
1

HCC Zeeland Flight Simulator

Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de bijeenkomst van
19 september 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.

U krijgt deze NOTAM omdat u zich hier-
voor heeft ingetekend of heeft aange-
meld voor de werkgroep Flight
Simulator van de HCC afd. Zeeland.
Voor downloaden van eerdere NOTAM’s
gaat u  naar HCC!Zeeland FlightSimula-
tor nieuwsbrieven
Contact: eriksonja2@kpnmail.nl

Kijkt u ook eens op:
http://www.hccflightsimulator.nl/
De overkoepelende organisatie
van de HCC voor het Flight Simu-
lator gebeuren. Hier kunt u zich
ook intekenen voor hun maande-
lijkse nieuwsbrief.

De Wilga X steelt je hart.  Over
smaak valt niet te twisten. Maar het
is net een tractor. Die bovendien de
lucht in gaat. Een tochtje van Bem-
bridge naar Cambridge. Hè, was
dat niet onze laatste VFR vlucht?
Yep. Als er nu één vliegtuig ge-
schikt is voor ‘om je heen kijken en
rond kijken’ dan is dat wel de Wil-
ga. De Trike natuurlijk ook, maar
dat schiet helemaal niet op. En
koud ook.

Terrain mash? DEM? LOD? Ge-
goochel van woordkunstenaars?
Niet helemaal. Het artikel over
scenery in Notam 181 zou in-
compleet zijn zonder een artikel
over terrain mesh. De basis van
alles. Voor voorlopig volgt er
niets meer over scenery, tenzij
een scribent zich geroepen voelt.
Scribenten die zich geroepen
voelen? Ik durf er nauwelijks van
te dromen… En op de valreep
kwam er toch een.

Piet leest ons de les. Neen toch
ook weer niet. Piet (Den Eersten)
legt uit dat, nu het steeds drukker
wordt bij de MP-vluchten, dat er
bepaalde afspraken gemaakt
moeten worden wil het voor ATC
nog behapbaar blijven. Piet legt
dat nu uit, en gaat ervan uit dat
het nu gelezen wordt. Dus dat het
nu gelezen wordt wat hij zegt. En
dus niet achteraf. Anders wordt
het voor ATC toch wel erg stresse-
rig. En we zijn met een hobby be-
zig, toch?

Het boek der boe-
ken. Alles wat fa-
natieke
flightsimmers
zochten, dat vindt
je hier. Neen, geen
grootspraak. Ik
jaag je niet graag
op kosten. Maar
deze moet je hebben. Geen vertaling
beschikbaar.

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
http://groepen.hcc.nl/nieuwsbrieven-abonnement/archive/listid-10-hcczeeland-flightsimulator-nieuwsbrieven.html
HCC!Zeeland FlightSimulator nieuwsbrieven 
http://www.hccflightsimulator.nl/
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Het zijn drukke tijden voor uw
verslaggever. Daarom een kort ver-
slag uit herinnering. En ook het recht-
zetten van een vergeten melding:
we zijn in de gelukkige omstandigheid
dat we met enige regelmaat mogen
‘buitenspelen’. De Veteranendag, de
Hoogvliegers, Gouden Handjes en de
stoomdagen Kerkwerve waren Jan,
Carlo en Ron (als vast demo-team) in
wisselende bezetting aanwezig.
Waarvan akte.

We begonnen de avond met
een bespreking van de lichte mail-
storm die over ons heen waaide. Alle-
maal niet zo’n ramp, maar ervaren
chatters weten hoe snel een  goedbe-
doelde tekst makkelijk verkeerd be-
grepen wordt. We spreken af kritiek
in welke vorm dan ook één op één te
geven en niet via de groupmail. Me-
ningen die geen haast hebben zijn ui-
terst welkom in de Notam. Terzake
mededelingen met algemeen belang
zijn uiteraard welkom, ook via group-
mail. Daarbij hebben we ook een on-
gebruikt Forum op de HCC Zeeland-
site. Wie neemt eens de aftrap?

Er waren een paar vragen. Ko
vroeg naar de deadline voor het in-
zenden voor de Notam. Dat is inmid-
dels al bekend gemaakt, maar voor de
volledigheid: de eerste donderdag
van de maand.

Jaap vroeg of de callsigns niet
duidelijker konden worden weergege-
ven: wie is wie. Nu is dat met een
lijstje naast je wel te noteren, geen
punt.

Voor het komend seizoen heb-
ben we wat principe afspraken ge-
maakt voor de invulling van de
avonden.

De mogelijkheid van online
vliegen houden we open. Een van ons
is dan na de pauze host en er is elke
maand een vliegveld open met ATC.
Dit is een ideale kans om in klein co-
mité te oefenen met RadioTelefonie
en ook een mooie gelegenheid om
nieuwe ATC’ers op te leiden.

Voor de te behandelen GA on-
derwerpen hebben zich onder voor-
behoud aangemeld:
- vliegen met de Garmin:  Ko
- Basic toetsen en menu FS:  Carlo
- programmeren joystick:  Ron
- inbreken in FMC (Airliners): Erik

Wie andere onderwerpen be-
handeld wil zien geeft dat aan bij een
van bovenstaanden. We gaan weer
gewoon van onderaf aan beginnen
met theorie en bijbrengen vaardighe-
den, dus schroom niet!!

Ron

Verslag van de bijeenkomst van 15 augustus  j.l. in 's Heer Arendskerke

Vallen en opstaan, dat blijft het.
Ingezonden Wil Blokpoel

Ingezonden Richard Netto
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Een vlucht van Bembridge naar Cambridge in de Wilga X

Een niet onvermogende ken-
nis van mij kwam met het verzoek
of ik zijn Wilga X van Bembridge
naar Cambridge wilde brengen en
het liefst daarna nog een stukje ver-
der. Hij wist nog niet precies waar-
heen. De Wilga moest geshowd
worden op een paar luchtvaartda-
gen zoals wij die ook kennen op
EHMZ en zoals er zoveel zijn in de
UK. Dit was een aanbod dat ik niet
kon weigeren omdat ik sinds ik deze
kist voor het eerst zag ik eigenlijk
verliefd ben geworden. Die van hem
is nog in prachtige originele Russi-
sche uitvoering met Russische tek-
sten op het instrumentenpaneel,

even wennen dus.
 De PLZ-104 35A is een op-
merkelijk vliegtuig. Ontworpen in de
vroege zestiger jaren in Polen zijn
er heel wat upgrades geweest voor-
dat de ontwerpers tot dit op vele
Oost-Europese vliegvelden voorko-
mende standaard vliegtuig kwamen.
Na de Berlijnse muur vonden veel
Wilga’s een nieuw huis in het Wes-
ten en ze zijn nog steeds in gebruik
als het betrouwbare en robuuste
toestel dat de ontwerpers in ge-
dachten hadden.  Niet snel, door
veel luchtweerstand van de grote
motor en propellor. Voelt aan als
een groter vliegtuig. Is makkelijk te

vliegen en heeft ongekende STOL-
eigenschappen.
 Ik dacht zelfs na een van de
vluchten een soort tractor-motorolie

te ruiken. Eerst maar even wat
plaatjes, want plaatjes zeggen meer
dan praatjes. Net een stripverhaal.
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 We vliegen het Southampton
Water op tot het tweede water aan de
rechterkant en gaan dan de M3 volgen
tot Basingstoke en gaan dan bijna pal
Noord vliegen tot Reading. Dan naar
Aylesbury en in het laatste stuk naar
Cambridge zit ook nog een knik. Op die
manier kunnen we mooi de verkeersge-
bieden rond Heathrow en Luton vermij-
den en dat is mij wel zo lief met deze
toch wat trage kist. Er zit ADF-appara-
tuur in, maar die is nog uit de prehisto-
rie (zelfde model als in de DC3) en hoe
werkte die ook al weer. Weet je wat? Ik
doe hem helemaal niet aan. Alleen de
comm radio en alles gaat op zicht. Maar
hoe herken ik de verschillende punten
waar ik mijn koers moet verleggen, vol-

gens onderstaand vluchtplan. Hier volgt
een beeldverslag.

        Rond het eiland Wight werd in
1851 de grootste zeilrace aller tijden
gevaren om de ‘One hundred Guinea
Cup’. De schoener America won het van
zijn Engelse concurrent. De cup heette
nadien The America’s Cup. Een bittere
pil voor de Engelsen die inmiddels al
twee oorlogen hadden verloren van deze
vroegere kolonie. Het water aan je lin-
kerkant als je het eiland verlaat is de
beroemde Solent, het Mekka van de
bootjesmensen. Ook een vaste ligplaats

aan een boei is hier erg duur. Maar dan
heb je ook wat. We vliegen het Sout-
hampton Water op heading 323 en zien
rechts de river Hamble nog zo’n plek

voor yachties. Het wemelt er van de
bootjes. We gunnen hen hun vredige
bestaan aan boord en nemen de volgen-
de monding rechts, die van de River
Itchen. Southampton is niet alleen maar
een lustoord. Er is veel industrie en
overslag van olie en containers. Heading
is 014 en we gaan de snelweg M3 een
flink stuk volgen. In de noordelijke bui-
tenwijk van Southampton is het even
zoeken naar de M3 maar als je heading
014 aanhoudt en EGHI, Southampton
Int. aan je rechterkant dan kom je er
vanzelf. De bochten van de snelweg vol-
gen tot Basingstoke en daarna bijna pal
Noord. Basingstoke? Is Basingstoke zo
een bijzondere plaats dat je die zo maar
vanuit de lucht kunt herkennen? Ja, Ba-

singstoke heeft een rondweg. Een kleine
plaats met een rondweg en dat kun je
op de kaart ook herkennen. Dus puur
voorbereidend werk.
 In PlanG worden hoge objecten
(torens, windturbines) weergege-
ven door dit symbool, dus het is
voor de hand liggend dat je hier-
naar op zoek gaat. Maar dat valt
in de praktijk een beetje tegen.
200 tot 300 ft is niet zo veel om ze te
kunnen herkennen. Meer dan 500 ft is
lekker. Maar vooral de ligging is belang-
rijk. Boven op een heuvel zonder bebou-
wing er omheen zoals we later zullen
zien bij Stokehench. Die is goed herken-
baar maar is nu nog te ver af. We moe-
ten iets anders verzinnen. Goed,
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heading is 004 en we gaan op zoek naar
iets herkenbaars recht vooruit. In het

Zuidwesten van Reading liggen een paar
meertjes en die kan je al van verre zien.
Hoe herken je als je daar bent dat het
ook de juiste meertjes zijn, want alle
meren lijken op elkaar? De M4 loopt
dwars door dit merengebied en daar
hebben we iets aan. Duidelijk herken-
baar als we er boven vliegen. Het hoge-
re object Tilehurst is moeilijk te vinden.
Dat is ook niet nodig. We weten zeker
dat we boven Reading zitten en gaan op
heading 024, richting Aylesbury. Het zou

fijn zijn indien er onderweg aankno-
pingspunten zouden zijn om te checken

of we goed zitten. Die zijn er. Drie vlieg-
velden, twee links en een rechts zijn
makkelijk te herkennen en iets verder
Stokehench waar ik het al over had. Hier
is hij. Een toren midden tussen de bo-
men en de M40 loopt er dwars door
heen. Dat geeft ons zekerheid. Zeker-
heid vóór alles bij het navigeren. Dus
probeer niet alleen een object te vinden,
maar liever een object in combinatie
met iets anders herkenbaars.
 Na Aylesbury wordt het heading

054 en dan begint het al op te schieten.
We omzeilen mooi de airspaces van
Heathrow en Luton. Dat is niets voor ons
met deze kist. We moeten nog één knik
maken om vrij te blijven van Luton en ik
heb gekozen om bij Shefford een user
waypoint te maken omdat ik daar het
militaire vliegveld Henlow precies rechts
heb. Het is een grasbanenveld maar het
zal waarschijnlijk herkenbaar zijn door-
dat er vier banen zijn die elkaar kruisen
in een soort A-vorm. Ik gok het erop.
Bovendien, we zien kort daarvoor Luton
rechts en Cranfield links. Als er veel vel-
den liggen op de route heb je daar een
prima houvast aan. Eerst Luton rechts.

En daarna Henlow goed herkenbaar.

Heading is nu 064 voor het laatste stuk-
je. Cambridge is al van verre herken-
baar in de ORBX scenery door Kings
College, maar ik heb mijn twijfels of dat
in de werkelijkheid ook zo is met veel
meer bebouwing rondom. Dus geen
plaatje. Dat zou bedrog zijn.

De WilgaX (Aerosoft) op EGSC.

Dit is huisje-boompje-beestje vliegen of
in het Engels: Pilotage.

   Erik
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Wat is Terrain Mesh?
Het verhaal over scenery, opgestart in No-

tam 181 waarin uitleg werd gegeven over texture,
landclass, het verschil tussen Photoreal en de OR-
BX methode, is niet compleet zonder een uitleg
wat eronder zit. Wat de basis is waarop deze tex-
tures, enz. worden aangebracht. Zeg maar het
‘gaas’ dat het profiel van het landschap weer-
geeft. Ik heb op het web een verkoopverhaal ge-
vonden van FSGenesis een grote speler op dit
gebied. Hieronder volgt de vertaling. Laat je niet
te veel afschrikken, het ìs gewoon moeilijke mate-
rie.

Dit is een versimpelde uitleg van een leek
bedoeld voor de gemiddelde flight simmer, be-
doeld voor iedereen die meer van de techniek wil
weten. Kijk ook naar Adam Szofran's, een chief de-
signer van de FSX terrain engine, uitstekende ver-
handeling over Global Terrain. Zie de volgende
website:
http://www.microsoft.com/Products/Games/FSInsider/devel
opers/Pages/GlobalTerrain.aspx
Maar zeker ook deze:
http://stevemg.net/fst/overview.shtml

Simpel uitgedrukt is terrain mesh de vorm
van de bodem. Het zijn de bergen, de valleien en
de laagvlakten. Andere elementen van de terrain
engine houden in: landclass, fototextures, afgeplat-
te polygons en verschillende lijnen en polygons,
zoals transportation elementen, meren, stromen,
kustlijnen en polygons die luchthavendefinities be-
vatten. Zij werken alle onafhankelijk en worden sa-
mengevoegd op een zeker moment dat ze moeten

draaien teneinde op je beeldscherm de scene weer
te geven. En Flight Simulator doet dit vele malen
per seconde. We zullen ons hier alleen bepalen tot
het terrain mesh gedeelte van deze mixture binnen
de terrain engine.
 De resolutie van de terrain mesh bepaalt in
het algemeen gesproken de mate van detail en de
nauwkeurigheid. Terrain met een heel lage resolu-
tie heeft een veel grotere afstand tussen de vast-
gelegde elevatiepunten (de knooppunten in het
'kippengaas' waarmee we het terrein reliëf hebben
gegeven), soms wel een kilometer, hetgeen resul-
teert in een afgevlakte, gemiddelde weergave van
zelf  het meest geaccidenteerde,  scherp geteken-
de berglandschap. Als de afstand tussen de eleva-
tiepunten minder wordt, zal de detaillering en
nauwkeurigheid toenemen. Dit komt door een ex-
ponentiële (kwadratische) toename in het aantal

elevatiepunten als de afstand tussen deze punten
toeneemt van 1226m naar 612m naar 306m naar
153m naar 76m naar 38m naar 19m naar 10m. Het
is bij de lagere resoluties (38m, 19m, 10m) dat de-
tail en nauwkeurigheid scherp in beeld gebracht
worden en het genieten van de FS omgeving op
een nieuw niveau wordt gebracht. Hoe hoger de
resolutie hoe gedetailleerder en accurater het ter-
rein (de output ongeveer gelijk aan de input data).
Hoe lager de resolutie hoe minder gedetailleerd
het terrein.

FS terrain mesh is een Digital Elevation Mo-
del (DEM) dat ontwikkeld wordt in een BGL file die
verwerkt kan worden door de terrain engine, die
het op zijn beurt omzet naar wat je ziet wanneer
de flightsim draait.

Een DEM is een hoeveelheid elevatiewaar-
den (hoe hoog een punt ligt) evenwichtig verdeeld
over datgene wat voor ons de real-world vertegen-
woordigt. Deze gegevens kunnen over de jaren op
meerdere manieren verzameld zijn door verschil-
lende regerings- en private instellingen. Het zijn
deze brongegevens die gebruikt worden om een
file te creëren die door de Flight Sim herkend
wordt (a *.BGL file). De afstand tussen de punten
in de bron DEM is de resolutie. Een kortere afstand
tussen de punten levert een meer gedetailleerd
terrein op. Bron DEMs kunnen in een variëteit van
resoluties voorkomen, zoal 1km, 300m, 100m,
90m, 30m, 10m, enz. en bepalen de hoogst moge-
lijke resolutie van de uiteindelijke terrain mesh
*.BGL file.
Om een voorbeeld te geven, als je 90m brongege-
vens hebt en een 10m BGL maakt, zal dat resulte-
ren in een massieve toename van elevatiepunten
die de prestatie belangrijk doet afnemen,  maar in

http://www.microsoft.com/Products/Games/FSInsider/developers/Pages/GlobalTerrain.aspx
http://www.microsoft.com/Products/Games/FSInsider/developers/Pages/GlobalTerrain.aspx
http://stevemg.net/fst/overview.shtml
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feite niet meer details toevoegt. Als je 10m terrain
mesh wilt maken dan is het het beste te starten
met een 10m of hogere bronresolutie. Terwijl eni-
ge over-sampling zal resulteren in een algemene
verbetering, zoals een 19m terrain mesh gemaakt
van 30m bronmateriaal, zal het beste resultaat be-
reikt worden door te beginnen met bronmateriaal
met de hoogste resolutie die je kunt vinden. Soms
kan dit problemen veroorzaken zoals hoge kosten
of simpel niet voorradig zijn.

De kwaliteit van het eindresultaat is in hoge
mate afhankelijk van de kwaliteit van het bronma-
teriaal. Soms is de kwaliteit van het bronmateriaal
niet evenwichtig of zelfs twijfelachtig en kan dat
leiden tot tijd verslindende handmatige aanpassing
en opnieuw opzetten teneinde 'pieken en putten'
te elimineren voordat het als commercieel product
kan worden uitgegeven. (En dit zijn maar een paar
van de valkuilen en uitdagingen die een ontwikke-
laar van terrain mesh tegenkomt).

Level of Detail (LOD), mate van detaillering,
is wat Flight Simulator  gebruikt om de output re-
solutie te bepalen. LOD verdeelt de wereld in
rechthoeken (eigenlijk driehoeken, die met de lan-
ge zijde aan elkaar weer rechthoeken vormen). La-
gere LODs hebben grotere en  minder rechthoeken
die de wereld bedekken. Omgekeerd hebben hoge-
re LODs kleinere rechthoeken die groter in aantal
zijn. Hoe meer rechthoeken, hoe meer detaillering.

Bijvoorbeeld, LOD 6 betekent 612m ruimte
tussen de elevatiepunten (de knooppunten). Dit is
de default terrein resolutie voor het grootste deel
van de wereld in FSX. Deze relatief lage resolutie
verandert majestueuze en scherp geprofileerde
bergen in afgeronde weinig profiel hebbende heu-
vellandschappen. De FSGenesis gedetailleerde ter-

rain mesh bijvoorbeeld, schroeft dat op tot 9,6m
(LOD12)  in de Verenigde Staten en Europa, terwijl
andere gedeelten verbeterd worden tot 19m
(LOD11) en 38m (LOD10). De resterende wereld is
opgewaardeerd tot 76m (LOD9), die de scherpe
pieken en steile wanden van het meest woeste
berglandschap mogelijk maken, alsmede het sub-
tiele zacht glooiende van heuvellandschappen.

Stel je een serie concentrische cirkels voor
bewegend door de FS wereld met jouw vliegtuiglo-
catie in het bullseye (het centrum). Duidelijk, in-
dien de terrain engine zou proberen alle terrain
mesh van de gehele wereld te laden dit volkomen
zinloos zou zijn omdat alleen maar een beperkt ge-
deelte zichtbaar hoeft te zijn. Daarom laadt de ter-
rain engine alleen wat nodig is om je onmiddellijke
omgeving  op een bepaald moment weer te geven.

De grotere concentrische cirkels aan de bui-
tenkant geven alleen maar de lagere niveaus van
detaillering weer die een langere range hebben en
dat is wat je ziet in de extreme verte. Naarmate de
Level of Detail (LOD) toeneemt neemt de zicht-
baarheidsafstand van deze LOD af en gaat zo
steeds sneller over in een andere concentrische
cirkel om je vliegtuig heen. Dus, terwijl de volgen-
de stap vier keer zoveel detaillering geeft als de
vorige stap zal het slechts ongeveer de helft van de
afstand van de vorige stap overbruggen. Tegen de
tijd dat je aan 10m (LOD12) terrain mesh zit kan
niet meer dan ongeveer 20 km afstand worden
weergeven. Deze hard gecodeerde LOD (de af-
stemming van de verschillende elkaar opvolgende
LOD's ligt vast in FSX) zorgt er voor dat prestaties
op een acceptabel niveau blijven, want, te probe-
ren een groot bereik aan high-detail terrain mesh
te laden zou alleen maar resulteren in een compu-

FSX Default Terrain Mesh
De gehele wereld is opgezet met een Level of De-
tail van 612 meter (LOD6). Andere gebieden zijn
met een hogere Level of Detail opgezet. Dat laten
de volgende plaatjes zien.

LOD6 (612m)

LOD7-9 (306m-76m)

LOD10 (38m)
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tersysteem dat door de knieën gaat en alleen nog
maar een schokkerige diavoorstelling kan weerge-
ven of volledig crasht.

Dus, terwijl deze duidelijke prestatie-beper-
king bestaat, hebben veel flight simmers gekozen
sowieso very high resolution terrain te installeren
wegens de vaak spectaculaire lokale plaatjes op
lagere hoogtes, ondanks dat op grotere hoogtes of
op grotere afstand er nauwelijks of geen verande-
ringen in het landschap te zien zijn. In het alge-
meen, hoe lager en langzamer je vliegt hoe meer
voordeel je zult zien van high-resolution (19m-
10m) producten.

Sommige regio's en gebieden van de de-
fault terrain mesh zijn al op 38m, zoals de Verenig-
de Staten, dus het installeren van een 38m terrain
mesh produkt hier zal niet resulteren in een visuele
verbetering. FSGenesis heeft een 10m/19m pro-
duct voor de US gecreëerd om de 'crispy' details
tot een scherper niveau te brengen dan de default
FSX US terrain mesh. Maar de 'wow'-faktor hiervan
is minder spectaculair dan de in het oog springen-
de verbetering die je zult zien bij een verbetering
van de 612m default naar 76m voor de gehele we-
reld, of zelfs naar 19m of hoger op sommige plaat-
sen.

FSX terrain mesh files kunnen Multiple-
LODs bevatten die geconfigureerd worden wan-
neer de *.BGL files 'opeengestapeld' worden en dit
is dus in het algemeen efficiënter dan FS2004 ter-
rain. Van oorsprong FS2004 terrain zal werken in
FSX maar zal geen gebruik kunnen maken van de
verder ontwikkelde mogelijkheden van FSX. FSX
terrain mesh files kunnen bovendien gecompri-
meerd worden, zodat ze kleiner zijn terwijl hun vi-
suele integriteit gehandhaafd blijft. Natuurlijk, er
zit een nadeel aan file-compressie, maar alleen het

meest geoefende ‘terrain eye’ zal dit kunnen zien.
Het zou hetzelfde verschil zijn tussen een JPG- en
een TIF-image gezien vanaf een korte afstand.
Meestal zullen de images identiek lijken behalve
als je heel sterk inzoomt.

Lagen zijn niet zo belangrijk bij terrain mesh
als bij andere scenery elementen, doordat de ter-
rain engine altijd de hoogste resolutie zal laden en
weergeven die het in de database vindt, onafhan-
kelijk van welk lagen-schema. Als je eenmaal high-
resolution terrain mesh hebt geïnstalleerd zal deze
ook worden geladen en weergegeven, zolang de
Scenery Library het weet te vinden op je harde
schijf.

Verder, zorg er voor dat de Mesh Resolutie
in je Display settings hebt gecheckt en hebt aange-
past aan de hoogste resolutie die je hebt geïnstal-
leerd. Bijvoorbeeld, als je 10m (LOD12) terrain
mesh hebt geïnstalleerd, check dan of je schuif
hebt gezet op tenminste 10m om het maximale re-
sultaat te bereiken.

Verschillen tussen FS2004- en FSX-Terrain Mesh

Anders dan FSX, dat multiple LODs kan be-
vatten in hetzelfde bestand, kan FS2004 slechts
één LOD per file hebben, en daarom is het beter de
lagere resolutie producten geïnstalleerd te hebben
aanvullend aan de hogere resolutie producten (Til
hier niet te zwaar aan, aan dit stukje. Als scenery
belangrijk voor je is stap dan over op FSX). Als eer-
der aangegeven zorgt de terrain engine voor een
teruggang in prestatie door opwaardering van het
blikveld van het terrein door middel van Level of
Detail (LOD). Hoe lager de LOD, hoe minder eleva-
tiepunten in het gebied en hoe meer punten op
afstand kunnen worden geladen in het geheugen

voor de weergave op het scherm. Dus hoe lager de
LOD, hoe groter het visuele bereik. En het tegen-
overgestelde, hoe hoger de LOD, hoe meer eleva-
tiepunten er zijn, maar alleen de punten die
dichterbij zijn kunnen in het geheugen geladen
worden. Indien deze visuele ranges niet volgens
een harde codering zouden worden toegepast en
we de visuele range van de hogere LODs zouden
kunnen uitbreiden tot de afstand van de lagere
LODs, zou het hele systeem op de knieën gebracht
worden in een poging de plotseling kwadratisch
toegenomen elevatiewaarden te verwerken.

We kunnen dus de LOD-bereiken voorstel-
len als concentrische cirkels zich uitspreidend van-
uit de locatie van ons vliegtuig, met de hogere

LODs dichterbij en de lagere LODs verder weg.
Zoals we kunnen zien is de default LOD 5 cirkel vrij
groot, zodat je die ziet helemaal tot aan de hori-
zon. Dit is de default terrain voor het grootste ge-
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deelte van de FS2004 wereld, een tamelijk grote
cirkel van lage resolutie met je vliegtuig in het cen-
trum, je vliegtuig volgend door de FS wereld,
voortdurend de data in de cirkel ladend en verwij-
derend, bewegend door de FS omgeving.

Als je een very high resolution 19m add-on
installeert zal de relatief kleine cirkel van bereik
(de kleine stip in het midden) inderdaad slechts tot
zover komen en een plotselinge overgang van 19m
naar 1223m terrein veroorzaken, met 'breuk- en
scheurvlakken' in de weergave van het terrein, ver-
oorzaakt door het onvermogen van het lage reso-
lutie terrein om zich op de juiste manier te
koppelen aan de scherpe afscheiding van het hoge
resolutie terrein.

De oplossing van dit probleem is de ontbre-
kende range cirkels op te vullen en zo een meer

geleidelijke overgang te maken naar de horizon toe
om deze breuken te elimineren.

FSGenesis FS2004 Global terrain mesh pro-
ducten vullen dit gat op met 612m, 306m, en 153m
terrein (zie de tweede afbeelding) die de scheur-
en breukvlakken zullen afvlakken voor diegenen
die 76m, 38m, of 19m terrain mesh willekeurig
waar ter wereld hebben geïnstalleerd.

Maar toch, FS2004 zal alleen maar tot en
met 19m (LOD 11) resolutie weergeven, terwijl FSX
helemaal tot 1m terrein kan gaan. Ook al zou een
ontwerper dergelijke high-resolutie brongegevens
kunnen vinden, dan nog zou dit alleen maar over
een korte afstand kunnen worden weergegeven
veroorzaakt door de harde code in de LOD.

P3D-Compatibility

FSX terrain mesh is volledig compatibel met
P3D met de enige beperking dat FSX auto-installers
eventueel P3D niet kunnen vinden in het register
en een handmatige installatie nodig maken, maar
de *.BGL files zelf zullen probleemloos draaien op
P3D.

De keerzijde

Geen eerlijke discussie over terrain mesh
zou compleet zijn zonder het noemen van het on-
populaire en al langlopende fenomeen van pla-
teaus en en andere afwijkingen. Deze worden niet
veroorzaakt door een zwak punt in de terrain mesh
maar zijn eerder het resultaat van de extreme ac-
curatesse van de high-resolution terrain mesh ver-
sus de FSX flat-airport beperking (vliegveld ligt vlak
zonder helling) die al sinds het begin van FS in het
programma zit. Een van de componenten van de

terrain engine is bekend als 'flatten polygons', af-
gevlakte veelhoeken. Dit zijn polygons die een pre-
set hoogte hebben meegekregen die de waarden
van elke andere terrain mesh die eronder zit over-
schrijft. Deze flatten polygon neemt gewoon het
betreffende stukje terrein en maakt dat vlak. Dit is
van nut voor zaken als oceanen en kustlijnen (voor
zover de kustlijnen accuraat zijn - meer hierover
verderop).

Deze afvlakking bepaalt ook de polygons
met de vliegveldgegevens waarvan de elevatie in
hoge mate de activiteiten op het vliegveld aanstu-
ren zoals animaties en AI traffic. En dat is heel fijn
maar helaas is de werkelijkheid dat er maar heel
weinig perfect vlakke vliegvelden zijn in de wereld.
Sommige einde-van-de-landingsbaan-drempels
kunnen in de echte wereld wel tot op meerdere
honderden voeten niveaverschil liggen. Bovendien,
de gepubliceerde vliegveld hoogtedata zijn vaak
totaal verschillend van de drempelhoogten van de
landingsbaan. En ook, de hoogte van de afgevlakte
polygon is afgeleid voor 24.000 vliegvelden in de FS
virtuele wereld en is afgeleid van gepubliceerde
vliegveld hoogte gegevens.

Sommige luchthavens in FS bestrijken een
tamelijk groot afgevlakt stuk terrein terwijl in de
werkelijkheid dat gebied eerder een golvend en
oneffen stuk grond is met een slechts beperkt ef-
fen plateau. Dat is bij de meeste luchthavens het
geval en het verschil tussen virtueel en werkelijk-
heid valt vaak niet op te merken of is niet in het
oog springend. Maar er zijn er ook een paar, waar-
onder een aantal van de kleinere airstrips die een
te grote afgevlakte polygon hebben meegekregen,
gebouwd zijn op niet kloppende vliegveld gege-
vens, die niet correcte baankoersen hebben of
zelfs eenvoudigweg op de verkeerde plaats zijn
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neergezet. En dat kan voor de hand liggende pro-
blemen tot gevolg hebben.

Er zijn twee benaderingen om deze proble-
men op te lossen.

- Global Solution. Deze aanpak kan weer
nieuwe problemen oproepen omdat het geen re-
kening houdt met de unieke situatie van elk vlieg-
veld of airstrip. Sommige velden hebben inderdaad
een plateau en sommige zijn eenvoudigweg ver-
keerd geplaatst. Dus deze algemene 'fix' is geen
ideale oplossing maar kan in bepaalde gevallen de
oplossing leveren.

- Custom Solution. Deze vraagt een nauw-
gezette, handmatige aanpak om het terrein rond-
om goed te laten aansluiten op de randen van de
afgevlakte polygon. Dit maakt het wel mogelijk een
goede natuurlijk aandoende rendering (invulling
van het gaaswerkje met texture) aan te brengen op
het vooraf door FSX ingestelde vlakke polygon. De-
ze methode is vaak gevolgd bij de FSGenesis pro-
ducten (En ook bij andere hoor!).

Dus, terwijl de meeste vliegvelden geen last
hebben van in het oog springende effecten door-
dat ze op een afgevlakt plateau zijn neergezet, zijn
er toch velden die een aanzienlijke aanpassingen
verlangen. De meeste flightsimmers die al langer
de high resolution terrain mesh hebben omarmd
hebben al lang geleden de beperking geaccepteerd
van plotseling 'omhoog of omlaag  schietende' pla-
teaus, omdat ze het spectaculaire resultaat van
high resolution terrain mesh niet graag prijsgeven
bij het onderweg uit het zijraam kijken. Ze hebben
besloten het kindje niet met het badwater weg te
gooien.

Er is een andere afwijking die je kunt tegen-
komen in regio's waar de lage resolutie default

coastline inaccuraat is. Dit zijn ook afgevlakte poly-
gons die het zeeniveau bepalen. Als de kustlijn-po-
lygon is opgebouwd uit inaccurate lage resolutie
brongegevens (zoals dat het geval is op sommige

plaatsen van de default wereld), kan de kustlijn wel
een halve kilometer of meer verkeerd liggen. Door-
dat deze afgevlakte polygons, zoals al eerder uitge-
legd de terrain mesh overrulen kunnen soms steile

LOD5 (1223M)

LOD6 (612M)

LOD7 (306m)

FS2004 Default Terrain Mesh

LOD8 (153m)

LOD9 (76m)

LOD10 (38m)
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onnatuurlijke kliffen langs de kust 'vanzelf' ont-
staan. Gelukkig worden dit soort afwijkingen weer
gecorrigeerd door texture/landclass producten als
de Ultimate Terrain Series en waarschijnlijk ook
door het sinds kort op de markt verschenen FTX-
Global. Een parallel lopend verschijnsel is het te
hoge niveau van meren.

Ondanks deze afwijkingen heeft de terrain
mesh vriendenkring deze beperkingen gaarne ge-
accepteerd. Er is mee te leven.

Dus indien je de laatste tijd niet veel aan-
dacht hebt gegeven aan terrain mesh dan is het
misschien nu het juiste moment om dat wel te
doen. Het is een van de belangrijkste, zijn geld op-
brengende en veelomvattende verbeteringen die
je aan je flight sim beleving kunt toevoegen. Bla,
bla, bla (de rest is ronkende verkooptaal). Maar
neem zeker eens een kijkje op de site van FSGene-
sis.

http://www.fspilotshop.com/genesis-world-
terrain-mesh-for-fsx-p-4221.html

 En, als je nog dieper wilt graven in deze ma-
terie kijk dan op FS Global Ultimate (tip van Carlo):

http://www.fly2pilots.com/cms/

Arendskerke do 5-9-2013. Aanwezig: Ron, Will,
Jaap l, Jaap dO, Richard, Piet Hanse, Carlo, Jan
K, René’s, Erik.

De tafelindeling was geheel naar ons zin en ge-
schikt voor deze avond: eerst even bijpraten en
peilen hoe we het komend seizoen met de Airli-
ners verdergaan.

Jaap den Ouden vraagt waarom hij niet op de
hoogte is van het 'nieuwe regime'.
De oorzaak is dat veel communicatie via group-
mail is gegaan waardoor enkelen niet meedeel-
den. Het verschijnsel groupmail wordt voortaan
spaarzaam gebruikt voor mededelingen die niet
op de Notam kunnen wachten. Let wel: er is dus
geen mailverbòd zoals soms gesuggereerd
wordt.

Een avond speciaal voor beginners is gewenst.
Dit onderwerp kwam duidelijk op tafel. Beginne-
lingen worden zoveel mogelijk 1:1 begeleid en
apart genomen naar behoefte. Dat kan op een
bijeenkomst, al is voor introducé’s de basiscur-
sus nog steeds bijna een verplicht nummer. Ei-
gen initiatief wordt wel verwacht.
Na de pauze in de tweewekelijkse bijeenkomst
een MP vlucht. Ook deze wens - eerder geuit op
de GA avond - laten we in vervulling gaan. We
kiezen voor een simpele 'vliegveld met ATC'-
constructie, geheel naar keus ATC of wens le-
den. Op de avonden kunnen leden oefenen met
ATC en kunnen aspirant verkeersleiders getraind
worden. Alles in onze eigen beschermde omge-
ving.
Moeilijk of makkelijk? We hebben gemerkt van
introducé’s snel afhaken als ze het niveau be-
merken waarop we inmiddels opereren. Gaande
weg de discussie ontstaat het idee om niet meer
strikt te denken in termen van GA en Airliners.
Omdat we de luxe hebben van twéé avonden

per maand èn omdat de deelnemers voor een
groot deel dezelfde zijn kunnen we overstappen
op een geleidelijke schaal van moeilijkheid. Er is
nog steeds behoefte aan een basis van Windows
en FS computergerelateerde vaardigheden. Het
tweede niveau is dan bedoeld voor GA basic,
een derde niveau is dan GA inclusief standaard
jetliners zonder FMC in de simulatie. Als hoogste
niveau komen we dan op de Airliners zoals we
dat kennen met uitbreiding naar Vatsim (bege-
leid door Richard ) voor wie wil. René is bereid
om met ons via een bestaande cursus de gehei-
men van de Airliners te ontraadselen.

Het voorstel is dus om de vier soorten avonden
te houden in de volgorde en frequentie naar
behoefte. Geen strak schema, maar vraag en
aanbod. En jullie hebt daarin de duidelijkste
stem!

De server. Vliegen op de server kan altijd, we
zijn niet afhankelijk van een georganiseerde MP.
Verschil is dan de afwezigheid van ATC.
Will gaat met Jaap voorstellen doen bij Ko en
Piet om dinsdag/donderdag de MP vluchten te
coördineren.

De werkdruk tijdens een MP is onlogisch hoog
tijdens onze MP-vluchten. In het echt wordt met
twee piloten gevlogen, waarom doen wij dit niet
wat meer? Het splitten van een USB headset
was nog een aardige breinbreker. Audio splitten
gaat ook niet ongestraft wegens impedantiever-
andering. Toch heeft Ron een geslaagd modelle-
tje in gebruik voor vliegen met twéé.

Ron.

Na de pauze gaf Erik nog een kleine presentatie
hoe te handelen met de FMC, indien je moet
uitwijken naar een ander vliegveld.

http://www.fly2pilots.com/cms/
http://www.fly2pilots.com/cms/
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Op de vorige clubavond hebben we de
VFR-vluchten weer ter sprake gebracht. Voor de
nieuwe leden die ijverig bezig zijn om alle nieuwe
dingen onder de knie te krijgen een welkom on-
derwerp. De ‘veteranen’ zullen misschien zeg-
gen: ‘We hebben het al vaker gehoord en we
weten het nu zo langzamerhand wel’. Maar is dat
zo?

ATC is het opgevallen dat sommige proce-
dures nogal slordig worden uitgevoerd en dat
werkt niet in het voordeel van de vlucht. Inder-
daad, het is ‘maar’ een hobby maar we willen het
goed doen! Als je vlieglessen gaat volgen op Mid-
den-Zeeland vlieg je met een instructeur. Als hij
je corrigeert mag je natuurlijk antwoorden dat
het niet zo belangrijk is omdat je maar voor je
plezier vliegt. Hoogstwaarschijnlijk kan je dan na
de landing je spullen pakken!

Zover gaan we natuurlijk niet maar zeker
is dat het vliegen met kleine kistjes wordt onder-
schat. We vliegen niet met de AP maar met de
hand dus we moeten alles zelf doen en dat blijkt
toch minder gemakkelijk te zijn dan we denken.
Onderwerpen die wat extra aandacht verdienen
zijn:

Aanvliegen van downwind

Ongeveer 15 tot 20 NM inbound vragen
we landings-instructies. Na informatie van ATC
weet je welk circuit en welke baan in gebruik is
maar…… wáár vind je die *#/* downwind??
Henk Geelhoed heeft een soort “circuit-planner”
in elkaar geknutseld waarop de aanvliegkoers en
de plaats van de downwind kunnen worden inge-
steld; een vluchtige blik op de planner en het kan
niet meer mis gaan !

In de praktijk blijkt dat iedere vlieger zijn
eigen plaats inneemt op downwind, voor ATC

wordt het daardoor moeilijk de nodige separatie
tussen de kisten te regelen.

We spreken af dat het aanvliegen van
downwind door alle vliegers gebeurt aan de kop
van de baan en dus niet ergens middenin. Voor-
dringen wordt ‘bestraft’ met een go-around!

Go-around

En dan zit je net lekker voor de baan op
final maar wil je voorganger maar niet van de
baan af. Er zit dan toch niets anders op dan een
dóórstart te maken dus: vol gas, neus omhoog,
klimmen naar circuithoogte en opnieuw down-
wind opzoeken. Deze ingreep betekent up-wind
al klimmend dóórvliegen tot de kop van de baan
is gepasseerd, daarna crosswind en opnieuw je
plaats op downwind innemen. Let intussen op je
voorganger, een afstand van 2 NM betekent op-
nieuw een rondje. Matig je snelheid om de tus-
senliggende afstand te vergroten.

Wisten we dat allemaal al? Jawel, maar
door alle bezigheden hebben we dat over het
hoofd gezien.

Afmelden na de landing

We roepen allemaal netjes ‘runway vacated’ of
‘clear of the runway’ en taxieën intussen naar de
parking want we weten waar we die moeten vin-
den.

Blijf na de melding staan, vraag ATC om
taxi-instructies en ga via de opgedragen taxiway
naar de parking. Het gebeurt niet alleen met klei-
ne kistjes, ook de Airliners zondigen op deze ma-
nier.

Voorlopig weer even iets om over na te
denken. De ATC-ers hebben nog meer in petto
om dit soort vluchten aantrekkelijk te maken

maar laten we eerst proberen aan deze eisen te
voldoen. Hoe beter de boel draait, hoe meer ple-
zier je er aan beleeft!

Piet.

Zomaar ergens het circuit binnenvliegen op een plek die jou uitkomt? En dan
ook per ongeluk voordringen? Nou nee, dacht het niet…

De circuit-planner van Henk

Je plakt de kompasroos op een plankje en bevestigt
de circuits-tekening hierop met een punaise in het
midden. En dan is het eigenlijk al duidelijk hoe het
werkt. Als je de officiële werktekening in PDF met uit-
leg van Henk wilt hebben stuur dan even een mailtje
naar Erik: eriksonja2@kpnmail.nl

mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
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Weer eens een vluchtje met Pim

Twee weken geleden kreeg ik
een mailtje van Pim of ik zin had om mee
naar Oostende te vliegen. Ik moest er
even over nadenken, ongeveer 2 secon-
den denk ik, niet langer, ja natuurlijk had
ik daar zin in.

Dit stond eigenlijk al lang op het
menu maar er kwam om de een of ande-
re reden nooit iets van. Het leek goed
weer te worden, eindelijk want er moe-
ten wel vier factoren meezitten. Pim
moet vrij zijn, het toestel beschikbaar,
het weer goed en ik ook vrij. In dit Apen-
land kom je dan niet vaak aan een vlucht
toe want het blijft dan meestal hangen
op de weersituatie maar nu zag het er
wel goed uit.

Goed zicht, zon maar toch wat
veel wind. Dit kreeg ik goed te merken
toen ik het stuur overnam want het was
best wat turbulent. Dat is niet zo erg
want dan weet je waar nu precies ook al
weer je maag zit. Af en toe een luchtzak
en dan weer ineens een stuk naar boven.
Pim dacht dat het mogelijk wel eens
thermiek zou kunnen zijn, nou ja je weet
dan weer wel waar je mee bezig bent.

We vlogen van Midden Zeeland
direct naar Oostende gewapend met de
gps in het vliegtuig, Pocket FMS op de
telefoon van Pim, Pocket FMS op een ta-
blet en ik had mijn Garmin ook meegeno-
men. Nou de weg kwijtraken is dan geen
optie meer. We waren er eigenlijk erg
snel. Het heeft niet langer dan 25 minu-
ten geduurd.

Nu landen op de betonbaan van
EBOS. Met behoorlijk wat crosswind
moest Pim even zijn best doen maar dat
is hem wel toevertrouwd. Ik zag toen we
de daling in hadden gezet en voor de
baan kwamen, links van de baan de PAPI-
lampen. He, het is verdomme net
Flightsimulator! Eerst zaten we iets te
hoog en even later weer te laag, maar de
landing ging goed. We hadden ten slotte
volop de ruimte om te landen aangezien
op deze baan ook de 747 landt. Met zo’n
windje en een klein toestel is het landen
op de PAPI-lampen toch wel even wat
anders.

Op de parking aangekomen wer-
den we netjes opgehaald en naar de
luchthaven gebracht. De vorige keer was
er zo’n follow-me karretje maar dit is
wegbezuinigd denk ik. Ja het is crisis ook
in België!

Op de luchthaven aangekomen
kregen we wel zin in iets te eten maar

eerst de plicht afwerken, het indienen
van het vluchtplan voor de retourvlucht.
Aan het loket was niemand te zien, dan
maar naar de douane. Daar stond een
aardige mevrouw die ons vertelde dat we
dit toch echt bij het loket moesten indie-
nen. Daar zit niemand merkte Pim op.
Ik loop er wel naar toe riep ze, pakte ver-
volgens het plan aan en liep er mee weg.
We keken elkaar aan en schoten allebei
in de lach. Tja het blijft België! (sorry
Dirk).

De omelet smaakte eigenlijk best
in het restaurant van de luchthaven en ik
kon me nog herinneren van de vorige
keer dat je daar heel lekker kon eten en
niet duur ook trouwens. Ja dat is ook Bel-
gië! (Ha die Dirk). Zo onze buik weer vol
en weer zin in de terugvlucht. Nu nog
even door het poortje van de douane.
Alles uit je zakken en broeksriem af, ja
die gesp vergeet je gemakkelijk. Pim er-
door, geen probleem. Bij mij gingen alle
bellen rinkelen. Dat heb ik weer! Ik had
toch alles in een bak gegooid en mijn
broek zakte ook al bijna van mijn kont af.
Ja hoor daar kwam de douanebeambte,
Fouilleren! Lekker hoor zo’n vent aan je
lijf, in plaats van dat ze dat nu aan de da-
mes overlaten!

Er bleek in mijn borstzakje een
strip te zitten met paracetamol die ik al-
tijd bij mij heb en op de achterkant zit
dus metaal op de doordrukstrip, van-
daar! Zo dat weten we ook weer voor de
volgende keer.

Nu nog eerst even afrekenen
voor het starten en landen. Daar kregen

we te horen dat ze het vluchtplan voor
deze keer daar had ingediend maar dat
we dat voortaan toch maar echt zelf
moesten doen. Ik begrijp nu nog steeds
niet hoe het nu echt moet, ik kon er niets
van maken van wat die mevrouw nu be-
doelde. Tja België! (Ha die Dirk). Even
wachten op de koets en we werden weer
terug naar ons toestel gebracht.

Pim verzocht toestemming om te
starten maar dit bleek niet te verstaan
door de verkeersleiding. Gelukkig had hij
ook een handset bij zich en dat hielp.
Waarschijnlijk stond het toestel net on-
gelukkig wat betreft het zendsignaal.

We vertrokken van EBOS en had-
den bedacht via Axel en Terneuzen weer
terug te vliegen. Zo gezegd zo gedaan.
Daar klonk ineens door de radio dat er
een vliegtuig tegemoet kwam in onze
richting. We gingen wat meer naar rechts
om een conflict niet op te gaan zoeken.
Ik riep tegen Pim wie hem het eerst ziet
trakteert! Bedankt voor de ice tea Pim hij
was extra lekker….!

Zo kwam er weer een einde aan
een mooi en leerzaam vluchtje. Alle pro-
cedures die erbij te pas komen is toch
wel leuk om dat weer eens mee te ma-
ken. Het is wel wat anders dan alleen
maar wentelen boven Zeeland, ook leu-
tig! Bedankt Pim en tot onze volgende
vlucht, de Alpen over en daar een lan-
dingsplaats zoeken?!?

Carlo van Oers.
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 Een boekenbon brandde al
meer dan een maand in mijn zak en
dat is te lang. Tijd om deze om te
zetten in goederen. Dus het boek
‘Microsoft Flight Simulator X for Pi-
lots, Real World Training’ besteld bij
de Drvkkerij. Een mondvol deze titel
en ook een boek vol, meer dan 700
pagina’s. Hier volgen de eerste be-
vindingen.

Al wat langer had ik het gevoel
dat mijn opleidingen tot piloot in het
verleden een hap-snap gebeuren is ge-
weest en voelde ik de behoefte om
weer eens helemaal opnieuw te begin-
nen. Maar start dan wel met een goede
gids, een echt leerboek, een naslagwerk
en graag ook nog makkelijk geschreven.
Dat zit er allemaal in, in dit boek.
De opsomming van de verschillende
hoofdstukken alleen al beslaat 12 pagi-
na’s en de opbouw hiervan is volkomen
logisch. Hieronder is de inhoud van

chapter 2 weergegeven. Klinkt bekend
nietwaar?

Dit is ook het eerste leerboek
dat ik tegen ben gekomen dat niet met-
een begint met een uitgebreide verhan-
deling over het vleugelprofiel dat voor
lift zorgt veroorzaakt door het Bernoul-
li-effect en dat soort ingewikkelde theo-
rieën. Ze houden het simpel. Hieronder
twee stukjes vertaald  uit de eerste les
met de bijbehorende plaatjes:

…We houden het simpel. Stel je
voor dat je alleen staat in een wijd open
veld met hoog gras en geen bomen of ho-
ge gebouwen. Er is geen wind, er heerst
alleen maar blakte. Aan de horizon ver-
schijnt een gele Piper Cub die recht op je
af vliegt. Hij vliegt laag. Slechts 10 ft bo-
ven de grond. Je zult iets interessants on-
der en meteen achter het vliegtuig zien.

Het gras wordt naar beneden geslagen
als het vliegtuig passeert en dan als hij
verder vliegt richt het gras zich weer op.
Als de Cup over je heen vliegt voel je een
naar beneden gerichte wind’burst’ en
daarna keert de windstilte weer terug.
 Een vliegtuig dat zich door de
lucht verplaatst, verplaatst een lucht-
massa naar beneden…We kunnen op
heel wat manieren gaan beschrijven hoe
en waarom dit plaatsvindt maar dit is
wat er uiteindelijk moet gebeuren om
het vliegtuig in de lucht te houden…

 …Denk terug aan de tijd toen je
een kind was en je arm uit het raam van
een rijdende auto stak. Wanneer je je
hand plat en evenwijdig aan de weg hield
werd je hand niet naar beneden of naar
boven gedrukt. Wanneer je je pols ver-
draaide zodat de kant van je duim een
beetje naar boven gericht was, werd je
hele arm naar boven gedrukt. Je hand
werkte als een vleugel die lucht naar be-
neden duwde waardoor je arm als reactie
naar boven geduwd werd. Hoe meer je

de kant van je duim omhoog kantelde
hoe groter de kracht die je arm omhoog
drukte. Tot op een zeker punt.
 Stel, dat je de kant van je duim
zover omhoog draait dat je handpalm
recht in de wind staat. Nu wil de wind je
arm alleen maar naar achteren
drukken…Volgens logisch nadenken
moet er ergens tussen je hand een beetje
gekanteld en je handpalm rechtop in de
wind een punt zitten dat je handpalm

stopt met effectief de luchtstroom naar
beneden te buigen en alleen nog maar
een blokkering van lucht veroorzaakt en
geen lift meer. De hoek waarmee je hand-
palm in de windrichting staat heet Angle
of Attack.

 Het boek is gemaakt kort nadat
FSX op de markt kwam, dus in 2007 en
het is ontroerend te zien welke compu-
ters de schrijvers toen ter beschikking
zijn gesteld voor de productie. Wat heb-
ben wij het dan goed tegenwoordig.
Het beeld verdelen over drie schermen

Microsoft FSX for Pilots. Real world training, van Jeff van West en Kevin Lane-Cummings.



16

naast elkaar? Geen probleem tegen-
woordig. En dat brengt mij meteen op
Rod Machado. De schrijvers hebben een
indrukwekkende staat van dienst op het
gebied van publiceren, vlieginstructie,
computers, maar zij hebben ook nog ge-
vlogen met Rod Machado en veel van
hem geleerd. Rod Machado? Kijk eens
onder learning center in FSX en dan on-
der lessons. Eigenlijk de enige kritiek die
zij hebben op de lessen van Rod is dat
het accent te veel ligt op naar de klok-
ken kijken en dat je ten eerste vooral
naar buiten moet kijken. Om je heen.
Maar dat is met een enkel scherm moei-
lijk te verwezenlijken, geven ze toe. Dus
indien je aan dit boek wilt beginnen
zorg dan eerst voor drie schermen
naast elkaar. Echt het scheelt (grapje).
Hieronder nog even de inhoud van
chapter 16:

Je ziet dit is behoorlijk compleet. Ik heb
ook het gevoel dat hier alles in staat in
dit boek en ook nog in de juiste volgor-

de. Maar het is natuurlijk mogelijk dat ik
na een jaar of twee met de melding
kom, dat dit kleine puntje toch nog ont-
brak.
Het boek is in zwart/wit. 700 Pagina’s
met illustraties (veel) in kleur zou te
duur worden. Het is een boek weet je
wel, geen PDF. Maar je kunt het wel in
PDF krijgen. Vele, vele kaarten ook met
approach plates, jet routes en nog veel
meer. Je kunt alle illustraties en kaarten
in kleur downloaden van hun site. Ga
naar:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitl
e/productCd-0764588222,descCd-
DOWNLOAD.html
of naar:
http://www.de-
drvkkery.nl/component/mbhbooksheet/
?task=bookview&query=9780470183311
&Itemid=626

25 Euro als je het ophaalt bij de Drvkke-
rij in Middelburg.
De rest van deze pagina een willekeuri-
ge greep uit de vele afbeeldingen.

Erik.

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0764588222,descCd-DOWNLOAD.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0764588222,descCd-DOWNLOAD.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0764588222,descCd-DOWNLOAD.html
http://www.de-drvkkery.nl/component/mbhbooksheet/?task=bookview&query=9780470183311&Itemid=626
http://www.de-drvkkery.nl/component/mbhbooksheet/?task=bookview&query=9780470183311&Itemid=626
http://www.de-drvkkery.nl/component/mbhbooksheet/?task=bookview&query=9780470183311&Itemid=626
http://www.de-drvkkery.nl/component/mbhbooksheet/?task=bookview&query=9780470183311&Itemid=626
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HCC Flight Simulator Zeeland      AGENDA INT-MP-vluchten.  2013

NR.                Datum:                            van:               naar:

195  VFR dinsdag 27 aug  EGHJ-EGSC  Isle of Wight - Cambridge
195 HERH VFR dinsdag  3  sept  EGHJ-EGSC      Isle of Wight - Cambridge

196  AIRL dinsdag 10 sept  EIDW-EGSS  Dublin - LondonStanstead
196 HERH AIRL dinsdag 17 sept  EIDW-EGSS  Dublin - LondonStanstead

197  VFR dinsdag 24 sept  EGSC-EGOS  Cambridge - Shawbury
197 HERH VFR dinsdag  1  okt   EGSC-EGOS  Cambridge - Shawbury

198  AIRL dinsdag  8  okt   EGSS-EDLW  Lond.Stanstead - Dortmund
198 HERH AIRL dinsdag 15 okt  EGSS-EDLW  Lond.Stanstead - Dortmund

De tabel hiernaast komt uit de officiële
handboeken van de FAA. De FAA, on-
derdeel van het Amerikaanse Ministerie
van Transport, maakt de regels voor de
luchtvaart in de VS, en doet nog veel
meer.

Hij lijkt ingewikkeld, maar is het niet. Je
kunt hiermee voor een gegeven grond-
snelheid de afstand berekenen die je er
over doet om bij een bepaalde daalsnel-
heid 1.000 ft te dalen. Bijvoorbeeld, bij
een grondsnelheid van 120 kts en een
daalsnelheid van 500 ft per minuut leg
je 3.7 nautical mijl af om 1.000 ft te
dalen. Of als je met 300 kts voortraast
en je wilt binnen 3.6 mijl 1.000 ft dalen
dan moet je een daalsnelheid kiezen
van 1400 ft per minuut.

Ik kan je het JPG-bestand (is iets net-
ter) toesturen indien gewenst:
eriksonja2@kpnmail.nl
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mailto:eriksonja2@kpnmail.nl 

