
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstel-
lenden voor de bijeenkomst van 21 november 2013 om 19.30 uur in

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

Flightplan
De gezamenlijke vlucht in Arendskerke is dit keer van Key West naar
Miami, zoals deze voor komt in het boek van Floris Wouterlood. Zie

verderop in dit nummer voor een uitgebreide beschrijving.

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

Een oneindige verveling
Maar niet als je met de Cessna 172
van A2A gaat vliegen. Daar kan je even
de tanden inzetten.

ORBX noemt dit programmaatje
‘Tweakers Heaven’ Is dat echt zo? Je
kunt er veel mee. Of de meesten van
ons dat ook doen is de vraag. Toch
meer iets voor de nerds. Het prijsje dat
er aan hangt is hemels.

Pilotenpost 41 en 42 zijn weer lezens-waardig. De multiplayervlucht vanBristol naar Aberdeen wordt nog evenovergedaan maar nu met als interes-sante toevoeging het vliegen van VORnaar VOR met een ARC-approach opbaan 34. Haal hem binnen deze Pilo-tenpost. Leerzaam. Pilotenpost 42heeft o.a. Een interessant artikel overhet invoegen van AI (Artificial Intelli-gence) schepen in je scenery. Trou-wens, in het verleden heeft Peter vdMeule ook een interessante serie ge-schreven over AI-scenery. Zoek hetmaar eens op.

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


Verslag van de bijeenkomsten van 3 en 17 oktober  j.l. in 's Heer Arendskerke
En weer trap ik er in…verslag ma-
ken van twee FS avonden en te lang
wachten en dan nog weten wat er
allemaal gezegd en gedaan is….
Aan het onleesbare gekrabbel op
m’n notities is te zien dat tegelijker-
tijd gespreksleider zijn èn aanteke-
ningen maken niet mijn sterkste
troef is..

3 oktober:
We misten Wil die voor een

longoperatie in het ziekenhuis lag.
Ook Erik moest het wegens gezond-
heidsklachten deze keer laten afweten.
Of kwam hij later nog?

Opleidingen kwamen weer ter
sprake. René stelde terecht dat het
omgaan met de computer ook behan-
deld moet worden. Maar al te vaak
wordt ervan uitgegaan dat ieder zijn
computer volledig beheerst, en dat is
uiteraard niet zo. We gaan daar dus
aandacht aan geven. Ook zullen on-
derwerpen als: gevoel voor vliegen
(ook al is het virtueel), gebruik van
procedures en samenwerking (vooral
bij airliners) altijd blijven.

Jaap (uhhh..welke) deed ver-
slag van moeilijkheden bij de installa-
tie van NL2000. Was het vroeger een
fluitje van en cent, tegenwoordig is
het inderdaad een heel gedoe. Als het
werkt: afblijven. Werkt het niet: paar-
demiddel. In opvolging werd een kor-
te uitleg gegeven van de aard en
opbouw van een scenery (landschap)

Klaus had problemen met de
opstart tijd van zijn PC. Bij doorvra-
gen bleek het wel mee te vallen gezien
de hoeveelheid op te starten program-
ma’s. Als je hoort hoeveel program-
ma’s sommigen naast elkaar draaien is
het een wonder dat het vliegtuig nog
los komt..

Jan vroeg advies over de mix
FSX/XP/W7/W8. De uitkomst was
niet verrassend: FSX/W7 64b.
Er werd melding gemaakt van (pc)
crashes door een bug in de PMDG
CDU. Een workaround is het tussen-
tijds ‘saven’ van de vlucht. Zet daar-
toe eerst de vlucht in pauze. Doe je
dat niet dan zal bij hervatten het toe-
stel eerst weer alle parameters moeten
inladen en dat is  een neerwaartse er-
varing op 30.000 voet. Het blijkt ook
dat de NG serie van PMDG erg ge-
voelig is voor foute invoer. Romme-
len in de FMC geeft ook crashes, maar
dat zal u niet verbazen. Jaap den Ou-
den  vroeg hieromtrent hoe de FMC
makkelijk te resetten was zonder alles
opnieuw in te kloppen. Het kiezen van
een ander aankomstveld zou voor een
reset zorgen. Geen garantie.

Over garantie gesproken.. Jaap
(uhhh…welke) merkte dat zijn B737
niet stopte bij taxiën. Mogelijke oplos-
singen: remmen van toestel zelf ge-
bruiken ipv sh P, staat de FD (flight
director) uit? Of Apeldoorn…

Leen rapporteerde problemen
met de joystick. Bekend is dat het

USB systeem in de computer vervuilt
door veelvuldig in- en uitpluggen. Al-
le USB een keer er uit mikken en
Windows zet het weer vers op de pc.
Roel waarschuwde ons voor de vracht
aan toolbars en andere leukigheden
die ongemerkt meelopen in het sy-
steem. Computer hygiëne dus. Leen
constateerde ook dat DAFWINGS
regels ontbraken op zijn scherm. We
hebben geprobeerd of het (zeer waar-
schijnlijk) te maken heeft met scherm-
resolutie.

En toen was het ineens 17 oktober.
We mochten twee belangstel-

lenden begroeten, Adrie Barendsen en
Willem van Zweden. We hopen dat ze
zich snel aanmelden voor de Notam
en de HCC . Gelukkig was Will ook
weer van de partij, zij het nog wat
bleekjes om de neus, de operatie is
niet niks. We wensen hem een spoe-
dig herstel naar zijn bekende opge-
wekte aanwezigheid.

Niet erg verrassend openden
we de avond met bespreking Daf-
Wings. De laatste week ging het dus
niet goed. Zelf heb ik er geen weet
van omdat ik al drie maanden buiten
Zeeland vertoef en FS even het onder-
spit delft. Maar de commentaren wa-
ren duidelijk, overigens zonder dat we
weer in een mailstorm verzeilden, hul-
de voor jullie terughoudendheid! De
oorzaak van de anomalieën in Daf-
Wings kunnen op verschillende vlak-

ken gezocht worden. Voorop staat dat
Dirk geen enkele blaam treft. We zijn
indertijd welgemoed aan de omscha-
keling FSHost naar DafWings begon-
nen, en het zag er veelbelovend uit.
Eerder zij al opgemerkt dat sommigen
hun PC wel erg vol laden met allerlei
weliswaar interessante hulpprogram-
ma’s, maar ja, het moet ergens van-
daan komen en bij dreigende over-
belasting worden de marges erg klein.
Bekend werd dat er inderdaad proble-
men ontstaan zijn ten burele van het
Franse DafWings. Carlo en Roel gaan
in gesprek met Dirk om een oplossing
te vinden, want de MP vluchten zijn
inmiddels onze ruggengraat gewor-
den.

Na deze bespreking  maakten
we ons op om de door Piet samenge-
stelde La Guardia Tour te gaan vlie-
gen. Omdat dit achter onze eigen
router blijft (jeee, hoe ging dat ook
alweer) kwamen de problemen met
Teamspeak onverwacht! Ach ja…
computers…zo werden we weer even
met de neus op de feiten gedrukt. Des-
ondanks hebben we elkaar boven New
York zien vliegen en was ieder om
22:30 weer aan de grond.

Ron



Een oneindige verveling

Indien je dagelijks bestaan verworden is
tot een eindeloze matheid door te veel en als
maar weer opnieuw vliegen in de default Piper
Cub en default Cessna dan stap je over op de
Mooney Bravo zoals in de vorige Notam beschre-
ven. Maar er is nog een andere mogelijkheid:
Neem de Cessna 172 van A2A Simulations. Je le-
ven is daarna nooit meer zoals het was.

Want wat is er mis met de Cub en de Sky-
hawk in FSX? Ten eerste het geluid al. Dan bedoel
ik vooral de Cessna. Het motorgeluid is een soort
gezellig pruttelpotje en komt in het geheel niet
overeen met de werkelijkheid. En dan is er vooral
het niet aanwezig zijn van een logisch verband tus-
sen mixture-afstelling en de andere klokken. En ei-
genlijk nog veel meer.
 A2A is begonnen, voor zover ik mij kan her-
inneren, met het programma Accu-Feel, dat een
extra dimensie toevoegt en voor elk van je vliegtui-
gen afzonderlijk is in te stellen, zoals hobbelen
over een grasveld, kraken van je airframe bij boch-
tenwerk tijdens het taxiën, piepende remmen en
piepen van de banden bij de touch-down,  windge-
ruis bij het openen van een raampje en noem maar
op.

 Met deze ervaring in huis zijn ze nu inmid-
dels al enige jaren geleden begonnen aan het vol-
ledig opwerken van de Piper Cub. Ondanks dat er
maar weinig hendels en knoppen in de Cub zitten,
geen verstelbare propeller, geen mixture instelling
is het vliegen in de Cub een plezier geworden door
een veel grotere mate van realisme. Twee uitge-
breide handleidingen worden meegeleverd om al
dit moois ten volle te kunnen benutten. Vooral je
passagier Heidi, die het nodige commentaar heeft

op je verrichtingen als piloot is een geheel nieuwe
ervaring. Je kunt haar ook op het vliegveld achter-
laten als je een keer genoeg van haar hebt.

 Het volgende project was de B17 die vol-
gens hetzelfde principe van ‘as real as it gets’ in el-
kaar is gezet. Dit programma is te groot om hier te
bespreken, maar bereid je op één ding voor, je

krijgt over de intercom sappig commentaar vanuit
het hele vliegtuig indien je hem te hard op de baan
zet.
 Het eerste dat opvalt indien je in de Sky-
hawk stapt is het aanzienlijk hardere en rauwere
geluid van de Lycoming vier cilinder boxermotor.
Dat ligt veel dichter bij de werkelijkheid. En het
tweede, althans dat kan je overkomen, is dat je

De mooie cockpit van de 172. Let op de vet geworden bin-
nenbekleding bij de handgreep van de deur.

Heidi grijpt zich vast en levert commentaar op je vliegkunst.



motor afslaat. En je krijgt hem daarna met geen
mogelijkheid meer aan de praat. Na de nodige stu-
die kom je er achter dat je met vette bougies de
lucht in wilde, doordat je in vorige vluchten hebt
nagelaten ze even goed schoon te branden. Dit
komt je op een stevige reprimande van de mon-
teur te staan. Of je levensmoe bent of zo.

 Indien je alleen maar wilt vliegen en niet
geïnteresseerd bent in de achtergronden moet je
dit programma niet kopen. Maar wat krijg je als je
het wel koopt? Ten eerste de uitgebreide geschie-
denis van de Cessna, waarin ook nog even die
vlucht van een Duitse piloot die in 1987 landde op
het Rode Plein in Moskou wordt vermeld. Op pagi-
na 25 van de handleiding krijg je een opsomming
van A2A wat ze er allemaal ingestopt hebben en
hoe goed ze wel zijn. Daaronder zitten een aantal
voorzieningen die voor ons belangrijk zijn:
 - Een echte pre-flight inspectie. Een rond-
gang om het vliegtuig waarbij alle details worden
bekeken. Banden in orde? Olie, flaps, water in de

brandstoftank en nog veel meer.
 - Realistisch gedrag wanneer je taxiet over
een harde ondergrond of over een grasveldje.
 - Alleen starten indien je de motor goed ge-
primed hebt. Dus niks geen control-E hier.
 - Alle echte geluiden van een vliegtuig goed
hoorbaar in de cockpit. Er gaat een wereld voor je
open.
 - Wat je meters aangeven, dat klopt ook
met de toestand van de motor, zoals temperatuur
(EGT), overspeed van de propeller, oliedruk, olie-
temperatuur.
 - Prima uitgevoerde Load Manager. Alles
wat je aan boord neemt vind je ook terug in het
totaalgewicht. Keuze uit vier personen aan boord,
die overal kunnen zitten.
 - Authentiek brandstofsysteem inclusief pri-
ming en correcte mixture setting aan de hand van
de EGT of het geluid van de motor.
 - Luchtstroom, luchtdichtheid en -tempera-
tuur beïnvloeden niet alleen hoe je vliegt maar ook
het volledige interne systeem.

 - Een heel fraaie nachtverlichting van de
cockpit.
 - Bougies die vet slaan indien je je niet aan
de regeltjes houdt, inclusief de mogelijkheid om ze
schoon te branden.
 - Je motor kan in de brand vliegen indien je

Dit is het commentaar van je monteur dat je graag ziet: Ge-
neral Condition: …excellent shape.

Inspectie van het overbrengingsmechaniek van de flaps.



de temperatuur te ver laat oplopen en daar niet op
let.
 - Nog veel meer rampspoed, zoals vastzit-
tende flaps, een echte accu die ook leeg kan zijn,
simulatie van de olie-viscositeit met slechte gevol-
gen indien je de kist niet rustig laat warmdraaien.
 - Als je het echt allemaal wilt weten down-
load dan de PDF-manual van de A2A-site.

 Maar eigenlijk is het gedeelte in de handlei-
ding over hoe het allemaal precies werkt het meest
waardevol. De uitleg hoe de explosiemotor werkt
maar dan specifiek de vliegtuigmotor van allumini-
umlegering met dubbele ontsteking. Een korte ge-
schiedenis van dit vliegtuigmotor-type wordt
beschreven met natuurlijk die prachtige stermotor.
Verder de propeller die lift genereert net zoals de
vleugel doet, waarbij zowel de Bernoulli- als de

Newton-theorie wordt uitgelegd. De geleerden
strijden nog steeds wat de juiste theorie is. Voor
ons minder interessant, maar je moet er als vlieger
natuurlijk wel van gehoord hebben. Dan toch weer
even de begrippen ‘stall’, ‘angle of attack’ en ‘prop
overspeed’ . Alles bij elkaar een minicursus voor
het vliegen.
 De rest van de handleiding wordt gevuld
met specifations, normal procedures, checklists,
procedures explaned, performance charts, emer-
gencies, airplane & system description, handling,
service & maintenance, want er staat een comple-
te servicewerkplaats tot je beschikking. En over
kaarten gesproken: In het vak naast je linkerbeen is
een kaart gestoken die ontvouwd wordt als je erop
klikt. Met een echt ’ontvouwgeluid’. En rechts in
de voetenruimte zit het handbook waar je ook op
kunt klikken.
 Het is allemaal te veel om op te noemen.
Inmiddels hebben al meerdere livery-ontwerpers
zich op deze pas verschenen add-on gestort dus je
kunt heel wat fraaie machines en interieurs down-
loaden. Wat vind je van deze?

 Eigenlijk zou ik deze A2A de PMDG 737 van
de General Aviation willen noemen. Ik weet, de
737 en de Skyhawk zijn niet vergelijkbaar, maar het

is dezelfde gedegen opzet met tot in de diepte al-
les werkend en alles kloppend. Als de PMDG nu net
iets te uitgebreid voor je is maar je wilt aan de an-
dere kan toch wel eens ‘echt’ leren vliegen en de
systemen begrijpen dan is dit de juiste aankoop. Ik
wist helemaal niet dat Cessna vliegen zo interes-
sant kon zijn…En de detaillering is prachtig. De de-
fault 172 gaat definitief in de hangar. Kijk eens op
deze pagina en download bijvoorbeeld de PDF-Ma-
nual.

http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_pag
e=product_info&products_id=56

Erik.

http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=56
http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=56
http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=56


Zoals je op de kaart in de vorige afleve-
ring al hebt kunnen zien vormen De Westindi-
sche eilanden de  schakels van een gebogen
ketting, de verbinding tussen Florida en Venezu-
ela. Hier lagen de piraten te wachten op het pas-
seren van de Spaanse zilvervloten. En ook hier
voeren schepen af en aan om in de havens te la-
den en te lossen of misschien wel om troepen aan
land te zetten om een eiland te veroveren. Dat
kwam vaak voor. De eilanden waren welvarend
geworden dank zij de internationale handel, de
levensader van de 18e eeuw en vooral door de
suikerteelt, waarmee de Spanjaarden, als eerste
bezetters, hier een begin hadden gemaakt.
 De oorspronkelijke bevolking waren in
het algemeen Indianen uit Zuid-Amerika die door
de Spanjaarden te werk werden gesteld en dit
meestal niet overleefden. Daarna werden de sla-
ven uit Afrika gehaald. En ook dat slaven halen
was handel, zoals we allemaal weten. Veel eilan-
den kennen dus een rumoerige en gewelddadige
geschiedenis, waarbij vele malen van machtheb-
ber werd gewisseld, zoals je ook wisselt van jas.
 Er zijn eilanden die dit uitgebreid heb-

ben mogen meemaken zoals de Dominicaanse
Republiek (Punta Cana, MDPC) en andere eilan-
den die het rustiger meemaakten zoals San Salva-
dor Island (San Salvador Intl., MYSM), dat tot de
Britse Bahama's behoorde en door de Britten ver-
dedigd werd, Providenciales (Providenciales Intl.
MBPV), dat aanvankelijk te weinig interessant
was, een tijdlang een piratennest is geweest en
later door de Britten werd ingelijfd en het eiland
Charlotte Amalie (Cyril E. King Airport, TIST)
genoemd naar de vrouw van koning Christian V
van Denemarken, langere tijd Deens bezit maar
nu behorend tot de Amerikaanse Maagdeneilan-
den.
 Dat zijn de vier stopplaatsen voor deze
etappe: MYSM, MBPV, MDPC, TIST en onze
aankomst is op TNCM, Prinses Juliana Intl. op
St. Maarten, alle vliegers welbekend.
 Wat valt er verder te melden? Toerisme,
toerisme, toerisme. Al deze eilanden hebben
prachtige stijl aflopende koraalkusten en de duik-
sport wordt hier intensief beoefend. Ook sport-
vissen en je verder op het strand ophouden met
alle daarbij horende zaken. Bereid je voor op een

De Caribische reis. De tweede etappe.

Columbus heeft voor het eerst voet aan land ge-
zet op San Salvador. Dit is het minst overdreven
plaatje dat ik heb gevonden.



grote yuppen-populatie want Club Med heeft op
San Salvador en op Providenciales een grote ves-
tiging.
 Providenciales is het meest westelijke
eiland van de Turks en Caicos eilanden. Turk
naar de Turk’s-cap cactus en Caicos naar de
woorden Caya hico dat rij van eilanden betekent.
De Spanjaarden hebben in de periode 1492-1512
de volledige bevolking gedeporteerd om ze op
andere plaatsen in hun rijk te werk te stellen. Van
1513 tot in de 17e eeuw waren de eilanden eigen-
lijk volledig ontvolkt. In de 16e, 17e en 18e eeuw
zijn de eilanden van Spaans bezit over gegaan
naar Frans en daarna Brits bezit, maar er is toen
nooit echt sprake geweest van een bevolking die
er zich definitief vestigde. Pas na de Amerikaanse
vrijheidsstrijd hebben vele Amerikaanse Federa-
len zich op de Britse Eilanden gevestigd en zijn
aanvankelijk begonnen met het opzetten van ka-
toenplantages, maar later werd zoutwinning de
belangrijkste goed florerende industrie.
 Volgend op de initiatieven van Club
Med werd in 1984 het eerste grote hotel en casino
complex geopend en volgde een toeristen-boom.
Providenciales werd populair bij pensionados van
over de hele wereld. En zo is de situatie nu.



Punta Cana Intl., MDPC, ligt op de uiter-
ste oostpunt van het eiland Hispaniola, dat al heel
lang in twee stukken is verdeeld. Het oostelijke
tweederde deel is de Dominicaanse Republiek en
het westelijke eenderde deel vormt Haïti. De twee
landen leven niet echt op goede voet met elkaar
maar dat heeft een diepgaande en lange geschiede-
nis. Eigenlijk veroorzaakt door de Europese groot-
machten en Haiti.
 Spanje zette hier nadat het eiland door
Columbus werd ontdekt de eerste Spaanse neder-
zetting op. De originele bevolking stierf uit door
de daarop volgende decennia van dwangarbeid en
ziekten. De Fransen namen het westelijk deel over
van de Spanjaarden en legden suiker- en koffie-
plantages aan en importeerden vele slaven uit
Afrika. Het werd een van Frankrijks rijkste kolo-
niën. Tijdens de Franse revolutie keerden de ge-
kleurde bevolking zich, in 1789, tegen het Franse
bewind tijdens de Haïtiaanse revolutie. Door de
succesvolle slavenopstand werd Haïti de eerste
onafhankelijke "zwarte" staat en het tweede onaf-
hankelijke land op het westelijk halfrond na de
Verenigde Staten. Haïti veroverde in 1822 het
oostelijke Spaanssprekende deel Santo Domingo,
maar dit deel maakte zich in 1844 los van Haïti en
vormde zo de Dominicaanse Republiek. De ge-
schiedenis van Haïti is een lange lijdensweg van
bestuurlijk onvermogen, bijvoorbeeld de familie
Duvaldier en de aardbeving. Het is nog steeds een
wanhoopsland.
 De geschiedenis van de Dominicaanse
Republiek is ook geen klassevoorbeeld van de op-
bouw van een staat. Heel wat dictators kwamen en
gingen en twee maal heeft de Verenigde Staten
geïntervenieerd ‘ter bescherming van de toegang
tot het Panamakanaal’. Het meest oostelijke ge-
deelte waar ook MDPC ligt is het toeristencen-
trum, dat groots en luxe is opgezet. Alleen in dit
deel wordt de electriciteit 24 uur gegarandeerd.



Fighting for democracy! Zeker op His-
paniola is dat geen loze kreet, al is de stijl van
demonstreren anders dan bij ons. Op Charlotte
Amalie ligt dat allemaal gemoedelijker, klein-
schaliger. Een mooie steile trap omhoog naar de
kroeg en die moet je ook weer af. Prima prefen-
tief!
 Charlotte Amalie is vernoemd naar de
vrouw van de Deense koning Christiaan V. Het is
tegenwoordig de hoofdstad van de Amerikaanse
Maagdeneilanden. Tot 1966 zat hier een Ameri-
kaanse onderzeeboothaven en de haven is nog
steeds geliefd bij yachties (jachteigenaren) door
zijn mooie komvorm. Een bezoekje aan de stad is
zeker leuk vanwege de Deense koloniale architec-
tuur en de heel acceptabele pleisterlaatsen die wat
minder massaal zijn.
 Omdat de Spanjaarden zich vooral fo-
custen op Puerto Rico en andere Caribische eilan-
den bleef Charlotte Amalie lange tijd niet
opgeëist en was daarom een goede schuilhaven
voor piraten. In 1672 wist Koning Christiaan V
het eiland zeker te stellen voor de aanleg van
plantages. De Denen bouwden vier kroegen aan
de waterkant en men zegt dat dit het eerste was
wat ze deden, maar men zegt zo veel. Criminelen

uit Denemarken werden hier te werk gesteld. Al
snel werd kolonisten van eilanden in de omge-
ving toegestaan zich hier te vestigen. Het grootste
deel van de bevolking is echter afstammend van
Afrikaanse slaven. In de 18e eeuw waren de sui-
kerplantages en de slavenhandel de voornaamste
bron van inkomsten. Wat later ontwikkelde zich
de wereldhandel en dus ook de levering van wa-
pens aan de zich vrij vechtende koloniën in
Noord Amerika. In 1778 bouwden de Denen
Bluebeard’s en Blackbeards Castle ter verdedi-
ging van het inmiddels tot vrijhaven verklaarde
drukke handelscentrum.
 Met Charlotte Amalie is het beter afge-
lopen dan met onze St. Eustatius, maar in de 19e
eeuw kwam er een grote depressie die dit eiland
zijn belangrijke handelsfunctie deed verliezen. In
1917 kocht de Verenigde Staten het eiland van de
Denen voor 25 miljoen dollar ter bescherming
tegen de agressieve Duitse natie en ook ter be-
scherming van het Panamakanaal.
 En verder? Toerisme, toerisme, toeris-
me. Dat het eiland Amerikaans bezit werd leidde
tot een spectaculaire economische groei, waar-
door ook de oude Deense koloniale gebouwen
prachtig gerestaureerd zijn.



ORBX noemt FSX-Go de Tweakers Heaven. Nou, zou dat nou echt zo zijn?
Een tweak-programma is een klein pro-

gramma dat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld
FSX zodanig af te stellen dat het geheel aan jouw
wensen voldoet. Maar je bent niet gebonden aan
één instelling. Je kunt er veel meer aanmaken.
Een voorbeeld: Je kunt gaan vliegen met
een Piper Cub die weinig belastend is voor
het geheugen in een prachtige scenery die
veel geheugen vraagt. Je zet dan de
schuiven van de scenery zo veel mogelijk
naar rechts om alle details te kunnen zien.
Uiteindelijk is Piper Cub vliegen uit het
raampje kijken en genieten van de omgeving.
Omgekeerd kun je gaan vliegen met de PMDG
737 die veel geheugen vraagt op een hoogte van
34.000 ft. Op die hoogte zie je echt niet veel
meer van de scenery. De schuiven kunnen flink
naar links terwijl je natuurlijk de instelling van
het vliegtuig hoog houdt. Het gaat je hier om de
detaillering van de instrumentenpanelen. Dat zijn
twee totaal verschillende instellingen. Dan kun je
aanvullend nog een experimentele versie maken
waarbij alles uiters zwaar is afgesteld en daar-
mee gaan proefdraaien. Wanneer loopt de boel
vast? En je kunt nog een vierde maken, waarbij
je alle schuiven van de scenery behoorlijk ver
naar links zet om eens te kijken of dit nu echt
stoort bij het vliegen boven de wolken. Zo niet
dan komt dit alles ten goede aan het goed funtio-
neren van je zwaar belastende airliner. Dat zijn
al vier instellingen. Die vier profielen kun je zon-
der probleem in FSX zelf aanmaken en elke keer
via het menu settings aan het werk zetten (of via
je menubalk). Heb je daar een tweakprogramma
voor nodig? Nou nee. Je kunt weliswaar die vier
afzonderlijke profielen via FSX Go iets sneller
bereiken, maar dat rechtvaardigt nog niet de
aanschaf. Dit was alleen maar bedoeld om het
principe van tweaken duidelijk te maken.
 Hiernaast zie je de lijst waarvan de de-
fault instelling van FSX gebruik maakt, of eigen-
lijk kan gebruik maken. Als je op een van de
regels klikt wordt die blauw en helemaal onderin



wordt een uitleg gegeven. Voor Affinity mask is
de uitleg: Dwingt FSX zodanig gebruik te maken
van threads, dat er alleen maar drie gebruikt
worden voor FSX en de vierde vrij blijft, b.v.
Voor Windows. Geen makkelijke materie. Ande-
re instellingen zijn veel bekender. Onder SOUND
staat ‘AmbientUIMusic’, hiermee wordt het intro
muziekje van FSX ingeschakeld. Die kennen we
uit het menu SETTINGS want de meesten van
ons hebben die uit gezet. Of: HIDE INFOTEXT,
waarmee je de tekstlabels aan of uit kunt zetten
als je met de cursor over een knop gaat.
 Bij elkaar zijn het nogal wat instellingen
die in de default setting zitten. Die default set-
ting wordt door FSX zelf bepaald, afgestemd op
de zwaarte van je machine. Het is geen slecht
idee om deze als eerste profiel te handhaven.
Dan kun je te allen tijde even terug naar de de-
fault om een en ander uit te proberen. Maar het
gaat er om zelf profielen aan te maken aange-
past aan je eigen wensen. Dat doe je met be-
hulp van de knop Master List. Een lange, lange
lijst waaruit je kunt kiezen. Ik neem er maar
weer een: LOD_RADIUS, het niveau van de de-
tail radius. De wat? Lees voor LOD nog even het
stuk over terrain mesh in Notam 183. Zware
materie. Niet voor iedereen interessant. Dit
tweak programmaatje is ook meer bedoeld voor
de nerds. Je bent voor de instellingen niet ge-
bonden aan deze Master List. Je kunt ook zelf
een nieuwe tweak aanmaken. Als je wilt weten
hoe download dan de PDF-User Guide:
http://fullterrain.com/product_fsxgo.html
 Hoe werkt het nu precies? Simpel. Nadat
je profielen hebt aangemaakt en eventueel be-
paalde vluchten hebt gesaved, sluit je FSX Go
en maakt een snelkoppeling, waarmee je het
programma opent. Je maakt dan je keus voor
een profiel of voor een opgeslagen vlucht in de
linker kolom en drukt helemaal onderin links op
Launch. Dan start FSX op. Je kunt zelfs nog het
vervelende plaatje waarmee FSX opstart wijzi-
gen. Bijvoorbeeld een foto van je vrouw en kin-
deren. Onder het motto vlieg voorzichtig, denk
aan mij. Een hemels prijsje: 7 euro.
Erik.

BRIEFING
Vlucht van de maand:  do 21 November
2013.
Deze vlucht staat vermeld in het boek : Le-
ren vliegen met Flight Simulator  2004  van
Floris Wouterlood

We starten  op Key West,  het meest
westelijke eiland van de eilandenketting
voor de kust van  zuid Florida ( USA).
Vliegveld van vertrek :  Key West (KEYW)
Runway 09, taxi via A, B to the holding
RW 09.

Vluchtgegevens:
Type vliegtuig Cessna,
Mooney, Baron 58 enz.
Vlieghoogte  1.000 ft
Weer         Fair Weather
Tijd                 Overdag

Na de start vliegen we over
de eilanden naar Marathon
(KMTH) op 42 Nm oostelijk
van Key West. Daar maken
we een tussenlanding. Neem
eventueel een ander vliegtuig
en dan vertrekken we  weer
in noord-oostelijke richting. We volgen
weer de eilanden , nu in de richting van

Miami. (KMIA). Landen op RW  27L , taxi
via Y, W to the Gate E, nr. Xx
Alternate   is Kendall-Tamiami, ( KTMB).
Elev. 7 ft. RW 27 L, taxi via E, H4 to the par-
king.

Dit is een eenvoudige vlucht via de eilan-
den vóór de kust van Florida
Hou je hoogte en snelheid in de gaten en
let op andere vliegers in de buurt.
Maak er een uitstapje van.

Happy landings !
Ko.

http://fullterrain.com/product_fsxgo.html


 Als er geen behoorlijke invul-
ling wordt gegeven aan onze bijeen-
komsten in ‘s Heer Arendskerke dan
verwaterd het.

Dat  is de belangrijkste conclu-
sie die wij kunnen trekken uit de afge-
lopen maanden. Vandaar dat de
gemeenschappelijke vlucht weer in
ere is hersteld op de GA-avonden. De
laatste keer was dat een vlucht over
Manhatten vanaf de luchthaven La
Guardia en op 21 november vliegen
wij van Key West naar Miami. Maar
wat doen we met de airliner-avon-
den? Als het alleen maar bij een ge-
zellig samenzijn blijft, en gezellig is
het altijd, dan zal toch de belangstel-
ling afnemen.
 Erik gaf een korte presentatie
over een mogelijk invulling. En die is
simpel en voor de hand liggend. De
overstap van GA-vliegen naar de
PMDG 737 NGX is beslist te groot. We
moeten op zoek naar een eenvoudi-
ger alternatief zodat mensen die deze
overstap willen maken wat rustiger
aan een jet kunnen wennen. Vliegen
met een jet is fundamenteel anders al
zou het alleen maar zijn doordat de
throttle veel lastiger te bedienen is.
 Je kunt heel goed gaan vliegen
met de default 737 of Aribus met
daarin de standaard GPS voor de na-
vigatie. Maar dat is een beetje knullig.
Een grote jet met de GPS van een GA-
kist en maar weinig knoppen die ook

echt werken. Friendly Panels, een niet
overbekende maker van add-ons
heeft een FMC (Flight Management
Computer) ontwikkeld voor verschil-

lende jets. Maar alleen voor de Lear-
jet die ook als default kist in FSX staat
hebben zij het instumentenpaneel
aangepast, zodat je veel meer een

jet-gevoel krijgt als je erin zit. En de
Learjet is een fijn vliegtuig. Het pro-
grammaatje kost rond de dertien eu-
ro en dat is voor ons allen te
behappen en voegt heel wat toe aan
de cockpit, zoals een echte LNAV en
VNAV en ook het EICAS-paneel is om
te toveren tot een map. Het is een
simpel programma dat in het geheel
niet te vergelijken is met PMDG want
alles is gebaseerd op de in FSX aan-
wezige GPS. Het is een ander jasje
voor de GPS met aanvullende knop-
pen en een werkende VNAV, maar
door de andere structuur wordt die
GPS wel een stuk toegankelijker.
 In welk stadium verkeert dit
plan momenteel? In een gevorderd
stadium. Vertaling van de manuals
zijn voor de helft klaar. Inmiddels is
de proefvlucht van Schiphol naar
Stansted (Londen) meerdere malen
gevlogen en de in de GPS ingebouw-
de approaches zijn getest en werken
niet zo goed. Daar is een mouw aan
te passen.
 De bedoeling is om 21 novem-
ber een presentatie klaar te hebben
zodat iedereen kan meedenken vanaf
dat moment. En ook een map klaar te
hebben waarin alle gegevens zitten.
Dit wordt geen cursus. Daarvoor is de
default Learjet te simpel.

Erik



Rond onze multiplayervlucht van Bris-
tol naar Aberdeen indertijd was een brede
dialoog onstaan. Joost Visser is er even voor
gaan zitten om dit nog eens stap voor stap
door te nemen en hij beschrijft hiertoe twee
vluchten in Pilotenpost 41.

De eerste vlucht is met de PMDG 737 NGX
en dus met behulp van de FMC (Flight Manage-
ment Computer). Uitgebreid en stap voor stap
wordt deze vlucht uit de doeken gedaan. De SID,
de STAR, transitions, de instellingen van de kist
en meer. Eigenlijk kan je deze Pilotenpost ge-
woon als handboek voor je vlucht gebruiken,
maar ook voor toekomstige vluchten.
 Nog interessanter is eigenlijk dat Joost
nog een tweede vlucht van Bristol naar Aberdeen
gemaakt heeft in de default 737 die in FSX zit.
Interessant voor ons omdat in een aantal verga-
deringen naar voren is gekomen dat we twee
soorten airlinervluchten gaan krijgen, indien dit
van de grond komt. En dit omdat de overstap
van GA-kisten naar de PMDG 737NGX vaak een
te grote stap is. In de default 737 vlieg je eigen-
lijk op dezelfde manier als in een kleiner toestel
en kun je dus stap voor stap wennen aan de veel
grotere airliner met vanzelfsprekend meer knop-
jes. Je kunt deze kist op de GPS vliegen om te
beginnen maar mooier is natuurlijk van VOR naar
VOR.
 Kaarten? Eh, ja, een keer zul je er toch
aan moeten geloven. Je kunt het vluchtplan ma-
ken in de flightplanner van FSX zelf. Lees hier-
voor het artikeltje FLIGHTPLANNER van Henk
Geelhoed in Notam 179, die we natuurlijk alle-
maal bewaard hebben, maar FS Commander is
een beter hulpmiddel en in Plan-G gaat het ook.
Voor de SIDs en STARS is een prima website:
https://charts.aero/  met uitgebreide informatie
ook over de ligging van de banen en platforms.
Verdiep je eens in deze materie. Een beter advies
kan ik niet geven.
 Joost kiest als aankomst de ARC-approach
voor baan 34, die je als je hem correct vliegt

precies in de final approach ‘zet’. Het is alles bij
elkaar een mooi en compleet verhaal dat je als
handleiding kunt gebruiken. En dus niet alleen
voor de default 737. Je kunt deze VOR-VOR

vlucht vanzelfsprekend ook maken in de PMDG
737. Dat maakt het alleen maar duidelijker hoe
de FMC in elkaar zit, zonder dat je meteen in de
paniek schiet als dit kastje rare dingen gaat
doen. Van harte aanbevolen!
 Het belangrijkste artikel in Pilotenpost
42 is het artikel over de cockpit van Bram Stikkel
uit Pijnacker. De verslaggevers Carlo en Joost
namen op een snikhete dag plaats in deze zelf-
bouw-cockpit die niet lijkt op een bestaande
cockpit en toch wel lijkt op een ‘echte’ omdat
alles klopt. En wat is er nu leuker dan kijken in
de cockpit van een ander. Dubbele besturing,
twee koptelefoons, vijf beeldschermen voor de
scenery, maar ook nog beeldschermen, apart
aangestuurd, voor de snelheidsmeter, vertical
speed, enz.
 Verder heeft Joost in deze pilotenpost een
artikel over AI (Artificial Intelligence) Ships ofte-
wel je scenery beter stofferen met schepen. Op
de Noordzee, een van de drukst bevaren zeeën
ter wereld zul je in FSX maar weinig schepen
vinden. Daar is wel iets aan te doen. Lees deze
Pilotenpost dan weet je hoe.
 En verder een artikel over Bush Flying of
eigenlijk hoe men vroeger vloog van markant
punt naar markant punt inclusief het van te vo-
ren inspecteren van een veld voordat men de
landing inzette, waar wij nu nog het circuitvlie-
gen aan over hebben gehouden.
 Ach, en iedereen weet zo langzamerhand
hoe hij de Pilotenpost moet downloaden. Ga
naar:

http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F

Log in en typ in het searchvak:

pilotenpost42.zip, precies zoals het hier staat,
et voilà.

Erik.

PILOTENPOST 41 EN 42

https://charts.aero/
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F

