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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 van
eerdere NOTAM’s gaat u  naar
HCC!Zeeland FlightSimulator
nieuwsbrieven
Mededelingen opmerkingen en
kopij kunt u sturen aan:
eriksonja2@kpnmail.nl

HCC Zeeland Flight Simulator

Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de bijeenkomst van 21
maart 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.

Downloaden en installeren van freeware scenery
Auto-Install scenery en handmatig installeren. Voor de eerste variant nemen wij het veldje Bowerman
(KHQM) van ORBX, onderdeel van NA Blue de Noordwest regio van de US inclusief een klein gedeelte

van Canada.

Voor de tweede gaan wij naar Prinses Juliana op St. Maarten. Er zijn drie versies op internet te vinden.
Erik neemt de versie die het soepelst installeert en geeft een korte presentatie.

Dan na de pauze doen, doen, doen. Voor wie daar behoefte aan heeft.

De serie ‘basis van het vliegen’
wordt voortgezet. We gaan
bochtjes draaien. Hoe zit dat nu
met die ailerons, elevators en
rudder. Ofwel hoe stuur je nu
precies met die knuppel.

Met RealPlayer kun je instructie-
filmpjes van het internet (you
tube) downloaden en bewaren op
je harde schijf. Een artikeltje hier-
over.

Mooi plaatwerk van de eerste add-
on van ORBX van een klein veldje
op New Zealand South: Milford
Sound. Spectaculair!

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
HCC!Zeeland FlightSimulator nieuwsbrieven 
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We misten een paar prominen-
ten. Onze benjamin Rens Geerse ver-
blijft om gezondheidsreden in Davos
en groet ons met een welgemeende en
-gemikte sneeuwbal. Peter en Roel
hadden al aangekondigd dat ze er niet
zouden zijn en Carlo is door de griep
onderuitgehaald. Desondanks volle
bak met René Cornelisse als nieuw en
enthousiast aspirant HCC lid.

Het kan verkeren…stond ik vo-
rige keer te duimendraaien omdat er
geen vragen waren…deze bijeenkomst
moest zelfs stevig gestuurd worden om
de vragen en antwoorden gescheiden
te houden. Het enthousiasme in de
club is hoog en met zo’n 21 man in de
zaal is er  voldoende kennis aanwezig.

Bijna gebruikelijk en zeer wel-
kom zorgde Peter Lansbergen voor de
aftrap van een stevig rondje discussie
en ervaringen delen. Zoals het hulpe-
loze gevoel dat zich van hem meester
maakte boven het gevaarlijkste vlieg-
veld van Europa…Courchevel. Niks
werkte meer in de virtuele besturing.
Het losse Saitek stekkertje zal hem
nog lang bijblijven. Wat de vraag op-
riep of de Teamspeak TALK button
ook op de stick gedefinieerd kon wor-
den. Er werd enthousiast “ja” geroe-
pen, maar even uitproberen of dat echt
zo werkt lijkt raadzaam. Een keyboard
toets is toch anders als een joystick
button. We horen graag of het gelukt
is.

Daarna een interessante dis-
cussie over aansluitvolgorde van USB3
externe harde schijf. Conclusie: op het
laatst de stekker in 230 volt steken is
vragen om problemen. Ron zette daar
weer tegenover dat zijn nieuwe exter-
ne HD alléén werkt als op het laatst de
voeding in de 230 wordt gestoken. Al-
les is dus betrekkelijk…

Acronis was het volgende on-
derwerp. Een programma om totale
backups te maken van de interne har-
de schijf. Het angstige gevoel dat je
niet terugkrijgt wat je erin gestopt
hebt….Oplossingen als ‘als administra-
tor’ en gebruik van ‘try and decide’
passeerden. Ron vatte de discussie sa-
men: complete back-up is handig als je
veel experimenteert. Heb je vaak pro-
blemen die een ‘total recall‘ noodzake-
lijk maken dan is er méér aan de hand
en daar moet eerst naar gekeken wor-
den. Voor het veilig stellen van data is
een programmaatje als Karen’s Re-
plicator meer dan voldoende en je
kunt altijd bij de (niet gecompileerde
of versleutelde) back-up bestanden.
Ko Dekker zat ook met een Acronis
grapje: een scherm dat zich vulde met
icoontjes terwijl hij alleen maar één
bestand wilde back-uppen... Parallel
hiermee liep het probleem van Cas die
alle data van de oude naar een nieuwe
HD heeft laten zetten. Lekker handig
en makkelijk, maar als je daarna pro-
gramma’s zoals FSX niet kunt verwij-

deren  op een gebruikelijke manier is
dat een teken dat een en ander niet
jofel zit. Advies was dan ook: wil je
probleemloos pc vliegen, begin dan
altijd met een schone HD waarop het
hoogst noodzakelijke staat en instal-
leer alles opnieuw. Intussen zat Dirk
alles hoofdschuddend aan te horen en
wees ons op het onderscheid tussen
een image, een back-up en kopie van
data. Hieruit kunnen de problemen
ook verklaard worden. Verder werd
nut en noodzaak van programma’s als
Acronis in discussie gebracht, maar ja
…Peter is er nogal aan verknocht dus
hopen we dat hij met al deze informa-
tie verder kan.

Het was wel weer tijd voor een
echt FS onderwerp. Jaap liet iedereen
weer opveren met een klassiek drama.
Zit je na lange vlucht keurig voor de
baan…alles ok…spannend…FLOEP
beeld weg en grijze mist. De mogelijke
oplossing kwam snel boven: geheu-
genprobleem wanneer een druk

vliegveld genaderd wordt. Erik bood
spontaan 4gb patch aan. Een klein

programmaatje dat 32 bits program-
ma’s op een 64 bits pc gebruik laat ma-
ken van 4 in plaats van de toegestane 2
GB intern geheugen. (Inmiddels al per
mail verspreid, dank Erik).

Ook Leen bracht een echt FS
onderwerp in; al was dat meer Airliner
georiënteerd. Het saven van B737 in-
stellingen voor vertrekprocedures
verloopt volgens hem omslachtiger
dan vroeger.

Verder werd Leen getroffen
door de afbeelding van een De Havil-
land Dash 7. Of er ook een tweemoto-
rige Dash bestond? Dat is dus de Dash
8! Dash betekent gewoon ‘streepje’

Hier werd een leesteken dus een deel
van de naam.

Tijd voor de pauze...en de rest
van de avond kwam vanzelf rond.

Ron Konings.

Verslag van de bijeenkomst van 21 februari  j.l. in 's Heer Arendskerke

Het zijn in onze virtuele wereld al-
lemaal draadwerkjes (wire frames)
die van een behangetje (texture)
moeten worden voorzien en dat
kost nu eenmaal processortijd en
geheugen. En op is op.
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Ailerons, elevators, rudder, roll, pitch, yaw
Hier zie je het patent dat de gebroeders Wright in 1906 hebben aangevraagd op hun be-
sturingsmechaniek en het is natuurlijk helder hoe dit werkte. Ondanks dat toch nog een
kleine uitleg. Hoe alle kabels voor dit besturingsmechaniek liepen is niet ingetekend, dat
wilden ze niet verklappen. Wat je wel ziet is een stippellijn over de bovenvleugel en ook
de ondervleugel. De vleugel kon torderen. Daardoor kreeg de rechtervleugel een andere
angle of attack dan de linker waardoor rechts meer lift opgewekt werd dan links (je kijkt
tegen de voorkant aan). De rechtervleugel komt omhoog, de linker zakt en je draait een
linkerbocht in. Men zegt dat de broers op dit idee kwamen door spelen met een binnen-
band verpakking (zij hadden een fietsenfabriek) en dat zie je hiernaast. Overigens is rond
1915 het idee van de torderende vleugel al ingeruild voor ailerons. Dat functioneerde be-
ter en stabieler. De Fokker E.III was zo ongeveer de laatste met een dergelijke besturing.
Je ziet op het plaatje de draden die, aangehecht aan de achterkant van de vleugel, zorg-
den voor de verdraaiing. Maar in hun patent is meer vastgelegd, n.l. de drie assen van een
vliegtuig.

Want hoe maken we een bocht? Niet door het
richtingroer, de rudder, dat rechtop op de staart
staat te verdraaien, zoals we bij een boot doen.
Jawel de neus verdraait dan, maar de kist blijft
dezelfde richting op vliegen. Zo ongeveer. En
daar hebben we niet zo veel aan. Later wel als
we het toestel met een sterke zijwind op de baan
moeten zetten en de neus een stuk in de wind
moeten opsturen. Daar kan je je iets bij voorstel-
len. Hoe dan wel? Laten we de Fokker E.III ne-

men, die zit eenvoudiger in elkaar. Door de
knuppel naar links te duwen worden lijnen die
aan de achterkant van de linkervleugel vastzitten
via katrollen bovenop de stang die recht omhoog
staat aangetrokken. De angle of attack van de
linkervleugel wordt minder. Tegelijk worden lij-
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nen die via het onderstel naar de achterkant van
de rechtervleugel lopen aangetrokken en de ach-
terkant van de rechtervleugel wordt omlaag ge-
trokken. De lift van de rechtervleugel wordt
groter. Het toestel gaat naar links overhellen.
Overhellen om de lengte-as. De lift werkt lood-
recht omhoog gerekend vanaf het vleugelvlak.
Maar de vleugel hangt nu scheef. Dus werkt de
lift ook zijwaarts. We worden zijwaarts wegge-
duwd door dit gedeelte van de liftkracht. Simpel!
Maar je moet er maar op komen. Alleen, de neus
van het vliegtuig wijst nog niet de richting van de
bocht uit en dat willen we wel. Je gaat met een
auto ook niet dwars, als een soort krab, de bocht
in. We moeten de staart dus een beetje naar
rechts laten wegduwen door de wind en dat doen
we door de rudder naar links te laten uitslaan
met behulp van de pedalen. Simpel hè? Dan zijn
we er nog niet helemaal. Doordat de lift van de
vleugel nu niet meer recht omhoog omhoog
werkt maar voor een gedeelte zijwaarts, gaan we
dalen. We verliezen hoogte. Dat verhelpen we
door de kuppel iets naar ons toe te trekken waar-
door de elevators omhoog draaien en de staart
door de rijwind, eh, vliegwind omlaag geduwd
wordt. De neus komt omhoog. Simpel hè! Maar
je moet er maar op komen.

Orville en Wilbur Wright waren de eersten die de
samenhang van de drie manieren van draaien
van een vliegtuig begrepen en hoe ze deze drie
richtingen moesten besturen. Een draairichting
om de lengte-as, vanaf de propellor naar de
staart, die we roll noemen, de draaiing om de
verticale as, een denkbeeldige lijn van boven
naar beneden zeg maar vlak achter de piloot, die
yaw heet en een draaiing om de as die van de
ene vleugeltip naar de andere loopt (zo onge-
veer) die we pitch noemen. Dus neus omhoog of
omlaag. Dat hebben zij ook in hun patent om-

schreven. En dat was de grote sprong voorwaarts
in de vliegerij.
Met de Fokker E.III kun je vliegen in het onvol-
prezen programma Rise of Flight, een combat-
(vecht)programma met vliegtuigjes uit de eerste
wereldoorlog. Erg mooi, erg moeilijk. Dan merk
je dat deze Fokker nogal instabiel is en langzaam
reageert. Dat komt door die torterende vleugel.
Toch was de Fokker in 1915 de schrik van het
luchtruim, doordat het Antony Fokker als eerste
gelukt was om een mitrailleur keurig synchroon
door de propellor te laten schieten, d.w.z. laten
vuren precies op de momenten dat de propellor-
bladen niet in de baan van de mitrailleur ston

den. Een koppeling via de nokkenas, maar dat is
een ander verhaal.
De torderende vleugel werd al rond 1915 vervan-
gen door de vleugel met ailerons. Bij het plaatje
van de oranje DC-2 staat de rechter aileron om-
hoog en de linker omlaag. Daardoor zou de DC-2
in de lucht een bocht naar rechts maken. Maar
eerst even de elevators, want als je dat snapt,
dan begrijp je de ailerons ook. De elevators
(hoogteroer), één links en één rechts, zijn vast-
gemaakt aan de stabilo (tailplane) de horizontale
vleugel aan de staart. Stabilo, het woord zegt het
al, houdt de draaiing om de dwars-as (van vleu-
geltip naar vleugeltip) stabiel. Bij de Wright Bro-
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thers was de stabilo voor de vleugel gemonteerd.
Je kunt je voorstellen, als ik de elevators omhoog
draai (ik trek de knuppel naar achteren) dat de
staart omlaag gaat. Net als bij een boot met roer

maar nu hebben we de boot even 90 graden op
z'n zij gelegd. Maar er is meer aan de hand. Het
omhoog draaien van de elevators verstoort de
luchtstroom boven de stabilo en deze raakt een
beetje overtrokken (stall). Niet erg, de staart
moet toch naar beneden. Met de elevators om-
laag krijgen wij het omgekeerde. De stabilo krijgt
door een bollere vorm meer lift, maar ook meer
weerstand. Grotere angle of attack, meer lift en
ook meer weerstand. Niet erg, we willen juist dat

de staart omhoog gaat. Maar nu waar het om
draait. De ailerons werken tegengesteld aan el-
kaar. In een bocht naar rechts staat de rechterai-
leron omhoog en veroorzaakt het begin van een
stall (een beetje). De linkeraileron staat omlaag
en levert een grotere angel of attack dus meer
lift, maar ook meer weerstand. We gaan naar
rechts overhellen en dat is prima. maar de neus
van het vliegtuig wil zich ook uit de bocht (naar
links) wegdraaien doordat de linkervleugel meer
weerstand ondervindt. Dat noemen wij het haak-
effect. We zouden het juist andersom willen heb-
ben. We moeten dus bijsturen. Met het
richtingroer (rudder) dat aan het kielvlak is vast-
gemaakt. Hieronder zie je de stand van elevators

en rudder bij een bocht naar rechts. Zo onge-
veer. Misschien heb ik het wat overdreven. Op
die manier vliegen wij een gecoördineerde bocht
en dat moet je leren. Doen, doen, doen is het
verhaal hier. Maar we hebben een goed hulpmid-
del hiervoor, de turncoördinator. Je ziet ook dat
de elevators iets omhoog staan. Doordat de lift
niet meer recht omhoog is maar ook zijwaarts,
verliezen we hoogte. Bij het ingaan van een
bocht moeten we de neus iets omhoog brengen
en omgekeerd bij weer rechttrekken de neus iets
omlaag. Hieronder de turncoördinator.

De bedoeling is dat ik het balletje in het midden
houd. Er staan twee streepjes bij de uiteinden
van de vleugel, waaraan je kunt zien dat we level
zijn oftewel we vliegen rechtuit. De andere twee
streepjes wat lager zijn bedoeld voor een
‘standard rate turn’. Maar daarover later. Wij
gaan een bocht naar rechts maken zonder met
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voetenstuur iets te doen. De kist gaat in de bocht
liggen maar de neus wil eigenlijk recht vooruit.
Dan zien we op de turncoördinator het balletje
naar rechts gaan, zoals op het eerste plaatje. Nu

gaan we de rudder naar rechts laten uitslaan
zover dat het balletje weer in het centrum ge-
vangen is. Dus naar het balletje toesturen. Nu
maken wij een gecoördineerde bocht.

En wat nu als ik helemaal geen zin heb in dit
moeilijke gedoe en niets doe met de rudder? Dan
vlieg ik de bocht uit. En als ik te veel compen-
seer, dus met het balletje aan de linkerkant van
het centrum? Dan kan ik in een spin terecht ko-
men.

Alles bij elkaar is dit tamelijk ingewikkeld. Wij
hadden het vliegtuig in een mooie evenwichtsitu-
atie (straight and level) en gaan dit evenwicht
verstoren door klimmen of dalen, of door een
bocht te maken. Dan veranderen er allerlei
krachten op het vliegtuig en er is bovendien
sprake van een wisselwerking. Gelukkig is het zo
dat een vliegtuig nadat wij veranderingen hebben
doorgevoerd, vanzelf weer probeert van die nieu-
we situatie een evenwichtsituatie te maken. Daar
heeft de kist tijd voor nodig. En hij is geschikter
om voor dit werk dan wij. We moeten dus wach-
ten. Je zult zien, wanneer hij weer in evenwicht

is in de bocht, dat we dan de druk op de knuppel
kunnen verminderen en ook op het voetenstuur.
En dan gaan we aan het eind van de bocht dat
evenwicht weer verstoren. Om hem te pesten.
Maar we kunnen wel een handje helpen door al-
tijd zorgvuldig te trimmen.

Er zijn twee manieren van trimmen: Zwengelen
aan het trimwiel en de tweede met je knuppel
eerst het vliegtuig in de juiste stand te zetten,
dan voelen of er nog druk op de knuppel nodig
is, dan een beetje trimmen, enz. totdat je voelt
dat er geen druk meer op staat. De laatste is
natuurlijk de juiste. Vliegen is voorzichtig kleine
wijzigingen doorvoeren en geduld oefenen. Maar
wat nu als je te hoog en de hard voor de lan-
dingsbaan komt? Dat moet je niet doen. Vandaar
ook die langere approach om je de tijd te geven
alles netjes in evenwicht te krijgen voor de lan-
ding. Een goede approach vliegen, een glijpad.
Daarover de volgende keer want er zijn een paar
hulpmiddelen die in het echt als je nog niet op
instrumenten mag vliegen niet mag gebruiken,
maar wij gaan dat wèl doen.

Erik Treu.

T O P C A T
Voor de echte FMC-junks, voor wie alle invoermogelijkhe-
den van de 737-FMC nog niet voldoende zijn bestaat een
apart programma waarin je alles, alles, kwijt kunt. V-
speeds, flap-config., W & B, Take-off config, enz. Alles! Pe-
ter M. Werkt ermee. Ga naar:
http://www.flightsimsoft.com/topcat/ en haal je hart op.

http://www.flightsimsoft.com/topcat/
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De Notam geeft gaarne hier-
onder een email weer van de Stich-
ting Hoogvliegers, die zieke of
gehandicapte kinderen (6 tot en met
17) een bijzonder en onvergetelijk
avontuur laat beleven. Zelf een
vliegtuig besturen! Een dag zonder
zorgen, zonder ziekte of handicap,
een dag waar ze boven zichzelf uit-
stijgen en meer dan bijzonder zijn,
een dag die ze nooit meer vergeten.
In de afgelopen 5 jaren vlogen er
meer dan 5.000 kinderen. In 2013
vliegen er meer dan 1.000 kinderen:

Lieve vrijwilliger,

 Je ontvangt deze mail omdat je een keer hebt
ingeschreven voor een vrijwilligersfunctie op een hoog-
vliegersdag op vliegveld Midden Zeeland.
 Op 6 juli 2013 hopen we weer zo'n mooie dag
te organiseren. De organisatie van deze dag is al weer
van start gegaan. Er zijn zelfs al kinderen ingeschreven.
Om deze dag succesvol te maken hebben we weer een
flink aantal vrijwilligers nodig. Een aantal functies: Vei-
ligheid, parkeerbeheer, begeleiding, schmink, catering
etc. Het is erg leuk om als vrijwilliger mee te doen op
zo'n dag.

De kinderen die ziek zijn, en vaak ook geen toe-
komst hebben, stralend uit het vliegtuig zien stappen,

daar doen we het allemaal voor. Dus schrijf je lekker in
en dan zie ik je op 6 juli 2013.
http://www.stichtinghoogvliegers.nl/ghvd

 Pincode 7953

 Met vriendelijke groet,
 Fred van Norden

https://www.stichtinghoogvliegers.nl/ghvd/
https://www.stichtinghoogvliegers.nl/ghvd/
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Zomaar wat plaatjes van de ORBX scenery

New Zealand South. De opnamen zijn

gemaakt in de buurt van Milford Sound

de eerste add-on van een klein veldje voor

de New Zealand South scenery.
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GA vlucht van Cerrione (LILE) naar Courchevel (LFLJ) 12-2 en 19-2-2013 j.l.
Courchevel in de Franse Alpen is berucht om zijn
bijzonder steile baan. In de standaard FSX scenery
zit deze helling er niet in en dan is de lol er ook
meteen af. Gelukkig had Joost ons een stukje free-
ware toegestuurd dat wel aan de eisen voldeed en
zo werd het toch nog een feestje. De belangstelling

was niet echt groot. Koudwatervrees misschien?
Eh, ja dit was geen makkelijke. Moest je beslist een
aantal keren geoefend hebben. Voor erg mooie sce-
nery kijk eens op: http://llhinfo.com/llh5x.html
Niet gratis, wel fraai. Klik op een van de plaatjes
voor een complete diashow.

Klaus Bartusek had een tip die een
paar van ons kennen maar lang niet
iedereen. Als je voornamelijk in de 3D
cockpit vliegt en niet beschikt over EZdok
of een headtracker is je beeld verplaatsen
naar de verschillende instrumenten en
schakelaars een vermoeiende bezigheid.
FSX heeft daarvoor iets uitgevonden.
Schuiven met je muis met ingedrukte spa-
tiebalk maakt dat een stuk eenvoudiger.
Wat de meeste van ons niet weten is dat
het ingedrukt houden van je scrollwiel het-
zelfde effect heeft. Voordeel: Het is een-
handige bediening geworden op deze
manier. Probeer het maar eens.

Ook van Klaus, inmiddels onze vlie-
gende reporter voor het verslaan van
bijna-rampen, kwam de volgende link:

http://www.hweistra.nl/Tips_info_versie_9
.pdf

Een PDF met de verzamelde werken van
Enno Laverman, Joop Mak, Riejo Reudink,
Harmen Weistra, Pierre van der Pol, “Opa
Marshall” en vele, vele anderen. Vele tips
en trucs.

Ron Konings is momenteel een
Flight Simulator ‘stand’ aan het
voorbereiden op de Hoogvliegerdag
van 6 juli a.s. Zie het stukje hier-
over. Vrijwilligers gevraagd voor het
bemannen van dit FS gebeuren.

http://llhinfo.com/llh5x.html
http://www.hweistra.nl/Tips_info_versie_9.pdf
http://www.hweistra.nl/Tips_info_versie_9.pdf
http://www.hweistra.nl/Tips_info_versie_9.pdf
http://www.hweistra.nl/Tips_info_versie_9.pdf
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Soms kom je filmpjes tegen die je per se
wilt bewaren op je harde schijf omdat je
weet dat ze niet het eeuwige leven hebben
op het web. Zo is dat inmiddels gegaan met
het instructiefilmpje ‘opstarten 737’ van
een pilot school in Litouwen. Verdwenen!
Hoe bewaar je dit op je computer?

Dirk Vincent en Carlo van Oers hadden twee ver-
schillende oplossingen. Ik heb gekozen voor de
RealPlayer variant.

Ga naar: http://eu.real.com/realplayer/

Daar vind je een knop FREE DOWNLOAD. Je kunt
ook nog even How to install links daaronder in-
drukken, dan krijg je een stap voor stap uitleg.
Stap 5 is belangrijk. Klik links op options en
check of Enable browser download button is aan-
gevinkt. Dit zorgt voor de download plug-in en
daar was het ons om begonnen. Kies, wanneer je
dat gevraagd wordt voor de Basic uitvoering. De
andere kost geld. Daarna moet je je registreren
met een e-mailadres en wachtwoord. Et voilà.

Check of een en ander in je internetpagina goed
staat ingesteld. Klik bovenin je werkbalk Extra
open en daarna Internetopties. In dit nieuwe
venster Programma’s en dan Invoegtoepassingen
beheren. Scroll naar beneden en check of Real-

Network Download and R… staat ingeschakeld.
Dan zou hij het moeten doen. Deze instructie
geldt voor Internet Explorer. Wanneer je nu een
videootje opstart dan komt er boven het scherm
gedurende een aantal seconden een klein wit

veld met Video downloaden.
Hierop klikken. Veel succes!

Erik Treu.

You tube (video) filmpjes downloaden en bewaren op je harde schijf met RealPlayer

http://eu.real.com/realplayer/
http://eu.real.com/realplayer/


11

HCC Flight Simulator Zeeland       AGENDA INT_MP-vluchten.  2013

NR.                  Datum:                           van:      naar:

183  VFR dinsdag  12 mrt 2013 LFLJ_LIMZ  Courchevel-Levaldigi
183 HERH VFR dinsdag  19 mrt 2012 LFLJ_LIMZ  Courchevel-Levaldigi

184   AIRL dinsdag  26 mrt 2013 LPPR_ LEBB Porto - Bilbao
184 HERH AIRL donderdag  4 apr 2013 LPPR_ LEBB  Porto - Bilbao

185  VFR dinsdag  9 apr 2013 LIMZ_LFMD  Levaldigi - Cannes
185 HERH VFR dinsdag  16 apr 2013 LIMZ_LFMD Levaldigi - Cannes

186  AIRL dinsdag  23 apr 2013 LEBB_LEIB Bilbao - Ibiza
186 HERH AIRL donderdag  2 mei 2013 LEBB_LEIB  Bilbao - Ibiza

Hallo Erik,

Bedankt voor de uitgebreide reaktie. Hoop
dan a.s. donderdag kort stukje over Saba-airport te
laten zien. De link naar PW sceneries net bekeken.
Daar zitten voor mij heel interessante sceneries
bij. Ga ik downloaden. Leuke tip!!!

Had al wat freeware scenery voor fs9 van
o.a.Martinique en GrantleyAdams airport (Barba-
dos). Inmiddels nu ook voor FSX . Maar de PW
sceneries zijn een erg mooie aanvulling denk ik.

Bij de meeste mensen is het Caribisch ge-
bied nog niet zo bekend. Zelf ooit ruim 6 jaar ge-
varen op cruiseschepen van de Holland-Amerika
lijn en in die tijd vele Caribische eilanden bezocht.
Prachtig gebied, al dat water en die mooie grote en
kleine eilanden & stranden. In die periode heb ik

ook mijn interesse voor het vliegen gekregen. Af-
gemeerd in St Thomas was er een landingsplaats
voor watervliegtuigen heel dicht in de buurt. Daar
heb ik van genoten........ In de haven van San Juan
(Porto Rico) lagen we b.v. vlak naast een vlieg-
veld waar continu touch & go aktiviteiten plaats
vonden. Het toeval wilde dat een collega aan
boord ook nog een knvvl-lesboek over motorvlie-
gen bij zich had wat ik mocht lenen ...........
Ergens in 1970 heb ik daarna m'n eerste vliegles-
sen genomen bij de NLS op EHRD (Zestienho-
ven). Toen gebeurde het lessen nog overwegend
op de grasmatten en kreeg je in die tijd nog in-
structies via de seinlamp voordat je kon opstijgen
of landen..........

Graag wil ik binnen onze flightsimgroepen
wat bekendheid geven aan de Caribbean. De

meeste mensen denken aan wat kleine eilandjes
ver weg, maar het gebied is zo groot en omvang-
rijk (ongeveer net zo groot als Europa) dat het
zelfs voor de AIRLINER's interessant is. Voor een
tripje Curaçao naar b.v Trinidad kun je toch beter
een Boeing o.i.d. nemen dan een C172 tenzij je
over erg veel tijd beschikt!

Een korte presentatie SABA kan daar ho-
pelijk aan bijdragen.
m.vr. Groet,

Henk Geelhoed.
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Henk Geelhoed vervolg

Dag Erik,

Wat de Caribbean betreft, ik vond
nog bijgaande foto met de 8P-SHY
bij de aeroclub op TBPB, Grantley
Adams Airport, BARBADOS, het
eiland waar m'n vrouw vandaan
komt. Mogelijk kun je die foto ge-
bruiken.

Zelf een keer het eiland rondgevlogen
onder supervisie van een club-in-
structeur. Je landt daar gewoon op de
grote baan, airliners hebben daar ui-
teraard wel voorrang en dan ga je
even in de holding voordat je een
clearance krijgt om te landen.
Ben ook een keer mee geweest als
co-pilot naar St Lucia op FL100, een
trip waar ik echt heb genoten en voor
het eerst kennis maakte met GPS.

Als je dan boven de wolken vliegt zie
je die wolkenschaduwen op het water.
Als het dan ook wat hazy is, lijken
die schaduwen net eilanden. Zo'n
GPS sluit dan misverstanden uit!!

groet,
Henk

Het uitwisselen van sites voor
interessante video’s is ineens
helemaal in binnen de club. Ik
geef hieronder een aantal links.

De eerste, nadering van een A380 op
San Francisco, kreeg ik van mijn zwa-
ger. Professioneel gefilmd. In full
screen afdraaien. (Even kopieer plak
met het website adres, anders doet ie ‘t
niet).

http://www.wimp.com/approachlanding/

Dirk Vincent kwam toen meteen met
een tweede filmpje over het opstarten
van de 737 van de Baltic Flying School,
waarvan wij er al een gezien hadden.
Heel interessant.

http://www.youtube.com/watch?v=Z0Fymh
hO8yw&NR=1&feature=endscreen

Joost Visser kwam met het opstarten
van een King Air 90 met ATC commu-
nicatie in het Spaans. Dat is ook niet
nix, schreef hij. Zeker indien je de pi-
loot een tien minuten aan allerlei din-
gen ziet sleutelen zonder uitleg daarbij.
Dat boezemt ontzag in.

http://www.youtube.com/watch?v=JqJB8kh
nwqE

En dan nog deze. Zweefvliegen met een
alternatief landingsgestel. Ingezonden
door Peter Lansbergen.

http://player.vimeo.com/video/39325401

Het begint allemaal normaal. Maar
dan….

http://www.wimp.com/approachlanding//%2520
http://www.wimp.com/approachlanding//%2520
http://www.youtube.com/watch?v=Z0FymhhO8yw&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=Z0FymhhO8yw&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=JqJB8khnwqE
http://www.youtube.com/watch?v=JqJB8khnwqE
http://www.youtube.com/watch?v=JqJB8khnwqE
http://player.vimeo.com/video/39325401
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Het resultaat is dat er nog twee bijeenkomsten plaats
vinden in de Open Hof. Een op woensdag 3 april en de
laatste van dit seizoen op woensdag 1 mei. Maar niet
meer in de kelder. Daarna gaan de airliners met zomer-
reces. De draad wordt weer opgepakt op woendag 4
september.

De vluchten op maandagmiddag zoals door Oscar opge-
zet gaan voorlopig in de ijskast. Te weinig belangstel-
ling. Maar dat kan veranderen als er verschillende
737-cursisten door hun eindexamen heen zijn en de
workload wat minder is geworden. Vergis je niet in de
hoeveelheid werk.

Bob van Arend meldde een programma waarmee je
veel realisme kunt toevoegen aan het vliegen o.a. tur-

bulentie. Maar de officiële naam ontbrak. Het combi-
neert niet goed met Ezdok en TrackIR.

De problemen met FSHost en niet kunnen inloggen blij-
ven in alle varianten bestaan, hetgeen voor Leen Ista
het naderen van de uiterste geduldgrens  betekende.
En het alternatief van multiplayer vliegen op de stan-
daard mogelijkheid in FSX kan niet meer want Micro-
soft heeft hier de stekker uitgetrokken. Trouwens dat
was ook niet zonder problemen. Oscar, Peter L. En Kees
R. Zijn elke keer aan het testen. Het gaat nog wel tot
september duren voor het draait. Het is een program-
ma van een internationaal collectief, waarbij vele men-
sen een steentje bijdragen. Dat soort dingen gaan niet
snel.

De rest van de avond was 737, 737, PMDG, PMDG.
Vragen? Ja vele. Eigenlijk allemaal te gedetailleerd en
te technisch om in dit verslag te behandelen. Er zijn
twee mogelijkheden: Of je doet mee aan de cursus,
maar die is volgeboekt of je maakt veel aantekeningen
tijdens de bijeenkomsten. Er werden veel aantekenin-
gen gemaakt.

Er was één onderwerp dat wat algemener was. Wan-
neer zet je anti-icing aan? De temperatuur is niet eens
het belangrijkste. Vooral vocht is doorslaggevend. Bij
een temperatuur lager dan 10 graden en veel vocht
(mist, regen, laag hangende bewolking) moet anti-icing

aan. Peter M. schilderde een plastisch beeld van wat er
kan gebeuren bij ijs op de schoepenraderen. Waar een
groepje van een man of vijf uitgebreid op doorborduur-
de. Rampen inspireren altijd. Besloten werd dat de vol-
gende cursus over rampen gaat (geintje). Laat Klaus het
maar niet horen. Die denkt wel een paar scenario’s uit.

Daarna de vlucht van Luxemburg naar Hannover. De
cursisten konden hierin duidelijk de verschillende
‘flows’ herkennen. Beeldend dit alles. En voor de lief-
hebbers nog een afbeelding van Primery Flight Display
en Navigation Display bij het begin van de vlucht.
Prachtig toch al die meldingen!
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Erik,

Eerst m'n bewondering voor hetgeen je allemaal op
je nek haalt met de Notam's. Voor mij geldt dat ik
wat meer geïnteresseerd ben in het hoe en waarom
van het vliegen wat ik ook in jouw artikel bespeur.
Vandaar dat ik ook aandachtig zulke stukken door-
lees en waardeer.

Naar aanleiding van je stuk over AoA etc. in Notam
177 zou ik graag een paar kanttekeningen maken.
Begrijp mij goed, dat is NIET bedoeld als kritiek
(theoretische scherpslijperij!) maar om ons geza-
menlijk over deze (toch moeilijke) materie te ver-
diepen en een juist beeld te krijgen.Hoewel mijn
ervaring is dat men niet erg geïnteresseerd is in de
technische dan wel theoretische kanten van het
vliegtuig. Het hoe en waarom.
Ik spring wellicht van de hak op de tak op jouw ar-
tikel, maar dat is niet zo belangrijk.

1) In de tekening van E.Lavermans is de pijl niet de
lift. Die pijl is de resultante van alle dynamische
krachten die op de vleugel werken :
Horizontaal: de trekkracht (motor) en de luchtweer-
stand (drag).
Verticaal: het gewicht en de lift.

De lift staat altijd verticaal omhoog als tegenkracht
van het gewicht (G) van het toestel. Op internet
kom je verschillende weergaven tegen voor het be-
grip "Lift" . In dit stukje is de lift de verticale ont-
bondene van de resultante. De resultante staat altijd
loodrecht op de koorde van het vleugel profiel.  Zie
de volgende figuren.
Bij vergroting van de Angel of Attach (AoA) uit de
optimale stand neemt de drag toe en wordt het
evenwicht van krachten verstoord. De oplossing

hiervoor is, of meer vermogen toevoegen of snel-
heidsverlies accepteren. Dat betekent dat de krach-
ten in het horizontale vlak in evenwicht komen.

2) De Pitts Special. Bij een verticale stand van de
vleugels is er geen lift meer, maar wèl het gewicht.
Het resultaat: Het vliegtuig volgt een kogelbaan en
valt neer, meer of minder ver, afhankelijk van de
beginsnelheid. Dat leert de 1ste wet van Newton.

3) De motor van de Wright brothers was een 28-42
HP motor bij 1325-1500 RPM. Noch van de Cessna
noch van de "kites" van de Brothers weet ik het ge-
wicht. Maar ik denk zo dat de verhouding
gewicht/vermogen toch in het voordeel van de "ki-
tes" uitvalt. En hun zelfgemaakte houten propeller
had ook zeker niet het rendement van die van de
Cessna. Laat staan de vleugels.

4) De uitdrukkingen : power = altitude dan wel gas
= hoogte zijn hetzelfde. Wil je het gewicht van het
toestel omhoog brengen dan kost dat Arbeidsver-
mogen van plaats. Niets voor niets!
Dus of meer vermogen toevoeren ofwel snelheid
opofferen! (Voor zover mogelijk! Stall?) Een van
de twee.
Verandering van Pitch naar een grotere AoA levert
meer drag. Verlies van snelheid.
Verandering van Pitch naar een kleinere AoA levert
snelheid op. O.a. door het vrij komen van Arbeids-
vermogen van plaats.
Een zin : Pitch =  airspeed cq neusstand  =  snelheid
is te algemeen gesteld. Zie boven. Geldt alleen voor
kleinere dan optimale invalshoek.

5) Jammer genoeg gaf je bij die formule van Kutta
niet de dimensies. Een meer gebruikte en duidelij-
ker formule luidt:

L = C 1/2 Ǫ V² S

waarin L = Lift, C = eigenschap vleugel profiel, Ǫ
= luchtdichtheid, V = luchtsnelheid, en S = vleugel-
oppervlak. Uit deze formule blijkt het grote belang
van de luchtsnelheid (v²).

Wellicht komt het nog
eens ter sprake.

Met vriendelijke groet,

D. Gooris
digo@Zeelandnet.nl

mailto:digo@Zeelandnet.nl
mailto:digo@Zeelandnet.nl
mailto:digo@Zeelandnet.nl
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De lay out van de Notam is geheel ver-
nieuwd en dat komt eigenlijk door Ron Ko-
nings. Dat zit zo: Hij vond dat afbeeldingen
midden in de tekst geplaatst het geheel erg
rommelig maakten zodat je elke keer met het
probleem zat: 'Waar moet ik doorlezen?'. En
dat gecombineerd met het eeuwige scrollen
dat we moeten om de hele pagina te overzien,
zeker als de PDF op een 23 inch scherm op
200% wordt geopend. In mijn hart moest ik
Ron gelijk geven, zeker met het laatste artikel
met die tekeningen van het vliegeren, maar ik
had met mijzelf afgesproken dat ik dit pro-
bleem niet ging aanpakken zolang ik nog in dat
fu.... programma 'Word' van Micro....?, Mi-
cros...? moest werken.

Toevallig net op dat moment kreeg ik
de beschikking over een echt lay out program-
ma, een DTP-programma  noemen wij dat, zeg
maar een sterk afgeslankte vorm van Illustra-
tor waar ik vroeger in heb gewerkt. Dus toen
dacht ik: 'Wij gaan dit probleem nu eens in de
kern aanpakken'. En die kern heb ik gevonden.
Een prestatie? Neen. Net zoals wij allemaal
weten dat de kern van de crisisproblemen
doodgewoon ligt bij de banken die doodge-

woon onwillig blijven, waar de politici eigenlijk
niets aan kunnen doen en er dus maar om-
heen draaien, zo was hier de kern na een beet-
je doordenken natuurlijk snel gevonden.
 Waarom maken wij een Notam in A4
staand terwijl ons scherm liggend is? Een erfe-
nis uit de tikhitten-denkwereld. Weg ermee!
Meteen de eerste proefgagina in liggend for-
maat was raak. Keurig een PDF-pagina com-
pleet weergegeven op iets meer dan 100%.
Geen scrollen meer. Als ik een 10 pt letter aan-
houd is alles prima leesbaar op een DTP-
scherm 16 : 9. Op de laptop zal dat iets van
70% zijn en zul je nog iets moeten vergroten.
Maar mijn mogelijkheden zijn nu veel ruimer
geworden. Drie-koloms geen probleem. Vier
koloms kan zelfs ook nog. En met het nieuwe
programma is illustraties en gekleurde tekst-
veldjes invoegen een eitje.

Ik moet het nog verder uitbouwen,
maar ik ga weer fluitend door dit bestaan en
weet van geen crisis. Ik hoop dat jullie het ook
een verbetering vinden.

Erik Treu.
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En de uitsmijter van Klaus…Je zult zo een uitsmijter tegenkomen!


