
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstel-
lenden voor de bijeenkomst van 17 oktober 2013 om 19.30 uur in

het Arendhuis aan de Torenring 46 in 's Heer Arendskerke.

Flightplan
Wij gaan een rondje La Guardia vliegen met als vertrek- en eindpunt

Runway 31, zie het uitgebreidere bericht op de laatste pagina.

19.00 uur: zaal open, 19.30 uur: Mededelingen, vragen en antwoor-
den over Flight Simulator.

U krijgt deze NOTAM omdat u zich hiervoor
heeft ingetekend of omdat u zich heeft aan-
gemeld voor de werkgroep Flight Simulator
van de HCC afd. Zeeland. Voor downloaden
van eerdere NOTAM’s gaat u naar
HCC!ZeelandFlightSimulatorNieuwsbrieven.

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

Contact/kopij naar: eriksonja2@kpnmail.nl

A need for speed en de
Mooney Bravo
Als de Piper Cub en de Cessna zo
langzamerhand te eenvoudig voor je
zijn geworden stap je over op de
Mooney Bravo. Een snel toestel met
meerdere complexe systemen aan
boord die je natuurlijk wel moet be-
grijpen. We beginnen met Manifold
pressure en de constant speed pro-
peller. Wat is dat, hoe werkt dat? De
eerste aflevering van een serie.

In airliners nieuwsbrief nr. 53
had Ron al even de plannen optafel gelegd voor de toekomst
nu airliners en GA volledig
worden geïntegreerd. Nu we deGA-vergadering achter de rug
hebben zet hij alles nog even
netjes op een rijtje. Lees zijn
verslag van de vergadering van19 september.

Er is nogal wat veranderd in het sche-
ma van de multiplayer-vluchten. Dat
alles door de verhuizing van de Airli-
ner bijeenkomst van de woendag naar
donderdag. Lees de laatste pagina.
Het schema van de vluchten is los bij-
geleverd bij deze Notam. Wel zo mak-
kelijk.

De toegang tot het foto-album van mijn NAS
is klaar. Onze leden kunnen daar inloggen
en hcc-gerelateerde foto’s bekijken en down-
loaden:
http://carlovanoers.demon.nl/photo/
Aanmelden met “hcc” en wachtwoord “hcc”,
lekker simpel (rechts bovenaan de pagina).
Het is ook mogelijk om er foto’s op te plaat-
sen in de map “Uploads van HCC leden” (is
nu (nog) leeg). Deze map openen en je kunt
dan foto’s uploaden.
Wel het verzoek om de toegang binnen de
hcc leden te houden.
Voor anderen is er de openbare map en eh,
ja Joost mag het weten.;-)

Carlo van Oers.

http://groepen.hcc.nl/werkgroepen-hcczeeland/flightsimulator-werkgroep.html
http://www.hccflightsimulator.nl/
http://www.hccflightsimulator.nl/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de bijeenkomst van 19 september  j.l. in 's Heer Arendskerke
Met 18 man aanwezig een mooi gemiddelde. We
mochten twee nieuwe geïnteresseerde bezoekers
verwelkomen: Sjef van Hekken uit Goes en Jos
Kalle uit Heinkenszand. Vanaf deze plaats nog-
maals welkom.
De seizoens-agenda werd weer door-
gesproken. We houden om de twee
weken een bijeenkomst, te weten elke
eerste en derde donderdag. We be-
handelen de interessegebieden even-
redig. Dat kunnen dus zijn General
Aviation (c172 e.d.), Prop (turbo-
props), Jet (businessjets) en Airliners
(b737 e.d.) Omdat we elke twee we-
ken bijeenkomen is er voldoende
ruimte voor specialismen zoals PMDG,
Ifly en andere software.

Voor de te behandelen onderwerpen
viel op dat er veel behoefte is aan
basiskennis, zeg maar: landen en
eenvoudige navigatie. Daarnaast gaan
we weer aan de slag met gevorderde
kennis van het standaard b737.
Al jullie ideeën en vragen zijn belang-
rijk, dus maak ze kenbaar!

Ko hield een presentatie drieluik: een
aangenomen voorstel met MP lijst,
een introductie van Fraseo Link wat
gaat over luchtvaart communicatie, en
een korte behandeling van GPS 500;
dit onderwerp komt later in het sei-
zoen terug.

In de weekbladen zal zoveel als kan
een onderwerp van de avonden ver-
meld worden.
Daarvoor zoeken we een coördinator
die in samenwerking met Erik datums
en onderwerpen vaststelt.

Piet kon met trots vermelden dat we onlangs een
perfect verlopen MP (multi-player internetvlucht)
hebben gevlogen. Het vliegveld van de maand
wordt weer gebruikt zodat we kunnen oefenen

met communicatie en verkeersleiding. Aspirant
verkeersleiders zijn welkom.

Ron Konings.



A need for speed en de Mooney Bravo
 Er komt een moment dat
je een beetje genoeg hebt van
de Piper Cub en van de Cessna
172. Dit zijn natuurlijk de kisten
waarin je de basis van het vlie-
gen leert en ze zijn uitstekend
geschikt voor dit doel, maar op
een gegeven moment voel je de
'need for speed'. Met de Piper
vlieg je zo ongeveer tachtig kno-
pen en met de Cessna ongeveer
honderd en als je dit gaat omre-
kenen naar autosnelheden dan
is dit indrukwekkend, snelheden
waarbij het zeker oppassen ge-
blazen is. Maar in de lucht han-
gend voelt dit allemaal erg traag
aan. En dat is het moment dat je
gaat dromen van een mooie,
snelle machine waarmee je lek-
ker kunt opschieten. We stappen
over naar de Mooney Bravo.

 Als je betere prestaties wilt
krijg je onherroepelijk te maken met
complexere systemen waarmee je
moet leren omgaan. Je moet het
beter begrijpen allemaal en je moet
verder vooruit plannen. Wat zijn die
complexere systemen? Om te begin-
nen:

er is geen vervanging voor cilin-
derinhoud

anders gezegd, als je sneller wilt,
moet je een grotere motor nemen.
De Cessna heeft een cilinderinhoud
van ongeveer zes liter en dat is niet
gering, maar de Mooney heeft onge-
veer negen liter. Yes, vergeleken
met automotoren is dit fors, maar

met een auto hoef je niet de lucht
in.
 Van de Mooney bestaat een
niet meer na te gaan aantal varian-
ten en ook de geschiedenis van de
Mooney-fabriek is een voorbeeld van
veel ups en downs. Al Mooney moet
met dit type wel een heel bijzonder
vliegtuig ontworpen hebben want de
geschiedenis van de fabriek is niet
direct een toonbeeld van betrouw-
baarheid. Maar de Mooney is een
geliefd vliegtuig en wat opvalt is dat
allerlei vormen van custom built
voor komen. Misschien is dat naast
het mooie ontwerp ook wel een van

de sterke kanten. Zeker in het in-
strumentenpaneel kom je allerlei
varanten tegen waarvan hierbij een
paar voorbeelden en ook doe-het-
zelvers hebben zich uitgeleefd op dit
toestel. De Mooney Bravo is de
Mooney type B, die turbo charged is.
Dat is de default Mooney in FSX, de
foto hieronder is van de  Mooney
M20J (Carenado) die geen turbo
charger heeft. De Default Mooney
Bravo is eenvoudigweg te lelijk om
plaatjes van te maken.

Wat is het tweede belangrij-

ke verschil met de Piper en de Cess-
na? Dat is de verstelbare propeller.
Wij hebben nu drie hendels in plaats
van twee. Een hendel voor het gas,
een hendel voor mixture, rijk of arm
mengsel, maar wat nieuw is, is de
hendel voor het verstellen van de
propellerbladen. Of eigenlijk niet.
We stellen met deze hendel het ge-
wenste toerental van de motor in en
de constant-speed propeller doet de
rest.

De Piper en Cessna zijn uit-
gerust met een vaste ‘gemiddelde’
propeller die niet optimaal is voor
opstijgen, maar ook niet voor kruis-
snelheid. Maar doordat het snel-

heidsgebied waarbinnen ze opereren
zo klein is, van ongeveer 50 tot 100
knopen, levert dit geen problemen
op. De constant-speed propeller
heeft een veranderlijke spoed.
Spoed? Dat is toch een term uit de
bootjeswereld? Dat klopt. Je kunt
duidelijk verschil zien tussen een
buitenboordmotor voor een speed-
boat en een andere voor een lang-
zaam varend scheepje. De bladen
van de schroef staan bij die eerste
onder een grotere hoek dan bij de
laatste. En dat is logisch. De schroef

van de speedboat moet per omwen-
teling veel meer water kunnen ‘ver-
zetten’ omdat hij veel sneller door
het water gaat.

Bij de Katana add-on (Aero-
soft) kun je ook heel duidelijk die
verschillende invalshoeken zien.
Lang niet elke fabrikant van add-ons
heeft de moeite genomen om de
verstelling van de propellerbladen
zichtbaar te maken. Maar er zijn er
die het wel gedaan hebben. De eer-
ste foto van de Katana laat de pro-
peller zien met de toerentalhendel
(de blauwe) helemaal naar voren.
Dat is de stand voor opstijgen en
lagere snelheden, terwijl het tweede

Instrumentenpaneel van de Carenado Mooney M20J



plaatje de stand laat zien voor de
hogere snelheden. Je ziet het: bij de
eerste situatie staan de bladen veel
vlakker. Zij kunnen veel minder
lucht naar achteren verplaatsen
maar kunnen wel met een stevig
toerental blijven ronddraaien omdat
zij minder weerstand ondervinden.
Bij de tweede stand voor een hoge
snelheid kan veel lucht de bladen
passeren en het toerental blijft ook
gehandhaafd. Wat nu indien ik stand
twee zou gebruiken bij lage snelhe-
den? Dan zouden de bladen veel te
veel lucht moeten verplaatsen en
zou het toerental drastisch zakken.
Maar dat kan helemaal niet bij een
constant-speed propeller. Je kunt

alleen het gewenste toerental instel-
len. De rest gaat vanzelf door een
ingenieus systeem van vlieggewich-
ten die door een hoger toerental
naar buiten gaan staan en zo een
veer indrukken, die het weer moge-
lijk maakt dat oliedruk wordt opge-
bouwd voor het verstellen van de
bladen. Dit is de governer.

Genoeg! Onderaan dit artikel
staat een website waar je uitgebreid
je hart kunt ophalen over deze
moeilijke materie. Wat kunnen we
ermee? Zoals al eerder gezegd het
gewenste toerental instellen. Maar
het toerental stellen we toch al in
met de throttle, de hendel met de
zwarte knop? Bij de Cub en de Cess-
na wel omdat we geen keus hebben,
maar het is helemaal geen goed
systeem. Een motor draait het liefst
met een niet afgeknepen mengsel.
Een betere verbranding en een bete-
re smering zorgen er dan voor dat
de TBO veel verder weg komt te
liggen. TBO: De Time Between
Overhoal. Je weet toch dat al die
stad-scootertjes die niet harder dan
25 km mogen, dat die regelmatig
ontdaan moeten worden van aan-
slag door onvolledige verbranding.
Ze worden geknepen. En dat vinden
motoren niet leuk. Dus we gaan het
toerental regelen met de blauwe
hendel en laten het gas zoveel mo-
gelijk open staan. Dat lukt helaas
niet bij een approach en landing.
Dan moeten we wel knijpen anders
zouden we veel te hard gaan. Maar
op kruissnelheid lukt dat wel.

Even genoeg over het toe-
rental en dus ook over de RPM
(Rounds Per Minute) meter. We
gaan over op de Manifold Pressure

meter. Wat is dat? De drie plaatjes
hier zijn geschoten in de default
Maule. De linker klok is een combi-
natie van Manifold Pressure en
brandstofverbruik. Toch ook wel
interessant om de brandstof in de
gaten te houden. Je ziet ook in het
derde plaatje dat we door de blauwe
hendel helemaal naar achteren te
zetten en het mengsel iets armer te
maken we zeker 20% brandstof be-
sparen ten opzichte van plaatje
twee, terwijl we toch met 140 kno-
pen door het luchtruim denderen. En
de throttle helemaal open levert een

volledige verbranding. Goed voor
het motortje. De blauwe hendel
staat volledig uit, dus als ik het toe-
rental verder wil verminderen moet
ik het gas verder dichtdraaien. Ik
heb geen andere mogelijkheid. Dat
knijpen doe je met de gasklep,
throttle in de onderstaande teke-

ning.
We gaan terug naar de klok-

ken van de Maule. Je ziet dat in de
klim (tweede plaatje) de meter staat
op 29. Als de kist op de grond staat
met de motor uit staat die wijzer op
30 bij een instelling op ‘fair weather’
in FSX. Eigenlijk staat die op 29,92
of 1013 indien het een Europese
klok zou zijn. En dat is voor ons een
overbekende waarde. De standaard
atmosferische druk op zeeniveau. In
het inlaatspruitstuk (manifold)
heerst als de motor uit staat een-
zelfde druk als buiten, want ook als
de gasklep dicht staat is de druk
hier hetzelfde als buiten. De gasklep
sluit de toevoer van lucht niet ge-
heel af, anders zou de motor niet
idle kunnen lopen. Bij full throttle
halen wij geen 30 (29,92) maar 29.
Het luchtfilter en de mechanische
onderdelen hier zorgen voor een iets

Throttle idle. We staan nog op de grond.

De klim. Vol gas, blauwe handel geheel naar
voren, mixture rich.

Cruise. Vol gas. De blauwe handel staat naar
achteren en het mengsel is armer gezet.



lagere druk. Dus wat laat deze me-
ter nu eigenlijk zien? De hoeveelheid
onderdruk in het spruitstuk. Bij de
motor draaiend op idle, met de gas-
klep dicht wordt door de neergaande
beweging van de zuiger in de cilin-
der en de openstaande inlaatklep
een stevige onderduk opgebouwd
die nog maar ongeveer 30% van de
omgevingsdruk is. Als ik straks de
gasklep openzet, nou dan wil hij
wel. Dan wordt met kracht mengsel
aangezogen. Als de zuiger beneden
is wordt de inlaatklep in de cilinder
gesloten, de zuiger komt naar bo-
ven, het mengsel wordt onstoken en
de rest is bekend. De Manifold Pres-
sure meter geeft dus alleen maar de
mate van onderdruk weer in het
spruitstuk. Of helemaal geen onder-
druk indien de gasklep helemaal
openstaat.

En hoe zit het dan met deze?
Bij vol gas is de druk in de aanvoer
naar de cilinder toch gelijk aan de
omgevingsdruk, dus ongeveer 29 en
hier is duidelijk 38 af te lezen. Wat
klopt hier niet? Hier klopt alles want
de Mooney Bravo heeft een turbo-
charger die er voor zorgt dat het
mengsel niet alleen de cilinder inge-
zogen wordt door de neergaande
zuiger maar er nog eens extra ‘inge-

duwd’ wordt door deze charger. Ge-
volg: hogere compressie, betere
verbranding, maar vooral meer

kracht.
Met een kruissnelheid van

160 knopen (dat zit bovenin het
kruissnelheid-gebied) staat mijn
RPM op 1800. Dat is een mooie
waarde. Gasklep volledig open voor
een goede verbranding en ook de
mixture afstelling is aangepast. Dit
is een instelling die de monteur de
deur uit houdt. Je ziet ook dat het
toerental bij blauwe hendel volledig
naar achteren hier 1800 is en bij de
Maule was dat 2000. Is dit per vlieg-
tuig anders? Nou, eh, in FSX kun je
heel wat verschillen hierin zien. Niet
elke vliegtuig-software maker is
even serieus bezig geweest. En FSX
zelf heeft op dit punt ook wel onvol-
komenheden. Maar de basisregels
zijn:

1. Klim: vol gas, maximaal
toeren en rijk mengsel.

2. Als je daarna wilt terugne-
men doe je dat met je toerental. Die
verstelbare propeller zit er niet voor
niets op. Je kunt zo de belasting van
de motor zo gunstig mogelijk instel-
len. Dan mengsel afstellen.

3. Voor een approach en lan-
ding ga je met de blauwe hendel
volledig uit nog veel te hard. Het
toeren minderen zul je met het gas
moeten regelen. Eigenlijk ben je nu
weer gewoon een Cessna. Als je
weer in het lage snelheden gebied
komt zet je de blauwe hendel naar
voren.

4. Raadpleeg altijd het POH

(Pilot’s Operating Handbook), elke
kist is weer anders.

Juist, raadpleeg altijd het
POH. En dan zitten we meteen in de
problemen. De tabel geeft een
nauwgezet voorschrift voor de ver-
schillende RPM- en MP-settings voor
de verschillende stadia van de
vlucht en dat is nogal in tegen-
spraak met de eerste drie hoofdre-
gels die hierboven zijn weergege-
ven. Deze tabel geldt niet alleen
voor de Mooney Bravo maar ook
voor verschillende andere vergelijk-
bare kisten zoals de Cirrus, Colum-
bia, Bonanza, Baron. Wanneer je op
het internet op zoek gaat naar arti-
kelen over dit onderwerp kom je
middenin uitgebreide debatten te-
recht. Tot je er horendol van wordt.
Niet doen. Of je vliegt de Mooney
‘by the numbers’ dus volgens de
tabel hier, of je wordt een aanhan-
ger van John Deakin op wiens arti-

kelen dit stukje is gebaseerd. Ik kies
voor het laatste, omdat John Deakin
het hoe en waarom van dit alles
uitlegt en POH’s leggen meestal
niets uit. Maar is het belangrijk als
je in de simulator vliegt? Daarop is
een duidelijk antwoord mogelijk.

Een experiment: We vliegen,
in het echt, op 4000 ft met de gas-
klep vol open. Dat levert ons een MP

op van 25 inch. (Door elke 1000 ft
hoogte verliezen we 1 inch door de
steeds minder wordende omge-
vingsdruk). RPM staat op 2700 toe-
ren. Dan draaien we de RPM terug
tot 1200 toeren. Alle andere instel-
lingen laten we ongewijzigd. Wat zal
er gebeuren? MP kan niet hoger
want die heeft al dezelfde druk als
buiten. De snelheid van de zuigers is
nu sterk gereduceerd. Daardoor
wordt er belangrijk minder mengsel
aangezogen en ontstaat er dus een
duidelijke onderdruk in het spruit-
stuk. De MP meter gaat drastisch
omlaag en ook de fuel flow. Nu gaan
we dit experiment uitvoeren in FSX
en kijken dan vol spanning wat er
gebeurt.

Eh, ten eerste krijg ik met
geen mogelijkheid de RPM op 1200
toeren, terwijl dit in het echt wel
kan (niet een verstandig experiment
maar het kan), ten tweede de Mani-

Mooney Bravo. De klim, blauwe hendel naar
voren, gas vol open, rijk mengsel.

Mooney Bravo. Cruise. Gas vol open, blauwe
hendel geheel naar achteren, mengsel iets
armer afgesteld.



fold Pressure vertoont geen enkele
verandering. Fuel flow wel. Een
beetje. Je kunt dus de conclusie
trekken dat de juiste wisselwerking
tussen MP, RPM en fuel flow, zacht
gezegd niet adequaat is ingebouwd
in FSX. Of zeg maar helemaal niet.
Dus het was eigenlijk zinloos om dit
hele artikel te schrijven. Nog een
paar andere experimenten in dezelf-
de categorie leveren ook eenzelfde
resultaat op, oftewel: Nada.

Maar dit artikeltje is natuur-
lijk niet zinloos. Je begrijpt na deze
exercitie fundamenteel de klok Ma-
nifold Pressure en ook hoe de con-
stant-speed propeller werkt. Dus het
geheimzinnige van deze twee hen-
dels is er af. Je durft er als het ware
nu gewoon aan te komen.

Als het nu met die wisselwer-
king tussen MP, RPM en fuel flow zo
slecht gesteld is in FSX, hoe zou het
dan zijn met de schuif voor het
mengsel.

Mengsel afstellen, oh hemel-
tje lief waar begin je aan. Om dat te
proberen uit te leggen. Op de al eer-
der genoemde website kun je je
naar hartelust verdiepen in allerlei
grafieken en cijfertjes over armer en
rijker mengsel, maar ten eerste: dit
is in FSX al helemaal niet goed gere-
geld. Als je de flying tips hebt aan
staan wordt je om de haverklap er-
op gewezen dat je je mengsel moet
bijstellen. Ja, we weten allemaal dat
de atmosferische druk afneemt tij-
dens de klim dus dat we het meng-
sel moeten bijstellen. Maar zo vaak?
En ten tweede: wat moet je met een
melding in de 737 indien je al lang
op STD hoogte zit dat je de B-knop
moet indrukken omdat je omge-

vingsdruk niet meer klopt, waardoor
je prompt naar QNH gaat. Niet hele-
maal serieus nemen dit gedeelte
van FSX. Wat niet zeggen wil dat
sommige add-on fabrikanten dit
probleem niet goed hebben aange-
pakt.

En wat ook niet wil zeggen
dat er niet een paar duidelijke uit-
spraken zijn te doen hierover.

Als je het mengsel wilt bij-
stellen trek je de rode knop naar
achteren totdat de motor begint in
te houden en dan duw je hem weer
iets terug. Ervaring is hier de leer-
meester. Tijdens een klim moet je
dit dus meerdere malen doen.

Zet de Flight Simulator op
auto-mixture dan ben je er vanaf, of
zet de flying tips uit. Per slot ben je
inmiddels een gevorderde piloot.
Waarmee ik zeggen wil dat het on-
derwerp niet interessant zou zijn
maar in FSX kun je er niet veel mee.

De volgende keer gaan we
verder met de Mooney, want er zit-
ten nog heel wat meer extra voor-

zieningen aan dit toestel zoals een
intrekbaar landingsgestel. En cowl
flaps. En zelfs speed brakes. Ten-
minste op de Mooney Bravo, met de
turbo-charger. En we gaan een echt
vluchtprofiel vliegen met een take-
off, cruise climb, high-speed cruise,
cruise descent, low-speed cruise,
approach level en approach descent.
Heel officieel allemaal, want dit is
een echt vliegtuig en nog steeds een
mooi vliegtuig.

Erik.

Ga naar de volgende website:

http://www.avweb.com/news/pelican/182544-1.html?redirected=1

En open de volgende artikelen:
Manifold pressure sucks
Those marvelous props
Mixture magic en
Putting it all together

Er gaat een wereld voor je open.

intrekbaar landingsgestel

cowl flaps

speedbrakes

http://www.avweb.com/news/pelican/182544-1.html?redirected=1


Keywest (KEYW) kent een bewogen geschie-
denis. Het was langere tijd onder Spaanse over-
heersing. De Amerikanen, en dan de noorde-
lijken kregen pas in de Amerikaanse burgeroor-
log echt belangstelling voor het eiland en ook
voor het nabij gelegen eiland Marathon (KM-
TH) om de strategische ligging precies op het
punt waar de Golf van Mexico en de Atlanti-
sche Oceaan elkaar ontmoeten. De eilandbewo-
ners stonden vanzelfsprekend aan de kant van
de zuidelijken maar dat was voor de Union
geen bezwaar om hier een marinebasis te vesti-
gen. En die is er nog steeds:
http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Station
_Key_West
Waarschijnlijk was het leven op deze eilanden
te mooi en te relaxed om actief te gaan deelne-
men aan de grote confrontatie tussen Noord en

http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Station_Key_West
http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Station_Key_West


Zuid in de VS. En dat zie je aan de huizen. Een
zuidelijke stijl met veel balkons en veranda’s.
Ook de kleinere vissershuisjes zijn tegenwoordig
gerenoveerd tot prachtig snoepgoed. Geen won-
der dat verschillende Amerikaanse presidenten
hier een zomerhuisje hadden en ook Hemingway
heeft hier jarenlang gewoond.
De eilanden werden ontsloten door de in 1912
gebouwde Overseas Railroad naar het vaste land
die door een orkaan in 1935 verwoest werd. Op
de overgebleven constructies werd in 1938 de
Overseas Highway gebouwd.



KNQX op Key West is een naval base

Marathon als stad is pas aan het einde van de
vorige eeuw ontstaan en is dus vrij nieuw. Men
zegt dat de naam Marathon van de werkers aan
de Florida East Coast Railroad komt. Dit project
was zo zwaar en langdurig dat zij het een mara-
thon onderneming noemden. De bron van in-
komsten is ook hier vooral toerisme. Het is een
belangrijke sportvissers bestemming, maar ook
duiken en snorkelen met de daarbij behorende
hotels, restaurants en bars. KMTH is een mo-
dern uitgerust vliegveld ook geschikt voor airli-
ners. Verder is er een pomp met een ladder.

KMTH Marathon



Wat voor idee heb je eigenlijk als je aan een
vliegreisje langs de Caribische eilanden begint?
Een idee van tropische eilanden met de eenvou-
dige huisjes van de lokale visserman. Van kleine
optrekjes langs het strand die de lokale variant
van heerlijk streetfood verkopen met verse in-
grediënten uit de zee en van de bomen en recht-
streeks van het land. En die tijd is voorbij bij de
drie eilanden die we tot nu toe hebben bezocht.
Ook Nassau is puur toerisme, dat nadat de Ame-
rikanen in 1963 verboden werd hun vakantie op
Cuba te vieren, massaal hier naar toe is geko-
men. Dat gaf de economie een enorme boost en
is ook te zien aan de vele nieuwe pretentieuze
gebouwen. Dus ook een pretpark met de vele
binnenlopende cruiseschepen. De afstand tot
Miami is maar kort. Lynden Pindling Internatio-
nal Airport  (MYNN) ligt op een knooppunt van
airroutes en kan met banen in meerdere richtin-
gen het moderne luchtverkeer aan. Eigenlijk is
ook Nassau, genoemd naar Willem van Oranje
Nassau, koning van Engeland en onze stadhou-
der Willem III, een groot pretpark maar dan met
iets meer stijl en dat komt ongetwijfeld door de
jarenlange overheersing van de Britten. Nassau,
de hoofdstad van The Commenwealth of the Ba-

hamas, is daarnaast ook een belangrijk business
centre.
Nassau heeft een rijke historie. De Spanjaarden
hebben er lang geleden stevig huis gehouden en
het is zelfs in 1776 tijdens de Amerikaanse vrij-
heidsoorlog enige tijd in handen van de Ameri-
kanen geweest. Maar de rumoerigste tijd was
natuurlijk de korte periode dat piraten het eiland
Providence tot hun thuisbasis hadden gemaakt
met beruchte piraten als Calico Jack Rackham,
Blackbeard, Anne Bonny en Mary Read. De En-
gelsen maakten spoedig een einde aan deze korte
wilde periode.



Aanpassing schema INT_MP-vluchten / ATC-bezetting.

Op maandagavond 21 dec. 2009, maakten wij onze eerste regu-
liere multiplay-vlucht over het internet. Route Brussel (EBBR) -- Am-
sterdam (EHAM). Nu bijna 4 jaar verder zijn we op dinsdag 12
november 2013, toe aan vluchtnr. 200 . Niet te vergeten dat vanaf
vlucht 110, er ook een HERHALINGS-vlucht was. Dus bijna 200 vluch-
ten. Voorwaar een respectabel aantal.

Met ingang van oktober komt er een kleine wijziging in het sche-
ma dat we tot nu toe volgden. De oorzaak is dat de bijeenkomst van de
AIRliners voortaan gehouden wordt op de eerste donderdag van de
maand in 's Heer Arendskerke. Daardoor werd de druk op de dinsdag te
groot, vooral voor diegenen die op dinsdag niet konden vliegen.

Gekozen is voor bijgaand schema, voorlopig van 3 okt t/m de-
cember 2013, dit is besproken en goed bevonden op de bijeenkomst
gehouden op do 19 sept. 2013.
Agenda in de NOTAM nr. 183 van september 2013:
Hierin wijzigt de laatst aangegeven vlucht nr. 198H, deze gaat van di
15 okt. naar do 10 okt.
Zie verder het schema in de bijlage, (BEWAREN).

Nog iets over de ATC-bezetting tijdens de Internet-vluchten.
Wij willen versterking voor het ATC-trio (Piet , Joost en KO).

Met vr. groet, Ko Dekker, Axel.

Hier is het vluchtplan voor 17 oktober in ‘s Heer Arendskerke

We hebben het al eens eerder gedaan maar voor de nieuwe vliegers

een aardige vlucht en het nodige kijkplezier.

Vliegveld van vertrek en aankomst:  LA GUARDIA (KLGA)

      Runway 31
ILS 108.50

Vluchtgegevens:
Type vliegtuig      Cessna, Mooney, Baron 58 enz.

Vlieghoogte          1.000 ft

Weer                     Fair Weather

Tijd                       Overdag

Na de start vliegen we over de Hudson langs Manhatten.

Aan het einde van de Hudson een linker bocht heading 180.

Na de brug een rechter bocht naar heading 360 en proberen onder de

brug door het Vrijheidsbeeld te bereiken.

Na het passeren van het Vrijheidsbeeld zoeken we de ingang van de

Hudson weer op en bij La Guardia landen we via een L-circuit weer

op baan 31 en taxieën daarna naar de parkeerplaats.

We beginnen met een eenvoudige rondvlucht. Houd je hoogte en snel-

heid in de gaten en let op andere vliegers in de buurt.

Maak er een uitstapje van.

Happy landings !
Piet Davidse


