
 

 

Notam 176 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 17 januari 2013 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. 

 

Wat zijn jullie goede voornemens? 
 

Natuurlijk alleen de goede voornemens op het gebied van de Flight Simulator. 
Laat iedereen daar eens rustig over nadenken. Maar liever niet alleen dènken. 
Dan ook in de vergadering naar voren brengen wat jij je voor het nieuwe jaar 
vast hebt voorgenomen. Eens kijken wat daaruit komt. Ikzelf? Ik ga gewoon op-
nieuw beginnen. Helemaal opnieuw. Opnieuw leren vliegen. Ko wees mij op een 
zestal lessen van HCC Groningen: 'Hoe leer ik vliegen?'. In het Nederlands en 
het zijn kleine bestanden. Ik ga een kleine presentatie houden over de inhoud 
hiervan, waarbij ik ook even het boek van Floris Wouterlood wil aanstippen en 

het een en ander wil laten zien uit Angle of Attack, een fantastische serie vi-
deo's over hetzelfde onderwerp. Natuurlijk doorgaan met de nieuwelingen na de 
pauze verder op weg te helpen en de daaruit voortkomende vragen in het begin 
van de volgende vergadering behandelen. Verhoogt alleen maar de feestvreugde! 

Wat zijn jullie goede voornemens? 
 

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

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 20 decembeer j.l. 

in 's Heer Arendskerke 

 

Een verslag kun je beter maar meteen schrijven, en 

niet op het gemakje twee weken wachten…wijze 

gedachte waar ik zo tussen Kerstmis en Nieuwjaar 

weinig aan heb. In mijn herinnering was het wéér 

een van die prima avonden met gelijkgestemde vlie-

gende zielen.  

Ko liet ons de door Henk aangedragen scenery van 

SABA zien inclusief tips om toch nog heelhuids tot 

stilstand te komen.  Ron berichtte over de laatste 

ATLED indoor-meeting. Niet druk bezocht, maar 

het contact met Atled is voor ons van belang, dus 

laten we zorgen dat we er bij 

zijn.  

Henk was op bezoek geweest 

bij Aad de Beijer. De nieuwe-

lingen (waaronder Jaap Dek-

ker uit ’s-Gravenpolder) on-

der ons zullen hem niet ken-

nen, maar Aad was een van 

de allereerste, zo niet de eer-

ste die zich aanmeldde voor 

de Flightsim werkgroep 

in..was het eind 2004? Aad 

heeft een indrukwekkende 

vliegende carrière en heeft 

ons veel geleerd. Op de HCC 

site staan veel artikelen van 

zijn hand, aanrader! 

  

Zoals gebruikelijk een daverende stilte tijdens de 

vragenronde gevolgd door geanimeerd discussiëren 

over alles en nog wat dat met computers en vliegen 

te maken heeft. De opmerking van Piet over oplei-

dingen, discipline en algemeen kennisniveau was de 

aanstichter. Bekende schuurpunten zijn de beheer-

sing van het Engels, kennis van basisbegrippen uit 

het vliegen en het vervolg daarop.  Moet iedereen 

maar zelf op internet zijn informatie halen of lepelen 

we het ‘zij aan zij’ in? Het laatste kost meer moeite 

en vraagt initiatief van de nieuweling, maar heeft 

duidelijk voorkeur. Enkele - inmiddels gevorderde -

 

werkgroepleden konden dit ruim beamen. Wel is van 

belang dat ‘newbees’ zèlf initiatief nemen en stap 

voor stap door de bestaande opleidingen gaan. We 

kennen: BASIS, CIRCUIT, VFR, IFR en standaard 

737 éendagscursussen. Daarbij kan het helemaal 

geen kwaad met elkaar eens een dagje te besteden 

aan het oefenen in starts en landingen. Een middagje 

REFRESHER touch-and-go’s is leuk, kost niks en je 

vergeet het nooit meer. We kozen gezamenlijk voor 

de vrijblijvende aanpak, dus geen verplicht oplei-

dingtraject, geen certificaten. We kunnen ons wèl 

met niveau vergelijken met 

grotere werkgroepen in Ne-

derland maar helaas niet met 

ledental.  

Wat betreft het Engels heb-

ben we een simpele oplos-

sing. Ons eigen Nederlands is 

goed genoeg! Beter duide-

lijkheid in onze eigen taal 

dan onduidelijkheid in een 

vreemde taal.  

De discipline in het radiover-

keer is nog steeds een zor-

genkindje..pc probleempjes 

of andere huishoudelijke on-

genoegens horen NIET thuis 

op het ATC kanaal. Meld het 

kort en schakel even over 

naar een (of het door ATC al aangewezen) chatka-

naal. 

Peter nam het dirigeerstokje over en hield een brede 

inleiding op navigatie. Van enkel baken tot instru-

ment landingsysteem. In korte tijd kwam het scala 

aan mogelijkheden aan bod. Voor sommigen be-

kend, voor anderen verwarrend veel ineens. Voor de 

laatste groep: schroom niet een van de gevorderden 

te mailen of te bellen. We helpen je graag de lucht 

in. En weer heelhuids op de grond natuurlijk! 

 

Ron Konings  

BASIS behandelt simvliegen in alge-

meen en zorgt voor beheersing van 

toestel. 

CIRCUIT leert je voorbereiden voor 

start en mogelijk maken van landing. 

VFR (visual flight rules = regels voor 

vliegen op zicht) leert omgaan met 

simpele navigatie. 

IFR (instrument flight rules = regels 

voor vliegen op instrumenten) leert 

navigeren zonder zicht. 

737 standaard leert je het omgaan 

met een standaard 737 van FS. Van 

accu tot accu.  

REFRESHER is een herhaling van 

het eerder geleerde. 



 

 

Toen ik deze foto van een Corby 

Sarlet in aanbouw zag kwam het 

verleden weer helemaal terug, 

terwijl de kist wat vliegen betreft 

helemaal niet ouderwets is. Waar 

zit het hem dan in? Kijk maar 

eens hoe deze rechtgeaarde 

huisvader, in nette kledij, bewon-

derend gadegeslagen door zijn 

echtgenote een bankstel in el-

kaar zet. Twee clubfauteuils zijn 

inmiddels af dus dit kan niet 

meer mis gaan.

 
Toen waren er nog geen programma's als 'Help, 

mijn man is klusser.' Als huisvader ging je niet de 

naar de kroeg in de ja-

ren vijftig. Je had er de 

centen niet voor. Je 

stelde je in dienst van je 

gezinnetje en je vond 

klussen natuurlijk leuk. 

En als je het goed ge-

daan had mocht je mis-

schien wel de nieuwe 

Bridget boormachine 

kopen. De eerste op de 

markt. Kijk eens naar de 

manier van bouwen. 

Spantjes, latjes en dan 

een bekleding. Net als bij dat vliegtuigje. Zo was 

het bij ons thuis ook; meubels, fietsen, gedeelte-

lijk samengesteld uit 

oude onderdelen en 

toen het begin zestiger 

jaren wat breder werd, 

zeilboten van hout. Pa 

bouwde alles en wij 

leerden het ook. Wij 

leerden bijvoorbeeld 

ook dat je een beitel 

niet als schroeven-

draaier mocht gebrui-

ken. En dan de bouw-

tekeningen. Aangezien 

ik van nature de gave 



heb, mij dingen vanuit het platte vlak makkelijk 

ruimtelijk te kunnen voorstellen, dus in 3D te 

kunnen omzetten, waren bouwtekeningen altijd 

een bron voor ein-

deloos 3D wegdro-

men, of eigenlijk 

dagdromen. Eind 

vijftiger jaren was 

ook de tijd van 

Buck Danny, de 

superpiloot. Toen is 

bij mij de vliegtuig-

koorts ontstaan. 

Kijk maar eens naar deze schitterende tekenin-

gen. En al snel volgde de modelbouw van vlieg-

tuigen, plus natuurlijk het schilderen. En dat was 

niet het makkelijkste gedeelte, dat schilderen. De 

modelbouw heeft mij nooit meer losgelaten. Kijk 

ook eens op de volgende site: 

http://www.stripsuithedenenverleden.nl/Buck%20

Danny%20pagina%201.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen kwam de tijd dat ik moest gaan werken. 

Mijn schooltijd was al niet briljant want ik zat al-

leen maar bootjes te ontwerpen en zo, dus ik was 

op school toch wel een probleemgeval. En daar-

door drong het tot mij door dat er ook nog een 

harde nare werkelijkheid was. Een werkelijkheid 

van banen en geld verdienen. Om vooruit te ko- 

 

men in het leven, weet je wel. Ik zal jullie niet 

vervelen met deze tragedie. Wel met het verhaal  

hoe het allemaal toch weer goed gekomen is. 

Ik behoorde namelijk tot een van de laatste bof-

konten die nog bijtijds met de VUT kon. Ja, ik 

begrijp dat dit jaloezie opwekt, maar het kon he-

laas niet anders. Dus het werd daarna weer gaan 

dagdromen. De eerste droom was een leuk ouder 

huisje in Zierikzee of Brouwershaven dat aan een 

aantal criteria moest voldoen. Een daarvan was  

 

dat ik een ruime werkplaats 

voor de modelbouw (+cockpit-

ruimte) onder het schuine dak 

wilde hebben. Niet met een 

grote dakkapel, maar met 

schuine dakraampjes, van 

waaruit ik het torentje van het 

stadhuis zou kunnen zien. Liefst 

schuine dakraampjes met 

dwarsspijlen, maar dat was met 

dubbelglas niet uitvoerbaar. 

Een mens kan niet alles heb-

http://www.stripsuithedenenverleden.nl/Buck%20Danny%20pagina%201.html
http://www.stripsuithedenenverleden.nl/Buck%20Danny%20pagina%201.html


ben. En van het stadhuis kan ik alleen de spits 

zien. De klok hoor ik wel ieder kwartier. Een 

beetje à la Anton Pieck. Dus dat was toch weer 

werken. Het hele huis strippen en weer opnieuw 

beginnen. Dit keer was het voor mijzelf, eh, voor 

onszelf. Ik heb het met liefde gedaan. Hieronder 

een foto van de zolderruimte waar al dat fantase-

ren, dus dagdromen plaats vindt. Zittend in de 

Jetstream J41, luisterend naar de geluiden van de 

verschillende schakelaars en knopjes, maar ook 

leunend over de verschansing van de Cutty Sark 

die net zee heeft gekozen op een snelle reis terug 

naar Engeland met de nieuwe thee-oogst aan 

boord die in Londen op de veiling ongetwijfeld 

weer veel zal opbrengen, ter meerdere glorie van 

de Liptons. Maar wat een zeiler die Cutty Sark! Ik 

ben dus eigenlijk altijd bezig met spanten en 

wrangen en bekleding van de huid. Zoals je in de 

plaatjes van de Corby Starlet kunt zien. Als zoiets 

dan klaar is kan je niet nalaten er even liefdevol 

met je hand overheen te gaan. Dat was met mijn 

bootje vroeger ook. Kijk eens op de site: 

 

http://members.shaw.ca/kingdws/frameset.html 

 

en 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6P1FNlBovqw 

 

of Google even op Corby Starlet, er staat veel op 

het web. 

Oké, maak je om mij geen zorgen. Ik red het wel. 

 

 

Erik Treu.

 

 

 

 

 

http://members.shaw.ca/kingdws/frameset.html
http://www.youtube.com/watch?v=6P1FNlBovqw


       
   

 
HCC AIRLINERS ROUND THE WORLD TOUR 

Vlucht 40   Goose Bay - Narsarsuaq ( CYYR - BGBW) 
 
In deze vlucht verlaten we Canada en gaan we 

noordoostwaarts over de Labrador zee naar Groen-

land.  

Vliegveld van aankomst is daar Narsarsuaq Airport.  

Narsarsuaq is een dorpje met zo'n 160 inwoners 

met in de ruime omgeving nog een paar honderd 

vissers en jagers aanwezig. Ook komen er de laat-

ste jaren steeds meer toeristen om van de omge-

ving te genieten. 

Deze plaats was in de vroege historie van Groen-

land de belangrijkste plaats in de tijden van Eric de 

Rode. 

Zoals meerdere plaatsen is ten tijde van de tweede 

wereldoorlog hier door Amerika een luchtmachtba-

sis opgezet als tussenstation  naar Europa en 

Noord-Afrika  voor de gevechtsvliegtuigen die uit de 

fabriek kwamen. De basis heette toen "Bluie West 

One. Ook in de koude oorlog werd het gebruikt voor 

tussenstops voor Amerikaanse vliegtuigen totdat het 

tanken in de lucht opgang maakte. In 1958 werd het 

gesloten na het vertrek van de USA maar in 1959 

werd het weer geopend door de Deense regering na 

een ramp met een Deens vrachtschip dat op een 

ijsberg liep en met 100 man aan boord verging. Te-

genwoordig heeft Narsarsuaq dan ook nog steeds 

de functie van het signaleren en doorgeven aan de 

scheepvaart van ijsbergen m.b.v. helicopters.

 

 

Narsarsuaq AP is een listig vliegveld om 

aan te vliegen en staat dan ook in de lijst 

van "Most dangerous airports". 

Zie ook onderstaande link daarvoor. 

 

http://www.jaunted.com/story/2007/11/27/165136/82/travel/World's+Most+Dangerous+Airports%3A+

Narsarsuaq,+Greenland,+UAK. 

 

Dit komt doordat het vliegveld opgezet is tussen de 

bergen op een oude morene. Het aanvliegen ge-

beurd altijd vanuit het Zuidwesten op Rw 07 en het 

wegvliegen naar het Zuidwesten vanaf Rw 25.  

Tevens dient u op de hoogte te letten bij de ap-

proach (3800 ft) en daarvoor goed op de kaarten te 

letten. Indien u te hoog zit bij de approach is er een 

speciale procedure voor om te kunnen dalen, nl een 

360 binnen 3,5 mijl DME van het baken NQ. Er is 

geen ILS aanwezig en geen verkeerstoren zodat u 

aangewezen bent op een NDB approach.  Daarbij 

komt dat u op de ijsbergen moet letten alhoewel u 

daar in de flightsim weinig van zal merken. Er is in 

http://www.jaunted.com/story/2007/11/27/165136/82/travel/World's+Most+Dangerous+Airports%3A+Narsarsuaq,+Greenland,+UAK.
http://www.jaunted.com/story/2007/11/27/165136/82/travel/World's+Most+Dangerous+Airports%3A+Narsarsuaq,+Greenland,+UAK.


het echt een sleepboot aanwezig om te hoge ijsber-

gen die in de aanvliegroute liggen weg te slepen.   

Er zijn ook een flink aantal filmpjes te zien op inter-

net over dit vliegveld. 

Mocht u e.e.a. te link vinden om naar dit vliegveld te 

gaan of u wilt beslist in een wide body de oversteek 

maken dan raad ik u aan om naar Kangerlussuaq 

Airport ( BGSF) uit te wijken. De Runways zijn 

aanmerkelijk langer hier en het weer is ook stabieler 

dan in Narsarsuaq. Wel word deze vlucht dan een 

stuk langer omdat dit vliegveld een stuk noordelijker 

ligt. 

 

Het vliegtuig waar ik de vlucht mee heb gemaakt is 

een F111 "Aardvarken" van General Dynamics. Een 

lange-afstands-bommenwerper van de USAF met  

 

 

de z.g. "Swing Wing" 

vleugels. Deze constructie 

maakt het mogelijk om 

met hogere snelheden de 

vleugels naar achteren te 

klappen voor betere aero- 

dynamica. Het vliegtuig  

heeft dienst gedaan van 

1964 tot 2010 toen de 

RAAF haar laatste heeft 

gesloopt. Het kan een 

topsnelheid halen van 

zo'n 2900 km/h.  

Het heeft dienst gedaan in  

de oorlogen in Vietnam en 

Dessert Storm in Irak en  

 

de meest recente acties waren in Libië in 2010.  

Ik wens u een goede vlucht.  

Simon Wijnstra. 

 
                           
 
                   

  

FL 410; Mach 1,43; Gr. Sp. 840k  

Approach BGBW 



 
 

haaienbek of 
tijgerbek? 
 

De Curtis P40, de enige Amerikaanse jager 

die in het begin van de oorlog in groten geta-

le beschikbaar was, was het vliegtuig dat on-

losmakelijk verbonden is met de haaienbek, 

de Shark's Theeth. Een door de Amerikanen 

geannexeerd symbool dat tegenwoordig ook 

vaak ook op sportschoenen als versiering 

wordt aangebracht. Amerikaanser kan het 

niet. Denkt men daar. Er zijn ook verschil-

lende legeronderdelen en Navy-onderdelen 

die het recht op dit symbool claimen in de 

voetsporen van de Curtis P40. De Navy voor 

zijn Corsair (model 2) en het leger voor Zijn 

A-10. Mij persoonlijk maakt het niets uit. 

Maar om nu het alleenrecht te claimen? Men 

zegt dat generaal Claire Lee Chennault, die 

de Flying Tigers heeft opgezet om de Chine-

zen te steunen in hun strijd tegen de Japan-

ners, toen de US nog niet in de oorlog was, 

 

 

deze haaienbek heeft uitgevonden. En dan 

zou het geen haaienbek maar een tijgerbek 

zijn, want zijn corps van 'huurlingen' heette 

http://en.wikipedia.org/wiki/Claire_Lee_Chennault


de Flying Tigers. Na een wat diepgaandere 

studie wordt duidelijk dat dit symbool al 

eerder werd aangebracht door de Duitsers op 

de Messersmitt Bf 110 en dat Chennault daar 

foto's van had gezien. Hij vond dat wel mooi 

en was het er mee eens dat zijn grond-

personeel deze versierselen ter ondersteuning 

van het moreel op de Curtis P40 aanbrachten. 

Dus helemaal niet Amerikaans. Trouwens 

'Nose art' was al langer bekend, zoals het 

volgende plaatje van een Messerschmitt 110 

laat zien en ook in de eerste wereldoorlog, 

La Grande Guerre, werden al ogen geschil-

derd op de Fokker Triplane. 

Als je tegenwoordig wilt zoeken op de Curtis 

P40  met tijgerbek, vervang tijgerbek dan 

voor 'shark's teeth'. Geen tijgers meer te be-

kennen hier.  Of zoek op 'nose art' want dan 

kom je nog wel wat tegen. Zoals deze: 

  

of  deze: http://www.b24bestweb.com/ 

Met deze laatste ben je wel even bezig. 

 

Erik Treu.  

http://www.b24bestweb.com/


PITCH AND POWER 

EEN KLEIN STUKJE RECHTSTREEKS VERTAALD 

 UIT HET 'FLYING HANDBOOK' VAN DE FAA 

 

 

PITCH is de mate waarin de neus van het 

vliegtuig omhoog of omlaag wijst. POWER 

is natuurlijk de hoeveelheid gas die je 

geeft. 

Geen enkele discussie over klimmen of 

afdalen is compleet zonder ook de vraag 

aan te snijden wat nu je hoogte beïn-

vloedt en wat de snelheid beïnvloedt. De 

piloot moet fundamenteel de effecten be-

grijpen van zowel de stand van het gas 

als de stand van de elevators, werkend in 

samenhang met elkaar, tijdens de ver-

schillende toestanden van het vliegen 

(klim, level, afda-

ling). Het dichtstbij 

een vaste formule 

die onder alle om-

standigheden geldt  

voor het bepalen 

van de snel-

heid/hoogte-

controle komt één 

van de  basisprinci-

pes bij het vliegen met de verschillende 

standen van de neus. Dat principe wordt 

in het kader hiernaast weergegeven. 

Over een brede range van 'neus omlaag' 

standen zal afdalen het enige resultaat 

zijn. Meer gas bij deze standen van de 

neus zal alleen maar resulteren in een 

grotere daalsnelheid met een hogere 

snelheid door de lucht (dat klinkt logisch, 

maar nu de rest). 

Over een range  van pitch-standen vanaf 

neus licht omhoog tot ongeveer 30 gra-

den neus omhoog zal een standaard  licht 

 

 

 

 

 

vliegtuig tot klimmen gebracht worden, of 

tot afdalen, of op hoogte blijven afhanke-

lijk van de hoeveelheid gas. 

In ongeveer  het laagste derde gedeelte 

van deze 30 graden zal het vliegtuig af-

dalen bij gas dicht zonder in een stall te 

raken. Wanneer de neus hoger komt dan 

dit derde gedeelte zal gas geven noodza-

kelijk zijn om niet in een stall te komen. 

Nog meer gas zal nodig zijn om hoogte te 

houden en daar bovenop nog meer om 

tot een klim te komen. Bij een pitch  die 

de 30 graden omhoog begint te naderen 

zal al het beschik-

bare motorvermo-

gen ingezet moeten 

worden om alleen 

maar op hoogte te 

blijven. Slecht een 

kleine toename van 

de stijlte van de 

klim of een geringe 

afname van het 

vermogen zal resulteren in een afdaling. 

Vanaf dat punt zal ook de geringste aan-

leiding resulteren in een stall. 

Pitch en power beheersen is een van de 

basics bij het vliegen. Ik ga, omdat wij 

meerdere nieuwe leden hebben, aan een 

nieuwe serie artikelen beginnen over de 

basics. Dit is dus de eerste in de rij, maar 

ik wilde de volgende keer dit verhaal om-

zetten naar begrijpelijker taal. Dit is door 

officials geschreven. 

 

Erik. 

 

 

Bij willekeurig welke stand van 

de neus (pitch), zal de hoeveel-

heid gas bepalen of het vliegtuig 

zal klimmen, dalen of op dezelf-

de hoogte blijven, bij die stand 

van de neus. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Op forumsites kom je links in de marge vaak een afbeelding tegen 

van de schrijver van het bewuste stukje. Dat zijn vaak fantasie-

beelden. De schrijver in tweede-wereldoorlog-outfit, de schrijver 

als vliegende superman, als de rode baron, enz. Deze hier links 

vond ik tot nu toe de mooiste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tijdens de laatste vergadering meldde Henk Geelhoed dat je 

nl2000, de Nederlandse scenery niet persé met behulp van hun 

installer hoeft te installeren. Dat kan ook handmatig via de 

standaardmethode van installeren van scenery in FS Flight Si-

mulator. Hieronder het verhaal van Henk. 
 

Dag Erik, Ron, 

 

Hierbij informatie hoe met knippen en plakken 

(copy & paste ) de Nederland Scenery werkend te 

krijgen. 

 

Allereerst even de info over mijn PC indeling 

C:\ Windows 7 ( 64 bits ) op SSD 

E:\ FSX op 7200 rpm harddisk 

F:\ FSX Hoofdmap Add On Scenery --> sub-

map EH ( 34.2 GB in 46 sub-submappen ) op 

7200 rpm schijf 

 

Die NL scenery is via kopieren van een usb-

harddisk en plakken in de EH submap geko-

men....... maar werkt dan nog niet want alle 46 

sub-submappen moeten eerst nog aan de scenery 

library worden toegevoegd. 

 

Hoe dat gaat kun je zien op een nederlandstalig 

filmpje via de volgende link  

(best tijdrovend want alle 46 files moeten afzon-

derlijk 1 voor1 worden geïnstalleerd. Het is een 

secuur werkje en dat kost een dik uur maar het 

werkt wel goed) Dit is de link:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=RrbegnM2rp8

 

  

 

Voor de duidelijkheid kun je de grootte van die 

video maximaliseren via knopje rechtsonder in 

beeld. 

Je kunt ook stukjes video "terugspoelen" door 

slepen met de muis op het video-inlaad-balkje 

onderaan.  

Werkt goed als je een stukje opnieuw wilt horen. 

eventueel hele film opnieuw afspelen. 

Maak wat aantekeningen van wat je precies moet 

doen (Hoe aan te wijzen en te klikken met de 

muis) 

NL-scenery 

Tot slot, als het allemaal gelukt is en de bestan-

den zijn in de FSX scenery config.file geplaatst 

dan moet nog even gekeken worden naar de 

volgorde van de files; 

 

Zorg er voor dat indien nog nodig, de map 

NL2000v4.0 Traffic bovenaan staat , te realiseren 

via Move Up in Settings -> Scenery Library bo-

venaan komt te staan. 

 

 

m.vr.groet, 

H e n k 

 

----------------------------------------------------------------------------------
 
Dick Willebrands tipte mij over deze pagina: 
 

http://www.tubewatcher.tv/182 

 
Spectaculair, indrukwekkend. Neen, dit is het echte werk. Geen flight simulator. Met die prachtige Pila-

tus PC7. Verder zeg ik niets. Ga zelf maar kijken. 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RrbegnM2rp8
http://www.tubewatcher.tv/182


Wereldwijde ORBX scenery in aantocht  

zondag 30 december 2012 08:50 GMT+1  

John Venema, van ORBX, heeft het er maar druk mee; Alle aan-
kondigingen voor 2013. Gisteren maakte hij in het forum van FTX/ORBX bekend dat 

ze in 2013 met wereldomvattende scenery komen. In 12 regio's zal de wereld wor-

den voorzien van de bekende textures. Er zal geen landclass of gedetailleerde vlieg-

velden in zitten.  

Read more: http://www.fsvisions.nl/#ixzz2GZm3Si00 

  
 
 

 
 

http://strikingsoftware.com/pws.shtml  

 

Fraaie freeware scenery voor verschillende eilanden van het Caribische gebied vindt 

je hier. Prima kwaliteit. Downloaden gaat erg snel. Auto install dus geen problemen 

met installeren. Grenada, The Grenadines, St. Vincent en Barbados, St. Lucia en Mar-

tinique, Dominica en Guadeloupe, De Leeward Islanden. Met deze scenery kan je dus 

langdurig fraaie tripjes maken beginnend dicht boven de Zuidamerikaanse kust en 

steeds verder naar het Noorden tot bijna bij St. Maaarten, Saba, enz. Een omvangrijk 

gebied. FSX. 

 

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

 

HCC Flight Simulator Zeeland   gewijzigde AGENDA INT_MP-vluchten.  2013 
 

GEWIJZIGD per 20 dec.2012. 

 

NR.                 Datum:                             van:      naar: 

 

 

178  AIRL donderdag 3 jan 2013  LEBL - LEMD  Barcelona - Madrid 

178 HERH AIRL donderdag 10 jan 2013  LEBL - LPFR  Barcelona - Madrid 

 

179  VFR dinsdag 15 jan 2013   LIMJ - LILE  Genua - Cerrione Biella 

179 HERH VFR donderdag 24 jan 2013  LIMJ - LILE  Genua - Cerrione Biella 

 

180  AIRL dinsdag 29 jan 2013   LEMD - LPFR  Madrid - Faro 

180 HERH AIRL donderdag 7 febr 2013  LEMD - LPFR  Madrid - Faro 

 

 

 
 

http://www.fsvisions.nl/#ixzz2GZm3Si00
http://strikingsoftware.com/pws.shtml

