
 

Notam 177 
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de 

bijeenkomst van 21 februari 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? 
 

Je denkt natuurlijk: 'Hé, dit is helzelfde stukje als in de vorige Notam', maar 
dat is niet zo. De goede voornemens zijn de vorige keer in het geheel niet aan 
bod gekomen. Als die wel ter sprake waren gekomen hadden wij daar een soort 

agenda uit kunnen opstellen. Wat wij de eerstvolgende vergaderingen gaan doen. 
Wat het thema is de eerste tijd. Uit de laatste vergadering is niets naar voren 
gekomen op dit punt. Ik neem het voortouw. Verderop in deze Notam staat een ar-
tikeltje over het installeren van een stukje freeware van ORBX: Vashon Island, 
ten Westen van Seattle, met twee grasveldjes. De ene is ruim en vanuit de lucht 
goed te herkennen, de andere vindt je bijna niet, is kort en zit midden tussen 
de bomen. Eigenlijk een uitdaging voor iedereen dus ook voor onze nieuwe pilo-
ten. Met het andere artikel hieronder (Angle of Attack, enz.) over o.a. minima-
le landingssnelheid op een klein veldje is het verhaal kompleet en grijnst de 
uitdaging je tegemoet. Eerst even proefvliegen op het grotere veld en dan het 

subtiele werk. Elk nieuw vliegtuig dat ik binnenhaal, bijvoorbeeld de prachtige 
freeware Tiger Moth probeer ik ook even op dit veldje uit. Het luistert er om!  

 

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

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 17 januari  j.l. in 

's Heer Arendskerke 

 

“Benieuwd of het druk wordt vanavond”…een ter-

loopse opmerking terwijl de mannen de tafels en 

stoelen aan het organiseren waren voor de …..ste 

bijeenkomst (wie rekent dat eens uit?) van onze 

Flightsimclub. Sneeuw, ijs en de wat hogere gemid-

delde leeftijd van de clubleden hielden de 19 aanwe-

zigen dus niet tegen. 

Zoals gebruikelijk werd de aanzet tot de vragenron-

de gevolgd door een intense stilte waarin toch voor-

zichtig en vinger werd opgestoken wat weer - even-

eens gebruikelijk - een half uur vragen en antwoor-

den opleverde. Klaus (altijd goed voor een gesimu-

leerde ramp) hield het rustig met een probleem met 

de vliegtuigscha-

duw in FSX. (FS10 

heren, niet FSIKS). 

De schaduw ver-

toont bij hem onre-

gelmatigheden die 

alleen opgelost 

konden worden met 

herstarten. Beant-

woorden van deze 

vraag ging meteen 

richting config be-

stand dat bij het 

beëindigen van de 

vlucht wordt aan-

gemaakt. Dat be-

stand is te openen 

en zelfs te editen. Er 

kwam een tip dat er 

ook aparte editpro-

grammaatjes te vin-

den zijn die deze 

taak zouden verge-

makkelijken. We 

horen graag van Klaus of het iets opgeleverd heeft.  

Ron vroeg of er nog steeds problemen zijn met het 

crashen van FSX bij veelvuldig menugebruik. Het 

blijkt nog steeds voor te komen. Een remedie zou de 

onofficiele SP3 (servicepack) zijn die bij o.a. Flight 

sim.com te vinden is. Zoals bijna altijd betaal je wel 

een prijs in de vorm van sterk veranderde instellin- 

 

gen in FSX die bij deïnstallatie van SP3 niet hersteld 

worden. Slordig van de makers, maar ja, elk 'nadel 

hep se foordeel'.  

 

Het was daarna  de beurt aan Erik die een overzicht 

gaf van de actuele informatie op internet over onze 

hobby. Zelfstudie vereist discipline en vaardigheid 

oefenen. We zullen er alles aan doen om elkaar op 

niveau te houden. Ook dat is vliegen. 

 

Carlo (her)introduceerde Outerra 

(www.outerra.com), een van de vele Aarde-simu-

latieprojecten die op internet rondzweven. Het aar-

dige van Outerra is 

dat het door de in-

troductie van primi-

tief vliegen een gat 

opvult tussen  ener-

zijds het statische, 

ontvolkte en techni-

sche Flight Simula-

tor en anderzijds de 

bevolkte, dynami- 

sche virtuele werel-

den als Avination, 

InWorldz en Se-

cond Life. De sce-

nery’s van ORBX 

geven al een indica-

tie van welke kant 

het op zou kunnen 

gaan. In ORBX 

zien we nu al stan-

daard voorgepro-

grammeerde poppe-

tjes en horen we 

omgevingsgeluiden. 

Niet nieuw; we herinneren ons Emma Field uit FS8, 

maar wel een verwijzing naar meer levendigheid.. 

Ook add-ons als Accu Feel dragen bij aan een betere 

beleving. Ook niet nieuw maar nu eindelijk redelijk 

bruikbaar zonder stadsverkeer en vogelgefluit op 

7000 ft te moeten aanhoren zoals bij vroegere envi-

ronmentwanproducten. Wie games speelt of in virtu-

http://www.outerra.com/


ele werelden dartelt weet hoe goed en mooi omge-

vingsgeluid in een simulatie geïmplementeerd 

wordt. 

Niet iedereen zal het interessant vinden, maar stel u 

eens het volgende 

scenario voor:         

U start de pc, head-

set op, start uw si-

mulatieprogramma 

dat voor een klein 

deel op de pc staat 

en de rest wordt 

online gedaan. U 

ziet uw eigen huis 

in beeld, al dan niet 

zelf ontworpen en 

neergezet (zoals in genoemde virtuele werelden). 

Met een muisklik ziet u uw eigen avatar (virtueel 

persoon in virtuele wereld) in uw auto stappen, rijdt 

naar het huis van een vriend(in mag ook) en op het 

vliegveld aangekomen stapt u in uw eigen helikopter 

en maakt samen een rondvlucht. U ziet elkaar zitten 

en praat met elkaar. In en uitstappen, parkeren, 

rondwandelen in een aardige omgeving, en daarna 

weer naar het vliegveld of het heliplatform op of 

naast uw eigen villa…. 

Fantasie? Nee hoor, al jaren voor velen de gewoon

ste zaak van de echte wereld. Alleen is het nodig dat 

beide werelden elkaar vinden. De vliegtuigen in de 

virtuele wereld doen niet onder voor die in – pakweg 

-  FS8 maar de vliegeigenschappen zijn belabberd. 

In FSX zijn de 

vliegvelden pico-

bello maar er zijn 

geen levende men-

sen in casu: avatars. 

Games bieden vaak 

een beperkte wereld 

die nauwelijks te 

beïnvloeden valt 

behalve met grove 

vuurkracht.. 

Projecten als Outer-

ra bieden wel mogelijkheden. Goede vliegeigen-

schappen, het toelaten van vreedzame bevolking 

gecombineerd met puike graphics…..wie weet. Car-

lo houdt de ontwikkelingen in de peiling en we ho-

pen dat er over niet al te lange tijd weer nieuws te 

melden valt. 

 

Dit onderwerp is eerder besproken in  NOTAM 

080821 A 85.doc 

 

Ron Konings. 

 

 

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

 

HCC Flight Simulator Zeeland            AGENDA INT_MP-vluchten.  2013 

 

NR.                 Datum:                              van:      naar: 

 

 

180   AIRL  dinsdag 29 jan 2013 LEMD_LPFR  Madrid - Faro 

180 HERH  AIRL  donderdag 7 febr 2013 LEMD_LPFR Madrid - Faro 

 

181   VFR  dinsdag 12 feb 2013  LILE_LFLJ  Cerrione - Courchevel 

181 HERH  VFR  dinsdag 19 feb 2-13   LILE_LFLJ  Cerrione - Courchevel 

 

182   AIRL  dinsdag 26 feb 2013 LPFR_LPPR  Faro - Porto 

182 HERH  AIRL  donderdag 7 mrt 2013  LPFR_LPPR  Faro - Porto



Angle of Attack, Airfoil, Stall, Pitch en Power 

 

Als de gebroeders Wright in 1903 de beschikking hadden gehad over een lichte, kleine, 

krachtige motor, zoals wij die tegenwoordig kennen, dan waren ze met een platte plank nog 

de lucht ingekomen. Nou ja, platte plank? Wel een beetje gestroomlijnd natuurlijk, afgerond 

van voren en van achter en liefst ook hol van binnen en lekker licht. En ze zijn die vier jaar 

aan het strand bij Kitty Hawk niet alleen maar bezig geweest met het verder ontwikkelen 

van het vleugelprofiel (airfoil). Al vrij in het begin hebben ze uitgevonden dat een stabilo 

met hoogteroerfunctie (elevator) nodig is en ook een rechtop staande staart met richting-

roer (rudder). Want ze wilden niet alleen de lucht in, maar ook het toestel kunnen besturen 

en er weer mee landen. Als de gebroeders Wright een sterke lichte motor hadden gehad dan 

was het allemaal veel makkelijker geweest en hadden ze geen 17 (dacht ik) verschillende 

kites (zweeftoestellen) hoeven bouwen om het vleugelprofiel steeds verder te verbeteren, 

want je kunt ook vliegen met een platte plank. Kijk maar: 

 

 

Deze Hornet van de Blue Angels vliegt op z'n 

kop. Rechtop vliegend levert een vleugelprofiel 

(airfoil) een kracht naar boven, die wij lift noe-

men. Op z'n kop vliegend dus een lift naar bene-

den. Dat kan je geen lift meer noemen en is ook 

tamelijk ongewenst. En toch vliegt hij. Dat komt 

door de invalshoek van de vleugel, de angle of 

attack. Blijkbaar speelt die een belangrijker rol 

dan het vleugelprofiel. Zonder krachtige motor 

gaat dit overigens niet. Trouwens, met een 

krachtige motor heb je helemaal geen vleugel 

meer nodig. Kijk maar eens naar het rechter-

plaatje van de Pitts Special. Die vliegt gewoon op 

z'n kant. Neen, het is geen momentopname uit 

een roll of zo. Hij vliegt echt een paar seconden 

op z'n kant. Het is wel grappig te bedenken dat 

de twee besturingsvlakken, rudder en elevator, 

van functie hebben gewisseld. De rudder zorgt er 

nu voor dat de neus een beetje omhoog blijft 

wijzen en met de elevators zou je een bocht in 

kunnen sturen. De functie van de ailerons (rolroe-

ren) blijft hetzelfde, die zijn bedoeld om je zo snel 

mogelijk weer uit deze benarde situatie te redden. 

Dus een platte plank is al voldoende als  

 

je een krachtige motor hebt. Die hadden de ge-

broeders Wright niet. Zij zijn hun vier jaar duren-

de experimenten begonnen met vliegers. Wij gaan 

dus ook vliegeren. 



Dit zijn mijn broer en ik en wij zijn aan het vliege-

ren. Omdat wij beiden niet graag met onze post-

zegel in het openbaar verschijnen heb ik ons op 

deze schets onherkenbaar 

gemaakt. Er staat een be-

hoorlijk windje, maar toch 

is het niet makkelijk om de 

vlieger in de lucht te krij-

gen. Na meerdere keren 

hard omhoog gooien lukt 

het dan wel. En dan is de 

lol er een beetje af. Als wij 

toen geweten hadden van 

angle of attack, of invals-

hoek van de wind, dan was 

hier ongetwijfeld onze ontdekkingstocht naar de 

achtergronden van de luchtvaart begonnen. Wat 

deden wij verkeerd? Wij 

hadden het touwtje niet 

precies in het midden van 

de vlieger moeten vastkno-

pen maar iets hoger, zoals 

op de eerste tekening 

rechts. De kracht op de 

vlieger is dan niet meer 

recht op het oppervlak, 

maar doordat de vlieger 

een beetje voorover gekan-

teld in de wind staat werkt 

er ook een kleinere kracht omhoog. Nu gaat hij 

wel de lucht in en na korte tijd staat hij fier aan 

de hemel. Zoals het 

tweede plaatje. En ho-

ger komt hij niet. De 

opwaartse kracht, of lift, 

is nu precies even groot 

als het gewicht van de 

vlieger plus het gewicht 

van het touw. Dus he-

lemaal horizontaal zoals 

op het derde plaatje dat 

lukt niet. Dan zou onze 

vlieger gewichtloos moeten zijn. Trouwens, als hij 

volledig horizontaal in de wind zou hangen heeft 

hij geen opwaarste kracht meer. Dan dwarrelt hij 

naar beneden. Net zoals een vliegtuig naar bene-

den dwarrelt als de luchtstroom precies parallel 

aan de vleugel is. Maar er vallen niet zo veel 

vliegtuigen spontaan uit de 

lucht, dus hiervoor zullen wij een 

verklaring moeten vinden. 

Je hebt ook nog iets anders inte-

ressants opgemerkt. Als de vlie-

ger volledig horizontaal zou 

staan, kan niet maar wij fantase-

ren gewoon een beetje, dan 

wordt er geen kracht meer op de 

vlieger uitgeoefend. Bij de be-

ginstand, vlak boven de grond 

hebben wij iets minder dan hon-

derd procent windkracht op de vlieger, een ge-

deelte werkt recht omhoog en geeft lift en bij de 

stand van ongeveer 45 graden 

zal ongeveer de helft van de 

windkracht op de vlieger werken 

doordat het oppervlak 'aan de 

wind' tot de helft verkleind is. 

Ja? Even doordenken: Geheel 

horizontaal staat er geen wind-

kracht meer op het oppervlak. In 

de beginstand bijna honderd 

procent en halverwege ongeveer 

vijftig procent waarvan de helft 

dan nog opwaarts is gericht. Het 

oppervlak aan de wind wordt steeds kleiner en de 

kracht neemt af. Wat wij nu even hebben doorge-

spit is de invalshoek of angle 

of attack die zorgt voor lift. 

Een vleugel onder een kleine 

positieve hoek (de voorkant 

iets omhoog) in een lucht-

stroom gehouden ondervindt 

een kracht die loodrecht op 

dat oppervlak van de vleugel 

werkt en die je kunt ontle-

den in een achterwaartse 

gerichte kracht en een 

kracht recht omhoog. Net als bij de vlieger. Maar 

wij laten vliegtuigen niet op aan een touwtje en 

ze moeten ook kunnen vliegen als er geen wind 



is. Wij hebben dus een motor nodig. Die hadden 

Wilbur en Orville Wright ook nodig. Maar eerst 

wat plaatjes. 

 

Hier zie je een van hun vliegers met aan de voor 

 

kant al een uitbouw waar later elevators aan vast 

gemaakt wordt. Het is een groot ding aan touwen 

opgelaten. Groot genoeg om er later ook in de 

kunnen liggen. Zoals je hier ziet. De elevator(s) 

zit er al op. 

 

En hier met achteraan een kielvlak vastgemaakt 

dat snel werd vervangen voor een beweegbare  

 

rudder. Wij zijn er al bijna! Wat je ook ziet zeker 

in het eerste plaatje is dat de twee vleugels een 

profiel hebben. Het uitdokteren van het juiste 

vleugelprofiel is iets dat de luchtvaartpioniers de-

cennialang heeft beziggehouden. Dat kwam niet 

uit de lucht vallen. 

In 1738 ontdekte Bernoulli dat de druk in een 

stromende vloeistof of gas daalt als de stroom 

versnelt. Doordat de ronding van een vleugel-

profiel (het camber) er voor zorg dat de lucht-

stroom over de bovenkant sneller gaat dan langs 

de benedenkant ontstaat er boven de vleugel een 

lagere druk dan beneden de vleugel. Dit drukver-

schil is een van de meerdere bronnen die lift ge-

nereren. Langere tijd heeft men gedacht dat die 

verhoging van de snelheid boven de vleugel werd 

veroorzaakt doordat de lucht boven de vleugel 

een langere weg heeft af te leggen dan beneden, 

maar men is een beetje afgestapt van deze theo-

rie. De meest recente theorie ziet er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De verplaatsing van de vleugel door de lucht veroor-

zaakt aan de onderkant van een vleugel een overdruk 

en aan de bovenkant van de vleugel een onderdruk. 

Deze drukverschillen veroorzaken zelf nog een extra 

effect. De lucht aan de onderkant van de vleugel wordt 

door de overdruk ter plaatse afgeremd. Door de on-

derdruk boven de vleugel wordt de lucht naar de bo-

venkant van de vleugel gezogen. Dit veroorzaakt een 

grotere snelheid van de lucht boven de vleugel dan er 

onder. Daardoor wordt typisch 2/3 van de liftkracht 

aan de bovenkant van de vleugel geleverd en 1/3 aan 

de onderkant. De afbuigkrachten voor de luchtmassa 

zijn evenredig met het kwadraat van de luchtsnelheid. 

 



Die tekst in het kader moet je gewoon eens 

aandachtig doorlezen. Dan wordt het je vanzelf 

duidelijk. Ik ga hem nu voor de tiende keer 

aandachtig doorlezen. Mocht je er nog geen ge-

noeg van hebben dan is er ook nog de stelling van 

Kutta-Joekowski, waarop je je volledig kunt uitle-

ven. Maar ik laat wel even een plaatje zien dat 

een en ander verheldert. Het is een animatie. 

Maar het klopt wel. Heb ik mij laten vertellen. 

 

De verticale lijnen geven de snelheid weer. Je ziet 

boven de vleugel een versnelling en onder de 

vleugel loopt de snelheid terug. 

Oké, wij zijn piloten en geen theoretische scherp-

slijpers dus wij willen vooral weten wat dat voor 

de praktijk betekent. Nou ja, ten eerste dat er 

geen vliegtuigen spontaan uit de lucht komen 

vallen als de luchtstroom precies parallel aan de 

vleugel is, maar eigenlijk wisten wij dat al. Wat 

verder? Wij gaan gewoon vliegen om dat uit te 

vinden. In een Cessna (152 of 172) met de wijzer 

van de toerenteller net onder het rode vlakje. We 

hebben dus geen vermogen meer achter de hand. 

En we willen verder stijgen. Gas verder open (de 

betere manier om te stijgen) gaat niet meer, dus 

wij brengen de neus langzaam omhoog (met het 

stuur of de stuurknuppel) en gaan nu diep naden-

ken wat er precies gebeurt. 

 

Als ik de hoek ten opzichte van de luchtstroom 

vergroot genereer ik meer lift, want ik vergroot 

het oppervlak dat 'aan de luchtstroom' raakt. Ik 

vergroot tegelijkertijd ook de weerstand. Ik krijg 

dus meer lift en de snelheid wordt minder. De 

snelheid wordt ook minder door iets waar wij nog 

niet zo serieus over hadden nagedacht. Doordat 

de vleugel naar achteren gekanteld wordt, wordt 

de vergrote liftkracht ook iets naar achteren ge-

kanteld. Dus nog meer snelheidsverlies.  

 

Doordat ik snelheid verlies wordt de lift weer min-

der. Ja toch? De lift is ook afhankelijk van de 

snelheid. Dit wordt een beetje tricky bussiness. 

We zullen de tabellen van de fabrikant erbij moe-

ten nemen om te weten wat we moeten doen. En 

dan bedoel ik (voor de default Cessna 172): 

 

Best rate of climb: beste klimsnelheid = 74 kts 

Best angle of climb: beste klimhoek = 62 kts 

 

Kts? Knopen! 1 Knoop is een snelheid van 1,852 

km per uur. Best angle of climb (Vx) gebruiken 

wij voor het opstijgen van een veldje in een dal 

met rondom bergen. Zo snel mogelijk hoogte 

winnen. Best rate of climb (Vy) gebruiken wij in 

dit geval. Ik ga deze V-speeds een beetje afron-

den naar 65 kts en 80 kts. Dat maakt het wat 

makkelijker. Wij gaan de angle of attack dus zo 

afstellen (eerst met het stuur en daarna met het 

trimwiel) tot wij op de 80 kts zitten. Dan is de 

situatie weer in evenwicht. De kist was in even-

wicht toen wij aan de manoeuvre begonnen. 

Straight en level (recht vooruit en op hoogte blij-

ven). De lift was gelijk aan het gewicht van het 

vliegtuig. Dat evenwicht hebben wij verstoord en 

het duurt even voor dat evenwicht weer hersteld 

is. Ga maar na: aanvankelijk neemt de lift toe 

door verandering van de invalshoek maar meteen 

daarna door de vergrote weerstand en meer naar 

achteren gerichte lift neemt de snelheid af en 

neemt dus ook de lift af. Het duurt even voordat 

de nieuwe situatie is ontstaan waarbij de kist in 

een evenwichtige klimsituatie zit. Had ik maar wat 

extra vermogen! Niet dus: Je ziet ook dat de toe-

renteller iets is teruggelopen. Hoe hoger ik kom 

hoe kleiner het vermogen wordt. Daarna weer 

naar straight en level en dat op maximum vermo-

Afbeelding uit Enno Lavermans cursus 



gen. Dus ik duw het stuur naar voren en trim bij 

en probeer zo goed mogelijk de 110 kts te halen. 

Geduld. Wachten tot de zaak weer in evenwicht is 

en zorgvuldig trimmen. Trimmen vraagt tijd.  

We gaan nu een beetje experimenteren. De kist 

leren kennen. Bijvoorbeeld, wat is de stall speed? 

Wat is het moment dat de vleugels overtrokken 

raken. Dat ga ik uitleggen. 

 

Als de snelheid steeds verder terugloopt en/of de 

angle of attack steeds groter wordt komt er een 

moment dat de luchtstroom aan de bovenkant 

loslaat. Dan wordt het één en al wervel-wervel. 

Bij een Cessna gaat dat geleidelijk, maar elk toe-

stel is weer anders. Hierdoor valt het druk-

verschil tussen boven en onder de vleugel weg en 

vallen wij uit de lucht. Dus toch neerdwarrende 

vliegtuigen. Als onze vleugel een platte plank zou 

zijn breekt die luchtstroom veel eerder los van de 

bovenkant. Het geleidelijk verlopende vleugel-

profiel zorgt ervoor dat de luchtstroom lang wordt 

vastgehouden. We bergen de platte plank op in de 

schuur tot we een betere toepassing hebben ge-

vonden. Toch maar niet als vleugel gebruiken. 

We beginnen het experiment weer met straight en 

level, op bijvoorbeeld 2500 ft hoogte maar nu met 

een snelheid van 80 kts. Even uittrimmen dit. Dan 

draaien wij het gas dicht. Throttle gaat op idle en 

we zetten de flaps op 10 graden, bij ongeveer 60 

kts op 20 graden en daarna op 30 graden. We 

proberen de kist op dezelfde hoogte te houden. 

Flaps? Kijk hier zie je ze:

Flaps werken als remmen, maar ze vergroten ook 

het vleugeloppervlak en maken de vleugel 'boller' 

(ze veranderen het camber) en leveren daardoor 

meer lift. We proberen de kist op dezelfde hoogte 

te houden en zullen daarvoor wel weer gas bij 

moeten geven. We proberen nu de zaak te stabili- 

 

seren rond de 45 kts precies aan het einde van de 

groene boog. Dat is de door de fabrikant opgege-

ven stall-snelheid (48 kts zonder flaps, 40 kts met 

flaps). Je ziet ook op de klok ernaast dat de neus 

duidelijk omhoog wijst. Het vliegtuig probeert 

door een grote angle of attack zoveel mogelijk lift 

te genereren. Op die 45 kts zit de kritische grens 

die je heel goed kunt herkennen doordat het bal-

letje in de turncoördinator behoorlijk onrustig be-

gint te worden. Met je rudder (voetpedalen) moet 

je voortdurend bijsturen om niet zijwaarts weg te 

vallen, want dan zit je in een stall. Dit is niet de 

manier om grotere stukken af te leggen, dus we 

gaan snel weer naar een evenwichtiger situatie. 

Dat doen we door de neus naar beneden te du-

wen dit keer (toch eerst maar even terug naar 

2500 ft, we zitten al erg laag), en we gaan trim-

men tot we een daalsnelheid hebben van 400 of 

500 fts per minuut. Doordat we dalen neemt de 

snelheid toe en de angle of attack is ook minder 

extreem. We gaan uittrimmen op 500 fts per mi-

nuut daling met een snelheid van 55 kts en ver-

anderen daarvoor eventueel ook de stand van het 

gas. Oké, dit is 'm dus: 55 kts, daalsnelheid 500 

ft, full flaps, RPM? Waarschijnlijk rond de 1500 

toeren. Dit is je configuratie voor het neerzetten 

van de Cessna op een mini grasbaantje tussen de 



bomen. Zo langzaam en zo kort mogelijk. Doe dit 

soort experimenten met 'fair weather' dus zonder 

wind. 

Wij hebben nu al drie verschillende 'handvatten' 

voor het vliegen van deze Cessna: Beste klim-

hoek, beste klimsnelheid en de configuratie voor 

het neerzetten van de kist op een klein baantje. 

Dat laatste stuk naar de baan noemen we de final 

approach. We gaan nu het laatste handvat vin-

den, de approach. Die zit voor de final approach 

en is bedoeld om de kist al in een vroeg stadium 

op de juiste landingskoers te zetten met het juiste 

glijpad (glide slope) naar beneden, die in normale 

situaties rond de 3 graden is. We gaan deze situa-

tie zo goed mogelijk stabiliseren, zodat we kant 

en klaar voor de baan komen. Dit is zonder flaps 

en met een snelheid van 70 kts met een daling 

van 500 ft per minuut. Het toerental zal weer 

rond de 1500 liggen. Ongeveerwaarden allemaal. 

Als je deze vier 'handvatten' van je toestel goed 

hebt uitgezocht en onder de knie hebt dan heb je 

de situatie in de hand. De rest wordt dan sight-

see-en. Genoeg over de Cessna en genoeg van de 

Cessna. We stappen over naar iets stevigers. De 

Beechcraft Bonanza. Kijk eens wat een beauty. 

Met de Bonanza gaan we één experiment over 

doen. Namelijk van straight en level op kruissnel-

heid klimmen naar een hogere flightlevel. Dat was 

het eerste experiment. Bij de Cessna was de 

kruissnelheid ook de topsnelheid. We hadden 

geen power meer over voor de klim. Dat werd dus 

een portie lastig trimmen. De Bonanza (of de 

Beechcraft Baron) heeft wel reserve en die gaan 

we gebruiken. Straight en level op 2500 ft met 

140 kts. Maximum is 160 kts dus ik heb nog re-

serve. Ik wil klimmen en daartoe gaat het gas er 

vol op. Heel snel begint de Bonanza aan de klim 

en settelt zich keurig op een stijgsnelheid van 700 

ft per minute. Trimmen hoef ik niet eens meer. 

Een stuk makkelijker dan met de Cessna waar ik 

gewoon vermogen miste. Toch gek. Je denkt: 

Door meer gas ga ik sneller. Maar je gaat klim-

men en je snelheid blijft keurig 140. Daarna ga ik 

dalen. Ik ga aan een approach beginnen, dus ik 

zet mijn throttle terug zodat ik op ongeveer 1500 

RPM uitkom. De neus gaat omlaag. Instructeurs 

hebben hier de volgende twee stellingen uit ge-

formuleerd: 

 

power = altitude en pitch = airspeed. 

gas = hoogte en neusstand is snelheid.  

 

Zeker met de eerste kan ik het wel eens zijn. De 

tweede beschouw ik als reminder dat verandering 

van pitch verandering van snelheid oplevert. 

Tik eens in op google: power = altitude dan val  

je middenin een eeuwigdurende discussie over de 

juistheid van deze stellingen. Maar beginnende 

piloten die toch al helemaal doorgedraaid zijn van 

de hoeveelheid gegevens, hebben wel houvast 

aan deze stellingen. Het maakt je minder onze-

ker. Naarmate de routine groeit ben je minder 

bezig met dit soort 'wetjes'. 

 

Erik Treu  



At your server!
  

 Dat was even slikken toen de laatste 

Airliner nieuwsbrief binnenkwam. We zijn als 

club (officieel werkgroep) helemaal afhanke-

lijk van vrijwillige  inzet. De een geeft basis-

vliegles, de ander speurt naar informatie en 

weer anderen geven lange termijn cursussen. 

Allemaal LOP en gedreven door interesse, en 

voor sommigen zelfs liefde, voor het vliegers-

vak. Het is liefhebberij en geen carrière, al 

hebben we een passie voor (sim)vliegen. De 

een vindt bushflying (bosjes-vliegen?) leuk, 

de ander doet niets liever dan een FMC pro-

grammeren. Het onderwerp vliegen is zo veel-

omvattend….tot zover de ingetrapte open deu-

ren. 

 Onvermijdelijk dat er wel eens iets 

scheef gaat of groeit. Niet altijd te voorkomen 

en zeker niet altijd te voorzien. Het tijdelijk 

afhaken van de vaste Airliners correspondent 

Bob is het gevolg van een scheefgegroeide 

situatie. Mis-

schien voor u 

ook een deja-

vu? Gelukkig 

valt het deze 

keer mee, maar 

er is een duide-

lijk signaal af-

gegeven. 

We hebben een 

luxe-probleem! 

De Airliner-

cursussen rich-

ten zich op een standaard toestel. Elke techni-

cus weet dat het door en door kennen van één 

toestel een basis is voor het kennen van ande-

re. Bij de Airliners is dat de 737 en bij de GA 

is dat de 172. Standaarden waar we niet om-

heen mogen gaan. Eerst deze goed beheersen 

en dan pas verder. Maar… als u toeval-

lig de 747, F16 of de 320 of…wat dan ook 

leuker vind? Dan kan het zomaar gebeuren dat 

u zich tekort gedaan voelt, zeker wanneer le-

zingen en presentaties over ‘dat andere toe-

stel’ zijn voorbereid die dan herhaaldelijk we-

gens tijdgebrek geskipt worden. Hier hebben 

we een dilemma. Eén avond per maand en 

lesstof voor jaren. Het is duidelijk dat we op 

de maandelijkse avond moeten kiezen. Bij de 

Airliners is dat dus het standaard toestel 737. 

Geen ontkomen aan.   

 Er staat een prima oplossing gewoon 

ergens te staan om gebruikt te worden. De 

server van Dirk.  Stel u eens voor dat u graag 

Concorde vliegt, of de C5, of zweefvliegen. 

Stel dat er nog enkelen zijn die ook wel eens 

wat anders willen. Moet ik het nog een keer 

voorzeggen? De server van Dirk. Maak onder-

ling even een afspraak voor een ochtend, mid-

dagje of avond en duik online als specialisten 

op uw geliefde 

onderwerp. We 

voorkomen zo 

dat er wrevel 

ontstaat over de 

beperkte keuze 

aan toestellen 

in een cursus of 

op de avonden. 

Het idee is niet 

nieuw, maar in 

een situatie als 

deze mag het 

wel even onder jullie aandacht geschoven 

worden. 

 En wat LOP betekent?  We horen graag 

uw reactie! 

 

 

Ron.

  



 

Klaus Bartusek had een probleem met de schaduw 

op de grond van zijn vliegtuig. Dat haperde. Al gauw 

ging de gedachte naar de config file. De FSX.cfg dan 

wel te verstaan. Hier kan je checken of die schaduw 

aanstaat en zonodig aanzetten. Maar deze file zit 

een beetje verdekt opgesteld: 

 

Klik je C-schijf open. Dan: Gebruikers  >  de file met 

je eigen naam (waar het slotje op zit)  > AppData   > 

Roaming  >  Microsoft  > FSX en dan fsx.cfg openen.  

Onder   [GRAPHICS]  (ongeveer middenin) staat 

AIRCRAFT_SHADOWS=1  of er staat  =0. Dat moet  

je dan veranderen in =1 

 

De discussie liep nog even door. Peter v.d. Meule 

wees erop dat er een set professionele program-

ma's is voor het tweaken van je vliegtuig, maar ook 

je scenery, screenshots enz. Het zijn filemanagers in 

luxe uitvoering met uitgebreide edit-mogelijkheden 

die het werken vereenvoudigen en overzichtelijk 

maken. Dus ook werken in je aircraft config file. De 

fsx.cfg file heb ik even nog niet kunnen localiseren 

maar misschien weet Peter dat. Niet gratis, wel een 

één maand geldige demo. Ga naar: 

www.tweakfs.com. en ga op onderzoek uit. Het 

voelt allemaal goed aan. En...er zit een knop op 

waarmee je alles in een keer naar de oude situatie 

terugbrengt. Zonder gepuzzel. 

 Overigens heb ik het geluid van de Corby Starlet 

(freeware), waar de maker het naar mijn idee te 

softe geluid van de C172 voor had genomen, een-

 

 

voudig gewijzigd door de sound-file te vervangen 

voor die van de Moony. Eerst even (oud) achter de 

naam van de oorspronkelijke sound file geplaatst. Ik 

kreeg er een openslaande deur bij cadeau die he-

lemaal niet op dit vliegtuigje zit.  

 

Erik

 

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

 

Hier nog even de links naar de verschillende cursussen/Nederlandse vertalingen plus video's van 

Angle of Attack zoals bij de laatste vergadering gepresenteerd: 
 

http://www.hccgroningen.nl/flightsim/index.php?page=zoals-het-op-de-oude-website-stond 

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

http://www.dutchfs.com/downloads/other/files/handleidingen/ 

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

http://www.tweakfs.com/
http://www.hccgroningen.nl/flightsim/index.php?page=zoals-het-op-de-oude-website-stond
http://www.tasoftware.co.uk/planG.htm
http://www.dutchfs.com/downloads/other/files/handleidingen/
http://www.flyaoamedia.com/aoa/aviator90-episode-1/


Vashon Mun en Wax Orchards  

 
Ook als je nog helemaal niet toe bent aan het instal-
leren van add-on scenery dan toch heb ik een hele 
mooie voor je. ORBX, een van de leading software 
fabrikanten vooral voor scenery (zeg maar

het landschap waar je vliegt), geeft zo nu en dan 
cadeautjes weg. Vashon Island, een eilandje ten 
westen van Seattle in de State of Washington  
(Noordwest USA) is een bijzonder mooie. Je krijgt 

het complete eiland met 
twee grasbaan-vlieg-
veldjes. De ene is Wax 
Orchards (WA69) dat ruim 
is opgezet en vanuit de 
lucht redelijk goed te her-
kennen is. Een prima start 
dus voor circuit-vliegen 
op een grasbaan. Als dat 
allemaal lekker gaat kun 
je op zoek gaan naar Vas-
hon Mun (2S1) een mini 
grasbaantje tussen de 
bomen met allemaal han-
gars en vliegtuigen erop 
en de baan is ook nog 
aangegeven met kleine 
gloeilichtjes. Je bent een 
kanjer als je het allemaal 
in één keer kunt vinden, 
laat staan correct landen. 
Geen veldje voor de Baron 
of zo. De Piper Cub zou 
een goed begin zijn. 
Ga naar: 
http://fullterrain.com/ en 
klik aan ‘Freeware’ dan 
bovenin staat US 2S1. 
Downloaden en instal-
leren (Vraag anders even 
begeleiding). Landen (b.v. 
met de Cessna of de Mau-
le) is tegen je stall-
snelheid aanzitten en met 
full flaps gedecideerd 
neerzetten. Wordt wel 
even oefenen. Prachtige 
scenery. Self installing file. 
 
Erik.  
 
 

 

  

http://fullterrain.com/


  
 

HCC AIRLINERS ROUND THE WORLD TOUR 

 

Vlucht 41 Narsarsuaq – Reykjavik  (BGBW-BIKF) 
 

We steken een gedeelte van de grote  plas over 

en we gaan op naar Reykjavik. Reykjavik is de 

meest noordelijke stad van onze vlucht indien u 

tenminste in de vorige vlucht niet naar Kangerlus-

suaq bent gegaan op Groenland want deze ligt 

nog 3 gr noordelijker. Reykjavik is de meest wes-

telijke hoofdstad van Europa en noordelijkste van 

de wereld. Het ligt ook net onder de poolcirkel. 

Reykjavik (ofwel rookbaai vanwege de hete bron-

nen) is ontstaan in het jaar 880 toen een Viking  

genaamd Ingólfur Arnarson hier voor het eerst 

kwam en zijn boerderij neerzette waar nu het 

stadhuis staat. Toen Reykjavík in 1786 stadsrech-

ten kreeg, waren er ongeveer 170 inwoners. Te- 

genwoordig wonen er ongeveer zo'n 185.000 in-

woners wat ongeveer 62% van de totale bevol- 

king is van IJsland. Het einde van de koude oorlog 

is hier in feite ontstaan toen in 1985 Ronald Rea-

gan en Michail Gorbatsjov besprekingen hielden 

over de verhoudingen tussen Oost en West. 

 

             

Reykjavik heeft 2 vliegvelden nl. Reykjavíkurflug-

völlur en Keflavíkurflugvöllur. Het eerste vliegveld 

is een klein vliegveld met nationale bestemmin-

gen en naar Groenland en de Faer Oer eilanden.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%B3lfur_Arnarson


Het tweede is het internationale vliegveld Kevla-

vik waar wij in deze vlucht ook naar toe gaan. 

Het begint wellicht wat eentonig te worden maar 

ook dit vliegveld is in de 2
e
 wereldoorlog ontstaan  

uit behoefte van de geallieerden om tussenlan-

dingen te kunnen maken tijdens het overvliegen 

van militaire kisten. De luchthaven ligt ongeveer 

50 km ten zuidwesten van Reykjavik. 

Ook de Nederlandse marine luchtvaart dienst  is 

er een tijd gestationeerd geweest met een aantal 

Orions voor de onderzeebootbestrijding op de 

Atlantische oceaan. 

Maar tegenwoordig is het militaire gedeelte geslo-

ten en zijn ook de Amerikanen vertrokken. Het 

vliegveld is niet echt moeilijk aan te vliegen en als 

u de kaarten goed bekijkt zult u weinig problemen 

ondervinden. 

Als eerbetoon aan de geallieerden heb ik de 

vlucht gemaakt in een 2 motorige North American 

B25 Mitchell bommenwerper. Aan het einde van 

de 2e wereldoorlog waren er zo,n 10.000 van 

gemaakt. Ze speelden een grote rol in de strijd in 

de Pacific maar de eersten waren net op tijd om 

de slag om El Alamein mee te maken in Egypte. 

Het toestel was uitgerust met een Sperry autopi-

lot uitgevonden door de heer Lawrence Sperry in  

 

 

1912 en in de loop van de jaren voorafgaand aan 

WW2 verder door ontwikkeld. Voor de bommen- 

werpers was het van belang dat er tijdens het 

afwerpen van de bommen stabiel en laag kon 

worden  gevlogen in de strijd tegen de japanners 

waarmee de Sperry autopilot zijn diensten be-

wees. In 1933 ging de heer Wiley Post in zijn up-

pie de wereld rond in 7½ dag met een Lockheed 

Vega uitgerust met een Sperry autopilot en een 

'radio detection finder' waarbij speciaal werd op-

gemerkt dat de autopilot hem veel werk uit han-

den nam. Overigens vliegt het in de flight sim niet 

makkelijk en u dient de servo afstellingen eerst 

alle drie op 0 te zetten voor u er wat mee kunt.  

 

Ik wens u een goede vlucht.

 

Met vriendelijke groeten, 
Simon Wijnstra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wij 17 februari onze bijeenkomst hebben is Peter van de Meule 

met vakantie  en hij vroeg ons erop te letten dat onze beginnende 

piloten weer een persoonlijke begeleiding krijgen na de koffiepauze. 

Indertijd was de vraag gesteld of wij voor de starters een aparte 

cursus moesten opzetten, maar men zag meer heil in een persoonlijke 

één op één begeleiding, want dan kan veel beter bekeken worden waar 

mensen nog mee zitten te worstelen. Dus laten wij even checken of 

een ieder deze persoonlijke begeleiding ook krijgt. 

 

 



Hoe en waarom kom je op een flightsimulatorclub 
terecht?

  

 Hoe is snel beant-

woord. Er stond namelijk in 

de PZC een klein berichtje, 

dat, als je belangstelling 

had, maar eens langs 

moest komen op de club-

avond. Nou, dan maar eens 

gaan kijken. Kom ik in een 

airlinerclub terecht met 

alleen maar mannen van 

zekere leeftijd, waartoe ik 

zelf overigens ook behoor. 

Ik voelde mij onmiddellijk 

thuis. 

 Wat ik te zien en te 

horen kreeg viel wel een beetje tegen. Ik had ge-

hoopt op mensen die druk bezig zouden zijn met 

simulatoren, maar niks daarvan, op een enkele uit-

zondering na. Ik werd in één keer 'overdolven' met 

afkortingen met betrekking tot holdings. Moest ik 

daar mijn tijd in stoppen? Ik wilde iets zien vliegen! 

Hoe dan ook, de sfeer beviel me. Zeker toen mij 

werd verteld dat er ook nog een GA-afdeling be-

staat waar je wel het een en ander ziet vliegen. 

 Dan ook maar eens gaan kijken bij die afde-

ling. Zie ik nota bene een hoop van dezelfde man-

nen met wat vliegend materieel. Dat gaf vertrou-

wen. Me direct opgegeven voor de HCC. Krijg ik ook 

nog een tientje korting op mijn lidmaatschap, om-

dat het november is. Ik heb nog wat meer lidmaat-

schappen. Maar de laatste jaren heb ik alleen maar 

meer moeten betalen en van korting is daar nooit 

sprake geweest. Dus moet de HCC wel een goede 

club zijn. 

 Het waarom is voor mij ook niet moeilijk. Ik 

heb namelijk als dienstplichtige gediend als teke-

naar op de staf technische dienst van de vliegbasis 

Woensdrecht in het zoge-

naamde Kremlin. Met mijn 

slapie uit die tijd heb ik na 

meer dan vijftig jaar nog 

steeds contact. Wat is het 

geval? Hij is nog steeds bij 

de luchtmacht betrokken en 

betrekt mij voortdurend bij 

de vliegerij. Dat dwingt mij 

min of meer mij met de 

vliegerij bezig te houden. En 

wat is dan een betere op-

lossingen dan bij een flight-

simulatorclub te gaan? 

Na enige assistentie van 

René bij de keuze van een computer, joystick en 

programma's kwam ik al snel terecht bij de familie 

Konings. Thuis had ik al een beetje aangemodderd, 

maar hulp bleek al direct noodzakelijk. De dag be-

gon met rollen, gieren en stampen. En dat stampen 

ging de hele dag door. Maar dan om alles in je 

hoofd te stampen. De rust van Ron heeft me er 

doorheen gesleept. Vooral de basiskennis die je 

nodig hebt is door hem zo logisch gebracht, dat ik er 

veel steun aan zal hebben. De uitvoering van cir-

cuitvliegen vereiste nogal wat extra hulp. 

 Op de vraag aan het einde van de dag 'Wat 

vond je nu het moeilijkste' heb ik geantwoord dat 

het (beperkte) zicht rondom, bij het uiteindelijk 

goed voor de baan komen, voor mij het moeilijkste 

was. 

 Met een hoofd vol met metertjes, klokken, 

pedalen, gas, hoogtes. etcetera, nam ik afscheid van 

Ron en zijn vrouw, die mij een hele leuke en leer-

zame dag hebben bezorgd. 

 

Piet Hanse. 

 

 



  
  
 
 

 
http://aircharts.org/ 
 

 
 
 
 
 

Een, of een paar idealisten zijn bezig een luchtvaartkaarten database te bouwen een beetje in de voet-

sporen van Navigraph. Kijk op hun website onder Project Leroy. Daar kun je een klein programmaatje 

vinden zodat deze kaartenzoeker geopend kan worden naast de Flightsim (in venster gedraaid) en je 

snel toegang hebt tot de kaarten. Ik ben hem aan het uitproberen.

 

 

PILOTENPOST 
 

Pilotenpost34 van Joost Visser, die je op AVSIM kunt 

downloaden is voor het grootste deel gewijd aan de 

nieuwe plannen van ORBX, momenteel de toonaan-

gevende fabrikant van scenery add-ons. Engeland is 

inmiddels uitgekomen en ORBX wil toch ook de over-

stap naar Europe gaan maken. Dat roept meteen de 

vraag op hoeveel dat in aanschaf gaat kosten indien 

je heel Europa gecoverd wilt hebben inclusief de 

vliegvelden. Met Pilotenpost34 kun je aan de hand 

van Joosts verhaal balans opmaken. Bijvoorbeeld ook 

hoeveel schijfruimte je hiervoor nodig zou hebben. 

Zoals je van Joost mag verwachten is het een kritisch 

verhaal, maar klinkt de liefde voor deze scenery wel 

tussen de regels door. Je kunt alle Pilotenposten hier 

downloaden 

http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F 

 Log in of maak een account aan. Dan in 'search for' pilo-

tenpost34, of indien je ze allemaal wilt zien pilotenpost*, 

zoals hiernaast is weergegeven. Trouwens, piloten-

post33 is ook interessant. In de periode van veel mist  

 

voorafgaande aan de vorstperiode heeft Joost het vlieg-

verkeer rond Schiphol uitgebreid gevolgd. Veel holdings 

en 360's werden gevlogen en door Joost vastgelegd. 

Aanbevolen lectuur. 

 

 
 

Vliegeren: Piet Davidse is de laatste tijd nogal bezig met formatievliegen en hij heeft zijn ultieme 

inspiratiebron gevonden! Kijk eens op de volgende site. Zoiets heb je nog niet eerder gezien. Dat alles op 

het overbekende bloemenduet. 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=nr9KrqN_lIg 

 

 

                                                                  Nog meer formatievliegen 

 

 

 

  

http://aircharts.org/
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
http://www.youtube.com/watch_popup?v=nr9KrqN_lIg


 

Bericht aan modelbouwers 

Notes to modelbuilders 

 
Hallo Ron, 

 

We organiseren zaterdag 16 februari " Gouden" handjes in Vlissingen 

Zaterdag 16 februari komt er een evenement " Goudenhandjes ", modelbouwers  

die thuis van alles maken en niemand zal het ooit zien omdat ze niet bij een 

club zijn aangesloten, wel, voor deze mensen is deze dag, laar maar zien.... 

Toegang is gratis !!! 

Gemeente Vlissingen geeft hieraan zijn medewerking en stelt de Machine  

Fabriek op het Schelde terrein gratis beschikbaar. 

Het is voor het hele gezin, er komt zelfs een speelgoeddokter uit  

Heinkenszand,  mini stoom machines, mini tractors, allemaal door inwoners  

uit Zeeland. 

Uiteraard staan er ook de modelbouw clubs uit Zeeland hier voor de nodige  

informatie ... poppenhuizen -bootjes - treintjes - vliegtuigen - rc tanks - 

rc auto's enz. 

Het zou leuk zijn als u HCC er ook staat met een informatiestand en de  

Flight Simulators voor het publiek ... 

We bouwen jullie mooi in met vliegtuigen. 

Het is van 10.00 tot 17.00 uur 

Kosten zijn er niet aanverbonden, het gaat mij puur om de mensen bij elkaar  

te brengen. 

 

Is dit een idee ? 

Ik hoor het wel, 

 

Groetjes, 

Martin van den Barselaar 

Galjoenstraat 19 

4401 JJ Yerseke 

06-191.65.799 

 

 

http://www.goudenhandjeszeeland.nl/ 

 

http://www.goudenhandjeszeeland.nl/

