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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 In ‘basis van het vliegen’ gaan
wij, in artikel nr. 3, vliegen met
het visual flight path van de
flightsim. Net zoals in het circus
gaan wij door hoepels vliegen.
Eigenlijk geen hoepels maar
vierkanten. Er wordt vaak min-
achtend gedaan over deze voor-
ziening maar je kunt er een boel
mee: Het bepalen van de juiste
approach snelheden.

Simon Wijnstra onze Zeeuws-Frie-
se globetrotter is weer thuis na vier
jaar reizen om de wereld. Voor het
laatste stukje kon hij een helicopter
charteren voor de landing op
EHMZ. Bekijk zijn laatste verslag.

Piet Hanse, onze correspondent in
Baskenland komt naar aanleiding van
onze vluchten op Bilbao met een uit-
gebreid verhaal over de Basken.

Henk Geelhoed, onze vaste research
medewerker start een serie van kleine
artikeltjes over ‘weetjes’ in FSX. Hij
start met de Flight Planner.

Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de bijeenkomst van 18
april 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.

Wij hebben geen plan voor deze avond.
Eens kijken of wij ook een avond kunnen volmaken zonder plannen. Wij hebben inmiddels

zoveel plannen gemaakt voor deze avond die in het geheel niet werden uitgevoerd…

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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Alweer een volle bak met 23 man
waaronder Henk Krijnsen als geïnteresseerde
gast. Weliswaar te laat, maar met volle ener-
gie gingen we de vragenronde in. Ditmaal
kwamen de vragen soepel los. Dat is wel van
belang omdat door de meest simpele vraag
er soms de interessantste discussies ont-
staan.

De eerste kwam als opwarmertje
van Jaap den Ouden. Een ‘rondzingende’ mi-
crofoon tijdens multiplayer vliegen; u kent
het wel: irritant  resonerende toon als de mi-
crofoon iets beweegt. De oorzaak kennen
we: geluid uit luidsprekertjes bereikt de mi-
crofoon, dat wordt weer versterkt en komt
uit de luidsprekertjes en bereikt de micro-
foon en…iiiiiieeeee. Als de stem op zich goed
klinkt ligt het niet aan de microfoon. De
boosdoenertjes zijn de luidsprekertjes. Ge-
bruik van een headset schakelt deze meestal
uit. Maar soms is er een keuze. Dat zit in het
specifieke menu voor de geluidskaart of –
chip. Op de taakbalk vind je meestal een klein
luidsprekericoontje. Het witte is voor Win-
dows instellingen. Ook daar is een optie voor
gedetailleerde instelling. Vaak is er ook een
rood luidsprekericoontje. Hiermee kan –zij
het op verwarrende wijze- alles ingesteld
worden. Als derde station is er Teamspeak.
Ook hier is van alles in te stellen. Niet alles
makkelijk, logisch of gebruikersvriendelijk,
maar wie er tijd insteekt krijgt het voor el-
kaar.

Henk Geelhoed zag problemen in de
continuïteit van weergegevens in Real
Wheather. Werd dat voorheen via Jeppesen
(de aloude vliegveldkaartenmaker) binnenge-
haald; het scheen niet meer te werken. Carlo
dook meteen op het net en kon Henk gerust-
stellen. Een ander geconstateerd probleem

kwam later aan de orde en is vermeldens-
waard. Bij grote vlieghoogte kan met Mixture
de CHT (cylinderkoptemperatuur) en EGT

(uitlaatgastemperatuur) beïnvloed worden.
We hebben het uitgeprobeerd en als de Air-
craft Realism op automatische mixture staat
zie je geen verandering. Uitgezet..en voilá: de
wijzertjes bewegen weer.

Leen Ista had kritiek op FS Host. Hij
is niet de enige. Het is nog steeds onmogelijk
voor enkelen om zonder problemen in te log-
gen. We groeien toe naar DAFSim en het is
zaak dat we zo veel als kan hiermee vliegen
op de server zodat op termijn dit de stan-
daard kan worden. Een aardige opmerking
van Dirk (ja, hij kan best aardig zijn hoor!) is
wanneer er iemand in de buurt zit met slecht
ingestelde poorten maar een snellere verbin-
ding iemand anders met alles OK toch de klos
is. We zijn nu al zo lang met dit poortenge-
doe bezig dat DAFSim hopelijk alle frustratie
weg gaat nemen.

Jaap van Liere vroeg voorzichtig of
er ook Boeing vragen gesteld mochten wor-
den!  Dat was wel licht hilarisch..tuurlijk kan
dat. Formeel gezien vliegt de GA tot en met
de standaard 737. Maar zijn vraag over links
of rechts CDU (central display unit?) gebruik
viel duidelijk in de Airlinerhoek.

Ko Dekker had nog een – door Dirk
aangereikte- aanvulling op de komende mp.
Reden om even rond te vragen of iedereen
het begrip ICAO kende. Kijk, zo doen we dat,
niemand weet alles, maar wat we weten de-
len we zonder terughoudendheid.

Ron Konings had ook een en ander
op z’n lever. Een oud probleem heeft een op-
lossing gevonden. Previous Flight zit niet
standaard meer in FS10. Maar de combinatie
van ‘prompt on exit’ ( even vragen of je echt
fs wilt verlaten) en het gebruik van FSUIPC
(waarmee hardware aan fs geknoopt kan
worden) zorgt er voor dat er alsnog een Pre-

vious Flight in de keuzelijst verschijnt. Over-
blijft het probleem van de raamstijlen in de
2d cockpit, die –in tegenstelling tot voor-
gaande fs versies- niet meer weg te krijgen
zijn.  Een suggestie die uitgezocht gaat wor-
den is het compleet verwijderen van de virtu-
ele cockpit. Al met al weer een lekker
zondagmiddagklusje waarvan u de resultaten
ongetwijfeld gaat horen. Wie met een pas-
klaar antwoord komt kan rekenen op eervolle
vermelding door schrijver dezes! Na een vu-
rig betoog over de kwaliteiten van ORBX sce-
nery was het de beurt aan Erik.

Erik Treu liet ons zien dat het niet zo
moeilijk is om goede freeware te vinden en
te installeren. Als voorbeelden een van de
mooie ORBX vliegvelden en het bekende
princess Juliana op St Maarten.  Voor wie er
even induikt ziet de virtuele wereld er ineens
een stuk mooier uit.

                                        Ron Konings

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

Evenementen waar we bij waren
of nog moeten zijn. Vrijwilligers
gevraagd!
23 en 24 maart Gouden Handjes
Vlissingen.
6 juli Hoogvliegerdag en 1,2 en 3
augustus de Zeeuwse Vliegdagen
beide op EHMZ.
Altijd zeer gezellig in prima ambi-
ance en prima voor nieuwe con-
tacten. Met alleen laptop of busje
vol; als we er maar zijn!
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VISUAL FLIGHT PATH
is een voorziening in FSX en ook in
FS9 die in de werkelijkheid niet be-
staat. Voor ons is hij heel nuttig
want wij kunnen daarbij de ap-
proach, het al van verre ingezette
glijpad naar de baan met de juiste
snelheid en de juiste dalingssnel-
heid oefenen. Er wordt wel een
minachtend over gedaan. ‘Vliegen
door hoepels, dat is geen kunst!’.
Nou dat valt best tegen.

Wat je er mee leert is je snel-
heid goed regelen in combinatie met je
pitch en je roll en vooral dat je voor-
zichtig moet sturen. Als je het te wild
doet gaat het mis. Je kunt het instellen
in de flightsim door het venster aircraft
open te klikken en daar visual flight
path aan te klikken.
 Maar we gaan eerst iets anders doen, na-
melijk een ILS-landing maken. In het echt mag
dat nog helemaal niet als je nog VFR (visual
flight rules) vliegt. Het behoort tot het IFR vlie-
gen (instrument flight rules), maar daar trekken
wij ons dus niets van aan.
 Waarom ILS? Omdat je de autopilot het
werk laat doen (lekker makkelijk) en je hoeft
alleen nog maar het gas met de hand te regelen.
En daar gaat het om. Op die manier leer je heel
goed wat de juiste hoeveelheid gas moet zijn aan
het begin van de approach, nog zonder flaps en
in het laatste stukje met flaps. En het is geen
schande om die naderingssnelheden van elke kist
ergens op te schrijven. Je moet ze gewoon in het
koppie hebben op den duur. In het eerste artikel
van deze serie zijn we de stijgsnelheden best
rate of climb en best angle of climb tegengeko-
men en hier kunnen we nu approach speed (het
eerste gedeelte van de approach nog zonder
flaps) en final approach speed (met flaps) aan

toevoegen. Dan hebben we dus vier verschillende
snelheden in ons hoofdje zitten. Als we dan ook
nog de snelheden weten waarbij we het landings-
gestel mogen laten zakken en wanneer we mo-
gen beginnen met de flaps uitzetten, nou, dan
hebben we heel wat in het hoofdje. Ik zeg maar
zo: Alles went. En het wordt ook routine.
 Ga voor een goede uitleg van het ILS (In-
strument Landing System) systeem naar:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_
system
Wat het systeem doet is je precies op de juiste
koers voor de landingsbaan zetten. Hij zet je als
het ware op het rechte pad. En hij zorgt er voor
dat je precies volgens de juiste hoek daalt om op
de drempel van de baan uit te komen. Op de foto
rechts zie je dat je nog niet op de juiste koers
zit. Het middelste gedeelte van de gele pijl is
naar rechts verschoven. Dat betekent dat je naar
rechts moet sturen. De juiste koers ligt rechts
van je. Je hebt ook met de knop links onderaan
de klok, de koers van de baan ingesteld. Die is

ongeveer 240 graden. Dat instellen
hoeft niet super nauwkeurig. De appa-
ratuur op de grond bepaalt je koers
niet de instelling van de gele pijl. Maar
je begrijpt ook dat je behoorlijk in de
war  kunt raken indien je de pijl per
ongeluk 180 graden verkeerd (met de
punt naar beneden) instelt.
 Oké je vliegt naar rechts tot je op
de goede koers zit. Dan vormt de gele
pijl één lijn en hij wijst recht vooruit.
De kunst is nu om je kist precies op die
koers te houden. Nu de juiste hoogte
nog even. Je moet je voorstellen dat de
twee gele ‘blokjes’ links en rechts aan
de zijkant de baan voorstellen. De twee
witte streepjes daaronder dat is je kist.
Je zit nu onder het glijpad naar de
baan. Dat is voor het oppakken van de
ILS ook de bedoeling. Je nadert een
ILS-trechter van onderen. Als je het

van bovenaf doet dan werkt het niet. Je zit nu
onder het glijpad of ook wel glide slope en zou
dus moeten stijgen. Maar dat hoeft niet. De glide
slope is schuin naar beneden gericht dus als je

http://nl.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system
http://nl.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system
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op hetzelfde niveau doorvliegt kom je hem van-
zelf tegen. En dan moet je zorgen dat je de twee
gele blokjes die nu precies in het midden staan
ook precies in het midden houdt. Probeer dat
maar. Je zult zien dat dat helemaal niet meevalt.
Je overstuurt heel makkelijk. Of anders gezegd je
hebt te weinig geduld om het vliegtuig de veran-
deringen door te laten voeren. Daar heeft een
vliegtuig tijd voor nodig. Het is geen auto die
onmiddellijk reageert. Kleine correcties wordt
altijd gezegd. En dat is lastig aan te leren. De
juiste daling doen we eigenlijk niet met de stuur-
knuppel maar met het gas (gas = hoogte). Te
laag gas bij, te hoog gas terug. Met te veel gas is
het onmogelijk de trechter te volgen. Je vliegt er

overheen. Hier een plaatje. De koers is goed
maar we zitten nog iets te laag. De snelheid is
behoorlijk afgenomen.
 Landingsgestel uit en beginnen met de
flaps stap voor stap naar beneden te zetten.
Houd de gele blojes op hun plaats met je gas en
houd de juiste koers met je knuppel. En dan vlak
boven de baan de neus een beetje optrekken
voor de flair. Bij de ene kist moet je het gas he-

lemaal dichtdoen voor de flair, bij de andere juist
weer niet. Dat moet je per vliegtuig proberen. Of
in de manual opzoeken wat ze aanraden. Hieron-
der een afbeelding waar koers en glide slope in
orde zijn. Deze Lancair Legacy landt je met 90
tot 100 kts en full plaps. Heel iets anders dan
een Cessna 172.

 Dit alles op het handje vliegen is behoor-
lijk inspannend. Goede kans dat je helemaal
geen tijd hebt om de snelheden tijdens de ap-
proach en final approach te registreren, laat

staan op te schrijven. En daar was het ons om
begonnen. Eerst die snelheden goed in het kop-
pie krijgen en dan pas de rest. Wij gaan daarom
de autopilot te hulp roepen.
 Ik sta op Bowerman, KHQM, mijn thuisba-
sis en heb in de menubalk van FSX linksboven
‘world’ opengeklikt en daarna ‘map’. Als ik dan
met de muis over de groene trechter ga komt de
frequentie van de ILS vanzelf naar boven. Die is
108.7 en die zet ik in het actieve venster van
mijn nav1 radio. Ik klik de autopilot aan en ook
de app-toets. Meestal zie je dan APP arm staan,

oftewel de autopilot heeft de approach geladen.
Op dit plaatje staat 108.7 nog in het standby
venster, dus even op de witte ‘gepijlde’ toets
eronder drukken. Ik vlieg hier op altitude hold en
heading hold, maar dat moet je zelf even beslis-
sen. Nu is het zaak om vanaf je base leg de
trechter in te draaien. Het is beter dat niet met
een haakse hoek te doen, maar er schuin onder
ongeveer 45 graden in te vliegen. Bij snellere
toestellen kan de draai anders een beetje heftig
worden. En dan is het achterover leunen want de
ILS doet volledig het werk. Nou ja, je moet je
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wielen en flaps nog laten zakken en de snelheid
van dalen met het gas regelen. Ik kan hier van
alles over vertellen, maar zelf doen is beter.
Meerdere keren. En eigenlijk elke dag opnieuw.
Uren maken daar gaat het om. Wacht maar tot je
aan de Boeing 737 begint.
 De klokken die je tot nu hebt gezien zijn
redelijk modern en eigenlijk vrij handig. In de

Cessna 172 zul je nog het oudere werk aantref-
fen. Dat gaat met wijzertjes met een draaipunt
aan één kant. Het is even wennen maar het
werkt hetzelfde. De Cessna in deze afbeelding zit
iets te laag en moet nog flink naar links bijstu-
ren. Als je dit allemaal onder de knie hebt wordt
het tijd om aan de circusattractie van FSX te be-
ginnen: VISUAL FLIGHT PATH. Het vliegen door
hoepels of eigenlijk zijn het als je de standaard
voorziening neemt, rode vierkanten waar je
doorheen moet vliegen. Je gaat die rode vierkan-
ten pas zien als je de ILS-trechter bijna genaderd
bent. En dan is het een fluitje van een cent. Je
kunt dat door de vierkanten vliegen op twee ma-
nieren doen. De autopilot het werk laten doen of
volledig handbediening. Het is zeker interessant
om te zien wie van de twee het het beste doet.
Maar uiteindelijk is de opzet de naderingssnelhe-
den voor de approach en final approach met flaps

uit te dokteren. Dus als je de autopilot ‘aan’ in
dit geval prefereert omdat je je dan beter kunt

concentreren op je gashandel dan is dat prima.

Veel plezier!

Erik Treu
Ik heb er weer een paar! Links naar interes-
sante sites en fraaie video’s.

http://www.youtube.com/watch?V=wFJJbTln2
rM
Het uittesten van de verschillende glijbanen
van een DC10 in de fabriekshal. Dat schijnt
een happening te zijn, die fase in de afbouw.

http://www.youtube.com/user/JerdooFlightX
Deze is speciaal voor Piet Davidse. Formatie-
vliegen met meerdere Carenado kisten boven
ORBX Pacific Fjords. Lijkt de Battle of Bri-
tain wel!

http://www.nl-2000.com/nuke/
Lees hier over NL2000 versie 4 met winter-
landsschap en nachtverlichting langs de we-
gen. Doorgekregen van Gijs Kamerman onze
Zeeland webmaster. De NL2000 versie 4 is
49 GB groot via bittorent te downloaden.
Oké zet je computer maar aan en ga even
iets anders doen.

Real world weather in fsx
Deze even intikken in Google dan kom je
middenin een uitgebreide discussie terecht
over de real world weather functie in FSX,
die niet meer funtioneert. Wat is er mis?
Heeft Microsoft de stekker eruit getrokken?
Iets voor een gezamenlijk onderzoek? Komt
van Henk Geelhoed onze vaste research me-
dewerker.

http://www.youtube.com/watch?v=wFJJbTIn2rM 
http://www.youtube.com/watch?v=wFJJbTIn2rM 
http://www.youtube.com/user/JerdooFlightX
http://www.nl-2000.com/nuke/
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Deze vlucht is dan toch echt
de laatste in deze serie. We
gaan rechtstreeks in 1 keer
door naar Amsterdam want na
4 jaar en 25250 mijlen vliegen
en na deze vlucht  26410 mijl
lonkt de stal.

Vlucht 42  Reykjavik - Amsterdam  (BIKF - EHAM)
Grote stappen snel thuis en aan de koffie.
Maart 2009 verscheen de eerste

vlucht naar Marseille met in die tijd nog
een heel uitgebreid verslag hoe u het
aan diende te pakken. En dan voor drie
verschillende niveaus.  De beginner,
diegenen die gevorderd waren en nog
een categorie die al met de FMC over-
weg konden.  Tegenwoordig hebben
weinigen van de club er moeite mee.
Althans met het navigeren. Na de vlucht
naar Narsarsuaq kreeg ik nog een mail-
tje van een lid die het een ‘rot vliegveld’
vond om te landen. Dat was het ook,
maar daarom had ik dit er ook bij ge-
schreven.
Het blijkt er uit  dat onze tour toch leef-
de mede gezien de andere reacties die
ik mocht ontvangen in de tussentijd.

Ik heb geprobeerd er van alles
wat in te doen:  moeilijke vliegvelden,
makkelijke vliegvelden met hier en daar
een (uitdagend) uitstapje. Soms kon het
ook niet anders met de vliegvelden als
we een oversteek moesten maken over
de oceanen.

Over de stad van aankomst van
deze vlucht hoef ik u weinig te vertellen.
En al helemaal niet over Schiphol.
Als u wilt kunt u zelf overwegen om nog
een tussenlanding te maken op de Faer
Oer eilanden met een klein toestel zoals
een turbo prop of in Engeland, Ierland of
Schotland maar omdat we daar met
multi player vluchten ook al menig keer
zijn geweest sla ik die zelf over. Ook
kunt  u via  Noorwegen reizen. In Noor-
wegen zijn er tevens genoeg uitdagin-
gen op vlieggebied in de bergen.

Zelf heb ik voor deze vlucht de
Boeing 747 genomen hoewel die op

Reykjavik eigenlijk wat te groot is maar
ik vond dat de laatste vlucht toch wel
een eerbetoon aan onze nationale lucht-
vaartmaatschappij mocht zijn.
Eigenlijk had ik de Dreamliner 787 willen
nemen, maar door problemen met de

accu’s in dat toestel was dat niet moge-
lijk.
Ik hoop dat u plezier van deze ‘Round
the World Tour’ heeft gehad en dat u er
wat van opgestoken heeft en als u de
vluchten heeft bewaard kunt u ze altijd
nog een keer vliegen.

Of er nog meer vluchten komen
van deze schrijver? Je zou kunnen den-
ken aan een Noord Zuid vlucht over de
beide Amerika’s en andersom via Afrika
naar Rusland. Er zijn nog zo veel inte-
ressante vliegvelden om aan te doen
Maar voorlopig vind ik het mooi ge-
weest.

Tevens kunt u op internet veel
vinden als u gaat googelen op vluchten.
Er zijn diverse virtuele of bestaande
luchtvaartmaatschappijen die hun roos-
ter op internet hebben staan waarvan u
de vluchten kunt uitvoeren.

Ik ga me zelf weer wat meer
toeleggen op het vliegen met de Heli-
copters en vliegen met kleine airliners in

het  Andes gebergte waar ik in septem-
ber weer heen ga op mijn reis naar Boli-
via waar mijn dochter woont.
 ‘Flying wild Alaska’  is een van mijn
favoriete programma’s op televisie waar
de familie Tweto in Unalakleet hun eigen
maatschappij ERA Alaska runnen en de
gekste dingen tegenkomen die we ook
veel  in de flight sim kunnen nabootsen.
Zodoende ben ik daar de laatste tijd ook
nog wel eens te vinden.

Tegenwoordig is er zelfs uitge-
breide software voor het vliegen met de
Space shuttle van de NASA. De term
‘The sky is the limit’ gaat tegenwoordig
ook al niet meer in de flight sim wereld
op. Ook dit trekt mij, maar dan moet ik
echt heel veel tijd over hebben die ik op
dit moment niet heb.

Kortom de flight
sim barst nog van
de uitdagingen die
niet stil staan bij
het heen en weer
vliegen van A naar
B. Ik wens u nog
goede vluchten in
de toekomst

Met vriendelijke groeten.

De Zeeuwse (Friese) Globetrotter
Simon Wijnstra

Dan bied ik hierbij nog een laatste
beeldverslag aan van deze thuisvlucht.
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OVER EHAM. TOPPA2 A
APPROACH TURNING
FOR SPY

CLEARED TO LAND RUN-
WAY 18C

MAAR DAN BEN JE NOG NIET THUIS!

NOG EEN GELUK DAT IK EEN HELI KON HUREN.
(Treinen hadden weer eens een aangepaste regeling)

OP WEG NAAR MIDDEN ZEELAND BOVEN NEELTJE JANS

NA 4 JAAR EINDELIJK THUIS! (Stevige parasols overigens op EHMZ)
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FSX menubalk (indien verborgen, dan de ALT-
toets aanklikken).
Klik op Flights en kies daarna in menu voor
Flight Planner.
Volg onderstaande stappen :

DEPARTURE  Kies veldcode  van vertrek. Zoek
die eventueel op in het menu.

DESTINATION  Kies veldcode van de bestem-
ming.

VFR = visual flight rules / goed zicht of
IFR  = instrument flight rules / instrumentvlie-
gen onder alle weersomstandigheden.

Direct  GPS

Find Route (klikken). Je ziet nu op het scherm
een directe rode lijn tussen veld van vertrek en
bestemming. Maar de route kan eventueel nog
wel worden aangepast. Je kunt de rode lijn met
de muisaanwijzer verslepen naar willekeurige
punten op de route, zoals andere vliegvelden,
waypoints, bakens, eigen waypoints bijvoor-
beeld je eigen woonplaats.

FLIGHT PLANNING/VLUCHTPLAN
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Om dat nauwkeurig te doen moet je de inzoom
/uitzoomfunktie gebruiken. Als je met de muis-
aanwijzer naar de randen van de kaart gaat zie
je een pijl en kun je de kaart in alle
richtingen verslepen  en op die ma-
nier het gewenste resultaat bereiken.
Alles naar wens, kies dan  SAVE FLIGHTPLAN.

Om het opgeslagen vliegplan  in de GPS te kun-
nen gebruiken moet je het eerst inladen, dit doe
je via het menu Flights --->  Flightplanner  ---->
Load Flightplan.
Zoek het juiste vluchtplan uit  en klik op OK.

Happy Flights

© Henk Geelhoed

Henk Geelhoed heeft vier documenten ge-
maakt die vooral voor de beginnende flightsim-
mers interessant zijn. Het eerste over de
flightplanner in FSX is hier afgedrukt en de an-
dere drie komen in de volgende Notams.
Maar als je erge haast hebt kun je natuurlijk
een mailtje naar Henk sturen met het verzoek
ze vast vooruit te zenden. De andere drie gaan
over toetscommando’s in FSX, toewijzen van
commando’s aan toetsen op je stick of yoke en
vluchtplanning en teletekst (weerpagina’s voor
de luchtvaart). Het e-mailadres van Henk is:

qnhtripleniner@zeelandnet.nl

Er is niet zo lang geleden een geani-
meerde e-mailuitwisseling geweest over
het ‘smoelenboek’. Een goede foto ver-
zorgen voor de diverse aviateurs blijkt
een gevoelig
punt te zijn.
Niet iedereen
kan het afbeel-
den van zijn
wat oudere
hoofd even
goed verdra-
gen. Wat min-
der met uiterlijk
schoon bedeel-
den zoals Leen
Ista en ikzelf
zijn daar wat
langer geleden
al aan gewend
geraakt. Het
commentaar
van Leen op
zijn foto was
interessant en
geef ik hier
even weer:

Beste Erik,

Bedankt voor je foto je wist wel dat ik
fotogeniek ben. Geen misbruik van ma-
ken hoor!
Beste Groeten Leen.

De discussie leidde dus niet tot het ge-
wenste resultaat. En wat doe je met
een discussie die niet verder komt? Je
sluit hem af! Piet Davidse leverde hier-
voor de perfecte uitsmijter:

‘Mama, waarom zien wij er
zo vreemd uit?’

De eerste afbeelding uit een serie van
vier.

mailto:qnhtripleniner@zeelandnet.nl
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Zo begon het.....

In 2007 werd ik door Peter Lansbergen, mijn
latere vlieg-buddy, voor de eerste keer mee ge-
nomen naar de maandelijkse HCC-FLIGHTSIM
club avond in ‘s Heer Arendskerke. In het begin
stond ik er wat afwijzend tegenover daar ik in
principe tegen spelletjes op TV en PC was.
Maar na een paar keer met hem mee te gaan
naar de Flight Sim. avonden zag ik dat het niet
zomaar een spelletje op de PC was maar een se-
rieuze aangelegenheid.

Na een paar keer bij Ron op de simulator
te hebben gevlogen met een Cessna C172 was ik
verkocht. Na het afsplitsen van de groep FS-Air-
liners kwamen de grote kisten in beeld en stond
ik in de rij om mee te doen met de schriftelijke
cursus 2010/2011. Ten tijde ook al geschreven
door Peter v.d. Meule. Deze cursus was geënt

op de PMDG Boeing 737 voor FS9. Tijdens deze
cursus kwam de Ifly Boeing737 uit waarbij meer
instellingen mogelijk waren, dus werd deze aan-
geschaft.

Inmiddels is na het overgaan van FS9
naar FSX de PMDG Boeing 737 NGX geïnstal-
leerd. Eind oktober 2012 was het dan zover, de
door Peter v.d. Meule geschreven en met films
aangevulde nieuwe cursus, voor de PMDG
Boeing737NGX werd voor de cursisten vrijgege-
ven.

Na het examen van de eerste Les 1 begon
met de navolgende lessen het echte werk waar-
bij de theorie een hele kluif was en de films een
enorme ondersteuning. Begin maart kon ik , na
examen van les 5, deze geweldige cursus afslui-
ten. Bij het volgen van de cursus heb ik het vol-
gende vastgesteld :

– Maak een plan voor het tijdstip waarop je voor
een les examen wil doen en werk daar naar toe.
– Het is een enorm voordeel als je een z.g. Bud-
dy heb die gelijk met jouw de cursus c.q. Les
volgt. Je kan elkaar dan ondersteunen en moti-
veren ook als je er een keer doorheen zit.
– Bij het vliegen ga je na iedere les steeds meer
letten op de instrumenten en instellingen en je
kijkt praktisch niet meer naar buiten.
– De mp-vluchten zijn hierbij uitstekende oefe-
ningen om, vooral tijdens het volgen van de
cursus, het geleerde toe te passen.

Kees van Rijswijk

Kees is dus als eerste geslaagd voor deze moei-
lijke cursus. Feestje?

Read the fu… manual!
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De meeste flightsimmers streven er
naar om de ervaring van het vliegen in de cockpit
zo realistisch mogelijk te laten zijn. We trachten
dit te bereiken door geavanceerde vliegtuigtypes
aan te schaffen, door het installeren van scenery
die bijna echt lijkt, dit alles om de werkelijkheid
zo dicht mogelijk te benaderen. Het enige dat
ons vaak dwars zit is de beperktheid van het uit-
zicht vanuit de cockpit. Er zijn een aantal moge-

lijkheden om hierin wat te verbeteren zoals b.v
een item dat in de laatst bijeenkomst in ’s Heer
Arendskerke werd uitgelegd, het weglaten van de
raamstijlen, maar ook EZdok en TrackIR kunnen
een duidelijke verbetering opleveren omdat met
de vooraf ingestelde cameraposities (EZdok) of
hoofdbewegingen (TrackIR) een breedbeeldzicht
gemaakt kan worden dat de realiteit nog meer
benadert.

Eén methode die in statische toestand
meer uitzicht verschaft is gebruik te maken van
meerdere schermen. Dit kan variëren van twee,
of drie tot zelfs zes schermen.

Kan dat zomaar dan? We zijn immers be-
perkt door de uitgangen op onze grafische kaart.
Meestal zijn dat er twee, maar er zijn ook kaar-
ten met zelfs 6 uitgangen.

Met de normaal gangbare kaarten kunnen

VLIEGEN OP DRIE SCHERMEN (en meer)
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we met behulp van wat hulpstukken een situatie
bereiken waarin we meerdere schermen kunnen
aansturen, maar die wel tezamen één beeld ge-
ven. Als we bij een twee uitgangen-kaart twee
schermen aansluiten zonder tussenapparatuur
krijgen we immers twee schermen met hetzelfde
beeld, die wel alle twee  apart zijn te gebruiken
maar dat levert geen verbetering t.o.v één
scherm.

De apparatuur die we hiervoor kunnen
gebruiken zijn o.a. het Matrox systeem en het
ADM (ATI) systeem. Beide systemen geven bij
het gebruik van drie schermen één beeld dat een
veel grotere zichthoek bestrijkt dan een enkel
scherm en dus al weer meer de indruk geeft van
het panorama dat de piloot ziet vanuit zijn stoel.

Er zijn echter wat verschillen in het resul-
taat van beide systemen. Als we een Matrox
TripleHead2go aanschaffen en daarop de heden-
daagse grote schermen met resolutie van b.v
1920x1200 of zelfs meer, aansluiten heeft de
Matrox de beperking dat de uiteindelijke resolutie
niet 5760 x 1200 (3x 1920x1200) wordt maar
niet verder komt in het gunstigste geval dan
5040x1080. Het werken met het Matrox systeem
kan met alle merken grafische kaarten mits ze
voldoende capaciteit bezitten. Er zijn mogelijkhe-
den om met Matrox tot 5760x1080 te gaan,
maar dat lukt alleen bij de weinig gangbare
schermen die op 50 Hz werken. Matrox gebruikt
maar één kaartuitgang en splits daarna het sig-
naal op de Matrox zelf in drie DVI uitgangen. Het
aansturen van de schermen wordt geregeld door
de software van de Matrox TripleHead2go.

De AMD kaarten hebben een eigen sy-
steem aan boord en wel het Eyefinity systeem.
Hiermee kunnen we, weliswaar ook met behulp
van tussenapparatuur, komen tot een resolutie
van 5760 x 1080 of zelfs hoger. Bij het Eyefinity
systeem regelt de grafische kaart het aansturen
van de schermen. Op de twee kaartuitgangen
worden DVI kabels naar twee schermen aange-

sloten, het derde scherm wordt aangestuurd door
een displaypoort die is aangesloten op de, op de
kaart aanwezige HDMI-aansluiting. Aan de dis-
playpoort wordt eveneens een DVI-kabel aange-
sloten. De software van de kaart zorgt er voor
dat de schermen één beeld geven.

De verschillen in zichthoek zijn best aan-
zienlijk. Dit komt doordat bij de Matrox het beeld
verder moet worden uitgerekt om de drie scher-
men te kunnen vullen en dit ten koste gaat van
het panorama aan de randen. Een bijkomend
verschijnsel is dat het beeld t.o.v het AMD-sy-
steem daardoor iets vervormt wat vooral merk-
baar is aan de weergave van de paneldisplays,
maar niet zodanig dat het storend is om er mee
te werken.

Tenslotte nog een korte opmerking over
de apparatuur die moet worden gebruikt voor het
aansturen van zes schermen, hiervoor dient men
een grafische kaart aan te schaffen (AMD) die
voorzien is van zes HDMI schermuitgangen die
elk voor zich als een displayport werken...

Een tweede verschil is de hoeveelheid
geheugen t.o.v. Een ‘normale’ kaart, die van 1GB
naar 2GB is verdubbeld. In een opstelling van 2 x
3 schermen boven elkaar wordt een resolutie
behaald van 5760 x 2160.

Waar moet je op letten als je wilt over-
stappen op meerdere schermen?:
    -   De keuze van je grafische kaart. Deze
hangt af van je keuze voor Matrox of Eyefinity.
    -   De keuze van de kwaliteit van de kaart,
voldoende voor dit gebruik
    -   Let op bij de keuze van je schermen of de
resolutie compatibel is met de capaciteit van je
systeemkeuze (Matrox – AMD). Te hoge resolutie
van je schermen zul je misschien niet kunnen
gebruiken en is dus zonde van het geld. Let er
ook op dat de randen van je schermen de kleinst
mogelijke breedte hebben anders krijg je van die
grote zwarte balken in je zichtveld, dit is bij 6
schermen helemaal van belang.

Conclusie: Het werken met meerdere scher-
men draagt voor mij bij tot een betere bele-
ving van de werkelijkheid zeker tijdens het
vliegen en vooral bij landingen. Meer zicht.
Betere oriëntatie. Overweeg het eens als je
er geld voor over hebt. Het Nirwana voor de
Flightsimmer komt steeds dichterbij.

Bob van Arend

displayport voor AMD

Matrox
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Twaalf cursisten doen mee aan de cur-
sus 737 van Peter M en zullen dus binnen-
kort afgestudeerd zijn. En wat dan?
 Maak je geen zorgen. PMDG heeft een
nieuwe in de maak, waarvan hier de eerste
beelden. Wanneer het verschijnt? Wat de
details zijn? Zijn er nog meer beelden? Kijk
op deze pagina en neem de tijd om deze over-
vloed aan informatie door te lezen.
http://forum.avsim.net/topic/402556-
15mar13-let-the-previews-begin/

Trouwens, Angle of Attick die een uit-
gebreide videocursus (en meer) gemaakt
heeft voor de 737, is ook hard aan het werk
aan een cursus voor de 777. Kijk hier.
http://www.flyaoamedia.com/products/reveal
ed-ginormous-amount-of-777-groundwork-
details/
 En mocht je willen weten hoe de
flightsimulatorgemeenschap inmiddels
denkt over Angle of Attack kijk dan hier.
http://forum.avsim.net/page/index.html/_/rev
iews/737-flight-training-program-from-angl-
r1164

http://forum.avsim.net/topic/402556-15mar13-let-the-previews-begin/
http://forum.avsim.net/topic/402556-15mar13-let-the-previews-begin/
http://www.flyaoamedia.com/products/revealed-ginormous-amount-of-777-groundwork-details/
http://www.flyaoamedia.com/products/revealed-ginormous-amount-of-777-groundwork-details/
http://www.flyaoamedia.com/products/revealed-ginormous-amount-of-777-groundwork-details/
http://forum.avsim.net/page/index.html/_/reviews/737-flight-training-program-from-angl-r1164
http://forum.avsim.net/page/index.html/_/reviews/737-flight-training-program-from-angl-r1164
http://forum.avsim.net/page/index.html/_/reviews/737-flight-training-program-from-angl-r1164
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Richard Netto zat zo nu en dan met een volle-
dig uitvallen van zijn CH-controls, waarop toch niemand
een pasklaar antwoord wist. Hij kon wel pasklaar ant-
woorden op de vraag of Windows 8 het goed doet sa-
men met FSX. Die combinatie is prima. De combinatie
van Windows 7 met FSX was al prima, maar Windows 8
voegt toch wel iets toe buiten FSX om. Sneller in Win-
dows taken en een stroomlijning in het APPS-gebeuren
o.a. Zeker het overwegen waard indien je toch aan een
nieuwe computer begint. De vraag van Dick Gooris
waarom zijn schermen op zwart gaan al meteen na het
commando ‘fly now’ kon niet beantwoord worden.
Daardoor kwamen wij terecht bij vraag: Is het volledig
deïnstalleren van FSX en opnieuw installeren de oplos-
sing en wat is dan de beste manier? Er waren twee me-
ningen: Echt elk spoortje van FSX verwijderen. Vooral
van te voren ook alle addons verwijderen en de tweede
mening: Dat hoeft helemaal niet. Gewoon de installa-
tie-DVD erin en dan kiezen voor deïnstallatie. Zeker niet
voor repair. Dan loopt FSX hopeloos vast. Bij voorkeur
toch wel al je opgeborgen files (fligtplans) ook deleten,
maar bewaar ze dan eerst ergens anders. Later kan je
dan al je addons easy going weer installeren. Het wordt
dan makkelijk weer opgepakt. Veel steun kan je hebben

van een PDF-file: fsx.guide.pdf te vinden op AVSIM een
door professionals gemaakt boekwerkje over het goed
laten draaien van FSX. Net verschenen en er is nu al
een update. Een hot item dus. Heavy stuff.
Werkt  Ezdok ook goed als je een beeld over drie scher-
men hebt? Er volgt een verslag van een ervaringsdesku-
dige. In deze Notam staat al een stukje over drie
schermen van Bob van  Arend.
 De discussie over een nieuwe locatie werd
steeds ingewikkelder. Dit was de tweede stemming
over dit onderwerp en die viel dit keer uit ten gunste
van Arendskerk. In elk geval weten wij dat wij Het Open
Hof niet meer zo zien zitten. Arendskerk of een nieuwe
locatie in Vlissingen? De volgende keer valt de stem-
ming weer anders uit doordat weer anderen aanwezig
zijn. Hier wordt de besluitvaardigheid van een politicus
verlangt. Oscar komt 1 mei met een beslissing.

Spaghetti. Peter M. Kwam met een uitgebreide video
over spaghetti. Hij zal deze in de dropbox van de cur-
sisten plaatsen en anderen mogen hem overzetten op
een USB-stick. Wat je dus niet moet doen is je flight-
plan in FSCommander saven inclusief de SIDS en
STARS en daarna in de FMC weer een SID of STAR
eraan plakken. Dan heb je spaghetti. En verder, als je
een veld nadert met bijvoorbeeld twee banen dan
moet je dus echt vier vluchtplannen maken met be-
hulp van de kaarten. Peter is niet te vermurwen.
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BASKENLAND
Piet Hanse schreef: "Ik heb vernomen
dat jullie op Bilbao gaan vliegen. De
stad waar mijn vrouw vandaan komt.
Het zal je niet verbazen dat als ik Bil-
bao hoor of lees mijn interesse direct
gewekt is.
Al meer dan 45 jaar kom ik in Bilbao
en heb de stad zien veranderen van
een industriestad in een dienstverle-
nende stad. Wat de stad ze-
ker goed heeft gedaan. Met
name door de komst van
een Guggenheim museum.
Veel mensen zullen de stad
niet kennen maar misschien
ook niet de Basken. Over de
Basken heb ik dit artikeltje
geschreven om ze een beet-
je te leren kennen.
Misschien kun je er iets mee
doen voor de NOTAM."

Officieel heet het de Autonome Gemeen-
schap Baskenland. In het Baskisch Eusko Au-
tonomia Erkidegoa. In het Spaans Comunidad
Autónoma del Pais Vasco. Kortweg:
in het Nederlands: Baskenland
in het Baskisch:   Euskadi
in het Spaans:   Pais Vasco

Het is één van de 17 autonome regio’s van
Spanje. Andere autonome gemeenschappen
zijn onder andere: Andalusië, Aragon, Astu-
rië, Castilië-La Mancha, Castilië en Leon, Na-
vara  etc.

Baskenland ligt in het noorden van Spanje
aan de Golf van Biskaje. De definitie van het
Baskenland is wel eens omschreven als kleine
dalen tussen bergen. In het Baskische land-
schap lijkt alles binnen handbereik te liggen,
alles is gemaakt op de maat van de mens die
er woont. Het is een huiselijk landschap in
allerlei schakeringen groen, steile kusten met
ondiepe inhammen en bergkammen be-
groeid met beuken-, eiken en naaldbossen.
De inwoners zijn eeuwenlang zeelieden, boe-
ren en herders geweest. De hoofdstad is Vi-
toria, in het Baskisch Gasteiz. De grootste

stad is echter Bilbao, in het Baskisch Bilbo.
Het eigenlijke Baskenland (Euskal Herria) is
groter dan alleen de regio (Euskadi) in Span-
je. De regio Euskadi bestaat uit de provincies
Biskaje, Gipuzkoa en Alava. In Spaans Basken-
land wonen zo’n 2,7 miljoen Basken.
In historisch en cultureel opzicht omvat het
Baskenland ook de Autonome Gemeenschap
Navarra in Spanje en het Franse Baskenland
dat bestaat uit de provincies Labourd, Neder-
Navarra en Soule. De Basken genoten onder
de Franse en Spaanse koningen vaak een gro-
te mate van autonomie. Maar door de eeu-
wen heen werd dat steeds meer aangetast,

totdat het gebied werd opgenomen voor een
deel in de Spaanse staat en een deel in de
Franse staat.

Oude geschiedenis
De oorsprong van de Basken is in nevelen ge-
huld. Hun taal (Euskera) is dermate afwijkend

en niet of nauwelijks verwant aan bestaande
talen, waardoor de Basken niet gerekend
worden tot de bekende Europese volkeren,
zoals de Kelten en de Germanen. Onder Kel-
ten wordt een verzameling volkeren verstaan
die de Keltische taal spraken. Vanuit Centraal
Europa verspreidden ze zich over vrijwel ge-
heel Europa.
Voor Germanen geldt hetzelfde hoewel hun
verspreidingsgebied zich uitstrekte van de
Rijn in het westen tot voorbij de Wisla in Po-
len in het oosten en van de Donau in het zui-
den tot Scandinavië in het noorden. De
woorden Kelten en Germanen zijn eigenlijk
een taalkundig begrip. De Baskische geschie-
denis zoals wij die kennen gaat terug tot één
eeuw voor Christus, toen de Basken met suc-

ces weerstand boden tegen de Romeinen.
Tijdens de Romeinse bezetting hebben de
Basken dapper stand gehouden en altijd hun
grondgebied weten te beschermen. Wellicht
is dit ook de oorsprong van de drang en de
ideologie om een autonome staat te willen
hebben. De Basken zijn in de periode van de
3e eeuw tot de 5e eeuw na Christus bekeerd
tot het christendom, waarna in de 6e eeuw
een nieuwe invasie door de Visigoten met
succes kon worden afgeslagen. De Visigoten
die door de Hunnen uit hun gebied in de Bal-
kan werden verdreven mochten zich met toe-
stemming van Romeinse keizers vestigen in
Auquitanië. Het gebied in Frankrijk tussen de
Garonne en de Pyreneeën. De Hunnen waren
een confederatie van nomadenstammen af-
komstig uit Centraal Azië berucht om hun
wreedheden onder leiding van Attila de Hun.
In de 8e eeuw konden de Basken met succes
verhinderen dat de Moren het Iberisch
Schiereiland volledig in handen kregen. ‘De
Moren’ was de benaming van een islamiti-
sche bevolking die voornamelijk bestond uit
Marokkaanse Berbers en Arabieren.

In de Middeleeuwen wisten de Basken een
redelijke staat van autonomie te handhaven.
Biskaje wist onbezet te blijven in de periode

Baseliek Bilbao

Carlton Bilbao
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van 1093 tot 1370, waarna het een onder-
deel werd van het koninkrijk Kastilië waartoe
ook Gipuzkoa en Alava behoorden sinds res-
pectievelijk 1200 en 1332. Aan het einde van
de 15e eeuw ontstond het Koninkrijk Spanje,
doch de Basken hielden hun eigen cultuur,
bestuur en wetten. Pas in 1876 wist Basken-
land niet langer tegenstand te bieden aan de
veroveringen van Koning Alfons XII. De vorst
dwong de Basken de Castiliaanse taal en ge-
woonten over te nemen.
In 1936 barstte in Spanje de burgeroorlog los,
na de opstand van generaal Francisco Franco
kende de republikeinse regering de Basken
autonomie toe. Dit was de beloning voor de
Basken daar zij Franco hadden geholpen om
de monarchie omver te werpen. De vreugde
was echter van korte duur, tussen 1937 en
1939 werd het Baskenland en de taal het Eus-
kera officieel ontbonden en verboden. Het
ging zelfs zover dat Franco alle Baskische
schoolboeken liet verbranden, en dat zelfs
kinderen geen Euskarische naam meer moch-
ten krijgen. Pas in 1960 streek Franco zijn
hand over het hart en mochten bij hoge uit-
zondering kerkdiensten in het Baskisch wor-
den gegeven en radio-uitzendingen in het
Baskisch worden uitgezonden.
Pas in 1979, 4 jaar na de dood van Franco
mocht er weer onderwijs worden gegeven in
het Baskisch, in het jaar dat daar op volgde
kregen Basken een eigen parlement en werd
het Euskera door de Spaanse regering erkend
als tweede nationale taal in de Baskische pro-
vincies.

Vlag van Baskenland
De vlag van Baskenland wordt in het Baskisch
“ikurrina” genoemd. De vlag werd in 1894
ontworpen door de broers Arana, de oprich-
ters van de Baskische Nationalistische Partij
(PNV), en was in eerste instantie bedoeld als

vlag van de provin-
cie Biskaje. In 1933
werd de vlag offici-
eel aanvaard door
de Baskische rege-
ring. Tijdens het
bewind van Franco
was het vertoon van de ikurrina streng verbo-
den. De rode achtergrond symboliseert het
Baskische ras. Hier overheen ligt een groen
Andreaskruis, dat de eik van Guernica symbo-
liseert, en daarmee de oude rechten die de
Basken van oudsher genoten (de zogenaam-
de fueros). Hier overheen ligt een wit kruis,
het symbool van de christelijke godsdienst.

De ETA
ETA staat voor Euskadi Ta Askatasuna wat in
het Nederlands betekent Baskenland en vrij-
heid. De ETA ontstond aan het begin van de
jaren vijftig. In deze periode werden de Bas-
ken onderdrukt door de dictatuur van Fran-
co. Franco probeerde de nationalistische
gevoelens van de Basken de kop in te druk-
ken. Onder meer door hen te verbieden in
het openbaar hun eigen taal te spreken, en
door Baskische intellectuelen gevangen te
nemen. Een aantal jonge leden van de PNV
richtten in 1952 uit onvrede over het beleid
van Franco de ETA op. Aanvankelijk was dit
een vreedzame beweging. Er werd vooral ge-
discussieerd op de universiteit van Deusto in
Bilbao. De beweging nam overigens pas op
31 juli 1959 de naam ETA aan. Voor die tijd
luidde de naam EKIN, een Baskische term
voor “in actie komen”. Franco slaagde er on-
danks zijn onderdrukkingspolitiek niet in de
gevoelens van nationalisme in het gebied de
kop in de drukken. Een verklaring ligt hierin
dat Baskenland al eeuwen een autonome re-
gio is en veel Basken ontzettend trots zijn op
de wijze waarop ze in het verleden hun land

verdedigden. Romeinen en Vikingen slaagden
er vroeger ook niet in om de Basken te on-
derwerpen.
Nadat Franco in 1975 was overleden, bleef
de ETA, ondanks het feit dat de onderdruk-
king afnam, strijden voor volledig zelfbestuur.
Spanje herstelde in 1975 de democratie en
Baskenland kreeg hierna een eigen parle-
ment, politiemacht en een grote mate van
zelfstandigheid. De Basken mochten vanaf
die tijd veel zelf bepalen op het gebied van
onderwijs en belastingen. De taal van de Bas-
ken, het Euskera, wordt sinds die tijd dan ook
op vrijwel alle scholen in het gebied onder-
wezen.

Voor de harde kern van de ETA waren de ver-
anderingen ten opzichte van het Franco-tijd-
perk echter niet voldoende. Het streven bleef
volledige autonomie. Dit leidde tot een bloe-
dige strijd die tot op de dag van vandaag
voortduurt. In de loop der tijd werden vele

tegenstanders van het Baskisch zelfbestuur
door de ETA uit de weg geruimd. Geschat
wordt dat ongeveer zo’n 800 mensen zijn
overleden als gevolg van gewelddadige ETA-
acties.
Hoe groot de ETA precies is, is moeilijk vast te
stellen. Ook is de vraag in hoeverre de groe-
pering grip heeft op haar leden vrijwel niet te
beantwoorden. Volgens schattingen van de
Spaanse politie is de harde kern van de ETA
niet groter dan ongeveer zestig personen.
Hieronder zitten echter vele kleine cellen die,
vaak zonder het van elkaar te weten, actie
voeren. Voor de Spaanse overheid maakt dit
onderhandelen erg moeilijk.
Het draagvlak voor de ETA is in Baskenland
momenteel niet erg groot. De Baskische poli-
tieke partij Herri Batasuna (eenheid van het
volk) werd gezien als de Politieke vleugel van
de ETA. De partij werd in 1978 opgericht en
behaalde tijdens de eerste verkiezingen der-
tien procent van de stemmen. In 2003 werd
de partij verboden vanwege haar banden
met de ETA. Daarna is de BILDU-partrij opge-
richt met min of meer dezelfde idealen.
Enkele jaren geleden werd door officiële in-
stanties geschat dat de ETA de steun had van
ongeveer twintig procent van de Baskische
bevolking. Volgens sommige waarnemers is
de steun voor de ETA de afgelopen jaren ech-
ter fors afgenomen. Steeds meer Basken zou-
den de moordaanslagen zinloos vinden en
best tevreden zijn met de huidige zelfstandig-
heid.

Piet Hanse,
onze correspon-
dent in het Baski-
sche Kepa.

Puente-Colgante Bilbao
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Met half elf dacht ik redelijk op
tijd te zijn in het atrium van Ter Reede
in Vlissingen. Niet dus….de vaste demo-
ploeg van onze Flightsimclub zat al vol-
op in de lucht of in ieder geval achter de
joysticks. Peter, Jan en Carlo waren er
ook dit keer bij. We mogen echt van ge-
luk spreken dat we door bemiddeling
van Martin onze mooie hobby aan den
volke kunnen tonen.

Het aardige is dat we een breed scala
aan mogelijkheden kunnen laten zien. Van
een enkele laptop tot de uitgebreide GA en
Airliner set-ups. Over belangstelling dus
niets te klagen.

“Maar..Ter Reede is toch een soort
bejaardenhuis of zoiets?“  hoor ik u denken.
En wat hebben wij daar te zoeken? Ter Ree-
de is een woongemeenschap met heel diver-
se leeftijden. En dus heel veel evenservaring
en dito verhalen. Zoals de oudere militair die
vertelt hoe hij vanuit het bommenruim van
een B25 een aantal pakketten moest weg-
trappen op teken van de piloot waarvan hij
nog net de aanwijzende duim kon zien. Wat
is het dan leuk om een B25 op het scherm te
krijgen en de man precies te kunnen aanwij-
zen waar hij vastgebonden zat. Of de oud-
Nieuw Guineagangers die met een Constella-
tion repatrieerden. “Ja zo een was het!”

In de middagen komen de kinderen
met de kleinkinderen. We konden onze
vliegkunsten delen met werkelijk alle leeftij-
den. Ouderen die voorzichtig een bochtje
draaien. De allerkleinsten die niet-begrijpend
en het stuur vastklemmend naar al dat
moois staren.

Natuurlijk zijn we zuinig op onze spul-
len, maar zo’n glunderkoppie dat net boven
het stuur kan uitkijken is ook heel veel
waard!

Ron Konings.

Weekeindje Ter Reede
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Niets vermoedend en goedgehumeurd
vloog Ron laatst in de buurt van  EGUW een
militair veld in Engeland en wilde de kist
even neerzetten voor een kopje koffie. Bij het
overvliegen van het veld was dit wat hij zag.
Inderdaad de toren staat midden op de baan.
Aangezien er gewoon vliegtuigen opstegen
scheen dit de gewoonste zaak van de wereld
te zijn. Even overwoog hij nog de toren de
verzoeken daar te verdwijnen, maar hij is uit-
geweken naar een ander veld. Collega-piloten
geloofden het verhaal niet zodat hij ze advi-
seerde maar zelf te gaan kijken. Zowel in de

standaard FSX-scenery als in Ultimate Ter-
rain X Europe staat de toren midden op de
baan.

 Even nog de regels voor deze cup: Ook
near escapes rekenen we mee anders zouden
er te weinig overblijven. In elkaar gezette
rampen of bijna rampen worden geweigerd.
Trouwens ook als je gewoon stom bezig bent.
Dat kan iedereen.

Erik.

Deadly Disaster Cup HCC Flight Simulator Zeeland
AGENDA INT_MP-vluchten.  2013

185 VFR   dinsdag 9 april
 LIMZ-LFMD Levaldigi - Cannes

185 HERH VFR dinsdag 16 april
 LIMZ-LFMD Levaldigi - Cannes

186 AIRL   dinsdag 23 april
 LEBB-LEIB Bilbao - Ibiza

186 HERH AIRL   donderdag 2 mei
 LEBB-LEIB Bilbao - Ibiza-

187 VFR    dinsdag 7 mei
 LFMD-LFNH    Cannes - Carpentras

187 HERH VFR dinsdag 14 mei
 LFMD-LFNH Cannes - Carpentras

188 AIRL    dinsdag 21 mei
 LEIB-LFLC Ibiza - Clermont Ferrant

188 HERH AIRL donderdag 30 mei
 LEIB-LFLC Ibiza - Clermont Ferrant

189 VFR    dinsdag 4 juni
 LFNH-LFHP Carpentras - Loudes (Fr.)

189  HERH VFR donderdag 13 juni
 LFNH-LFHP Carpentras - Loudes (Fr.)

Voor de VFR-vluchten verlaten we na
vlucht 189 de Mediterrannee en gaan
verder in Engeland. Andere ideeën zijn
uiteraard welkom.
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De maandelijkse inzending van Klaus Bartusek


