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U krijgt deze NOTAM omdat u zich
heeft aangemeld voor de werk-
groep Flight Simulator van de HCC
afd. Zeeland of omdat u interesse
heeft getoond. Voor intekenen op,
of downloaden van eerdere NO-
TAM’s gaat u  naar HCC!Zeeland
FlightSimulator nieuwsbrieven
Mededelingen opmerkingen en ko-
pij kunt u sturen aan:
eriksonja2@kpnmail.nl

HCC Zeeland Flight Simulator

Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de bijeenkomst van
16 mei 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.

BREEDBEELDVLIEGEN….
Het hoofdartikel gaat deze keer
volledig over vliegen op drie
schermen naast elkaar, het Nir-
wana voor de flightsimmer, zo-
als Bob van Arend het in zijn
artikeltje uitdrukte. Is het ook
het Nirwana? Yes! Maar combi-
neert het ook met Ezdok? H’m.
Je perspectief is drastisch ver-
anderd en daar is Ezdok niet
helemaal op ingesteld. Toch
maar liever een Head Tracker?

Simon Wijnstra komt met het ver-
slag een vlucht in de Andes dat vijf
jaar geleden ook al in de Notam
heeft gestaan. Met een mooie ARC-
approach als afsluiting. Is dit het
begin van een nieuwe serie ‘Airli-
ners in de Andes’ na vier jaar Glo-
betrotteren?

Programmeren van
je joystick in FSX.
Het tweede artikeltje van Henk
Geelhoed in de serie ’Fijn om te
weten, goed om te bewaren en
bij de hand te hebben.’ Uitprin-
ten misschien? En bij de buur-
man even lamineren die zo’n
machientje heeft? Er volgen er
nog twee.

scenery

Het begint allemaal met terrain
mesh of DEM (Digital Elevation
Model). Maar nu de rest…..

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 stonden wel even raar te
kijken naar die roze koek- en zopie-
tent die zich op onze vaste parkeer-
plaatsen had gevestigd. Iets verder
lopen met m’n tassen en dozen dan
maar. Een van de koffertjes was
strak gevuld met een beamer. Een
mooie gelegenheid deze beamer
eens uit te proberen. Een cadeautje
van Dick Gooris voor de club. Het is
niet nieuw maar heeft wel een pitti-
ge lichtopbrengst en dat kan handig
zijn als we weer eens ‘buiten spelen’
met onze vliegtuigjes.
Overigens is deelname aan de eer-
der genoemde Luchtvaartdagen be-
gin augustus onzeker geworden
door organisatorische toestanden
waar we geen vat op hebben.
Al met al weer een grote opkomst
en dat is elke keer weer een mooie
aanblik.

We begonnen de avond met
een korte presentatie van Roel
Wolf die een analyse heeft gemaakt
van afstanden tot locaties. Dit van-
wege de voorgenomen verhuizing
van de Airliners. Er viel een duidelij-
ke conclusie uit te halen. Als we
kijken naar de verdeling van te rij-
den kilometers komt Arendskerke
als ‘eerlijkst’ uit de bus. Niet een
klein beetje, maar duidelijk. De mo-
gelijkheid die nu open ligt is de eer-
ste donderdag Airliners in 'sHeer
Arendskerke. Dit ligt heel logisch
tegenover de derde donderdag GA.
Het zal niet mogelijk zijn het ieder-
een naar de zin te maken. Maar de
cijfers van Roel geven een eerlijke
verdeling aan.

Bij de vragenronde beet Re-
né Cornelisse het spits af met een
hardware keuzevraag. SSD is lekker
snel voor het systeem, maar de
goede snelle HD telt nog steeds mee
vooral als er grote capaciteit ge-
vraagd wordt. Een combinatie is
‘best of both worlds’. Een i3 is niet
geschikt voor FS, een i5 kan dat
heel goed zijn en een i7 is erg luxe
maar niet altijd per definitie sneller
of beter. Het belang van de video-
kaart is in verhouding minder groot,
al komen er nu sceneries van FS
Dreamteam op de markt die wel
zwaarder op de videokaart steunen.
Het zal eens tijd worden. Een goede
handleiding is te vinden op AVSIM:
FSX_Guide.

We kregen een aardig inkijk-
je in een karaktertrekje van Ko die
problemen zag bij afsluiten van
Windows7. De mededelingen over
nog lopende programma’s duurden
hem te lang. Een leuke discussie
over lopende programma’s en pro-
cessen volgde, met als conclusie dat
er met W7 niks mis is en dat geduld
een schone zaak is!

René Smeding begaf zich
op het pad van ontwerp van ‘na-
vaids’. Deden we dat vroeger in AF-
CAD; nu hebben we ADE (airport
design editor) . De vraag van René
was of het nu echt nodig was om de
SDK (software developer kit) en het
ontwerpprogramma Gmax er bij te
moeten halen om een ILS (instru-
ment landing systeem) in FSX toe te
voegen?

U merkt dat afkortingen zo-
veel als kan worden verklaard. Beet-
je dubbel op dus. Maar er kwamen
ook deze avond weer opmerkingen
over de opvang van nieuwe leden.
We willen voorkomen dat newbees
ons over onbegrijpelijke zaken ho-
ren debatteren in vliegtechnisch
koeterwaals. Een suggestie om een
heel traject van 6 weken (of daar-
omtrent) aan te gaan zullen we
‘meenemen’. Voorop staat dat we
niet gaan ‘pamperen’, en dat nieuwe
vliegers zèlf aangeven in welk on-
derwerp ze verder willen komen.
Navigatie werd vaak genoemd. Wel
is een basis-cursusdag een ‘must do’
voor de beginnende FS vlieger. In-
formatie bij Ron
r.konings11@kpnplanet.nl

We kwamen nog even terug
op het gebruik van sceneries. Een
korte peiling bracht aan het licht dat
weinigen er gebruik van maken.
Daar zijn oorzaken voor aan te wij-
zen: als eerste de angst voor ge-
compliceerde installatieprocedures.
Dat vinden we soms bij gedownloa-
de sceneries.  De meeste commer-
ciële sceneries installeren goed.
Een tweede oorzaak is te vinden in
de slechte behandeling van scene-
ries in FS9. Velen hielden het voor
gezien en de kennis en handigheid
in het omgaan met- is daardoor flink
weggezakt. FSX heeft gelukkig weer
een betere omgangsregeling.
Een derde oorzaak vinden we in de
ongefundeerde angst voor framerate
(beeldsnelheid) verlies door scene-
ries. Bekend is dat sceneries opge-

bouwd uit polygonen (veelhoeken)
met bekleding van textures (pa-
troontjes) een wissel trekt op de
processortijd. Recent nog gedemon-
streerde ORBX omgevingen hebben
bewezen dat het anders kan. De
fotosceneries zoals NL2000 V4 ge-
ven alleen maar platte plaatjes die
gemakkelijk zijn voor de processor.
Het is de 3D (LxBxH) van de gebou-
wen, vliegtuigen en alles wat zich op
het oppervlak bevindt dat de zaak
vertraagt.

Klaus Bartusek vond verschil-
len tussen ‘fullscreen’ en ‘windowed’
vliegen in FSX met XP als bestu-
ringssysteem. Dat heeft te maken
met het al dan niet inschakelen van
DirectX (de brug tussen XP en aller-
lei media software). In fullscreen
wordt DirectX ingeschakeld. Van-
daar.

Het laatste onderwerp be-
helsde de inlogproblemen met FS-
Host. We gaan ons sterk maken
voor gebruik van een ander hosting-
programma zoals DAFSIM zodat in
de toekomst iedereen weer mee
mag vliegen.

Al met al weer anderhalf uur
discussie en informatie. We waren
echt aan de pauze toe. De rest van
de avond verliep zoals gebruikelijk:
vliegen, kletsen en genieten. Met
een afkoelend drankje in de bar als
nazorg..

Ron.

Verslag van de bijeenkomst van 18 april  j.l. in 's Heer Arendskerke
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W    A    U    W   !

Dit is een schermafdruk van vliegen op een
resolutie van 5760 x 1080, drie schermen van 1920 x
1080 naast elkaar. Op een schermafdruk worden de
schermranden weggelaten. Die moet je er even bij
denken. Eigenlijk zou ik iedereen een dergelijke
beeld, een dergelijke manier van vliegen toewensen.
Maar laat ik bij het begin beginnen.
 En alles begint bij Bob van Arend. Toevallig
kwam ik te weten dat hij op drie schermen vliegt en
dat is natuurlijk zeer interessant voor de Notam.
Leuk artikeltje, foto eronder, weer een bijdrage aan
het boek ‘Wie is wie?’ Was een prima artikeltje,
toch? Voor mij was drie schermen alleen maar een

droom. Ik had mijn partner het al eens voorgere-
kend. Nieuwe computer, mijn oude is drie jaar oud,
drie nieuwe schermen, nog wat andere dingetjes om
het nu maar eens helemaal goed te doen, kwam ik
uit op vierduizend euro. Zij nam deze mededeling
gereserveerd op. En waar heeft Bob nu schuld aan
dit alles? Hij bleek precies dezelfde grafische kaart

te hebben als ik: De AMD 5870. Het enige wat ik no-
dig zou hebben was een ‘active’ adapter, aan te slui-
ten op de display-poort met een verloop naar DVI.
Ik had bij aankoop van de computer al een extra

DVI-aansluiting laten plaatsen, dus dat maakt sa-
men drie. Bijzonder blij over deze meevaller kwam
ik thuis van de vergadering en het lukte mij niet om
dit verheugende nieuws voor mij te houden. Maar
verwacht in zo een situatie niet meteen een sponta-
ne reactie van mijn Sonja, want zij doet de financiën
en dat doet ze goed en ik ben thuis de big spender.
 De volgende dag vroeg zij mij toch eens uit
te zoeken wat deze upgrade nu weer zou kosten,
maar dat onder één duidelijke voorwaarde: ‘Is dit
dan het laatste, Erik? En dat zet je dan aan het den-
ken. ‘Open your eyes. Look up to the skies and see’,
is eigenlijk alleen maar te realiseren met nog een rij
van drie schermen er bovenop. Afgezien van de kos-
ten, wil ik dat wel? Drie schermen naast elkaar is al
een behoorlijk bakbeest, dat het gezellige karakter
van mijn werkplaats onder het dak begint aan te tas-
ten. Met totaal zes schermen zit je toch tegen een
muur van glas aan te kijken. Neen, liever niet. Nog
verdere scenery of vliegtuigen. Ik ben niet misdeeld
op dat gebied. En FSX gaat alleen maar steeds langer
staan laden elke keer. Dus beter te leven met de hui-
dige compromis, of anders gezegd, zorgen dat je
geen download-junk meer bent maar nu eens seri-
eus gaat vliegen. Kijk, en een programmaatje als

De proefopstelling

Is this the real life?

Is this just fantasy?

 ………

Open your eyes. Look up to the skies and
see.

Ik heb wat regels weggelaten zoals:
I’m just a poor boy……

Want dat is niet van toepassing.
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REX of de betaalde versie van FSUIPC, dat lukt altijd
nog wel met verjaardagen en zo.
 Dus toen ik op internet ging uitzoeken wat
een en ander ging kosten ging zij ervan uit dat ik
haar absolute voorwaarde had geaccepteerd. Van-
zelfsprekend werd die nog een keer nadrukkelijk
herhaald bij de definitieve bestelling. Oké mannen,
hier zit ik dan met een tamelijk zware machine met
drie schermen, behoorlijk wat software en een extra
laptop voor de kaarten, enz. Een kommervol be-
staan.
 Bij het zoeken op internet heb ik niet geke-
ken naar 1920 x 1200 schermen. Echt te groot en een
te zware belasting voor de grafische kaart. Ik ben
begonnen bij 24 inch schermen 1920 x 1080. Dan val
je toch wel in de prijzen. Beneden de 200 euro per
scherm kom je zeker niet. 23 Inch schermen dan? Ik
kwam uit bij drie LG schermen, 23 inch, net iets on-
der de 150 euro per stuk. Maar eerst werd de active-
adapter van 30 euro besteld om te kunnen proef-
draaien met twee oudere 17 inch schermen met af-
wijkende resolutie. Om een en ander te kunnen
uittesten. Je ziet die proefopstelling op het eerste
plaatje. Het middelste scherm (1920 x 1080) werd
‘opgeofferd’ aan de kleinere twee, het beeld werd
zijwaarsts stevig uitgerekt. Geen gezicht! Op naar de
definieve opstelling.
 Alles besteld. Na een werkdag alles in huis.
De schermen en twee extra DVI-kabels. Ik heb gelijk
mijn Saitek ProFlight stuur (yoke) plus throttle-qua-
drant (een setje) vervangen voor een enkel throttle-
quadrant. Een stuurknuppel had ik al eerder ge-
kocht omdat voor iemand die regelmatig zit te ty-
pen en lay-outen een yoke midden op het bureau te
lastig is.  Meteen maar het extra toetsenbord dat ik
nog had liggen in een soort mini-schuiflade onder
de tafel gemonteerd. Deze is gekoppeld aan de lap-

top erboven. Ik kwam op dat idee door het You Tu-
be filmpje van de nadering van een A380 op San
Francisco. Daar tovert de captain ook met een non-
chalant gebaar een toetsenbord naar voren om de
approach te checken. Erg chique. Je ziet hier een
plaatje van de definitieve opstelling. Sorry dat ik dit
zo gedetailleerd vertel, maar ik voel mij de Koning
te Rijk. En koningen kunnen behoorlijk doorleute-
ren.
 Na een grondige studie van het Eyefinity
programma op de website van AMD, dat is het pro-
gramma dat de instelling van je beeldschermen re-

gelt, verder zorgt voor regelmatige updates en
waarin je ook het overklokken kunt instellen, de
zaak opgestart en het werkte. Zonder al te grote
problemen. De eerste vlucht vanaf KHQM met mijn
favoriete Lancair Legacy. Het eerste dat opviel was
dat de combinatie van 5760 picksels in de breedte
en Ezdok, mijn programma voor het instellen van de
views, ervoor zorgde dat ik aanzienlijk dichter op de
klokken zat. Logisch eigenlijk want een verbreed
scherm werkt als een groothoeklens. Maar in Ezdok
kun je elke view aanpassen. Dacht ik. En dat is niet
helemaal waar. Je moet met het camerastandpunt
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een flink stuk naar achteren. En dan kom je de eer-
ste beperking tegen. Als je te ver naar achteren gaat
kom je de rugleuning van je stoel tegen. Dus vlak
daarvoor moet je stoppen. Bij de Lancair was dit vol-
doende. Ook nog de andere drie belangrijke views
bijgesteld: View van het instrumentenpaneel, blik
naar links en blik naar rechts. Die vier zijn onderge-
bracht onder vier knoppen rondom de hatswitch
van mijn Saitek Cyborg stuurknuppel. Daar zit ook
nog een scrollwieltje voor de trim. Dit is een ideale
combinatie. Alles gaat moeiteloos op de tast.
 Vliegen met die hap! Mijn eerste indruk?
Fantastisch. Super. Uit die paar vluchten in het echt
met een Cessna, betekent voor mij GA-vliegen het
panorama rondom. De ruimte. Dat had ik niet met
een enkel scherm. Nu wel. Piet Hanse zei een paar
Notams terug al dat het beperkte zicht en het daar-
door niet goed kunnen oriënteren op de landings-
baan voor hem het lastigst was. En niet alleen voor
hem. Dat is nu in een keer opgelost. Kijk maar eens
naar de afbeelding hieronder. De PAPI-lichten keu-
rig in beeld terwijl ik de ILS onder een schuine hoek
nader. Die zie je echt niet met een enkel scherm.
 En je ziet ook veel meer. Als een vorst kijk je
neer op al dat geroezemoes beneden. Al die mensjes
die daar beneden hun huisjes hebben neergezet en
hun golffields hebben aangelegd. En nog meer van
dat soort zaken zonder welke wij eigenlijk niet leven
kunnen. Een groot vliegfeest! Met de GA-kisten. De

standaard Cessna 172 leverde ook geen problemen
op. Proberen de raamstijlen zoveel mogelijk te laten
samenvallen met de ‘balken’ in je beeld. Dat lukt
niet altijd. Misschien toch beter om een halfrond
scherm aanschaffen van 1 x 2,5 meter? (Ha, ha).
 Daarna de overstap naar de 737, want dat is
toch heel iets anders. Eerst hetzelfde beeld. Veel te
dicht op het instrumentenpaneel. Flink naar achte-
ren met die camera. Net voor de rugleuning stop-
pen. En toen kwam de verrassing. De knoppen en
schakelaars werkten niet meer! Na heel wat gepuz-
zel kwam ik erachter dat Ezdok beperkt is in zijn
bereik. Als je te ver naar achteren of te ver zijwaarts
verschuift dan doet ie ‘t niet meer. Noodgedwongen
moet je daardoor je views naar voren verder opdelen
in kleinere segmenten. Het zijn er drie geworden.
Ten eerste de pilot’s view, dan je beeldschermen en
ten derde je MCP (autopilot) met nog een goed uit-
zicht over de buitenwereld. Voor de HUD moet ik
nog een aparte maken. Ik moet hier verder nog mee
experimenteren. Misschien dan toch een headtrac-
ker erbij? Helaas ik heb mij thuis op een belofte
vastgelegd en ik moet nu niet meer zeuren. Leven
met de flightsim is uiteindelijk ook een soort huwe-
lijk                                                   Ik heb de drie
views naar voren in de Boeing 737 hier weergegeven,
maar dat kan allemaal nog veranderen. Ik heb het
volledige linkerscherm bij de eerste twee opnamen
weggelaten en ook een flink gedeelte van het rech-

terscherm. Nam anders te veel ruimte in. De cap-
tain’s view staat op de volgende pagina.
 Kortom, er zitten haken en ogen aan. Je kunt
ook Ezdok eruit gooien, maar dan heb je eenzelfde
soort probleem heb ik inmiddels van Wil Blokpoel
gehoord. Dus in de standaard FSX-views en daar
kan je niet veel aan prutsen. Met Ezdok kan je views
van kleinere segmenten maken, waarbij je de essen-
tiële views natuurlijk wel onder knoppen onder
‘duimbereik’ moet wegzetten. Snel kunnen omscha-
kelen is belangrijk. Of een headtracker een oplos-
sing is weet ik niet en kan ik ook niet uittesten.
 Bij de Beechcraft Duke van Real Air moest ik

displays

MCP (autopilot)
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ook een tussenweg kiezen. Een behoorlijk zicht naar
voren en tegelijk je zes belangrijke klokken zien luk-
te niet. Ik kon wel de attitude indicator (het wereld-
bolletje) in beeld krijgen in één view, maar niet de
HSI en de stijg- en daalmeter. En dat is eigenlijk pri-
ma. Niet meer constant op die stijg- en daalmeter
zitten te loeren, die bovendien een na-ijlend effect
heeft, maar naar buiten, naar je horizon. Horizon
zat nu. En naar je wereldbolletje. Dat was de juiste
manier van vliegen hebben wij geleerd en zijn we
inmiddels vergeten. Het went weer heel snel als je
eenmaal moet. Bovendien schakelen tussen view
vooruit en instrumentenpaneel gaat erg snel.
 De pilatus PC12 kreeg ik niet in orde. Ik kan
niet ver genoeg naar achteren. Bovendien, het in-
strumentenpaneel van de PC12 is erg hoog opge-
bouwd. Misschien later nog eens proberen. Het
instrumentenpaneel van de PC12 is niet erg mooi

gemaakt, dus jammer dan.
 Je kunt vanzelfsprekend je primary flight dis-
play en je navigatie display in de 737 apart als 2D
openen, zoals Peter dat vaak doet in de cursus. Hel-
zefde geldt voor de GPS in de Cessna. Houdt er re-
kening mee dat die ook drie maal zo breed
opkomen. Dus eerst aan het begin van de vlucht
versmallen en liefst undocken anders ben je ze kwijt
bij het wisselen van view. Als je hem wegklikt en
daarna weer oproept hoef je niet meer te versmal-
len. Oké, het is puzzelen en slimme oplossingen
zoeken, hetgeen betekent dat we weer diverse fu…
manuals moeten uitpluizen maar dat is voor ons
flightsimmers geen probleem. Toch? En je krijgt er
iets fantastisch voor terug: Breedbeeldvliegen, pano-
ramavliegen. Zo hoort vliegen te zijn. Een brede kijk
op de wereld! De schermafdrukken hier geven het
niet allemaal goed weer. Je schermen staan een

beetje in een hoek ten opzichte van elkaar opgesteld
en dat verandert de zaak ook.
 Oh ja, de framerate. Ik kan niet veel verschil
merken. Niet echt. En nu met drie schermen met
gelijke resolutie lijkt alles ook soepeler te lopen. Wel
had ik in de zijschermen een schokkerig beeld, maar
dat was over nadat ik de framerate had vastgezet op
een maximum van 25. Je moet het maar weten.

- 3 Schermen LG IPS234V-PN  150 euro elk
- 1  Sapphire ACTIVE DP-to-DVI (adapter) 30 euro
- 2 DVI kabels 10 euro elk.

Ik heb jullie weer genoeg stof tot nadenken gele-
verd.

                                                         Erik Treu.

Beechcraft Duke

737 captain’s view



7

Bijgaand stuk heeft zo’n 5
jaar terug al eens in de Notam ge-
staan maar op verzoek van Erik
hierbij een herhaling. Aanleiding
hiervoor is de laatste vlucht ge-
weest van onze Round the world
Tour met mijn opmerking dat ik
weer ging vliegen in de Andes. Erik
stelde als geintje voor dat ik de se-
rie dan kon vervolgen met de titel:
"Airliners in de Andes" en maakte
meteen een nieuw logo. Mooie titel
maar zover zal het niet komen.
Maar als tegemoetkoming dan on-
derstaand schrijven.

Ik heb de vluchten Lima -
Cusco en Cusco - Cochabamba
daarop ook deze week nogmaals
gevlogen mede om te kijken of
e.e.a. klopte. Het eerste stuk naar
Cusco in een Fokker 100 zonder
FMC en de 2e vlucht naar Co-
chabamba in een Boeing 737 -700
PMDG waarvan ik het laatste stuk
met de DME bocht op de hand ge-
vlogen heb. Grotere kisten is niet
aan te raden i.v.m het vliegen in de
bergen.

‘Pap, de vlucht gaat weer niet door.’
Het is half elf ‘s avonds en mijn
vrouw en ik liggen al op bed wanneer
mijn dochter Maaike onze slaapkamer
binnenkomt.  Dat we zo vroeg op bed
liggen komt omdat Maaike ‘s nachts

naar Schiphol gebracht moet worden
om daar om 06.00 te vertrekken met
een vlucht van Iberia Airlines naar
Madrid. Vandaar ook met Iberia naar
Miami en  Delta Airlines neemt haar
het laatste stuk mee naar La Paz waar
ze 5 maanden vrijwilligerswerk gaat
doen.  Althans dat was de bedoeling
maar kennelijk hebben Iberia en Delta
Airlines weer andere plannen.
 Een week eerder zou ze al af-
reizen maar doordat president  Mora-

les van Bolivia de ambassadeur van
Amerika eruit knikkerde besloot Delta
Airlines te stoppen met  vliegen op La
Paz. Gelukkig  had Maaike dit toen
een dag eerder al van haar reisbureau
te horen gekregen en kon ze deze reis

nog omboeken. De stop duurde ook
niet lang en Delta vloog de maandag
daarop al weer naar La Paz zodat de
vlucht van donderdag, waar ze mee
zou gaan, geen probleem zou vormen.
 Echter voordat ze op bed ging
keek ze nog even op de mail waarop
een berichtje  stond van haar contact-
persoon in La Paz die in de krant gele-
zen had dat Delta toch weer niet op La
Paz vloog. Aangezien dit nu pas mid-
den in de nacht was gaf dit toch pro-

blemen.  Een telefoontje naar het
hoofdkwartier van Iberia  in Amster-
dam leerde haar dat ze in ieder geval
tot Miami kon komen en dat Delta
daarna verplicht was haar om te boe-
ken via een andere route.  Dit kon al
op schiphol gebeuren. Om een lang
verhaal kort te maken, we zijn die
nacht eerder weggegaan naar Amster-
dam om haar om te laten boeken waar
we tot de ontdekking kwamen dat de
balies niet voor 06.00 bezet waren.
Rondhangen in de de stoelen van
Schiphol, twijfels van  ga je wel of
niet, want omboeking bleek toch weer
niet te kunnen in Amsterdam, maar
uiteindelijk toch vertrokken omdat ze
het wachten beu was, slechte ge-
moedsrust van pa en ma gezien hun
eigen ervaringen jaren terug in Los
Angeles, twee dagen slecht slapen ze-
ker na een telefoontje dat ze vast zat
in Miami en Delta haar niet wilde hel-
pen, een paar uur later midden in de
nacht een telefoontje dat het toch ge-
lukt was om samen met een Australi-
sche jongen omboeking via Lima te
krijgen.
 De reis die ze uiteindelijk ge-
volgd heeft is van Miami naar Lima,
daar een vlucht genomen naar Juliaca
en daarna een bus naar La Paz. Daar-
bij hebben ze nog vier Fransen op
sleeptouw genomen met hetzelfde
probleem, die afgereisd zijn zonder
gehinderd te worden door ook maar
enige kennis van een andere taal zoals
Engels, Duits of in Zuid Amerika ook

Hoogvliegers (en dalers)

Is ie mooi, of is ie mooi? Fokker 100 van Project Fokker
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handig: Spaans. Eind goed al goed, pa
en ma slapen weer goed en Maaike
heeft daar een fantastisch gastgezin
getroffen.
 En dan kruipt het bloed waar
het niet gaan kan en komt de flight
simmer om de hoek kijken. Op één
van mijn vluchten met de flight sim
was ik in het verleden al wel eens in
La Paz geweest. Het is een bekend
vliegveld dat ook opgenomen is in de
serie ´dangerous tours ´ van IVAO
vanwege zijn hoge ligging in het  An-
des gebergte namelijk op 13850 voet.
Dit was al weer een flinke tijd terug
met de Fokker 100 en in de tijd dat ik
nog wat minder om het op de juiste
manier navigeren gaf dan nu. Sinds
een tijd echter ben ik zoveel mogelijk
bezig met het vliegen van de SIDS,
STARS en Approaches van de diverse
runways. En dit niet alleen met de
Boeing 737 op de FMC, maar ook
zonder FMC op VOR, NDB en met
behulp van radialen en met andere
vliegtuigen zoals de Fokker 100,
Lockheed Constellation of de Hawker
XP 400. Vluchtkaarten voor Zuid
Amerika kun je vrij downloaden via
de website van Vatsim namelijk :
http://www.vatsim.net/charts/. Dege-
nen die beschikken over het programma
Navigraph kunnen ze hier natuurlijk ook
vanaf halen.

Uiteraard heb ik de vlucht van
Lima naar La Paz  nagevlogen met
een tussenstop in Juliaca. Het laatste
stuk niet met de bus zoals Maaike

maar gewoon met de Boeing 737 over
het  Titicacameer heen. Diverse vlieg-
velden in de Alpen hebben naderingen
die op zich al een uitdaging vormen
zoals bijvoorbeeld Innsbruck en Inter-
laken, maar in het Andes gebergte
kunnen ze er ook wat van. Neem bij-
voorbeeld de nadering van Cusco run-
way 29 vanaf Lima. Je moet dan eerst
naar het baken SCO vliegen daarna

naar URC, daar een holding in en van-
af daar 290 gr  backcourse vliegen
over een afstand van 16 mijl dan een
hupje naar rechts maken en je kist vi-
sueel neerzetten. Je moet dan wel don-
ders opletten dat je niet te vroeg naar
rechts gaat want dan zit je op de berg.
 Deze week hebben Teo Slump
en ik gezamenlijk een vlucht uitge-
voerd op ons eigen netwerkje. De

tocht ging van Lima naar Cochabam-
ba met een tussenstop in Cusco. Tota-
le afstand zo,n 600 mijl. Hierbij zit het
venijn hem echt in de staart. De nade-
ring van runway 14 op  Cochabamba
vanuit het noordwesten (transition
point : TEDOK)  kun je op twee ma-
nieren doen namelijk van TEDOK
naar PALOT vliegen (is nu PAROT)
en op een koers van 063 invliegen en
dan een DME bocht van 8 mijl maken.
 Maar de moeilijke manier is:
de dubbele DME bocht te vliegen, na-
melijk vanaf TEDOK doorgaan op
dezelfde heading van 123 naar het
VOR baken CBA  tot op 21 mijl
DME. Dan een 20 mijl DME boog
rechtsom maken rond CBA tot radiaal
243 en daarna hierop invliegen met
een heading van 063 tot op 9 mijl en
dan weer een DME bocht van 8 mijl
linksom maken waarna een VOR lan-
ding te maken is. Een ILS is niet aan-
wezig op runway 14. Neem daarbij
het gegeven dat je nog eens vijf keer
op de verschillende trajecten moet da-
len volgens de vluchtkaart en je hebt
een mix waarbij je de vingers aflikt
als het zweet er al niet opzit.  Doe je
de DME bochten niet goed dan je zit
je op de bergen, vergeet je te dalen of
te laat dan kom je te hoog uit en kun
je de missed approach vliegen die
overigens ook staat aangegeven op de
kaart.Voor degenen onder ons die het
ook eens willen doen hieronder de
gegevens van deze vlucht.

Vertrek uit Lima. Eerst de zee op om hoogte te winnen.
Dan  over de bergen naar Cusco

Nadering op Cusco tussen de heuvels.
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Tot zover het stukje van 5 jaar
terug.

Simon Wijnstra.

Foto genomen in de B737 flight
sim in Brugge. Kan ik iedereen
aanbevelen.

Het eerste stuk gaat van Lima naar Cuzco (SPIM - SPZO)
Start: Lima Airport  (SPIM).   Runway 33
SID: Lima 2 departure (altijd eerst de zee op om hoogte te
winnen voor de bergen)
Transition point:   GATUK
Route: SPIM -  LIM  - UV10  - EGLAS  - UM 668 - ZCO - SPZO
Star Cusco: AKREL1
Transition point:  AKREL  vanaf hier doorvliegen naar URC  en
holding draaien FL 174
Runway 28
Approach:  DESCENT BRAVO.

Het tweede stuk gaat van Cuzco naar Cochabamba (SPZO -
SLCB)
Vertrek Cusco: Runway 10 (kan niet anders want dan zit je
tegen de bergen op)
SID: Ilmox  departure
Transition point: ILMOX
Route SPZO - URC - UV11 - JUL - UA304 - PAZ - UM793 - DA-
KOG - UW677 - TEDOK - SLCB
Star: DESCENT ECHO
Runway: 14
Transition: TEDOK en PAROT
Approach: VOR/DME 2 rwy 14
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Boeing 737 -700 boven het Titicacameer naar Cochabamba

In de DME bocht tussen de bergen.
Denk bij al uw manoeuvres
goed om de hoogte en de afstand van 8 mijl.

Op tijd indraaien dus goed op de instrumenten letten.
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Zo draai je een DME bocht
van 8 mijl . Zie de rode lijn.
E.e.a. op het handje uitge-
voerd. Niet gek voor een
amateur.
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Ga, als je in FSX op de parking
staat naar de menubalk links
boven. Klik achtereenvolgens:
Options > Settings > Controls >
tabblad Buttons/Keys en daarna
is het scrollen. Niet met je muis-
wiel maar met de schuif aan de
rechterkant. Een onvolmaakt-
heidje in FSX.

Zoek onder All events naar het item
dat je voor een joystick-knop wilt
gebruiken en klik die regel aan.
Klik vervolgens op Change Assign-
ment en druk dan op de joystick de

knop in die je hiervoor wilt gebrui-
ken. Je zet bijvoorbeeld Brakes on-
der knop 1. Geef OK. Bij repeat kun
je nog de reactiesnelheid van de
knop indrukken. Er zijn drie stan-
den. Links is voor een enkelmalige
actie (bijvoorbeeld flaps een stap
verder), rechts is volle bak en in het
midden is daar tussenin. Brakes zal

je dus wel helemaal naar rechts
schuiven. Ik geef je hiernaast mijn
instellingen voor de Logitec Extreme
3D Pro.

©  Henk Geelhoed

Programmeren van je joystick in FSX

Logitec Extreme 3D Pro hatswitch - view (pan) 50%

05 - elevator trim down 100%
03 - elevator trim up 100%

01 - brakes apply/release 100%

06 - flaps retract increm. 0%
04 - flaps extend increm. 0%

02 - panel window 3  0%

07 - prop. increase RPM incr. 50%

08 - mixture enrich incr. 50%

09 - prop. Decrease RPM incr. 50%

10 - mixture lean incr. 50%

11 - panel window 4  0%

12 - panel window 2  0%

PS. Als je meerdere knuppels hebt zet dan eerst even de juis-
te knuppel in het bovenste veld voordat je veranderingen aan-
brengt. Scheelt je een boel gepuzzel.
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Scenery, zo ongeveer op een na het
belangrijkste voor ons. Het land-
schap dat wij beneden ons zien. Hol-
landse platte polderlandschappen of
bergen met besneeuwde toppen
links en rechts van ons. Een goede
scenery maakt het flightsim vliegen
echt voor ons. Als de scenery in orde
is tenminste.

Daar kwam ik op doordat ons nieuwe
lid, René Cornelisse opmerkte dat
NL2000 versie 4 eigenlijk tegenviel.
Wel mooi maar alles wel erg plat en
als het om 3D elementen gaat tame-
lijk teleurstellend. René en ik hebben
inmiddels NL2000 versie 4 op een ex-
terne harde schijf, maar het is bijna
50 GB groot. Dus even kopieëren valt
toch tegen.

Als je de ontwikkelingen door de ja-
ren heen van Microsoft Flight Simula-
tion hebt meegemaakt en ook nog
vroeger in de ‘draadwerkjes’ hebt ge-
vlogen vind je deze kritiek onterecht,
maar uit de mond van een nieuwko-
mer is die wel begrijpelijk. Het is alle-
maal plat. Het is Photographic
scenery met enig relief daarin aange-
bracht. En verder een spaarzaam ge-
bruik van 3D stoffering. En dat valt
een beetje tegen. Als je bedenkt dat
NL2000 versie 4 inmiddels meer dan

50 GB van je schijf inneemt kun je ook
uitrekenen hoeveel GB meer een uit-
gebreide 3D stoffering zou kosten aan
ruimte. En ga die 3D stoffering maar
eens maken.

En hoe doet ORBX dat dan, want zij
hebben wel een uitgebreide 3D stof-
fering? Volgens mij passen zij de truc
van misleiding toe. En dat doen ze
zeer geraffineerd. Ook de default FSX
scenery maakt gebruik van deze truc
maar die is te gemakkelijk te herken-
nen. Je maakt gewoon een zekere
stockvoorraad aan huizen, woning-
bloks en b.v. vliegtuighangars (be-
rucht inmiddels) en zet die overal
neer. Maakt niet uit waar. ORBX heeft
dat uitgebreider aangepakt. Ze heb-
ben een veel grotere stockvoorraad
van gebouwen aangemaakt en die
bovendien aangepast aan de huizen-
bouw in de betreffende streek. Dus
verwacht geen Long Island houten
terraswoning in het hartje van Brou-
wershaven. Op deze geraffineerde
manier weet ORBX ons te overtuigen.
Maar ik ben bang indien ik Walter
Sutton, als hij nog leeft, zou meene-
men op een trip over zijn grasbaan-
veldje (WA79) hij onmiddellijk zou
zeggen dat er dus niets van klopt. Die
verroeste golfplatenschuur staat er
helemaal niet! Enz.

Mijn lieve oude huisje in het centrum
van Brouwershaven is eigenlijk nau-

welijks te herkennen in de scenery
van NL2000. Wel de plattegrond. Dus
ik zou zelf dat huisje kunnen tekenen
met behulp van Google Sketch up en
het op die plek kunnen neerzetten.
Mag ook in principe van de makers
van NL2000. Zou het eerste 3D object
in Brouwershaven worden.

Waar NL2000 natuurlijk sterk in is, is
dat alles klopt. Je kunt navigeren op
hun scenery. Huisje-boompje-beestje-
vliegen op kun plattegrond. Zie ook
Notam 170. Geografisch is het in or-
de. En wat is er nu leuker dan deze
manier van navigeren. Op die manier
hebben drie computerschermen
naast elkaar ook zin, want dan kan je
ook echt om je heen kijken. Als je al-
leen maar 737 vliegt op FL32 kijk je
toch niet naar buiten. Je kijkt alleen
maar op de klokken. Niks denigre-
rends bedoeld, maar waarom zou je
dan drie schermen nemen?

Waar NL2000 verder sterk in is zijn de
kleuren van het landschap en bijvoor-
beeld de zandplaten en stroomgeulen
van de Wadden. Voor mij onvolpre-
zen. Als ik vanuit Friesland over de
Wadden Ameland nader met een op-
komend buienfront en lichte regen en
hem dan voor het clubgebouw heb
kunnen neerzetten dan smaakt mijn
biertje aan de gezellige bar ook echt
veel beter. It is all fantasy.

Al dit Bommelliaans*) gefantaseer
houdt mij natuurlijk af van waar het
werkelijk om ging: Scenery! Joost Vis-
ser besteedt in zijn PilotenPost36 uit-
gebreid aandacht aan scenery. Hij
begint met het freeware vliegveld van
St. Étienne en bij dit veld tussen de
heuvels komt hetzelfde romatische
gevoel bij mij boven als bij een vlucht
over de Wadden. Hij noemt het een
sprookjesachtige scenery. Eh, ja, ik
voel ook een soort gezelligheid als ik
over dit landschap vlieg. Let op! Het is
een ‘exe’-bestand en je denkt dan dat
de installatie automatisch gaat. Neen,
dit bestand wordt slechts automa-
tisch in de Addon scenery geplaatst,
daarna moet je het zelf nog even aan
je scenery library toevoegen zoals wij
de laatste tijd meerdere malen heb-
ben besproken.

Met het vliegveld Asturias gaat Joost
er echt tegenaan. Bakens klopten
niet, verkeerstekens ontbraken, en
het hele vliegveld is DDR. DDR-grijs is
bij interieurverzorgers een bekend
begrip. Je denkt dan aan grijze meta-
len liftdeuren in betonnen opberg-
woonblokken. En Joost is deze malai-
se te lijf gegaan met behulp van het
programma Airport Design Editor
(EDA), dat al eerder ter sprake was
gekomen toen René Smeding laatst
een ILS wilde aanbrengen die er niet
was in FSX, maar er wel behoort te

Scenery
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zijn. ADE is een leuk programma en
het is gratis. Het lijkt een beetje op
AFCAD, waarvoor nog een Nederland-
se vertaling is te vinden. AFCAD was
voor FS9 en zover ik het kan overzien
is het uitgestorven. ADE is dus een
ander programma. Er is ook nog ‘Sce-
nery Shortcut’ van Abacus en dat is
ook gratis. Je moet wel officieel boe-
ken, het programma in het winkelwa-
gentje doen, dan krijg je een factuur
van nul euro, plus nog eens via een
jouw toegestuurde email een valida-
tiecode om het te laten werken enz.
En tot in de tijd van hel en verdoeme-
nis zal ik achtervolgd worden door
wervende mails. Hoe belachelijk kun
je jezelf maken. Laat Abacus verder
maar links liggen. Of rechts tegen-
woordig?

Joost heeft LEAS fundamenteel gere-
organiseerd zonder medeweten van
de toch wat tragere Spaanse autori-
teiten. Ach misschien merken ze dat
niet eens. De gewijzigde files kun je
met de PilotenPost36 binnenhalen.

En dan vier Alpenvliegvelden waarvan
Courchevel ons inmiddels bekend is.
De explicatie van Joost is helder ge-
noeg.

En aan het eind van deze toch wel ro-
mantische ontboezeming blijf ik met
een probleem zitten dat ik niet heb
kunnen oplossen. Ron Konings zei

laatst: ‘Scenery moet je zien als een
gaasje, in model gedrukt, de heuvels
en dalen en rivierbeddingen volgend
en daarover heen wordt een texture
geplaatst.’ Een soort pleisterlaag over
het kippengaas, maar dan voorzien
van boompjes en gras en dat soort
dingen. Tot zover glashelder.

Maar wat verder? Wat zijn bijvoor-
beeld begrippen als Landglass? Zeg ik
dat goed? Is er iemand onder ons die
het principe van de opbouw van sce-
nery eenvoudig kan uitleggen? Mag
ik dat vragen? Ik ben al een paar we-
ken op zoek naar een begrijpelijke
uitleg en ik kom niet verder. Als ik
het schrijfwerk moet doen voor een
dergelijk stukje dan is dat vanzelf-
sprekend geen probleem.

Erik

*) Ollie B. Bommel. Maarten Toonder. Zie Wikipedia.

Wegens overcompleet twee
IIyama Prolite 435S 17 inch
schermen. Een van de twee
schermen heeft helemaal links een
dun rood haarlijntje van boven
naar beneden. Is niet hinderlijk bij
het weergeven van approach
plates enz. 9 Jaar oud. VGA + DVI.

Vraagprijs: o,oo euro
Wie het eerst komt, die het eerst
maalt.

Erik Treu

eriksonja2@kpnmail.nl

Wegens overcompleet:

1 Samsung SyncMaster 2433
(niet de BW versie). 1920 x
1080, 23 inch (iets meer ).

Paste niet meer in de nieuwe confi-
guratie van drie schermen. De rand
is te dik en de bedieningsknoppen
zitten aan de zijkant. VGA + DVI.

De prijs? Die was 2 jaar geleden 225
euro. Maar je hebt in het artikel in
deze Notam ook al gezien dat je een
23 inch LG scherm hebt voor 150
euro. Ik vind

100 euro
een reële vraagprijs.

Erik Treu

eriksonja2@kpnmail.nl
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Hieronder een gedeelte van een e-mail  uitwisseling met Jaap van Liere die wellicht voor anderen
ook interessant is:

Dag Jaap,
Ik ben er toch nog even verder ingedoken. Sandaard zit in de PMDG 737 een negental 2D views die
weggezet zijn onder de toetsencombinatie Shift + 1, Shift + 2, t/m Shift + 9. Die views zijn achtereen-
volgens:
1.    2D cockpit (staat al onder F10)
2.    Lower main panel (de twee kleine paneeltjes vlak voor de stuurknuppels, gebruik je niet vaak)
3.    FMC (CDU)
4.    Radiopanel
5.    Fireprotection
6.    Voorste overhead
7.    Achterste overhead (gebruik je eigenlijk alleen om de IRS procedure op te starten)
8.    Lichten + ontsteking (maar is onderdeel van het voorste overheadpanel}
9.    De display die tussen de twee FMC schermen zit (EICAS).
De views die je vaak en ook vaak in haast nodig hebt zijn: 3, 4, 6, en 9.

Nu kan ik mij van vroeger, toen ik de Beechcraft Duke van Real Air installeerde, herinneren dat de
cijfertoetsen 5 t/m 9 nog volledig vrij zijn. Dan bedoel ik niet de cijfertoetsen op je numpad, maar die
op je gewone toetsenbord onder de F-toetsen. Je zou dus met het menu controls > buttons/keys,
zoals wij dat gisteren ook gedaan hebben, de Shift + nog een toets kunnen vervangen voor een enke-
le toetsen en dat is echt veel makkelijker. Bijvoorbeeld: FMC op 5, Radiopanel op 6, voorste over-
headpanel op 7 en display tussen de FMC-schermen op 8. Dan zou je nog lichten en ontsteking op 9
kunnen zetten. Dat is een klein reepje dat bovenaan in je beeld komt en je niet het zicht naar voren
ontneemt. Een enkele toets is veel lekkerder werken dan een toetsencombinatie, zoals je weet. Ik
kan zelf niet alles helemaal uittesten omdat de installatie van EZdok in de weg zit en dat ga ik niet
meer deïnstalleren.

Groet
Erik

P.S. Met één druk op een knop je blik recht vooruit weer terugkrijgen is ook waardevol. Ga naar con-
trols > keyboard assignments > views ( de regel eronder) > zoek Look (reset to forward view) en
breng dit onder onder b.v. ‘I’. Dat is nu “rookspoor maken’, maar ach dat kan je missen.

De 4GBpatch en hoe is dat afgelopen?
Een mailtje van Peter v.d. Meule:

Dag Erik,
Ik vrees dat mijn kennis over dit onder-

werp te kort schiet.
Ik heb alleen geconstateerd dat de patch niet lijkt
te werken, omdat ik nog steeds OOM (out of me-
mory) klachten heb. Ook constateer ik dat het
FSX.exe proces tijdens gebruik oploopt tot
maximaal 3,2 Gb, waarna FSX crasht. Ik stel
vast dat dit dus in ieder geval al meer is dan de 2
Gb waar over gesproken wordt. Of dat komt
doordat ik al eens eerder die patch heb gebruikt
kan ik niet zeggen. Volgens mij is het proces al-
tijd nog bij 3,2 Gb gecrasht, patch of niet. 4 Gb
heb ik het dus ook nog nooit zien halen.

Ik heb dus alleen iets geconstateerd, maar
dat wil niet zeggen dat ik er een gefundeerd ver-
haal over kan schrijven.

Als je in de forums gaat kijken bij Out Of
Memory klachten, dan gaat het je na korte tijd
duizelen. Ik ben er ook al mee bezig geweest
toen ik nog met XP draaide. Ook toen werd be-
weerd dat een 4Gb patch soelaas zou bieden, wat
dus per definitie al niet mogelijk was op een 32
bit systeem.

In de nieuwe FSX_guide (te downloaden
van AVSIM library), die ik hier mee stuur, en
die is samengesteld door een aantal zeer gere-
nommeerde figuren binnen de FS wereld, wor-
den wel aanbevelingen gedaan om op een andere
manier OOM’s te voorkomen. Zodra ik daar een
wat beter beeld van heb, want het is een zeer uit-
gebreide gids, wil ik daar nog wel eens wat over
schrijven.
Beste groeten.
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Na zo een mooie en interessante Notam is het goed je te realiseren dat alles maar vergankelijk is. Dat het zo afge-
lopen kan zijn. Wie denk je dat deze heeft ingestuurd? Klaus heeft stevig punten gescored voor de Deadly Disaster
Cup.


