
 

 

Notam 175 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 20 december 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. 

 

Roept u maar! 
Dat was de oorspronkelijke gedachte voor deze avond. Een ieder kan zijn onder-

werp inbrengen met het verzoek of dat nog eens gedegen behandeld kan worden. 

Maar inmiddels zijn de onderwerpen ILS-landing, circuit vliegen en holdings aan 

de orde geweest. Er kwam bij de laatste bijeenkomst een hartekreet uit de zaal: 

'Ik begrijp niets van die navigatie.' Dus Peter vd Meule gaat over dit onder-

werp een uitleg geven. Basic! Geen diepe theoretische achtergronden. Met behulp 

van FS Commander (en Plan-G?) met voorbeelden laten zien hoe je nu precies van 

A naar B gaat en dit vastlegt in een vluchtplan(?). 

 

 

 

 

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

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


 Verslag van de bijeenkomst van 15 november  j.l. 

in 's Heer Arendskerke

 
Dat de verbeterde PR van onze hcc secretaris Wim 

Sonders goed werkt, merken we aan het aantal 

‘nieuwe gezichten’ dat we op de beide avonden 

Vlissingen en ’s H-Arendskerke mogen begroeten. 

Zoals gebruikelijk werd Piet Hanse eerst even voor-

gesteld aan de groep. Piet begint met FS dus krijgt 

hij heel wat informatie te verwerken, maar ook dat 

zal weer goed komen. Een basistraining is al gere-

geld.  

 

De vragen waren divers en niet allemaal FS, maar 

altijd leerzaam. Rene merkte op dat het soms lastig 

is uit de van alle kanten rondvliegende antwoorden 

goed informatie te krijgen. Ron antwoordde dat dit 

komt door het enthousiasme van de leden over de 

onderwerpen. Daarbij worden vragen en antwoorden 

altijd als resumé in de Notam gezet en vinden we het 

doodnormaal als iemand vraagt om nadere uitleg als 

het niet begrepen wordt of wanneer iets gemist is. 

Dat doen we in de vliegerij ook, geen misverstanden 

en vragen of herhalen is normale procedure. Zoals 

de vraag van Peter lansbergen over Acronis 2010 

(totale schijfdata back-up) die opgeslagen data niet 

meer afstond. Peter gebruikt een SSD in 64 bits mo-

de dus de verdenking lag al snel bij de oudere versie 

van Acronis. De suggestie van exotische schijfinde-

ling lag minder voor de hand. We hopen t.z.t van 

Peter te horen waar de oplossing ligt. Want we leren 

van de vragen èn de antwoorden. 

Cas ontmoette een probleem met het gebruik van 

schermen in FS. De Windows bureaubladuitbrei-

ding was in orde. Ook hier lag de oplossing erg voor 

de hand: Undocken van fs schermen laat ze soepel 

op een andere monitor in bureaublad-

uitbreidingsmode toe. 

 

Leen Ista kwam met een aardige suggestie: waarom 

nemen we niet met een clubje eens een retourtje 

Innsbruck? Voor de prijs hoeven de meeste van ons 

het niet te laten en het geeft een prachtig beeld van 

de werkelijkheid die we zo vaak geoefend hebben. 

Maar om echt in in het vliegtuig te komen zal ie-

mand een concreet plan moeten uitwerken. In het 

verlengde van dit idee kwam ook een bezoek aan 

een ‘echte’ simulator in beeld. Enkelen zullen zich 

Brugge nog weten te herinneren als goedkoop alter-

natief voor de duurdere ‘professionals’. 

Rens had een probleem met het niet kunnen openen 

van een docx bestand in Office 2007. Het zou wel 

probleemloos moeten kunnen… Klaarblijkelijk is 

het bestand zelf beschadigd en kan het mogelijk uit-

gelezen worden in een simpele reader zoals notepad 

of write die beide in Windows te vinden zijn. 

 

Jaap den Ouden had probleem met het niet werken 

van nl2000 scenery in fs10. Nou dat kan kloppen 

want zowel fs9 als fs10 willen allebei hun eigen 

nl2000 hebben, resp nl2k v3 en nl2k v4. Het benade-

ren van nl2k bestanden vanuit fs is blijkbaar anders 

geworden in de nieuwere versies. Henk wees ons in 

dit verband op een youtube instructievideo. Het sim-

pelweg opgeven van een nieuw pad naar de nl2k  

locaties zoals we dat gewend waren voldoet niet 

meer. Overigens zijn er steeds vaker sceneries die 

geïnstalleerd moeten worden i.p.v. aangewezen. 

Daarbij kwam Ron ook tegen dat installaties met een 

oudere nl2k installer niet meer herkend worden in fs 

en dus opnieuw geïnstalleerd moeten worden. Versie 

4.032 installer wilde helemaal niet werken. Het fo-

rum staat er vol mee, maar via datzelfde forum werd 

versie 4.038 aangeboden en die werkte wel. Hoe dan 

ook, alles moet tóch opnieuw geïnstalleerd worden 

anders wil fs10 er niks van weten. Uiteraard zijn er 

altijd fs vliegers die nergens last van hebben en dit 

probleem niet kennen..het zij zo. Wordt vervolgd. 

 

Via nl2k kwamen we op de SSD (Solid state drive, 

een gedeeltelijke vervanger voor harddisk). Experi-

menten wijzen uit dat voor FS een SSD de toekomst 

is. De kwaliteit en snelheid zijn aanmerkelijk verbe-

terd. Volume neemt maandelijks toe en prijzen zak-

ken. Wel is het oppassen dat de oudere SSD’s nu 

voor extreem lage prijzen in de markt gezet worden. 

Voor de handliggend is het gebruik van SSD voor 

scenerybestanden. Deze kunnen nu sneller opge-

haald worden waardoor het beeld rustiger en vloei-

ender wordt. En laat nu dat precies de strijd zijn die 



we al sinds de XT/AT computer voeren. Al gaf Peter 

aan dat framerates niet per se hoger worden, dat 

komt door de beperking van de processor. Een ideale 

combinatie is FS en W7 op de ene en scenery zoals 

nl2k op de andere SSD. Alles bijeen op één grotere 

SSD werkt ook uitstekend. 

Ook wordt een SSD gebruikt als extra cache (direct 

inzetbaar geheugen met ‘te-verwachten-en-al-

klaargezette’ bestanden) bij grote harde schijven 

zodat het allemaal sneller loopt. 

Wel is het zaak dat de SSD niet te vol wordt, de-

fragmenteren niet toegestaan- en dat de pc niet in 

slaapstand wordt gezet want dat belast de flashge-

heugens in de SSD voortdurend wat de levensduur 

niet ten goede komt. Verder wordt bij de SSD’s al-

tijd software meegeleverd die zorgdraagt voor W7 

instellingen, beheer en onderhoud. 

 

Zonder erg was het weer halfnegen geworden, dus 

tijd voor Erik die ons de geheimen van de holding 

verklapte. Met de nodige humor en ingetekende na-

derings kaartjes zagen we waar we de holding 

(wachtplaats) moeten ingaan. Dirk vertelde zijde-

lings waarom we niet eenvoudig rondjes draaien, 

maar het racetrack circuit volgen.  Navigatie-

instrumenten met een gyroscoop (dus op mechani-

sche grondslag) raken de draad kwijt bij voortdurend 

cirkelen. Een gyro refereert aan zijn stand in de 

ruimte en door onvermijdelijke mechanische verlie-

zen zal de stand van de gyro in de ruimte na veel 

cirkels veranderen. Door de rechte legs (leg= been; 

stukken route) in een holding te vliegen krijgt de 

gyro gelegenheid te herstellen of hersteld te worden. 

Al met al blijft het in de traditionele cockpit altijd 

zaak de gyro te vergelijken met het magnetisch 

kompas. Dat zal in een bocht niet kunnen door de 

centrifugale werking die een vloeistofkompas dan 

ondergaat. Ook hiervoor is het rechte stuk noodzake-

lijk. 

 

We waren nu wel toe aan de pauze…Daarna was het 

vrij vliegen al bleven enkelen van ons verdacht lang 

in een holding in de bar. Weer een prima avond voor 

de FS werkgroep! 

                                                                         Ron.

 

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

 

HCC Flight Simulator Zeeland            AGENDA INT_MP-vluchten.  2013 
 

NR.                 Datum:                             van:      naar: 

 

 

178  AIRL dinsdag 1 jan 2013 LEBL_LPFR   Barcelona – Faro 

178 HERH AIRL donderdag 10 jan 2013 LEBL_LPFR  Barcelona – Faro 

 

179  VFR dinsdag 15 jan 2013 LIMJ_LILE   Genua – Cerrione 

179 HERH VFR donderdag 24 jan 2013 LIMJ_LILE  Genua – Cerrione 

 

180  AIRL dinsdag 29 jan 2013 LPFR_LPMA   Faro_ Madeira 

180 HERH AIRL donderdag 7 febr 2013 LPFR_LPMA  Faro_ Madeira 
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HONG KONG KAI TAK, VHHX
Kai Tak, het oude vliegveld van Hong Kong, is na-

tuurlijk leuk vliegen. Een gevarieerd heuvelachtig 

landschap met veel wolkenkrabbers, afgewisseld 

door baaien, scheepvaart, bedrijvigheid, maar Kai 

Tak is sinds 1998 gesloten. En dat zie je in FSX. 

Er staat een kruis op het begin van de baan en er 

is niets meer te beleven. Maar daar kunnen wij 

iets aan doen. Ga daarvoor naar de AVSIM site:

http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F   en log in of maak een account aan indien 

je dit nog niet hebt. Daarna vul je de twee zoekvelden als volgt in:  

  

 

En dan 'search'. Bij de file vhhx_ils_jv.zip klik je 

op 'download'. Nadat je eerst het schermpje met 

het verzoek om een donatie hebt gezien stelt 

Windows je de vraag of je het bestand wilt ope-

nen, opslaan, of opslaan als. Je kiest voor opslaan 

indien de file naar de algemene map 'Downloads' 

mag, of voor opslaan als als je hem in een door 

jouw van te voren aangemaakte  

 

 

map wilt hebben. En dan begin je met de voorbe-

reiding. Je klikt met de rechtermuisknop op het 

bestand en kiest voor 'alles uitpakken'. Als je 

niets verandert aan wat Windows dan voorstelt 

krijg je een tweede bestand vhhx in dezelfde 

downloadmap maar dan uitgepakt. En daarna ga 

je op zoek naar de 'readme' file. Altijd de readme 

file eerst. En in deze readme staat een heleboel. 

Een heleboel die je niet nodig hebt. 

http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
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Boven de file vhhx_ils_jv.zip op de AVSIM site 

stond ook nog een klein file-tje om de frequentie 

van de ILS te corrigeren. Sla dat maar over. Dat 

is voor de freaks. 

Je maakt nu een nieuwe lege map aan in dezelfde 

map waarin je tot nu toe hebt gewerkt. Die map 

noem je VHHX. Die open je en nu maak je twee 

nieuwe mappen aan: Scenery en Texture. En dan 

ga je kopiëren. Je kopieert alle bestanden met 

extensie BGL naar de Scenery map en alle bmp 

en dds naar de Texture map. Hierna kopieer je de 

hoofdmap VHHX, waarin dus de mappen scenery 

en texture staan naar de map Addon Scenery in 

Flight Simulator. Kopieer daarna het bestand 

fx_navwhihTRG.fx naar de Effects map in FSX. En 

dan hoef je alleen nog maar deze nieuwe scenery 

in FSX te installeren. Start FSX op maar ga niet 

naar free flight maar naar settings. Open in de 

rechterkolom onderin de Scenery library. Klik dan 

op Add Area. Klik open Addon Area. Klik op VHHX 

en geef OK. Als nu daaronder in het vakje direc-

tory een pad wordt weergegeven zit je goed. En 

helemaal als dit blauw gekleurd is. Dan denk je: 

Ik geef nog een keer OK en dan ben ik er. Helaas, 

pindakaas, dat werkt niet. Je moet nu midden in 

het grote witte vlak klikken. Dat werkt wel. Staat 

nergens in de handleiding. Vraag maar eens aan 

Joost Visser wat hij daarvan vindt. Levert vast 

een aantal regels bloemrijke tekst op. Kostte hem 

het nodige peuterwerk om dat uit te vinden. 

Nu pronkt je VHHX keurig bovenaan in de lijst van 

je scenery library, maar je wilt hem een stuk naar 

beneden hebben, want de stelregel is dat je dage-

lijks gebruikte scenery bovenaan de lijst zet en 

daarna de andere. Dat doe je met de knop Move 

down. Rustig en geduldig blijven klikken tot alles 

naar wens is. Slimmerikken hebben hiervoor een 

versnelde methode bedacht, maar die ken ik niet.  

Wat mij betreft kunnen wij op de bijeenkomst in 

januari lekker gaan rondscheuren boven Hong 

Kong met de kleinere toestellen. Maak het zicht 

wat beperkter dan zie dat pad van lichtpalen naar 

de baan toe veel beter. En bekijk de kaarten even 

goed. Die zitten er niet voor niks bij. 

 

Erik Treu  
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Wat een gedoe zeg, die holdings 

en procedure turns!
 

Ja, gedoe. En dan te bedenken dat airliner 

piloten die hele gecompliceerde materie van 

vluchtplannen en approaches, inclusief hol-

dings en zo compleet aangeleverd krijgen 

door de afdeling dispatch van hun maat-

schappij. Zij hoeven alleen nog maar de ge-

gevens hiervan over te nemen in de FMC. 

Eitje! Ik heb mijn partner warm proberen te 

 

Wij gaan een vluchtje maken van Seattle naar 

Bowerman (KSEA naar KHQM) aan de noord-

westkust van de VS en maken het volgende 

vluchtplan: KSEA 2S1 KTIW 00WA WN 47 KHQM 

(om er toch een beetje bochtenwerk in te hebben) 

en vliegen dit op de GPS. Wel even de frequentie 

van de ILS baan 24 op KHQM in nav1 zetten: 

108.70, want we gaan op de ILS landen. Opge-

maken voor deze functie. Dus het opzetten 

van een afdeling dispatch, hetgeen niet ge-

lukt is.  

Maar het kan allemaal een stuk makkelijker 

indien je gebruik maakt van de holdings en 

procedure turns die in de standaard GPS zijn 

ingebouwd. Je moet ze alleen even weten te 

vinden. 

 

stegen van KSEA zet ik de schakelaar GPS/NAV 

naar GPS. Een hoogte van 6000 ft is prima. 

Even voorbij 00WA (je ziet het onderin het GPS 

venster) gaan we de nadering op KHQM voorbe-

reiden. Je drukt op het knopje PROC rechts bene-

den. Dan staat waarschijnlijk de cursor te knippe-

ren op de bovenste regel. Wij willen de cursor 

hebben op SELECT APPROACH. Dat doe je op de 

buitenste ring van de grote ronde knop rechts 

beneden. Je klikt daar op de rechterpijl. Daarna 

geef je Enter (ENT). In het volgende veld kies je 

voor ILS 24 en geeft Enter. In het volgende ven-

ster kies je voor VECTORS en geeft Enter. Vectors 

kunnen koersen zijn door ATC (Air Traffic Control: 

De verkeersleiding) opgegeven, maar ook way-

points die je vanzelf naar de ILS landing geleiden. 

Als je kiest voor VECTORS zoekt de GPS zelf uit 

wat het meest geschikte pad is. Dan moet ik kie-

zen tussen LOAD of ACTIVATE Ik kies voor ACTI-

VATE omdat ik al dichtbij KHQM ben. De GPS mag 

het meteen uitvoeren. Je ziet dan dat je vlucht-

plan verdwenen is. Daarvoor in de plaats is een 

korte aanvliegroute naar waypoint ABERN gekom-   
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en. ABERN is al het begin van de 'trechter' van de 

ILS procedure voor runway 24. Prima zo! Maar... 

wij hebben ook het vliegverkeer op KHQM ge-

volgd over de radio en het is behoorlijk druk. Er is 

geen verkeerstoren dus ik ga rechtstreeks com-

municeren  met de andere piloten. En ik kies eie-

ren voor mijn geld. Ik vlieg door op een veilige 

hoogte van 2500 ft (kun je vinden op de approach 

plates) naar het VOR-baken HQM en ga daar een 

holding vliegen tot de kinderen zijn uitgespeeld. 

Hierboven zie het hele verhaal in beeld. Recht-

streeks aanvliegen van ABERN. Daar begint ook 

de trechter (moeilijk te zien). Dan iets verder een 

klein rood cirkeltje, dat is het veld en nog verder 

naar de kust de holding. VTF betekent Vectors to 

Final. Leuk hè, dit alles? 

Nu ga ik vol verwachting volgen wat de GPS gaat 

doen. Ik wuif even naar beneden als ik over de 

landingsbaan vlieg, h'm ik denk dat ik te hoog zit, 

dat ze dat nog kunnen zien en ik rol een shaggie. 

Tochtruitjes openzetten. De GPS schakelt vanzelf 

door naar de holding. Hij doet dus precies wat ik 

wil. Dat is ook eigenlijk de bedoeling bij zo een 

 

 

apparaat. Liever niet andersom. En hij vliegt he-

lemaal uit zichzelf de holding in. Dat staat ook 

onderin het veld: HQM hold met een symbooltje. 

FSX doet dit niet correct. Het is een rechtsdraai-

ende holding en hij zou vanaf HQM eigenlijk 

schuin moeten oversteken. Een kleine onvol-

maaktheid.  Trouwens over zuiver vliegen gespro-

ken! Hij maakt er een beetje een rotzooitje van. 
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Weet je wat, ik gooi er nog een rondje achteraan. 

Er is hier toch geen ATC, die mij dat kan verbie-

den. Op de outbound leg ga ik het terugvliegen 

naar de approach voor runway 24 inplotten. 

Kies weer met de PROC knop de PROCEDURES 

pagina en weer SELECT APPROACH, dan wederom 

ILS24, maar daarna niet VECTORS. Als ik vectors 

kies vliegt hij direct naar Abern in het begin van 

de ILS-trechter, maar met de neus de verkeerde 

kant op. Ik kies voor ABERN. En kijk eens wat er 

dan gebeurt op de drie plaatjes rechts: Hij gaat  

 

terug naar Abern. Neen, toch niet. Hij gaat terug 

naar VTF Abern en daarna komt er een procedure 

turn op het scherm. Ja, daar istie weer, de proce-

dure turn. Hij gaat er even rustig de tijd voor ne-

men om mij op verantwoorde wijze met de neus 

de andere kant op te krijgen. Oké, het blijft een 

slodige vlieger, maar je kunt niet alles hebben. 

Even voorbij LAMMB een waypoint dat hijzelf erin 

heeft gezet gaan we overschakelen van GPS naar 

NAV. In NAV1 staat nog steeds de frequentie van 

de ILS  

 

 

van baan 24. De ILS landing laat ik verder aan je 

fantasie over, want die kennen wij zo langzamer-

hand. 

Het mooiste is natuurlijk wanneer je deze vlucht 

maakt met een zicht van 1 of 2 mijl. Of het ver-

antwoord is dit te doen met veel vliegverkeer op 

KHQM dat betwijfel ik eigenlijk. Veel plezier! 

 

Erik Treu. 
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----------------------------------------------------------------------- 
 

Het verleden opgerakeld! 
Gravend in oude Notams kwam ik heel wat gedegen artikeltjes tegen over allerhan-

de zaken en ik heb daarvan een overzicht gemaakt. Zonde om dat zomaar weg te 

gooien. Ik zal de eerstvolgende keren op de bijeenkomsten een stickje (stikkie?, 

shagje?, shaggie?) meenemen waarop de hele Notam archieffile staat. Zo rond de 70 

MB!   
 

Add-ons betaald 

 Carenado Cessna 172 IIN Han van der Hiele Notam 104 

 Carenado Cessna 172 IIN 

   floatplane Han van der Hiele Notam 105 

 UTX Europe   Joost Visser  Notam  84 

AI traffic 

 AI traffic deel 1  Peter vd Meulen Notam 139 

 AI traffic deel 2  Peter vd Meulen Notam 140 

 AI traffic deel 3  Peter vd Meulen Notam 142 

 AI traffic deel 4  Peter vd Meulen Notam 143 

ATC 

 De kreten in het Nederlands vertaald  Notam 110 

 Radio havendienst EHMZ Henk Geelhoed Notam  70 

Boeing 737 cockpit 

 Cockpitbouw deel 1  Hans Hartvelt  Notam 158 

 Cockpitbouw deel 2  Hans Hartvelt  Notam 159 

 Cockpitbouw deel 3  Hans Hartvelt  Notam 160 

Freeware 

 WOAI    Joost?   Notam  99 
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 Hawker Siddeley HS748 Joost Visser  Notam  86 

 Twin Otter + skydive  Han van der Hiele Notam  82 

 1936 Ryan STA en PT-16    Notam 174 

 Hong Kong Kai Tak  Erik Treu  Notam 175 

 Corby Starlet   Erik Treu  Notam 175 

Flight planners, moving maps 

 Plan-G    Roel Wolf  Notam 141 

 Plan-G    Ko Dekker  Notam 141 

EZdok 

 EZdok 7x goedkoper  Erik Treu  Notam 167 

Fotograferen in de Flightsim 

 Deel 1    Erik Treu  Notam 168 

 Deel 2    Erik Treu  Notam 169 

 PaintNET   Erik Treu  Notam 172 

Hardware 

 Saitek MCP Combo Panel 

 Saitek Switch Panel  Carlo van Oers Notam 111 

 FSX en multi-core processors    Notam 109 

 i7 en i5 processor en FSX    Notam 106 

 Tweaken van FSX  Joost Visser  Notam 100 

Microsoft Flight Simulator 

 Sluiting van de ACES studio Peter vd Meule/ 

      Joost Visser Notam 99 

Navigeren 

 VFR en het begrip drift Erik Treu  Notam 169 

 VFR weten waar je bent Erik Treu  Notam 170 

 Homing en tracking  Erik Treu  Notam 171 

 Holdings en procedure 

  turns, deel 1  Erik Treu  Notam 172 

 Holdings en procedure 

  turns, deel 2  Erik Treu  Notam 173 

 ICAO landencodes     Notam 117 

 ILS landing   Ron Konings  Notam 117 

 FMC van Garrett Smith 

  freeware  Joost Visser  Notam 115 

 Eurocontrol kaarten  Joost Visser  Notam 113 

 ILS Simpel   Joost Visser  Notam  89 

 Vorsend naar de VOR  Henk Geelhoed Notam  87 

 Holdings en procedure 

  turns met de GPS Erik Treu  Notam 175 

Navaids updaten in FS 

 De site voor updates  Dirk Vincent  Notam 172 

Prepar3d 

 Be Prepar3d too  Carlo van Oers Notam 166 

     Verschillen tussen  
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 Prepar3d en FSX  Carlo van Oers Notam 173 

Sites 

 airliners.net: prachtige vliegtuigfoto's   Notam  83 

Scenery 

 FS Dreamscapes  Carlo van Oers Notam 147 

 ORBX nu 4 cm per pixel Carlo van Oers Notam 174   

Slats, Flaps en Spoilers 

 Een overzichtje  Joost Visser  Notam  98  

Taakbeheer van Windows 

 Aansturen van de CPU Dirk Vincent  Notam 156 

Tutorals 

 Angle of Attack  Erik Treu  Notam 174 

 Garmin G1000 Glass Cockpit, 7 video's  Notam 174 

Vertalingen in het Nederlands 

 http://www.dutchfs.com/  Hier vind je veel vertalingen in 
 het Nederlands o.a. voor de default GPS  Notam  98  

Weer 
 Cumulonimbus  Peter v.d. Meule Notam 100 

X-PLane 

 Laminar research (9)   Han van der Hiele Notam  97 

 

Erik Treu 

 

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

 

  

           
  

 

HCC AIRLINERS ROUND THE WORLD TOUR 

Vlucht 38 New York - Moncton Canada ( KSWF - CYQM)

 
We gaan verder naar het noorden in deze vlucht om 
verderop de oversteek naar Europa te kunnen ma-
ken. 
We steken hierbij weer de grens over naar Canada 
maar dan aan de oostkust.  
Vlucht 38 brengt ons in Moncton in de provincie 
New Brunswick.  
Moncton werd in 1733 gesticht door Franse boeren 
uit Acadie . Moncton is vernoemd naar de Britse 
generaal Robert Monckton, die het nabijgelegen 
Fort Beausejour  in 1755 innam op de Fransen en 

die vervolgens de inwoners deporteerde. Het duur-
de jaren voordat de plaats weer bevolkt raakte. 
Tegenwoordig heeft het zo,n 65.000 inwoners en is 
het de stad die  de snelst groeiende economische 
groei beleeft ondanks dat de stad in het verleden 2 
x failliet is gegaan. 65% van de bevolking is Engels-
talig en 35 % is Franstalig waarvan een aantal nog 
het oude Arcadische dialect spreekt. 
Het vliegveld waar we heen gaan is het "Greater 
Moncton Int Airport"  wat onlangs is uitgebreid. 

http://www.dutchfs.com/
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De langste runway is 8000 ft dus uitermate geschikt 
voor een C 17 Globemaster ( zie foto,s). 
Maar ook een enkele Boeing 747 komt hier regel-
matig langs. 
 
Nog een voordeel van dit vliegveld is dat u een 
mengeling van navigatiemogelijkheden heeft voor 
de diverse naderingen. 
Er is een ILS aanwezig voor de runway,s  06 en 29, 
u kunt NDB naderingen uitvoeren met de diverse 
soorten procedure turns (in een C17 draait de roos 
van de ADF zelf mee) , u kunt een DME boog uittes-
ten en u kunt uw vaardigheden uitproberen op een 
een back beam ILS approach op runway 24 waarbij 
u dus in feite de ILS van runway 06 gebruikt maar 
dan omgekeerd en zonder altitude aanwijzing, 
waarbij de PAPI lichten u vlak over de boomtoppen 
laat scheren. 

 Veel van dit soort " fratsen voor freaks " zijn al eer-
der behandelt in de vorige vluchten van onze Round 
the world tour en anders zijn het mooie onderwer-
pen om eens te behandelen in een NOTAM, Pilo-
tenpost dan wel E mail wisseling. 
Kortom:  genoeg om uit te proberen.  
 
Ik wens u een bijzonder goede vlucht en een happy 
landing in Canada. 
 
Simon Wijnstra  
 
 
O ja, nog 1 tip: houd u zich wel aan de navigatie 
kaarten want u heeft anders dikke kans dat u een 
parachutist in de motoren krijgt van het nabijgelegen 
Mc Ewen vliegveldje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ready for take off 

going 287 for procedure turn before intercept ILS RW 06 
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HCC AIRLINERS ROUND THE WORLD TOUR 

Vlucht 39 Moncton - Goose Bay  (CYQM - CYYR)
 

 
Deze vlucht brengt ons verder in Canada. We 

gaan op naar de " Ganze baai"  officieel geheten 

"Canadian Forces Base Goose Bay" 

Dit vliegveld is gelegen bij de stad Happy Valley- 

Goose Bay , New Foundland and Labrador. 

Het onderzoek om daar in de buurt een vliegveld 

op te zetten was pas in juli 1941 met het doel om 

de op komst zijnde trans Atlantische routes te 

ondersteunen maar door de 2e wereldoorlog en 

de druk van de Britten is het vliegveld versneld 

opgebouwd. De eerste runways bestonden uit 

gravel en in December 1941 landden er de eerste 

vliegtuigen. Tegenwoordig geeft het onderdak 

aan Air Forces uit verschillende landen waaron-

der Duitsland maar ook onze eigen Nederlandse 

luchtmacht is er gestationeerd. Dit komt mede 

doordat de in de koude oorlog ontwikkelde tactiek

 

 

van "low level flight" om onder de Russische ra-

dar te kunnen blijven hier nog steeds aangeleerd 

wordt. Een aardig beeld hiervan kunt u zien in het 

filmpje op Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=1GQl3Wjp

WEI. 

Hierbij ziet u een paar Nederlandse jachtvliegers 

vanaf Goose Bay een trainingsvlucht maken. 

 

Er is wel de mogelijkheid om burgervliegtuigen te 

ontvangen en zijn er een aantal heli maatschap-

pijen aanwezig die personeel overvliegen naar de 

boor platforms voor de kust van NewFoundland 

en voor Search and Rescue. In 1983 landde er 

een B747 met de Space Shuttle op zijn rug op de 

heenreis naar Europa voor tentoonstellingen.

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Ik wens u een goede reis. 
Met vriendelijke groeten 
 
Simon Wijnstra  
  

CFB Goose Bay 5 
wing  

Royal Netherlands Air Force  

http://www.youtube.com/watch?v=1GQl3WjpWEI.
http://www.youtube.com/watch?v=1GQl3WjpWEI.
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Ik heb er weer een!
Het is een beetje een verslaving. Steeds snuf-

felen op de freeware sites of je weer een ras-

artiest vindt die iets moois gemaakt heeft. En 

de freeware mensen hebben het tegen-

woordig niet makkelijk met de enorme ont-

wikkeling die er de laatste jaren geweest is in 

betaalde add-ons. Dit is de Corby Starlet. 

Een kleintje met een stevige motor, dus ook 

geschikt voor licht acrobatisch werk. Ga naar 

deze site van Flightsim.com en log in of 

maak een account aan. 

http://www.flightsim.com/vbfs/fslib.php?do=

displaysearch   

Dan intikken 

 'Corby Starlet'. Een zip 

bestand van 22,5 MB, 

uitgepakt 65,6 MB, dus 

even geduld met down-

loaden.  Uitpakken en 

de readme file lezen. Je 

hoeft allen maar de file 

naar je map Airplanes te kopiëren. Een kind 

kan de was doen. Vliegt heel solide en is 

makkelijk te trimmen. Veel beter dan die 

nerveuze Moody. De standaard GPS is op te 

roepen, dat is winst. Geen auto-pilot. Ik vind 

het een prima vervanging van de Piper Cub. 

Dezelfde kale uitrusting maar veel duidelij-

ker klokken en een beter uizicht rondom. 

Mooi gemaakt. Leuke kist. Houd de brand-

stofmeter in de gaten. Hij zuipt. 

 

Erik Treu. 

 

http://www.flightsim.com/vbfs/fslib.php?do=displaysearch
http://www.flightsim.com/vbfs/fslib.php?do=displaysearch
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Klaus Bartusek stuurde mij de volgende link: 

 

LUCHTVAARTNAVIGATIE CURSUS, Meteo - Weerrapporten 

 

Dit is een cursus voor de echte vliegers. Voor vele flightsimmers zal het net iets te 

veel leren zijn. Leren, leren, leren, weet je wel?

 

Ook van Klaus komt deze foto. Bij de lan-

ding wilde een van de hoofdlandingsge-

stellen niet uitkomen met een echte crash 

tot gevolg. Indien je een dergelijk onge-

val nog een keer opnieuw zou willen op-

roepen lukt je dat niet. 

 

 

 

 

 

 

 

Nog iets voor de Notam: 

Na Australië, Noord Amerika en Nieuw Zeeland gaat FTX-ORBX nu beginnen met Europa. 

Engeland is het eerste land dat onder handen is genomen. Wil je wat meer zien: 

http://fullterrain.com/ 

Groetjes 

Carlo van Oers. 

Dat wisten een paar van ons al, maar het is nu officieel met een uitgebreide serie bij-

zonder mooie foto's en video's. Carlo zit er bovenop. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.localnetnet.be/weerrap.htm
http://fullterrain.com/
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Cas van Beek heeft zijn eerste vliegles gehad. Hieronder zijn verslag. 
 

22 november 2012-11-22 

 

Cursus F.S. vliegen 

 

Op dinsdag 20 november om 10:00 uur heb ik een 

afspraak gemaakt met Ron Konings om de eerste 

lessen van het F.S.vliegen te krijgen. Bij aankomst 

komt Ron naar buiten en maken we nader kennis 

met elkaar. Even later maak ik kennis met zijn echt-

genote.  

Na wat heen en weer gebabbel bij een kopje koffie 

of thee, kan het echte werk beginnen. 

Al snel blijkt dat het vandaag een serieuze cursusdag 

wordt in eerste instantie, veel theorie. Een aantal 

punten passeren de revue. Deze zullen in de loop 

van de dag vele malen onderstreept worden. 

1. Gas= Hoogte is power, 2. Neusstand = snelheid is 

attitude en ook stuurknuppel of  joystick. 

De druk van de stuurknuppel afhalen met trim. Bij 

een bocht iets gas bijgeven en iets aan de stuurknup-

pel trekken anders zakt het toestel weg. 

Ik neem aan dat het voor een ieder bekende kost is 

maar voor mij is het allemaal nieuw.

 

 

 

Tegen enen word ik uitgenodigd om een boterham-

metje mee te eten. Waar ik gaarne gebruik van 

maak. Na de lunch wordt de theorie omgezet in 

praktijk en geduld. 

Ron heeft een prachtige Cessna 172 cockpit in zijn 

studio nagebouwd waarin we plaats nemen.  

Het komt allemaal nogal overweldigend over. Maar 

met alle hulp die hij maar kan geven lukt het na di-

vers miskleunen een circuitje te vliegen en te landen. 

Tussen haakjes, thuis is het nog steeds niet gelukt.  

Het beste deel was nog de trim: Een klein zesje. 

Genoeg ,terug naar de les.  

Het oriënteren in de lucht naar vliegveld Midden 

Zeeland is geen sinecure al zal het voor de meeste 

van de lezers een eenvoudige zaak zijn. Dus niet ! 

Tegen vijf uur neem ik afscheid van Ron en zijn 

echtgenote en bedank nogmaals voor de gastvrijheid 

en de wijze lessen  “Gas is hoogte  en neusstand is 

snelheid “ 

 

Dank Cas  

 

 

Een deur te ver ??????? Foto Dick Willebrands. 


