritiek 

mag mits niet denigrerend 

of snerend naar voren ge-

bracht. Dat schiet niet op. 

Samengevat: Joost en ik 

hebben het plan opgevat 

om als eerste probeersel 

de slechtzicht approach 

van PAINE (KPAE) te gaan 

vliegen zoals omschreven 

in zijn Pilotenpost24 (op te 

halen bij AVSIM). Dat 

wordt voor mij weer spitsroeden lopen.

 

 

Mijn standpunt: Ik heb niets tegen gezelligheid. Indien mensen geen behoefte hebben om 

regelmatig hun kennis en ervaring uit te breiden dan is dat prima. Dat is een eigen keus. 

Aan de andere kant, indien mensen die wel verder willen in kennis en inzicht eigenlijk niet 

zo welkom zijn in de club dan hebben wij een verschil van mening. 

                                                                                                                       Erik Treu



Neen!

Dit keer geen aflevering over holdings en proce-

dure turns. Ook mede door de tijd van het jaar, 

heb ik gekozen voor de grabbelton. Leuke ca-

deautjes in een mooie verpakking. Door het vele 

surfen groeit het aantal websites onder mijn favo-

rieten gestaag. En waarom zou je dat niet met 

anderen delen. Angle of Attack vind ik een van de 

mooiste. Zie hieronder, maar waarschijnlijk is het 

een open deurtje. Carlo van Oers gaat ook al re-

gelmatig 'stuff' naar mij toesturen. Als fundamen-

tele software adept wijst hij ons erop dat NL 2000 

inmiddels zijn eenzame positie aan kop heeft ver-

loren. Lees zijn artikel. 

Geen zware studies dus meer? Jawel hoor. Angle 

of Attack is een behoorlijk zware studie en in de

volgende Notam verschijnt de laatste aflevering 

over holdings en procedure turns. Maar deze is 

een makkie. Ik laat je zien dat je in de standaard 

GPS van FS ook holdings en procedure turns kunt 

oproepen bij meerdere vliegvelden. Ik heb daar-

voor Bowerman gekozen. En het leuke is: Je hoeft 

ze niet meer zelf te vliegen. Dat laat je de GPS 

doen. Het is slechts een kwestie van op een paar 

knoppen drukken. Op het juiste knopje drukken 

op het juiste moment. En verder ben ik begonnen 

aan een reeks over airspaces en controle zones. 

En daar weet ik zelf nog maar weinig vanaf. 

Wordt weer blokken! En...ik ga in het volgende 

nummer het verleden oprakelen! 

Erik.

 

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

FSX 1936 Ryan STA and PT-16 

 

MS Flight is ter ziele en dat vind ik om één reden jammer. Ik 

mis de mooie Boeing Stearman. Zoeken op AVSIM, enz. lever-

de wel een aantal hits, maar die zijn niet van een kwaliteit die ik 

zoek. Ik vond wel de RyanSTA ook een trainer uit dezelfde 

periode maar dan een eendekker. Ik zeg niet eens: Voor free-

ware is hij prachtig. Hij is gewoon prachtig. Zonder autopilot 

natuurlijk. Ook zonder hand held GPS. Weet iemand van ons 

hoe je die erin zet? Met EZdok heb ik twee extra views aange- 

 

maakt en onder een aparte knop weggezet. Links en rechts kan 

ik nu met het hoofd flink uit het vliegtuig leunen. Het is  

een open cockpit dus dat kan. Een volledig gepolijste romp! En 

een prima geluid. Ga naar: 

http://www.flightsim.com/vbfs/content.php 

Dan: file library > new files > complete aircraft > pagina 4. 

Je moet eerst  een account aanmaken net als bij AVSIM.

http://www.flightsim.com/vbfs/content.php
http://www.flightsim.com/vbfs/content.php


 
 

http://www.flyaoamedia.com/aviator90/aviator90-episode-11/

 

Ik kwam deze site tegen omdat ik na de 

laatste bijeenkomst in 's Heer Arends-

kerke op zoek was naar een professio-

nele video over het vliegen van het cir-

cuit.  

 

Ik mag wel zeggen dat ik hem gevonden heb. 

Wat een mooie pagina. En er zit veel meer 

achter dan je denkt in het begin. Oké, geen 

freeware, maar dat is de 737 van PMDG ook 

niet. Hoe zo de vergelijking met PMDG? Nou, 

dit zou wel eens de 'PMDG' onder de video-

tutorals kunnen zijn. Episode 11 die ik had 

opengeklikt is nummer 11 in een serie van 45 

waarin alle basisbeginselen uitgebreid worden  

behandeld.  

De episodes die ik gezien heb worden gevlo-

gen met de mooie Cessna 152 van Carenado 

en op Bowerman, een geliefd veldje voor mij, 

helaas nog niet met de laatste update. Je 

kunt niet alles hebben. Wat is het toch heer-

lijk als je over mooi en overzichtelijk studie-

materiaal kunt beschikken. Ik geef hieronder 

een momentopname uit deze video en die is 

erg duidelijk, nietwaar? 

Deze 45 episodes (video's) zijn gratis te be-

kijken en dat is niet kinderachtig. Je kunt de 

video's ook downloaden en dat kost twintig 

dollar. Dan heb je ze op schijf staan. Dus ook 

nog als Angle of Attack, eh, laten we zeggen 

in kapitaalkrachtiger handen is over- 

 

http://www.flyaoamedia.com/aviator90/aviator90-episode-11/


gegaan en geld verdienen meer het uitgangs-

punt gaat worden. Je weet maar nooit. 

In het keuzemenu (openklikken) is alles dat 

onder het hoofdstuk AVIATOR90 staat gratis 

te bekijken. Voor de rest moet je betalen. 

Het vervolg, AVIATOR PRO dat vooral gaat 

over navigeren 

en IFR vliegen 

kost, dacht ik, 

35 dollar. 

Onderaan deze 

pagina is de in-

deling van hun 

cursus te zien. 

En dat is nogal 

wat. Ik heb de 

categorie 737 in 

de kolom hier 

rechts even 

weergegeven. 

Als je daar aan 

begint ben je 

wel even onder 

de pannen. Mis-

schien toch 

maar beter de 

cursus van Peter 

v.d. Meulen te 

volgen. Maar 

stel dat je een 

vereenzaamde 

oudere solist 

bent en gek 

bent van vlie-

gen, dan is dit 'je way out'. Je moet eerst 

inschrijven, Een account aanmaken en krijgt 

dan een Aviator 90 study guide. Een com-

pleet overzicht van die eerder genoemde 45 

episodes. Fraai vormgegeven met een 

nostalgisch tintje, gezet uit de Souvenir, een 

letter die in de jaren 70 mateloos populair 

was. Mooi. En bijna onvermijdelijk kom je 

Lindbergh tegen, de Amerikaanse held. Nog

 

steeds. Een typische vertegenwoordiger van  

het Amerikaanse Isolationalisme een stro-

ming die bij ons in Europa niet populair was 

vlak voor en in de oorlog. Hij heeft o.a. de 

Lightning piloten in de Pacific geleerd veel 

zuiniger om te gaan met brandstof zodat ze 

een veel groter bereik hadden voor het bom-

barderen van de Japanners. But that is ano-

ther story! 

Ik zou op deze pagina beginnen:      

http://www.flyaoamedia.com/aoa/aviator90-

episode-1/ 

Erik Treu. 

  

http://www.flyaoamedia.com/aoa/aviator90-episode-1/
http://www.flyaoamedia.com/aoa/aviator90-episode-1/


 

NL2000 is niet meer de scenery met de bes-

te details. 

Daarvoor moet je nu bij FTX – ORBX zijn! 
 

De ondergrond van NL2000 is gebaseerd op lucht-
foto's uit 2005 en deze hebben een dichtheid van 1 
m/pixel. Voor een aantal vliegvelden konden zelfs 
luchtfoto's met een scherpte van 40 cm /pixel wor-
den gebruikt. Dankzij de mogelijkheden van FSX kon 
deze scherpte bereikt worden. 
 

ORBX-FTX Oregon Coast Womack 
Geen reis naar Oregon is compleet zonder een be-
zoek aan de rotsachtige kust, en aan de kust vindt u 
een geweldige plek om te vertoeven, kamperen, in 
en om Siletz Bay State Airport (S45). 
Deze kleine luchthaven zit vol met kleur en karak-
ter. 
Het is gelegen in een strook bos langs de kust, Je 
bereikt aan de overkant van de straat van mooie 
Glen Eden Beach en vlak langs de weg van de toeris-
tische bestemming van Lincoln City. 
De locatie maakt het een geweldig dagje uit, andere 
PNW luchthavens zoals Stark's Twin Oaks, Creswell, 
of Walter Sutton’s zijn ook mooie plaatsen. 
De luchthaven, ontworpen door de legendarische 
Orbx ontwikkelaar Bill Womack, beschikt over een 
hoge-resolutie 4cm/px grond polys, hyperaccurate

 
gebouwen en details, veel natuurbewegingen zoals 
grassen en bomen, StaticFlow vliegtuigen, nieuwe 
PeopleFlow 2 mensen, ook de debuut luchthavens 
voor onze sensationele nieuwe CreatureFlow  



technologie, met vlinders, muggen, en de mens 
beste vriend! 
Als je houdt van het eerdere werk van Bill, mag je 
dit niet te missen! 
 
Opsomming: 
- Ground polygon in super HD 4cm per pixel!! 
- Fully custom modeled airport and objects 
- FSX gmax poly runway, aprons and lights 
- Beautifully custom modeled vegetation! 
- Custom modeled static aircraft 
- Wondeful location and beautifully detailed 
- CreatureFlow inc. mosquitos, butterflies, dogs 
- TextureFlow optimised for great FPS 
- Irrigation models with spray effects 
- Developed by FS legend Bill Womack! 
- Latest PeopleFlow2 models, even more 
- Lifelike performing everyday tasks 
 
Hieronder nog een foto van Longview Ranch. Nog 
geen 4cm/px grond polys, maar 30 cm. Beetje ou-
derwets dus. Maar het plaatje is zo mooi! 
 
Ga even naar: http://fullterrain.com/ om de foto's 
beter te bekijken. De twee velden staan links bo-
venin op de eerste pagina. Voor deze Notam wer-
den de bestanden gecomprimeerd. 
Nog een aardig filmpje wat FTX-ORBX zoal te bieden 
heeft:

  
http://www.simflight.nl/2011/09/24/review-
%e2%80%93-canberra-airport-yscb/ 
 

Carlo van Oers. 
  

http://fullterrain.com/
http://www.simflight.nl/2011/09/24/review-%e2%80%93-canberra-airport-yscb/
http://www.simflight.nl/2011/09/24/review-%e2%80%93-canberra-airport-yscb/


  

Jawel, ORBX is nu ook aan de UK begonnen. 

Er zijn afbeeldingen van de bètaversie van ge-

deelten van Cornwell op het web verschenen. Ga 

eens kijken op de volgende site, want dit belooft 

wat. En wat gaan wij doen als Nederland aan de 

beurt is? 

http://www.orbxsystems.com/forum/topic/49816-

eu-england-the-green-green-grass-of-home/  

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

 

 

http://www.mindstarprods.com/aviation/G1000_Videos.html 

 

Levert je zeven tutorals voor de Garmin 1000 

glass cockpit zoals die standaard in de Cessna en 

de Beechcraft Baron voor komt. Maar ook in uit-

gebreidere vorm in betaalde sofware zoals de Di-

amond Twinstar en de Embraer Phenom 100. Ze-

ven video's van een rustige en duidelijke Ameri-

kaanse verteller. Prima serie. Kan niet mis gaan. 

Nou ja, je moet er zelf natuurlijk ook werk voor 

verzetten.

http://www.orbxsystems.com/forum/topic/49816-eu-england-the-green-green-grass-of-home/%0c
http://www.orbxsystems.com/forum/topic/49816-eu-england-the-green-green-grass-of-home/%0c
http://www.orbxsystems.com/forum/topic/49816-eu-england-the-green-green-grass-of-home/%0c
http://www.mindstarprods.com/aviation/G1000_Videos.html
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http://freechecklists.net/simchecklists.asp  

 
De professionele add-on fabrikanten leveren 

je tegenwoordig uitgebreide checklist bij 

hun product. Bij wat oudere produkten voor bij-

voorbeeld FS2004, bij de default kisten ook van 

FSX en bij freeware is dit niet altijd prima gere-

geld. Hierboven twee pagina's uit de checklist van 

de DC-3 die je op deze pagina kan vinden. Er zijn 

er nog veel, veel meer. Even uitprinten en naar 

de buurman die een plastificeermachine heeft. 

Dan zelf nog even van 5 mm multiplex een kistje 

in elkaar zetten waarin ze keurig rechtop staand 

geordend worden. Et voilà. 

 

 

 

 

Via, via kreeg ik de volgende mail van Richard Netto over vliegen op VATSIM: 

 

Hallo Oscar en Peter, 

 

Hierbij het bijgewerkte bestand voor vliegen op VATSIM, mag doorgegeven worden aan belangstellen-

den. 

Squawkbox 4 installeert automatisch voor zowel FS9 als FSX (keuze). 

Deze installatie-instruktie is bedoeld als steuntje om makkelijk te kunnen beginnen. 

E.e.a. kan t.z.t. misschien besproken worden op een meeting. 

Intussen kunnen wij drieen misschien eens gaan experimenteren. 

 

Het betreffende Word bestand kunt je als volgt downloaden: 

 

http://groepen.hcc.nl/werkgroepen-hcczeeland/flightsimulator-werkgroep.html 

Download in de linker kolom 

Interesse - expertise - werkgroep 

FlightSimulator 

Vliegen op Vatsim  

http://freechecklists.net/simchecklists.asp
http://groepen.hcc.nl/werkgroepen-hcczeeland/flightsimulator-werkgroep.html
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HCC Flight Simulator Zeeland            AGENDA INT_MP-vluchten.  2012 

 

NR.                 Datum:                              van:      naar: 

 

 

174  AIRL dinsdag 6 nov 2012 LFPG_LFMN  Paris CHdG-Nice 

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

 

175  GA dinsdag  20 nov 2012 LIRZ_LIPE  Perugia – Bologna 

175 HERH GA donderdag 29 nov 2012 LIRZ_LIPE  Perugia – Bologna 

 

176  AIRL dinsdag  4 dec 2012  LFMN_LEBL  Nice – Barcelona 

176 HERH AIRL donderdag 13 dec  LFMN_LEBL   Nice – Barcelona 

 

177  GA dinsdag 18 dec 2012 LIPE_LIMJ   Bologna – Genua 

177 HERH GA donderdag 27 dec 2012 LIPE_LIMJ  Bologna – Genua 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

Ik weet bijna zeker dat dit een open deur is. R.M. de Vries krijgt onze airliner brief toegestuurd. Ga ook 

eens zijn sites bekijken. Staat vol met nieuwtjes, waaronder hele verse. Fraai! 

 

R.M. de Vries (Rob-PA7RM) 

My Personal homepage www.pa7rm.nl  

Chiefeditor of www.simFlight.NL  

 

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

 

De Notam is een week eerder verzonden op verzoek van het hoofd-

bestuur van HCC. Dit in verband met hun PR-activiteiten. Dat zal 

in de toekomst ook gebeuren. De avond in 's Heer Arendskerke 

blijft gewoon op de derde donderdag in de maand. Ron zal een en 

ander toelichten. 

 

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

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://www.pa7rm.nl/
http://www.simflight.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

