
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstel-
lenden voor de bijeenkomst van 19 december 2013 om 19.30 uur in

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

Flightplan
De gezamenlijke vlucht is dezelfde als vorige keer dus van Key West
naar Miami, omdat we door allerlei probleempjes niet zijn opgescho-

ten. Pak Notam 185 er nog even bij.

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

Aivlasoft Electronic Flight Bag

Een eerste kennismaking. Een top-
zware pilotenkoffer met alles erin en
toch licht als een veertje. We lopen
niet meer te sjouwen met pilotenkof-
fers. Alles op de laptop! Eerste reac-
tie: Schitterend, prachtig. Manual
van 200 pagina’s. Koppeling met een
tweede computer via het netwerk en
mappen delen is niet ieders werk.
Een vluchtplan incl. V-route of J-rou-
te gaat in FSCommander simpeler.
De zaak is in onderzoek.

Vliegen met real weather, een mailtje
van henk Geelhoed. Sky Vector bij ve-
len van ons bekend kan ook bruikbare
weerberichten leveren.
Pilotenpost 43 en 44 zijn weer lezens-
waardig. 43 Gaat over de Q400 van
Majestic, nu al bekend als de super
add-on voor FSX. Joost laat zijn emo-
ties de vrije loop bij dit juweeltje. 44
Behandelt alles wat met kou te maken
heeft. Bevroren vleugels, carburateurs,
enz.

Afgestoft.
Drie artikelen uit het archief ge-
haald en afgestoft. Een serie van
vier stukjes in de Notam nu tot één
PDF gecombineerd over AI-Traffic.
De presentatie die Roel onlangs
hield over FSHost, poorten openen
en vaste IP-adressen. En een pre-
sentatie hoe Windows eigenlijk op
je machine zou moeten staan en
hoe je FSX installeert. Alle drie op te
vragen bij de redactie.

Vluchtprofielen
Het tweede artikel in de reeks over
de Mooney Bravo of in zijn alge-
meenheid, je wilt hoog en hard en
dan ga je vliegen volgens een vlucht-
profiel. Je maakt een planning van je
vlucht en verdeelt daartoe je vlucht
in Cruise Climb, High Speed Cruise,
Cruise Descent, Low Speed Cruise,
Approach Level en Approach Des-
cent. Als je hard gaat moet je voor-
uit leren denken.

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 21 november  j.l. in 's Heer Arendskerke
We begonnen de vragenronde met een
eenvoudig en veel voorkomend pro-
bleem: de accu van de laptop. Ko was
snel geholpen met enkele suggesties.
Maar geld kost het in elk geval.

Volgend probleem was mysterieuzer.
Piet Hanse nam een dubbele
NAV/GPS knop waar bovenin de
standaard radiostack (shift 2) van de
Baron. De verleiding was groot om
dat toe te schrijven aan verwarring
met de NAV knop in het audiopanel
bovenin de radiostack. Dit had een
korte uitleg van de knoppen tot ge-
volg:
Op het 2D paneel zit een NAV/GPS
knop, deze schakelt de te gebruiken
methode t.b.v  navigatie met de auto-
pilot.
NAV zorgt er voor dat  NAV1 ge-
bruikt wordt om een localizer te peilen
en te volgen met de heading. Het ge-
bruikte instrument is dan een OBS,
omni bearing selector.
GPS daarentegen volgt een koerslijn
die door satellietnavigatie gestuurd
wordt, vergelijkbaar met je eigen na-
vigator in de auto.
De knop NAV bovenin het audiopa-
neel (shift 2) schakelt alleen maar de
audio in of uit die door NAV (1 en of
2) weergegeven wordt. Dat is dan het
bekende morse tuuttuuttetuut waar-
mee de identiteit van de VOR ( de

zender op de grond waar de NAV ont-
vanger aan boord op afgestemd kan
worden en naar luistert).
Ik hoop dat ik een en ander goed
weergegeven heb, het is door de ver-
schillende onderdelen en begrippen
niet erg eenduidig helaas. Piet zal wat
hij waarnam op screenshot zetten en
volgende keer aan ons voorleggen.

Een ander probleem was het verdwij-
nen van de luchtvaart-kaartsymbolen
bij gebruik van PlanG, versie 3. De
oorzaak kon liggen in het niet impor-
teren van de FS airport database tot
aan het niet aanvinken van gewenste
display. Al met al weer een aardig
breinbreker.
Jan had iets soortgelijks met FSCom-
mander. Nieuw uit doos, maar toch

ontbrak er een pulldown menuutje.
Het enig zinnig advies leek herinstal-
latie te zijn na grondig verwijderen.

René was de volgende die ons aan het
denken zette. Een schone installatie
van W XP op een geformatteerde lap-
topschijf stuitte op een korte medede-
ling van Microsoft. Pogingen om USB
bridge te gebruiken achtten we zin-
loos, daar heb je een werkend systeem
voor nodig. Wel waren er twijfels
over de gevolgde formatprocedure (als
externe schijf) en de situatie in de bi-
os.
Ko gaf ons een voorproefje van de
zonnige mp na de pauze.
Adri deed verslag van zijn eerste vir-
tuele vlieglessen. Pittig, maar blijk-
baar nuttig!
Na de pauze gaf Erik een vlotte pre-
sentatie. Hij introduceerde de Learjet
als studieobject voor komende Airli-
ner-avonden.
Samen met de voorgenomen 737 pre-
sentatie van René mogen we een inte-
ressante winter tegemoet zien.
Ron.

Inmiddels heeft René de problemen
weten op te lossen met het freeware
programma Ultimate Boot. Kijk
eens op deze site:
http://tweakers.net/meuktracker/30
947/ultimate-boot-cd-525.html

http://tweakers.net/meuktracker/30947/ultimate-boot-cd-525.html
http://tweakers.net/meuktracker/30947/ultimate-boot-cd-525.html


Verslag van de bijeenkomst van 7 november  j.l. in 's Heer Arendskerke
Het gaat altijd weer anders. Was de
koers voor deze avond uitgezet voor
airlinerzaken…we kwamen door de
gestelde vragen uit in andere wind-
streken.
Jaap den Ouden bracht het, voor de
meesten onbekende, onderwerp AI-
VLA. (Zie artikel verderop in deze
Notam). Googelen levert niks op dus
zal de naam verkeerd zijn begrepen.
Hoe dan ook: het is een electronic
flightbag, zeg maar een giga Jeppesen
kaartenbak in digitale vorm voor IFR
vluchten. Exit het pilotenkoffertje.
Bedoeling is het programma op een
aparte pc te draaien die dan in een net-
werk (op bijvoorbeeld Wide View)
meedraait. Lekker loopt het nog niet
voor FlightSim volgens Jaap. Pro-
bleem met SimConnect in FS10 en
een pittige leercurve.
Alternatief blijft het tevoorschijn ha-
len van kaarten uit het koffertje en die
op de stuurkolom clippen. Ook leuk.

Roel doet verslag van zijn mailwisse-
ling met Dirk. De HVA server blijft
gewoon in de lucht. Wel zijn er enkele
accounts geblokkeerd die voor proble-
men zorgden. Dit is een gevolg van de
grotendeels onterechte kritiek op de
server en DafWings. De oorzaken van
crashes liggen voornamelijk bij on-
juiste configuratie (daarover later
meer) en pc’s die vol zitten met add-
ons.  Duidelijk is wel dat een server

geen enkele moeite heeft met het ver-
werken van de mp data; mits de IP
adressen en poorten juist zijn inge-
steld en de pc’s met voldoende marge
kunnen functioneren.

Wil vermeldde dat HCC Rijnmond in
de clinch ligt met KPN over het slech-
te functioneren van FS over internet.

Roel en Carlo zullen als hulp optreden
bij problemen. Een F1 team zogezegd.
Na de pauze gaf Roel een gevraagde
presentatie over internetverkeer, rou-

ters en poorten. Voor sommigen een
eye-opener, voor anderen een welko-
me refresher.
Teamspeak 2 en 3 kunnen door elkaar
gebruikt worden.
Een recente versie van FS10 geeft
geen verbetering op het menu/crash
gedrag. Erik heeft een bruikbaar arti-
kel hierover. (Vertaling uit de PC-Pi-
lot, zie verderop in dit nummer: FSX
bevriest wanneer je de menu’s ge-
bruikt).  Prepar3d geeft blijkbaar ver-
betering door andere opzet menu-
structuur. Helaas wordt het in de

groep nog niet gebruikt dus zijn er
geen ervaringsgegevens.
Jan kampte met het probleem dat een
installatie van FSCommander op een
tweede pc niet werkte. Licentie lijkt
niet waarschijnlijk wegens ontbreken
schermberichten. Oorzaak kon uit de
losse pols niet beredeneerd worden.

Erik had een prijsvraag uitgeschreven.
Wie raadde welke cockpit op het
beamerscherm stond kon een aanzien-
lijke prijs winnen. Helaas werd het
niet geraden. Het bleek de met Easy
Panel gepimpte Learjet uit FS10 te
zijn. Als troostprijs konden we een
probeerversie op de pc zetten. Een
mooie aanzet naar de behandeling van
deze Learjet komend seizoen. 21 no-
vember is de eerste avond dat we in
deze interessante instap-airliner vlie-
gen.

Begin december komt René met een
serie over de 737. Ditmaal een geheel
eigen benadering en afgestemd op be-
ginnerniveau. Zo kan iedereen ver-
trouwd raken met de geheimen van de
737. Inclusief alle panels en FMC.
Voor de al gevorderden wellicht een
aardige opfrisser.

Ron.

Woordenlijst voor onze beginners:

IFR – Instrument Flight Rules, vliegen op instrumenten on-
der voorwaarden.
FMC - Flight Management Computer, regelt de gehele vlucht
en route.
Prepar3d – Een verbeterde versie van FS10 door Lockheed
Martin.
FSCommander – een kaartoverzicht en routeplanner.
Teamspeak – Voice over Internet, zeg maar skype voor FS.
IP adres – Internet Provider adres, zoals het huisnummer.
HVA – Holland Virtual airlines, de server van Dirk.
SimConnect – een ingebouwd internet-contactprogramma in
FS10.
WideView – een zelfstandig programma dat FS pc’s kan la-
ten samenwerken.
DafWings – een host (gastheer) programma om op in te
loggen voor gezamenlijk vliegen.
FSHost – idem. Zo ook VatSim en IVAO.



Prinses Juliana TNCM
Sint Maarten is vooral om één ding be-

kend en dat zie op de foto’s hiernaast. Van over de
hele wereld komen vliegtuigfanaten (m/v) om dit
unicum mee te maken. Ze slapen in luxe hotels
vlak naast de kop van de baan, laten zich overdag
wegblazen op het strand, wuiven naar de vlieg-
tuigpassagiers, voor wie het ook een unieke erva-
ring is maken fotootjes van zichzelf met een naar
binnen denderend bakbeest op de achtergrond en
sturen die plaatjes gelijk door naar vrienden en
kennissen. Waar vind je dat. En Sint Maarten
vindt het goed. Er staan natuurlijk waarschuwings-
borden op het strand bij de kop van de baan, maar
ach, ze laten het zo. Geen last daar, van mensen
met het opgeheven vingertje.
 Wij kwamen laat binnen en het was een
lange dag geweest dus we doen het even rustig
aan. Morgen hebben we een uitje naar Saba en
worden we gevlogen. Officieel is de luchthaven
van Saba gesloten en alleen ervaren piloten van de
plaatselijke Maatschappijen mogen hier landen.
Vaak met Twin Otters, typische STOL vliegtui-
gen. Saba heeft een uiterst korte baan.
 Prinses Juliana verkeert eigenlijk in een
voortdurende staat van renovatie. Opgezet in 1942
als militaire airstrip is de landingsbaan steeds ver-
leng en verbreed en zijn de faciliteiten steeds meer
uitgebreid en met de laatste uitbreiding zijn een
heuse terminal, verkeerstoren en radarfaciliteiten
toegevoegd. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de
baan nog verder wordt uitgebreid, want aan beide
kanten is inmiddels het water bereikt.
 Je kunt heel goed winkelen in Philips-
burg, een soort van uitgebreide PC Hooft maar
dan kleurrijker en minder bekakt. Alhoewel …
zonder SUV (Jeep) stel je ook hier niet veel voor.
Maar het blijft hier allemaal gemoedelijk. Een
goed eiland om even uit te rusten. Ze weten heus



wel wat feesten is en dagelijks komen de cruise-
schepen met vooral Amerikanen binnen. Met daar
bovenop de dikke airliners. Druk, druk, druk. De
geschiedenis van Sint Maarten is niet echt boeiend
het is zo genoemd omdat Columbus het eiland ont-
dekte op 11 novenber 1493 (Sint Maarten), zegt
men. Dan valt er over Sint Eustatius veel meer te
vertellen.
 Na een korte inleidende geschiedenis ei-
genden de Nederlanders zich het eiland toe en pak-
ten vooral Zeeuwse emigranten de problemen aan.
St Eustatius werd een belangrijke doorvoerhaven
en het meest winstgevende bezit van de WIC. Het
werd de gouden rots genoemd. Toen de Amerika-
nen in 1776 hun vrijheidsstrijd tegen Engeland be-
gonnen leverde men via St Eustatius contrabanden
aan deze zich vrij vechtende kolonie. Daar waren
de Engelsen niet over te spreken en toen bovendien
de gouverneur Johannes de Graaff (plaatje rechts)
een man met daadkracht, de moed had om de sa-
luutschoten te beantwoorden van de Amerikaanse
tot oorlogsschip omgebouwde Andrea Doria, toen
deze de haven binnenvoer, en zo dus de Verenigde
Staten als nieuwe staat erkende, waren de rapen
gaar. Dat mondde uit in de vierde Engelse oorlog
die wij jammerlijk verloren. De Engelsen namen St
Eustatius in en het was gedaan met de gouden han-
del. Lees hierover het prima verteerbare boek van
Barbara Tuchman: Het eerste saluutschot.
 Maar wij gaan niet naar St Eustatius om-
dat het minder interessant is. Saba daarentegen be-
zoeken we wel. De kortste landingsbaan ter wereld,
met onherroepelijk aan het einde de oceaan. Wij
hebben het geluk dat wij mee kunnen liften met een
Twin Otter van FedEx, want FedEx komt overal.
Om je een idee te geven over Saba: 1938 begon de
plaatselijke timmerman en autodidact Josephus
Hassel met de aanleg van de eerste weg op Saba ter
vervanging van de steile trappen. De Nederlandse
wegenbouwers hadden er nooit brood in gezien. In

1947 was de weg klaar en arriveerde de eerste auto
op het eiland. In 1965 verscheen de eerste TV, van
stroom voorzien door een generator die niet dage-
lijks draaide. In 1970 had het eiland electriciteit. In
1960 werd het vliegveldje aangelegd met een baan
van 400 meter. Geen schokkende dingen hier op
Saba behalve dan natuurlijk het snel naderende
einde van de baan na touch down.
  We liften weer mee terug naar St Maar-
ten met de FedEx machine. Geen uitgebreid ver-
slag deze keer omdat wij het er een beetje van
genomen hebben op St Maarten en wat moet je
daar nu over vertellen.



Heb je ook zo’n hekel aan die vliegtuigen van Pacifica Airlines? Goud met bordeaurood. Je wordt er depri van.

Maar daar is wel iets aan te
doen. Of eigenlijk moet je zeggen:
Je kunt een boel doen aan de AI-
vliegtuigen in FSX (en FS9). Ze er-
uit gooien bijvoorbeeld en vervan-
gen voor kisten die ook thuis horen
op de luchthavens waar je staat. En
het kan ook je framerate ten goede
komen. Lees deze boeiende stof uit
een grijs verleden van onze club.

In Notam 139, 140, 142 en
143 heeft Peter v.d. Meule een serie
artikelen gepubliceerd over AI-Traffic
en wat daar zoal bij komt. En hoe je
het vervangt. Dat is lang geleden,
maar nog zeer de moeite waard. Van-
daar dat die vier artikelen nu samen-
gevoegd zijn tot één PDF van 17
pagina’s. Dit mocht niet verloren gaan
voor het nageslacht.
 17 Pagina’s is een boel als het
toch om het wat zwaardere instructie-
werk gaat, maar je hoeft niet alles te
lezen. Ook als je helemaal geen plan-
nen hebt om iets aan AI-Traffic te
doen zijn de eerste twee artikelen bij-
zonder interessant.
 Peter legt uit, volgens de be-
kende en gedegen vd-Meule-formule
hoe AI-Traffic in de FS is onderge-
bracht. Wat is Kunstmatig Intelligent
Verkeer (Artificial Intelligent Traf-
fic)? En waar zit dat verstopt in de
Flight Simulator? De vliegtuigen zit-
ten verborgen in de map AIRCRAFT
(FS9) of SIMOBJECTS> AIRPLA-
NES (FSX). Daar vind je weer een

aantal submappen voor het uiterlijk,
het geluid, en het instrumentenpaneel,
bijvoorbeeld en verder zijn er nog een
aantal .cfg (config) mappen waarin je
van alles kunt veranderen, tenminste
als je weet waar je mee bezig bent.
Verder krijgen de AI-vliegtuigen een

vluchtplan mee, zodat ook gegevens
over taxiroutes en parkeerplaatsen
aanwezig moeten zijn.
 Je vindt in FS ook veel instel-
len voor AI-verkeer en in het tweede
deel, komen al deze instellingen aan
bod. Dat alles heeft direct invloed op

je framerate. Dan de Multiplayer die
is ingebouwd in de FS, maar zoals wij
weten heeft Microsoft daar de stekker
uitgetrokken. En dan het verwijderen
van de bestaande AI-Traffic waarvoor
je alleen maar de extensie van een be-
paald bestand hoeft te veranderen. Zo
werkt het niet meer op je computer
maar is achteraf ook weer snel terug te
zetten. Alleen voor al deze basisdin-
gen zijn de eerste twee artikelen ui-
terst nuttig. Zo begrijp je weer veel
meer van je Flight Simulator.
 In deel 3 en 4 begint dan het
grote werk. Waar haal je goede AI-
Traffic vandaan die beter de maat-
schappijen weergeeft op de velden die
je bezoekt? En dan ook graag met een
betere framerate. Die mogelijkheid is
er en kost bovendien helemaal niets.
Nou ja, wel wat werk natuurlijk. Het
programmaatje Traffic Tools staat niet
meer onder de aangegeven link, dus
de vraag is of het nog bestaat. World
of AI bestaat nog wel met een modern
jasje. En hiermee kun je lekker aan de
slag. De uitleg is keurig stap voor stap
en bovendien in het Nederlands. Waar
vind je dat?
 Het is nauwelijks nodig om te
waarschuwen dat dit alles een fors
karwei is. Dat word je vanzelf duide-
lijk. Je kunt deze PDF opvragen door
mij een mailtje te sturen met de ver-
melding: AI-Peter vd Meule pdf.

eriksonja2@kpnmail.nl

mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Vluchtprofielen met de Mooney Bravo
We pakken de draad weer op met de

Mooney Bravo. In Notam 184 hebben we gezien
wat voor extra's de Mooney heeft ten opzichte
van de Piper Cub en de Cessna Skyhawk. Dat is
ten eerste de verstelbare propeller, of eigenlijk
de constant speed propeller, maar ook de turbo
charger, het intrekbare landingsgestel en niet
onbelangrijk de cowl flaps. Allemaal extra dingen
waar je niet echt op zat te wachten. Maar die
extra dingen maken het mogelijk om hoger en
harder te gaan. We gaan kilometervreters wor-
den en laten het rondje om de kerk achter ons.
En hoger is belangrijk als je wilt opschieten, want
in de hogere luchtlagen is de lucht dunner en
ondervindt het toestel minder weerstand. Het
verschil in snelheid ten opzichte van laag vliegen
kan aanzienlijk oplopen. En dat met dezelfde
instellingen dus hetzelfde brandstofverbruik.
Daarom vliegen airliners hoog. Hoger dan propel-
lervliegtuigen want als de lucht te dun wordt
heeft die propeller onvoldoende grip op de lucht
en dan gaat het dus niet meer. Je moet dan
overstappen naar een jet.

Vliegen met een snelle kist is een stuk
gecompliceerder. Ja, omdat alles veel sneller
gaat, maar je wilt bovendien veel hoger vliegen,
dus je hebt een lange klim en bijgevolg ook een
lange afdaling. Dat maakt dat je alles beter moet
plannen. Te laat aan een afdaling beginnen is
frustrerend. Om beter vooruit te kunnen plannen
is het verstandig om de vlucht in profielen onder
te verdelen en gewoon te zeggen dat alle andere
manieren van vliegen een tussenvorm of een
afgeleide zijn van deze profielen. Op die manier
kunnen we het ordelijk in ons hoofd opbergen.

Die vluchtprofielen zijn er zes. Dan reke-
nen we de feitelijke take off en landing niet mee:
Cruise Climb is het gedeelte na de full power
start wanneer de kist zich heeft losgemaakt en
vrij is van obstakels. Die cruise climb is met een
lagere pitch (de neus minder stijl omhoog) om je

een beter uitzicht naar voren te geven en de mo-
tor beter te kunnen koelen. In de Mooney Bravo
wordt dan ook de power teruggebracht. Elke keer
dat je gedurende de vlucht weer moet klimmen
doe je dat met de cruise climb instellingen.
Wanneer je op je gewenste kruishoogte (cruise
altitude) bent aangeland breng je het vliegtuig

horizontaal en laat het accelereren naar High
Speed Cruise of alleen maar High Cruise. Dit is
de basis om van A naar B te komen zo snel als
praktisch mogelijk is.

Misschien wil je niet altijd zo snel gaan
dus kijk daarom ook even naar de andere twee
cruise speeds. Low Speed Cruise (Low Cruise) is



normaal gesproken een snelheid die hoog genoeg
is om het toestel goed te kunnen manoevreren
met de wielen en de flaps ingetrokken, maar laag
genoeg dat je elk gewenst moment het landings-
gestel en de flaps kunt laten zakken (of in de
buurt van die snelheid). In de Mooney moet je
lager zitten dan 140 om je wielen te laten zakken
en lager dan 110 voor full flaps. Low cruise zit
daarom ergens tussen deze twee snelheden.
 Een nog lagere snelheid is de snelheid van
Approach Level. Dit is de snelheid die je hebt
vlak voor je de afdaling volgens een instrument
approach inzet of om het circuit boven een veld
te vliegen. dit vereist dat je het landingsgestel en
beide flaps naar beneden hebt en je snelheid
zodanig is dat je eenvoudig de transition naar de
landing kunt inzetten. Deze drie level speeds
(High Speed Cruise, Low Speed Cruise en Ap-
proach Level Speed) doen alles wat je nodig hebt

voor level flight (horizontaal vliegen, niet stijgen
of dalen). Je kunt ook met andere snelheden
vliegen, maar de instellingen van deze drie snel-
heden kennen maakt het variëren op deze drie
een stuk makkelijker.
Hiernaast heb je nog twee dalingssnelheden no-
dig. De ene is de afdaling vanuit high speed
cruise, de Cruise Descent, en de andere de afda-
ling vanuit approach level, dus de Approach Des-
cent.
 De onderliggende gedachte bij dit alles is
dat je, indien je de flaps en wielen in een bepaal-
de stand hebt en de motor op een bepaalde po-
wer setting hebt, dan zal een bepaalde pitch

(neusstand) resulteren in een bepaalde snelheid
en een bepaalde rate of climb of rate of descent.
Bij de Piper Cub lag dat simpel. Met de power op
1900 rpm haalde je in horizontale vlucht 60 kno-
pen, pitch up leverde 50 knopen en een klim en
pitch down 70 knopen en een afdaling. Hetzelfde
doe je met de Mooney maar nu gebruik je je atti-
tude indicator (het wereldbolletje) voor de stand
van de neus. De power wordt bepaald door de
combinatie van MP (manifold pressure) en rpm
(rounds per minute). In de tabel hierbij staat
alles uitgewerkt. Deze tabel gaat niet alleen op
voor de Mooney, maar ook voor de Cirrus, Co-
lumbia, Bonanza, Baron en nog veel meer.

Vluchtprofielen zorgen ervoor dat je de
situatie voor blijft. Vooruit denken dus. Op deze
manier zit je rustig te 'hummen' tijdens je high
cruise en begint dan aan de cruise descent. Ge-
durende de descent pas je de power setting aan

voor low cruise. Wanneer je dan weer horizontaal
komt (je 'levelt off') komt de kist vanzelf als een
soort wondertje op low cruise. Dit te zien gebeu-
ren in het echt of in de simulator is een van die
prachtige momenten voor den vliegenier.

Dit artikel is een vrije vertaling uit hoofd-
stuk 14 van het boek 'Flight Simulator X, Real
World Training van Van West en Lane-Cum-
mings, waarvan ik in Notam 183 melding heb
gemaakt. Zie ook:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/product
Cd-0764588222,descCd-DOWNLOAD.html

Erik

FSX bevriest als je de menubalk
aanklikt.
Een vertaling uit de PC-Pilot uit ‘Questions and Answers’:

Beste PC Pilot
Ik draai FSX en een paar add-ons zoals Active Sky en een mix
van ORBX en Mega Airport Scenery, plus een paar freeware
luchthavens. Meestal schijnt het goed te werken, totdat ik
de menubalk bovenin aanklik om verschillende views aan te
sturen. Dan crasht  FSX met een fatal error. Het schijnt al-
leen te gebeuren bij vluchten die 15 minuten duren of daar-
boven. Ik draai Windows 7 64-Bit.
Vriendelijke groeten,
Dave Bell

PC Pilot
Dag Dave
Datzelfde is mijzelf ook overkomen zo nu en dan. Het pro-
bleem schijnt te zitten in de uiautomationcore.dll library in
Windows 7.
Ten eerste: Als je UIAutomationCore.dll file in de root van
FSX hebt staan (in de hoofdmap), check dan of deze file
6.0.5840.16386 is of 6.0.6001.18000 is. Als dit wel het geval
is dan ligt het probleem waarschijnlijk ergens anders. Als de
file helemaal niet bestaat in de hoofdmap (root) van FSX, of
als het versienummer anders is moet je de goede downloa-
den en in de root van FSX zetten.
Als je op uiautomationcore.dll en FSX gaat Googelen vind je
een gevarieerd aanbod, maar ik heb gekozen voor:
http://www.mediafire.com/download/mik2mlqdz1w/UIAut
omationCore.zip
Simpel unzip de file en kopieer die in de hoofdmap van FSX.
Ik heb op forums gelezen dat je de file ook moet registre-
ren?/In het register plaatsen? Maar dat is geen goed idee
omdat het dan andere programma’s dwingt deze versie te
gebruiken boven degene in de Windows 7 library. Op syste-
men die met dit probleem zaten was simpel kopieëren vol-
doende om het probleem op te lossen.
Het beste
Richard

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0764588222,descCd-DOWNLOAD.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0764588222,descCd-DOWNLOAD.html
http://www.mediafire.com/download/mik2mlqdz1w/UIAutomationCore.zip
http://www.mediafire.com/download/mik2mlqdz1w/UIAutomationCore.zip


PILOTENPOST 43 EN 44
Pilotenpost 43 gaat voor het

grootste deel over Joosts nieuwe
liefde. Trouwens ook Carlo’s nieuwe
liefde: De Q400 van Majestic. Of
moet je zeggen Dash8-400 en het is
toch een Bombardier? Of Niet? Wat
geeft het, het is de Q400. Het nieu-
we speeltje voor wie de PMDG 737
NGX nog niet voldoende is. Piloten-
post 44 is geheel gewijd aan kou en
alles wat daarmee samenhangt.

De Q400 is een sim binnen de
sim. Een richting van add-ons maken die
PMDG ook al koos: Steeds meer regelen
buiten de Microsoft Flight Simulator om.
Majestic gaat hierin nog wat verder dan
PMDG met als duidelijk doel het verou-
derde FSX zoveel mogelijk omzeilen,
zodat er wel efficiënt gebruik gemaakt
kan worden van de moderne multi core
processors. FSX is verouderd zoals wij
weten en Microsoft doet er niets meer
aan. Dank denk je bij jezelf: ‘Nog even
doorzetten mannen en dan kan je de
Flight Sim geheel overnemen,’ Maar dat
is misschien te optimistisch. Majestic
heeft in elk geval een indrukwekkende
winst in framerate weten te bereiken.
De framerate is beter dan de default
vliegtuigen in FSX.
 Beslagen ruiten? Eerst de blower
aanzetten. Dat zit er in. Echte zichtbare
ijsafzetting op de vleugels? Het zit erin.
(Trouwens toch ook bij de PMDG Jet-
stream?) Elk lampje in het interieur
werkt ook en heeft zijn eigen effect. De
propellerbladen worden door de lan-
dingslichten aangelicht en dat zie dus.
Turboprop piloten zijn een apart slag
mensen, zeker indien ze met de direct
drive versie vliegen. De motorgegevens
continu uitlezen wordt een tweede na-
tuur. Omdat het nodig is. Ook bij de
Q400 is het nodig een stevige routine op
te doen bij het behandelen van de throt-
tle. Er zit een automaat aan vast die het
toerental en de stand van de propeller-
bladen regelt. Het vraagt aandacht. Een

leerproces als het ware. En dan de FMC.
Helaas ontbreekt de mogelijkheid om de
gegevens voor de FMC met je toetsen-
bord in te voeren en elke invoer van een
waypoint moet met ENTER worden be-

vestigd. Kortom het is even peuteren.
Een kist voor beginners? Of voor de
mensen die de overstap vanuit de pro-
pellervliegtuigen naar het grotere werk
willen maken? Neen. Neem dan liever de

Bae 146 van Quality Wings. Maar…de
Q400 is een simulatie waarbij de lat
weer hoger is gelegd. Hij is prachtig. Hij
is beautiful. Een toestel voor mensen die
verveeld begonnen te raken en weer
ergens hun tanden in willen zetten.
 Pilotenpost 44 gaat over kou en
alles wat er mee te maken heeft. VOR-
TEX (turbulentie aan de vleugeltip)
CONTRAIL (condenssporen). Beide kun
je ze zien in FSX en je kunt ze ook aan-
passen.
 Vliegtuigen vliegen niet goed
wanneer er een dikke laag ijs op de
vleugels zit. Dan wordt het vleugelprofiel
ernstig verstoord en vallen ze uit de
lucht. En dat is geen theorie. Joost be-
handelt twee systemen van de-icing.
Dat zijn de zwarte rubberen rand aan de
voorkant van de vleugels, maar ook de
meer rechtstreekse opwarming van de
vleugelvoorkant zoals bij de 737. Beide
systemen werken met bleed air, hete,
van de motoren afgetapte lucht. Interes-
sante materie. Ook de pitotbuizen die er
voor zorgen dat je snelheidsmeter cor-
rect wordt aangestuurd moeten vrij van
ijs blijven. Dat is de schakelaar PITOT
HEAT. CARBURETOR HEAT is een be-
langrijke. Bij afdalen met de throttle op
idle koelt de motor af en kan je carbura-
teur bevriezen. Niet goed. Dan weet je
nu waar die schakelaar voor dient. In
verschillende Flightsim kisten werkt die
niet echt, maar in andere ook wel, bij-
voorbeeld de Diamond DA20 Katana.
 En eindelijk, na vele jaren,
wordt een keer uitleg gege-
ven over het KIOSK icoon-
tje dat in de hoofdmap van
FSX voor komt. Wat is dat
toch? Eindelijk een uitleg!

http://library.avsim.net/login.php?Locati
on=%2F
Log in en typ in het searchvak:
pilotenpost43.zip, precies zoals het
hier staat, et voilà.

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


FSHost, poorten ope-
nen en een vast IP-
adres

Ook uit het archief kwam een pre-
sentatie van Roel die toch de mees-
te vragen over de altijd
terugkerende problemen met de
poorten, enz. bij FSHost zou moe-
ten oplossen. Nog steeds up to date
deze presentatie en verhelderend. Je
kunt hem bij mij opvra-

gen. Daar zit de gesproken tekst
van Roel natuurlijk niet bij maar de
plaatjes op zich zijn al zeer verhel-
derend.

Stuur een mailtje naar:

eriksonja2@kpnmail.nl

met vermelding van FSHost.ppt
Roel, dan krijg je het omgaand toe-
gestuurd.

Nu we toch bezig zijn met
installeren, ook uit het ar-
chief …

komt een presentatie hoe je FSX
moet installeren. Ik dacht dat hij
indertijd is gemaakt door Peter vd
Meule. Het bestaat uit twee delen.
Het eerste gaat over
de algemene sy-
steemeisen die aan je
computer gesteld
worden en het
tweede over de fei-
telijke installatie
van FSX en de ver-
dere tuning met de
verschillende me-
nu’s van FSX. De
gesproken tekst
ontbreekt, maar

ook zonder is het helder. Stuur een
mailtje naar:

eriksonja2@kpnmail.nl

Dan stuur ik het op.

mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Een vlucht van Schiphol naar Stansted met de Learjet
en de Electronic Flight Bag van AIVLASOFT

Jaap den Ouden kwam er mee in de laat-
ste Airliner vergadering en ook Wil Blok-
poel en ik waren er al in bezig geweest.
En laat ik het maar kort samenvatten: Dit
is schitterend. Laat ik maar meteen het
belangrijkste vermelden. De vlucht wordt
weergegeven in zes kaarten en de over-
schakeling van de kaarten gaat automa-
tisch (kan je ook uit zetten). Dat zijn
achtereenvolgens: Het plan van de lucht-
haven van vertrek, Departure (SID), En-
route, Arrival (STAR), Approach (b.v. De
ILS) en de platte grond van het vliegveld

van aankomst. Op de luchthavens kan je
de taxi-route aangegeven en als die klopt
dan heb je een mooie magenta lijn en als
die niet klopt zegt hij ’No connected taxi-
way found’ Maar dat hoort de piloot niet
te doen. Je hoort dat kloppend door te
krijgen van ATC nietwaar. Je kunt een
demo, die compleet werkt, downloaden
en daar 30 dagen mee stoeien. Kijken of
het allemaal werkt. De EFB van Aivlasoft
kost 57 euro. FSCommander kost 40 euro
maar bij FSCommander moet je nog on-
geveer 30 euro optellen voor het pro-



gramma WideFS van Peter Dowson
indien je op twee computers wilt draai-
en. Bij EFB gaat de koppeling met de
andere machine via Simconnect, dat in
FSX is ingebouwd. De juiste versie van
Simconnect wordt meegeleverd en dat is
fijn, want er zijn vele, vele versies van
Simconnect. Als je niet de goede hebt
wordt je dagelijks leven en dat van je
huisgenoten onplezierig. EFB is veel uit-
gebreider dan FSCommander. Is dat
fijn? FSCommander is een fijn program-
ma waarmee je na een niet al te lange
leerperiode geroutineerd vluchtplannen
kunt maken en met name de SID’s en

STAR’s vinden gaat soepeltjes. Indien je
de lastige materie van STAR’s eenmaal
een beetje door hebt. Ik vond dit ge-
deelte in EFB minder overzichtelijk maar
waarschijnlijk zie ik nog van alles over
het hoofd. En dat is het punt momen-
teel. Ik sta nog maar helemaal aan het
begin en ga het stap voor stap door krij-
gen. De handleiding is ongeveer 200
pagina’s dus vandaar dat dit vooral een
verslag in plaatjes is geworden. De
meeste plaatjes zijn duidelijk (de bedoe-
ling ervan, helaas niet de detaillering),
maar kijk eens naar het plaatje links
onder op de vorige pagina, daar zie je

een blauw cirkeltje met T/C. Yes, Top of
climb! En Top of Descent wordt ook op-
gegeven. Twee geliefde punten bij onze
jetvliegers. Maar je kunt de EFB natuur-
lijk ook voor de Cessna gebruiken, al-
leen, het is geen VFR moving map. Dan
moet je bijvoorbeeld Plan-G nemen. Die
Top of Descent, daarvoor moet je zelf de
gegevens invoeren. Verschillende kisten
vallen in een bepaalde categorie en heb-
ben een bepaalde rate of climb en rate
of descent. Je moet dus een bibliotheek
aanleggen voor deze gegevens. Geen
beginnerswerk. Tijdens de afdaling krijg
je keurig in beeld of je onder of boven

het dalingspad zit, met netjes een rood
pijltje dat je je verticale snelheid moet
aanpassen. Schitterend. Je ziet ook een
approach op Kastrup hieronder, met
zelfs een zij-aanzicht van de afdaling
met ook je vliegtuig in beeld. Volgens
mij zijn de mogelijkheden oneindig. Op
twee machines draaien heb ik nog niet
kunnen proberen omdat mijn netwerk
door een dommigheid plat ligt (inmid-
dels alles hersteld). Ga naar:
http://www.aivlasoft.com/products/efb/

Er valt hier heel wat te leren.

http://www.aivlasoft.com/products/efb/


Vliegen met real weather, een mailtje van Henk Geelhoed
Hallo Erik,

Vliegen met real world weather, dan is het
interessant te weten wat voor soort weer je onder-
weg en op je bestemming kunt verwachten (VFR of
IFR condities) en beslissen of je de vlucht wel of
niet uitvoert. Geen IFR rating, dan mag je alleen
VFR vliegen, toch?

Met flightsimmen letten we daar niet zo op
maar in de echte vliegwereld speelt het een grote
rol. In SKY VECTOR moet je dan met je muis boven
een van de gekleurde bolletjes hangen die in de
buurt van je geplande route liggen. Je krijgt dan de
volgende informatie te zien: METAR (aktueel weer-
bericht) en/of TAF (voorspelling voor de komende
negen uur). Ga naar:
http://skyvector.com
Je kunt Sky Vector niet aan FS9/FSX koppelen, dat
is ook niet nodig.

Waar flightsimulator FSX z'n real world
weather vandaan haalt weet ik niet maar ik heb
het al meerdere keren met slecht weer condities
getest en kwam tot de conclusie dat het aardig
overeenkomt met de informatie die ik uit SKY VEC-
TOR kon halen.

Van alle grotere vliegvelden zijn TAF & ME-
TARS te vinden. Zoom je met Sky Vector in op
Nederland/België dan vind je b.v. in Zeeland ook
het weerstation Vlissingen. Ga die info maar eens
vergelijken met bv teletekst info op pagina 707
METAR EHFS.

Voor flightsimmers die het instrumentvlie-
gen willen oefenen kan Sky Vector best handig zijn.
Ik kan me zo een, twee, drie niet herinneren dat
Sky Vector ooit op een clubavond is besproken, er

zullen ongetwijfeld mensen zijn die het kennen
maar het kan nooit kwaad om er iets in een NO-
TAM over te vermelden. En het is ook een goede
routeplanner voor VFR.

Iets heel anders: Voor degenen die met air-
liners willen (gaan) vliegen en het nog niet kennen
hierbij een link naar een andere gratis route plan-
ner http://rfinder.asalink.net/free/
Misschien ook iets voor in de Notam ?

Groet,
Henk Ga voor een verklaring van deze codes naar:

http://nl.wikipedia.org/wiki/METAR#Wind

http://skyvector.com
http://nl.wikipedia.org/wiki/METAR#Wind


De kalender voor 2014. De vergaderingen (oranje), de GA-vluchten (geel) en de Airlinervluchten (blauw)
Verzorgd door Ko Dekker en Wil Blokpoel

10 en 12 december vlucht AIRLINERS 202 van

Kastrup naar Leipzig. De vergadering op 19

december is de laatste activiteit in december,

dus geen vluchten op 24 en 26 december zo-

als opgegeven in het oude schema, maar …

…het staat iedereen vrij om rond de feestdagen ‘privé’ iets te organiseren.
De herhalingsvluchten zijn altijd 9 dagen later behalve bij GA in januari,
dan is de herhaling 5 dagen later. Kon niet anders.
Bijeenkomst Airliners altijd de eerste donderdag van de maand en bijeen-
komst GA altijd de derde donderdag.


