
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstel-
lenden voor de bijeenkomst van 20 februari 2014 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. Of niet. Of misschien gaan we door met de TeamView

experimenten van 6 februari j.l. We zien wel.

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

Omdat we zo intensief bezig zijn met
de Learjet is dit het aangewezen mo-
ment om eens een VOR-DME lan-
ding te maken. Waarom geen ILS?
Omdat Prinses Juliana geen ILS
heeft. En dan maar ergens anders
naartoe gaan is kinderachtig. Een
stap voor stap stripverhaal over een
onderwerp dat niet bij iedereen ge-
liefd is. Je moet namelijk constant
dingen doen. Maar dat is goed voor
je situation awareness.

In Notam 186 werd melding ge-
maakt van de Electronic Flight
Bag van Aivlasoft. In dit nummer
zijn EFB en FSCommander naast
elkaar gezet. De redactie van de
Notam beschikt natuurlijk niet
over de capaciteit voor een diep-
gaand vergelijkend warenonder-
zoek, maar er is een duidelijke
conclusie te trekken. Als Aivlasoft
nou van één punt nog wat meer
gemaakt had dan zou ik zo over-
stappen.

Weer de verslagen van twee vergade-
ringen in dit nummer. De vergadering
van 16 januari ging vooral over multi-
player vliegen en de problemen die we
hebben. Een overzicht en we gaan
weer FSInn van stal halen. De vergade-
ring van 6 februari was een airliner ge-
beurtenis, maar het valt op dat vele
nieuwere leden bijna niet kunnen
wachten met de 737. TeamView met
TeamSpeak zoals door René Smeding
voorgesteld zou wel eens de perfecte
manier van begeleiden kunnen zijn.

L-39 Albatros

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


Het was weer een van die
avonden…dat er veel besproken
werd en er besluiten vielen.
Ook drie belangstellenden: Martin
Bakx, Simon Smits en Maarten Zoete-
weij. Ik hoop dat ik de namen goed
heb opgeschreven. Welkom bij de
club!

Er werd maar één probleem
aangedragen en dat was over de uit-
breiding bureaublad naar een tweede
monitor. Advies om standaardwaar-
den van de monitor (native) aan te
houden, volgorde L<>R te identifice-
ren . Monitoren werken goed, video-
kaart ook. Dus…we horen het de
volgende keer graag.

Erik bracht zijn voorkeur voor
de Caraiben boven Polynesië onder de
aandacht. We kunnen er soepel in
meegaan. Beide gebieden kennen een
aangenaam klimaat, diepblauwe la-
gunes en adembenemende wolken-
luchten. Laten we hopen dat iedereen
voortaan mee kan vliegen.

De rest van het voorprogram-
ma was gewijd aan onze MP-avontu-

ren. Er kunnen weer enkele conclu-
sies getrokken worden. Het poorten-
probleem zal blijven zolang we ge-
bruik maken van . We zijn
allemaal van goede wil, maar er is
één zekerheid: bij sommigen is het
dus niet in orde. Om nu als een soort
poortenpolitie bij iedereen in de rou-
ter te gaan snuffelen werd als idee
minder aantrekkelijk geacht. Boven-
dien kan een IP of  routerreset alles
weer door de war gooien zonder dat
de gebruiker er erg in heeft.
Ons uitstapje naar de Engelse FSHost
is een lofwaardige poging. De proble-
men blijven echter hetzelfde.

Inmiddels is duidelijk gewor-
den dat  de beste papieren heeft.
We kennen het van vroeger. We heb-
ben het ooit aan de kant gezet van-
wege het niet goed functioneren van
ATC Radar. Dat is inmiddels verbe-
terd. Het voordeel van FSInn zit ‘m in
het poortenverhaal. Een gesprek met
Dirk gaf me de volgende punten:
   1.   Flightsimulator altijd als ad-
 ministrator uitvoeren.

   2.   de door FSInn gebruikte poort
 is 32062 UDP. Bijzonderheid
 is dat wie een niet opengezette
 poort heeft, een deel van de
 mp informatie niet ontvangt;
 maar niet de oorzaak kan zijn
 van het slecht functioneren
 van het netwerk. In beginsel
 zijn we van het ‘poortenge
 doe’ verlost..maar….:
   3.   Zorg voor de zekerheid voor
 een vast IP adres van de ge
 bruikte pc. Dit om de poortin-
 stelling vast te houden. Bij een
 dynamische IP-toewijzing kan
 de pc een ander IP adres bin-
 nen de router krijgen.
   4.   Moderne routers kennen de
 instelling UpnP (universeel
 plug en play). Als deze aan
 staat of aangezet wordt zal
 een programma dat een poort
 gebruikt deze automatisch
 open- en dichtzetten.
 Het is dan niet nodig poorten
 handmatig open te zetten.
 Heel belangrijk is dat een ge

 bruiker zich er van verzekert
 dat er geen malware op zijn
 pc staat, want dat kan dan an-
 deren in het netwerk besmet-
 ten. Dit is hetzelfde bezwaar
 dat werd geuit op het VPN
 voorstel. Dus check de pc
 eerst op malware.

In FSInn is een vinkje te zetten
 bij gebruik van UpnP.

Bij een ‘aan’ gezette UpnP zal
 FSInn zelf de poort 32062
 open en dicht zetten.
   5.   FSInn draait al op de server
 van Dirk. We kunnen er met-
 een op om te experimenteren.

Het adres van de FSInn server
 is hollandvirtualairlines.nl:
 6809. Passwords gelijk aan
 huidige. De benodigde soft-
 ware staat al in Dropbox,
 linkje op aanvraag!

Zou het deze keer de juiste
 weg zijn?

Ron.



Henk had ons gezegd dat je beslist ook
even naar Barbados moet gaan, want zijn
vrouw komt daar vandaan en Barbados is de
moeite waard. Helaas hebben wij te weinig tijd
om het eiland te verkennen. Onze derde etappe
van de Caribische reis begint op Prinses Juliana
Int. We vliegen eerst een rondje over Dominica
en dan naar Barbados. Dat is één lang recht
traject. En daarna gaan we eilandhoppen.

Ik durf nu wel uit te leggen, nu we weer
op weg zijn, waardoor we op St. Maarten werden
opgehouden. De Heineken Regatta! Het grote jaar-
lijkse spektakel waarbij van overal vandaan de
zeiljachten hier naar toe komen. Groot en klein
nieuw en oud. Vooral de speciale race voor oldti-
mers is een happening. En dan het feest daarna,
ach, ach, ach.
 Bij de vorige etappes was onderweg niet
veel te zien. Hier is dat volledig anders. Een lange
ketting van eilanden die elkaar opvolgen. Je zou
wel op elk eiland even willen landen, maar dat
kost te veel tijd. Het eerste stuk is recht naar Do-
minica (geen Dominicaanse Republiek) waar we
niet landen maar even een rondje maken. Want het
is een uniek eiland. Het is het jongste eiland in de
Bovenwindse eilanden van de Kleine Antillen en is

nog steeds niet af. Het wordt nog steeds verder
gevormd door vulkanische activiteit. Het wordt
wel het natuureiland van de Caraïben genoemd
door zijn bergachtige regenwouden waar veel
zeldzame planten, dieren en vogelsoorten voor
komen. In de vlag is een papagaaiensoort te zien
die alleen hier op Dominica te vinden is. Door
zijn unieke natuur met vele kleine rivieren en
watervallen is het eco-tourisme steeds belangrij-
ker geworden. De geschiedenis en economische
geschiedenis wijkt niet veel af van die van de
andere eilanden hier. Plantages met slaven, hout-

Grantley Adams Intl op Barbados

kap enz. Maar de geschiedenis is hier toch min-
der heftig geweest. De Europese grootmachten
hadden minder interesse in de iets zuidelijker
gelegen eilanden. Columbus heeft dit eiland op
zijn tweede reis naar de West Dominica ge-
noemd naar het Italiaanse woord voor zondag
omdat hij het op een zondag ontdekte. We ma-
ken een rondje om het eiland om de prachtige
natuur te bewonderen en gaan door naar Barba-
dos dat iets oostelijker ligt dan de vulkanenreeks
van de Kleine Antillen. Op deze rechte koers
naar Barbados krijgen we heel wat eilanden te



zien. Dat zijn achtereenvolgens: Gustavia, St.
Kitts en Nevis, Montserrat, Guadeloupe, Domini-
ca, Martinique en St. Lucia en dan dus Barbados.
Op het tweede gedeelte van deze etappe gaan we
naar de Grenadines.
 Even een stukje uit Wikipedia over Bar-
bados. Aan de zuid- en de westkust liggen veel
stranden met fijn zand, terwijl het binnenland be-
zaaid is met heuvels. De stranden zijn omringd
met koraalriffen. Er heerst een tropisch klimaat
met een gemiddelde temperatuur van 26 graden.
Moet ik nog meer zeggen? Maar… er is een over-

vloedige neerslag vooral in het regenseizoen van
juni tot november en voor de orkanen in dit ge-
bied blijft Barbados door zijn zuidelijke ligging
vaak buiten schot. Ideaal vakantieland dus met
regelmatig een gratis douche onder de blote he-
mel. De bevolking bestaat voornamelijk uit af-
stammelingen van Afrikaanse slaven en mulatten.
De originele bevolking, de Arowakken is door
ziektes die de Spanjaarden er hebben gebracht en
door slavenarbeid volledig uitgestorven.
 Het toerisme en de banken zijn tegen-
woordig de belangrijkste bron van inkomsten. De

industrie is voor het grootste deel de suikerriet-
industrie, maar ook rum en melasse. Barbados is
overbevolkt en kent een hoge levensstandaard.
Steeds meer argumenten om er heen te gaan want
het zal er dus best gezellig zijn. De stranden aan
de noord- en oostkant zijn ruig en geliefd bij sur-
fers, de west- en zuidstranden zijn prachtig en rus-
tig. Barbados kent geen heftige en bloederige
geschiedenis behalve dan de grote slavenopstand
rond 1816. In 1833 werd de slavernij afgeschaft en
het is toen naar een echte democratie toegegroeid.
Het is thans een democratisch koninkrijk met als
koningin Elizabeth II. Jazeker.

Een rondje  over Dominica

Barbados



We gaan op weg naar de Grenadines.
Saint Vincent (het noordelijkste eiland) en de Gre-
nadines vormen samen een onafhankelijke demo-
cratie met als staatshoofd Elizabeth II, net zoals
Barbados. De Spanjaarden hadden toen zij hier
kwamen (Columbus) geen interesse omdat ze meer
geïnteresseerd waren in het goud en zilver van
Zuid-Amerika. De Fransen en Engelsen hadden
wel interesse en hebben lange tijd liggen bakkelei-
en over de eilanden en hebben ook wat oorlogen
gevoerd. Uiteindelijk zijn ze naar de Engelsen ge-
gaan die stap voor stap een democratisering toe-
stonden. De eilanden kennen geen echt bloederige
geschiedenis.
 Als eerste vliegen we naar Bequia, vlak
onder Saint Vincent, omdat Bequia alles heeft. Een
korte landingsbaan pal aan zee, een schitterende
baai die veel bescherming biedt tegen de heersende
oostenwinden en verder de mooie stranden, koraal-
riffen, heerlijk klimaat, iets minder regen dan Saint
Vincent, doordat het minder hoge heuvels heeft.
En natuurlijk heerlijk eten. Onder de yachties
(bootjesmensen) is de prachtige baai van Bequia
geliefd. In feite heeft deze baai in het verleden ook
gezorgd voor een florerende botenindustrie.
Bequia was een van de weinige plaatsen in de Ca-

raïben waar beschutte drooglegging (van boten)
en dus scheepswerven mogelijk waren en dat ge-
holpen door de aanwezigheid van cedar bomen,
een ideale houtsoort hiervoor. Scheepsbouw is
tegenwoordig in staal en gigantisch, niet iets voor
zo’n klein eiland. Maar de liefde voor de boten-
bouw is gebleven.
 Bequia betekent het eiland van de wol-
ken. Tijd om ons eens te gaan verdiepen in de
koopprijzen van huizen. Deze bijvoorbeeld voor
$ 1.5 miljoen? J.F. Mitchell Airport op Bequia
hier rechts afgebeeld.

 We gaan door. Door naar Lauriston Air-
port op Carriacou, meteen onder de dwarsstreep
op het kaartje. Waarom Lauriston Airport? Omdat
dit zo een prachtig voorbeeld is van neo-romaans-
beton-plijsterwerk-Caraïbic-pastelkleuren-archi-
tectuur. Een paar handige bouwvakkers een paar
mooie potten verf en vooral creativiteit. Prachtig.
Toch iets meer dan de bekende golfplatenloods.
 Carriacou en Petit Martinique behoren
tot Grenada dat tijdens het regiem van Ronald Re-
agon een heuse invasie van de VS heeft meege-
maakt toen na een legercoup op Grenada de

politiek te marxistisch werd naar de zin van de
Verenigde Staten. Het is niet echt een bloederige
strijd geworden toen, zoals we dat in vroeger eeu-
wen hebben gezien maar er zijn wel doden geval-
len en er was heel wat spanning onder de bevol-
king toen. Carriacou is net zoals vele andere Cari-
bische eilanden, dus mooi. Er zijn vier festivals per
jaar. Ten eerste het Carnival, dan de Carriacou Re-
gatta een race voor lokaal gebouwde zeilschepen,
Parang is het Kerstfeest  en dan sinds kort het Car-
riacou Maroon & String Band Music Festival. Je
ziet het, je moet een beetje een kroegtijger zijn om
hier te overleven.



Even een rondje over Crown Point

Tabago komt van tabak. Of tabak komt
van tabago. Helder. Crown Point is onze laatste
bestemming van deze dag. Tobago vormt met
Trinidad een republiek. Door de strategische lig-
ging en de vele baaien werd het eiland door mee-
dere Europese mogenheden betwist. In de tijd dat
het eiland Nederlands bezit was, werd het Nieuw
Walcheren genoemd. De Zeeuwen - onder op-
dracht van de Vlissingse gebroeders Adriaen en
Cornelis Lampsins - stichtten er een nederzetting
die zij Nieuw Vlissingen noemden, later omge-
doopt tot Lampsinsburg. In 1674 verkocht Corne-
lis het eiland aan het Gewest Holland. Hendrik
Carloff kwam met een plan het eiland opnieuw te
koloniseren en werd benoemd tot gouverneur.

Op 3 maart 1677 vielen de Fransen tij-
dens de Eerste Slag bij Tobago Lampsinsburg en
de Nederlandse schepen aan. De Nederlandse be-
velvoerende commandant, commandeur Jacob
Binckes wist onderbemand en met grote verliezen
de Fransen een strategische nederlaag te bezor-
gen. Maar omdat Nederlandse versterkingen te
laat kwamen, werd Tobago op 6 december tijdens
de Tweede Slag bij Tobago opnieuw door een
nieuwe Franse vloot aangevallen en veroverd,
waarbij commandeur Binckes op 12 december

sneuvelde. Met de Vrede van Nijmegen (1678)
kwam een definitief einde aan Nieuw Walcheren,
en werd geheel Tobago Frans gebied.

In 1814 kwam Tobago uiteindelijk in
Britse handen en in 1888 werd het met Trinidad
tot één kolonie samengevoegd. Als deel van de
West-Indische Federatie werden de eilanden in
1958 onafhankelijk en in 1962 namen ze de naam
Republic of Trinidad and Tobago aan.

De bron van inkomsten op Tobago is
toerisme, toerisme, toerisme. Op het gehele eiland
geldt een snelheidsbeperking van 50 km. Ik zeg
het maar even.

Deze kwamen we tegen op Crown Point



Aivlasoft Electronic Flight Bag versus FSCommander
In Notam 186 werd uitge-

breid aandacht besteed aan een
nieuw kaartenprogramma/
flightplanner voor FSX, de EFB
van Aivlasoft en er werd al ge-
suggereerd om deze eens tegen-
over FSCommander te zetten.

Om met de deur in huis te
vallen; de EFB van Aivlasoft is

prachtig. Maar het is geen flight-
planner. Het is niet mogelijk om
Jetroutes of Victorroutes aan te ma-
ken uitgaande van het einde van je
SID tot aan het begin van je STAR.
SID’s en STAR’s kun je wel aanma-
ken maar daarover straks meer.
Tussen de twee punten blijft dan
een rechte lijn staan en die moet je

met behulp van FSCommander dan
gaan invullen. Of een jetroute of
victorroute importeren vanuit bij-
voorbeeld Routefinder op het inter-
net. Eerlijk is eerlijk, EFB is hele-
maal niet kieskeurig met het impor-
teren van vluchtplannen. Het is een
beetje een alleseter. Doordat je van
Navigraph de laatste Airac kunt im-

porteren heeft het programma geen
moeite om de verschillende inter-
secties, bakens, noem maar op te-
rug te vinden. Discussie op de
forums heeft mij geleerd dat het
programma ook zo bedoeld is. Dus
je maakt/importeert een vluchtplan
ergens anders aangemaakt. H’m.

 Hierboven twee plaatjes die
veel duidelijk maken. Links is EFB.
Het is bijna een wellust voor het
oog. En kijk ook eens naar de ma-
genta lijn. Je kunt een taxiroute
aanmaken. En ook een taxiroute die
officieel niet mag en dan wordt die
prompt geweigerd. Je kunt niet zeg-

gen dat de maker er niet over nage-
dacht heeft. Of ik dat nu zo leuk
vind om ook nog een taxiroute te
moeten aanmaken die dan gewei-
gerd wordt? Dat is toch zeker het
werk van Ground Control. Ik ben
maar een domme piloot.
 Dan het plaatje rechts, FS-

Commander. Je bent net geland en
krijgt van ATC je taxiroute naar de
gate op, die je snel en altijd een
beetje met trilhandjes noteert tus-
sen de vele taken door. En dan ga je
op de plattegrond die taxiways zoe-
ken. Niet altijd een plezier in FS-
Commander. In EFB kan je dat in

een apart venster intikken en dan
verschijnt er een magenta lijn die je
slechts hebt te volgen. Een bekend
begrip voor piloten. Maar wat nu
indien ATC je een taxiway opgeeft
die officieel niet mag. Dan ga ik aan
ATC uitleggen dat hij het fout heeft
gedaan, want EFB zegt… H’m.



Weer twee plaatjes naast
elkaar. Deze zijn van FSComman-
der. In het linkerplaatje heb ik alle
STAR’s van Düsseldorf voor baan
05L en baan 23R naar voren ge-
haald en daarna op het rechterplaat-
je alle Transitions er even bij. En dat
is natuurlijk onzin. Maar het maakt
één ding duidelijk: Het is heel mak-
kelijk om snel een overzicht te krij-
gen welke STAR’s er beschikbaar
zijn voor een nadering, in dit geval,
vanuit het Westen. Je kunt er mak-
kelijk een paar naast elkaar zetten
en hebt daardoor snel in de gaten
wat het ene juiste punt zou zijn voor
de transition van jetroute naar de
approach voor meerdere banen.
Makkelijk en snel. Geen extra ven-

sters waar je je door heen moet
werken en waarbij je eerst lastige
vragen worden gesteld voordat je
door mag naar de volgende ronde.
Bij EFB is dat wel zo, maar er is ze-
ker mee te werken. FSCommander
gaat net iets sneller op dit punt.
 Hiernaast nog even weerge-
geven hoe die approach naar beide
banen eruit ziet. We weten dat FS-
Commander (meestal) niet het laat-
ste stukje naar de baan weergeeft.
Dat moet je erbij denken of aanma-
ken in je FMC. LMA werd hier geko-
zen als overgang van jetroute naar
approach en is voor beide banen
goed bruikbaar. Samengevat een
goed en snel werkend systeem. Hoe
heeft EFB dit geregeld?



 Voor het vinden van de juiste
STAR moet ik eers het venster
OVERVIEW STARS openen en daar
opgeven uit welke richting ik kom.
Dat levert mij, komend uit het Wes-
ten hetzelfde resultaat als in FSC.

Daarna moet ik het venster SELECT
STAR openen en daar een keus ma-
ken voor bijvoorbeeld 5L. Dan krijg
ik het volgende (bovenste plaatje
hiernaast). Dan herhaal ik deze han-
delingen nog een keer voor baan
23R en dat levert mij het volgende
plaatje. Hetzelfde dus als FSC maar
dan wel met door vier of vijf extra
vensters heen klikken. H’m.

 En daarna ga ik landen en
krijg ik weer die prachtige luchtha-
ven-plattegrond in beeld en zie ik
mijzelf ook op de baan weergege-

ven. ATC geeft mij een geldige taxi-
route naar de gate en die tik ik in.
Kind kan de was doen. En vooral
mooi. Grafisch mooi.
 En dan levert EFB mij nog
een aantal fraaie extra’s. Zoals het
profiel van de glideslope van mijn
landing. Daartoe hier nog even het
plaatje uit Notam 186 weergegeven.

Mijn vliegtuig komt als ik eenmaal
genaderd ben in beeld op dit glide-
slope-profiel. Wit als ik goed zit en
in rood als ik te hoog zit. Prachtig!
Links in dit plaatje is ook nog een
rechthoek waarin allerlei gegevens
betreffende je vlucht worden weer-
gegeven. Heel veel gegevens. Maar
dat is vooral afhankelijk van hoeveel
je er in stopt. Daartoe moet je eerst
een vliegtuigprofiel aanmaken in
EFB. Er staan er standaard een paar
in. Bij mijn weten werken alle flight-
planners zo. Het schijnt niet moge-
lijk te zijn om de gegevens van een
bepaalde kist uit de config-file van
het betreffende vliegtuig uit te le-

zen. FSCommander werkt net zo,
maar heeft wat meer vliegtuig-pro-
fielen op stock, waarschijnlijk door-
dat FSC langer op de markt is. Dit is
ook typisch iets wat verder door de
gebruikers van het programma
wordt uitgewerkt, die dan weer hun
gegevens op de forums zetten. Wat
zou je ook moeten in Flight Simula-

tor zonder die bonte schare van
aanhangers.
 Je kunt de Aivlasoft Electro-
nic Flight Bag downloaden van
http://www.aivlasoft.com  en dertig
dagen de volledige versie uittesten.
Geen beperkingen hier. Ik houd de
EFB scherp in de gaten. Indien de
ontwikkelaar het probleem van de
jetroutes en victorroutes gaat oplos-
sen ben ik zeker geïnteresseerd.
Voorlopig houd ik het op Flight Sim
Commander. Good old FSC.

Erik

http://www.aivlasoft.com


Nu wij allemaal (nou allemaal?)
Weer in de Learjet vliegen en boven-
dien de GA vluchten in de toekomst in
het Caribische gebied zullen plaatsvin-
den is het gepast om eens een VOR-
DME approach met de Learjet op baan
09 van TNCM uit te leggen. Het is geen
moetje natuurlijk. Alleen doorlezen en
kijken of je het kunt volgen is natuur-
lijk ook prima. Degenen die uiterst be-
dreven zijn in een dergelijke nadering
kunnen dit artikeltje gewoon over-
slaan.

Even een kaartje van de situatie
ter plekke zodat  je je iets beter kunt ori-
enteren. We komen uit het Zuidoosten en
hebben NAV1 ingesteld op het VOR-ba-
ken PJM, punt streep streep punt, punt
streep streep streep, streep streep. Even je
audio van NAV1 aanzetten om te checken
of je de juiste frequentie hebt. Die is

113.0. Je ziet ook dat het VOR-baken
rechts naast de drempel van de baan staat.
Kan niet anders, een VOR baken is een
tamelijk groot ding. Je ziet ook 10 bij de
drempel van de baan staan, want door de
veranderde variatie (de magnetische
Noordpool is iets verschoven) is baan 09
inmiddels baan 10 geworden. FSX doet

daar niet aan mee. Wij houden aan: baan
09. We zouden dus St. Maarten een stuk
westelijker kunnen naderen tot we op de
276 radiaal zitten van VOR PJM (de 276
radiaal levert een heading op van 96 gra-
den. Anders even intikken op Google:
VOR beacon). En dan kom je precies
voor de baan uit. Nou nee, je komt pre-
cies voor het VOR baken uit. Je moet dus
op tijd een stukje naar links. Op zicht. Dat
noemen wij een offset-landing. Hoeveel
zicht heb je dan nodig om die laatste cor-
rectie naar links te maken. Laten we het
voor dit moment stellen op 2 nm.
 Je zou dus TNCM een flink stuk
westelijker kunnen aanvliegen tot je op de
276 radiaal zit, maar hoeveel westelijk?
Mensen die bedreven zijn in driehoeksbe-
rekeningen en altijd een calculator op zak
hebben kunnen dat zo voor je uitrekenen,
maar is het niet veel eenvoudiger om
rechtstreeks naar PJM te vliegen tot je er
pal boven zit en dan een soort lus te vlie-
gen zodat je precies op de naderingskoers
van 96 graden uitkomt? Zie de approach
plate op de volgende pagina.
 Duidelijk tot zover? Waarom
geen ILS? Omdat St. Maarten geen ILS
heeft. Te duur? Het zicht is altijd goed? Ik
weet het niet. Een ILS landing is niet mo-
gelijk. Wel een VOR-DME. Een ILS noe-
men wij een precision landing. Die kan je
desnoods geheel automatisch uitvoeren
indien je de juiste apparatuur aan boord
hebt. Een VOR-DME is een non-precisi-
on landing. Een VOR baken is minder
nauwkeurig. Je moet dus een minimum
zicht hebben. En VOR approaches zijn in
principe altijd offset landingen. Wat is nu
die DME? Distance Measering Equip-
ment. Een VOR-DME baken vertelt ons

Een VOR-DME landing met de Learjet op TNCM (St. Maarten)
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niet alleen  op welke radiaal wij zitten,
maar vertelt ons ook precies op welke
afstand we van het baken zijn. Als we de
radiaal en de afstand weten dan kunnen
we precies op de kaart prikken waar we
zijn.
 Helaas, het VOR baken vertelt
ons niet hoe hoog we zitten en dat is voor
een landing belangrijk. Een ILS vertelt
ons dat wel. Die geeft ons een glijpad
naar de baandrempel. Een VOR-DME
geeft ons geen glijpad maar dat kunnen
we zelf maken met behulp van de ap-
proach plate. Kijk maar. We komen van
een hoogte van 3500 ft (als we b.v. in een
holding zijn gezet) en mogen afdalen tot
2500 ft precies boven PJM. Dan gaan we
op een heading van 318 graden liggen en
mogen afdalen tot 2130 ft (nou ja, 2100
ft). Dat is boven zee. Als we 7 nm van
PJM weg zijn maken we een bocht naar
links en zorgen we ervoor dat PJM op 9
nm afstand blijft door voortdurend de
heading iets te veranderen. Tot we op de
276 radiaal zitten oftewel op 96 graden
heading en maken weer een bocht naar
links Je moet eerst de COURSE knop
verdraaien naar 96. Als we 7 nm van PJM
af zijn gaan we verder dalen. Tot hoever?
Je ziet onderin MDA 600’. 600 ft Mini-
mum Descent Altitude. Ik heb grote stuk-
ken van deze approach plate
weggesneden omdat ik niet wil verzanden
in een discussie over wat al die gegevens
op zo’n plate betekenen. Later misschien.
Het was mijn bedoeling om er een boei-
end stripverhaal van te maken en dat be-
gint aan de rechterkant. Misschien kun je
voor deze vlucht beter de default Learjet
nemen en niet de Friendly Panels. De
FMC wordt toch niet gebruikt.

Iets duidelijker allemaal. De baan is in
rood aangegeven.

PJM, frequentie 113.0 wordt in de NAV1
gezet. We komen uit het Zuidoosten en
zetten de COURSE knop naar 308 gra-
den. Wachten tot we de radiaal 128 (128
+ 180 = 308) hebben opgepikt en sturen
dan 308 graden (heading 308). In dit
voorbeeld is gekozen voor een nadering
op de 128 radiaal zodat je eventueel
moeiteloos de holding in kunt vliegen.
Het kan op TNCM behoorlijk druk zijn.
Je verdraait de heading altijd een stukje
van te voren. Anders schiet je door. En dit
is een jet dus de dingen gaan snel.



Op 10 nm ten Zuidoosten van PJM. CRS
is ingesteld op 308 graden. We gaan naar
rechts sturen om Oostelijk van PJM te
blijven.

Speed naar 220, altitude naar 2500. Vlak
voor PJM veranderen we de heading van
308 naar 318. Daarna altitude naar 2100
ft en flaps 8, speed 180.

De knop links moet op NAV1 staan.

Speed 160, flaps naar 20.

Een ARC, zo heet dat, op een afstand van
9 nm van PJM. Heading bijtijds op 228.
CRS gaat vast op 96 voor de landing.

Te ruim, we sturen naar links.

Te krap, we sturen naar rechts.

De 90 graden bocht naar heading 228.

In de bocht naar links naar de final ap-
proach van 96 graden gaat de snelheid
naar 135 kts, flaps 40 en gear down. Spoi-
lers armed. Ik houd 135 approach speed
aan. Je komt ook andere snelheden tegen
(125 kts op de forums). Altitude 600 ft.

Correctie naar links. Op 600 ft is alles
OK. Baan recht vooruit, PAPI lichten
OK. Autopilot en autothrottle gaan eraf.
De rest op de hand.

Na touch down reverse thrust en spoilers
uit. Beneden de 60 kts reverse thrust er
weer af en remmen.

Eén ding: Bij deze procedure moet je veel
dingen tegelijk doen en dat lukt in het
begin lang niet allemaal op de juiste ma-
nier. Daar is maar één oplossing voor:
routine, routine, routine. En bedenk ver-
der; echte piloten van jets hebben nog een
co-pilot. Je zult dat ‘veel dingen tegelijk
doen en onthouden’ zeker ook tegenko-
men wanneer je de 737 gaat vliegen.

Erik.

De diagrammen zijn uit een Jeppesen tu-
torial video die moeilijk te vinden is op
het net.



HCC Flight Simulator Zeeland   AGENDA INT_MP-vluchten.  2014
NR.                 Datum:                              van:          naar:

205  VFR dinsdag  4   feb  TTPP - TGPY  Trinidad - Grenada
205HERH VFR donderdag  13 feb  TTPP - TGPY  Trinidad - Grenada

206  AIRL dinsdag  18 feb  CYHZ - KBOS  Halifax - Boston
206HERH AIRL donderdag  27 feb  CYHZ - KBOS  Halifax - Boston

207  VFR dinsdag  4 mrt  TGPY - TLPL   Grenada - St.Lucia
207HERH VFR donderdag  13 mrt  TGPY - TLPL   Grenada - St.Lucia

208  AIRL dinsdag  18 mrt  KBOS - KPHL  Boston - Philadelphia
208HERH AIRL  donderdag  27 mrt  KBOS - KPHL  Boston - Philadelphia

PILOTENPOST 46
Allemaal krijgen wij er een keer mee te

maken. OOM, of anders gezegd Out Of Me-
mory. De belangrijkste oorzaak is toch wel dat
FSX slordig omspringt met toegewezen geheu-
gen en doordat niet meer dan 4 GB geheugen
gebruikt kan worden omdat het een 32bits
Windows programma is. De ruimte die FSX
gebruikt heet VAS, Virtual Address en Joost
legt uit wat dat inhoudt en dat FSX de onheb-
belijke gewoonte heeft onvoldoende op te rui-
men in dit gedeelte. Als eerste begon PMDG
met de 737 al een structuur te maken die ge-
deeltelijk buiten FSX om werkt en Majestic
heeft met de Q400 dit idee verder uitge-
bouwd. Je kunt checken of FSX niet te veel ge-
bruikt met het programmaatje Proces
Explorer, dat je kunt downloaden.
 Uitschakelen van scenery die je voor
een bepaalde tocht niet gebruikt is zeker ver-
standig, maar dat uitschakelen is in FSX een
beetje omslachtig. Er is een klein program-
maatje waarmee het aan- of uitschakelen van
scenery een stuk makkelijker wordt. Joost
geeft de link naar de download. In dit nummer
dus een complete lijst van geheugenruimte-
vreters.
 Verder Joosts bespiegelingen of ‘markt-
werking’ wel de juiste drijfveer is voor het
uitdenken/produceren van producten. Een
discussie die weer helemaal in is.
 We weten allemaal hoe we de Piloten-
post kunnen downloaden.

Ga naar:
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
Log in en type in het searchvak: pilotenpost46.zip

Vliegen met sportvliegtuigen is een stuk minder veilig dan vliegen in bijvoorbeeld
een Boeing. Omdat er in 2012 een stijging was van het aantal ongelukken in de
kleine luchtvaart, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid de cijfers in de lucht-
vaart onderzocht.

Vooral door 'overtrek' ontstaan fatale
ongelukken. De vleugels van het
vliegtuig worden dan niet meer door
de wind gedragen (taal van de leek-
journalist uit de krant). Als de piloot
de signalen niet herkent, valt het
toestel naar beneden. Ook desoriën-
tatie door bewolking of mist is een
belangrijke menselijke oorzaak.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid
vindt dat privépiloten opfriscursussen
moeten krijgen en veiligheids-bijeen-
komsten moeten volgen. Dan zou het
aantal slachtoffers flink kunnen wor-
den teruggedrongen.
Inmiddels is in onze jongste provincie
een monument opgericht voor de
vrije-tijds-piloot.

Foto ingezonden door Dick Willebrands.

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


 De bijeenkomst van 6 februari
stond achteraf bekeken in het teken van
TeamView, gecombineerd met Team-
Speak, want om met de deur in huis te
vallen: Het werkt! Al eerder was onder
woorden gebracht dat een één-op-één
-begeleiding van up starters (mag ik het
zo noemen?) De betere methode is.
Want voor de coaches is elke keer in de
auto stappen - schat, ik ben even weg -
niet de goede oplossing. René Smeding
is al langer voorstander van een begelei-
ding met Teamview zonder de deur uit
te hoeven. Het is deze avond uitgetest
en het werkt. René heeft voortaan de
woensdagavond spreekuur. Met Team-
view. Je moet je dus het inloggen op
Teamview eigen maken. Anders heeft
het geen zin. Peter vd Meule heeft ook
altijd op de woensdagavond vragenuur-
tje over zijn cursus 737. Ligt dit in con-
flict? Toch niet, het plan van René is
vooral de nieuwe leden te begeleiden.
 Want ook deze avond kwamen
er weer van die problemen boven: Ik
heb dit ingesteld en toen draaide ik
daaraan en toen drukte ik ook nog op
deze knop, als ik mij dat goed kan her-
inneren, en toen ging mijn 737 alleen
nog maar vooruit en was niet meer te
stoppen. Waarop van de anderen onver-
mijdelijk te vraag komt: En hoe heb je
dit ingesteld en heb je daar aan ge-
dacht, eh ja, weet niet, oftewel het is
niet te reproduceren wat er nou precies
fout ging. Dus een één-op-één-begelei-
ding is een belangrijke stap voorwaarts.
Zodat dit soort problemen niet verzan-
den. Je moet er dus als greenhorn iets
voor doen. Je aanleren hoe je in Team-
view komt. Maar ondergetekende heeft
begrepen dat je bij Teamview niet ge-
plaagd wordt door poortploblemen.
 Achgrrr, poortproblemen. Tot
voor kort dachten wij dat KPN de boos-
doener was bij het inloggen op FSHost.
Niet dus. Piet Hanse (Zeelandnet) lukt
het ook niet. Terwijl Roel bij hem langs

is geweest om alles correct in te stellen.
PH-ANA nam enthousiast deel aan de
multiplayer vlucht en kon niemand zien.
En werd bij tijd en wijle door de anderen
wel gezien. Een frustrerende ervaring.
Reden voor ondergetekende om nu
maar eens af te haken bij het multiplay-
er vliegen. Ja, ik zal de gezelligheid mis-
sen.
 Geven wij het op? Neen we ha-
len een wat ouder paard van stal name-
lijk FSInn, dat een aantal jaren geleden
weggeschoven werd omdat ATC er niet
mee overweg kon. Misschien ligt de situ-
atie nu wel heel anders. De moeite van
het proberen waard. Misschien dat Dirk
Vincent dan toch achteraf, een beetje,
gelijk krijgt. Als het werkt. Afwachten.
 Wat verder? Nou altijd nog meer
van hetzelfde. Hoeveel mensen van de
club maken gebruik van add-on sce-
nery? Weinig. Jammer eigenlijk, je weet
niet wat je mist. Ondanks dat maar wei-
nig clubleden hier actief mee bezig zijn
is het toch weer elke keer een discussie-
punt. Waarom? Waarom moet dit in on-
ze club een discussiepunt worden als er
maar weinig mensen actief bezig zijn
met dit gegeven. Dus nu wederom een
dialoog over ‘Kies ik voor Photografic
Scenery of ben ik een voorstander van
de ORBX-aanpak’. Is deze discussie wel
interessant indien er maar weinig men-
sen bezig zijn met vervangen van de
default FSX-scenery voor iets beters.
Natuurlijk moet je altijd bezig blijven
met uit te leggen hoe mooi dat wel is en
ook uit te leggen wat de beperkingen
zijn op het gebied van scenery. Mis-
schien beter voor een apart artikeltje in
de Notam. Maar als je je dus niet over-
geeft aan extra scenery, nou ja, je weet
niet wat je mist! Met een restrictie na-
tuurlijk: Echte Airliners vliegen altijd
veel te hoog om nog scenery te kunnen
zien. The poor basterds.
 Ja en dan zit je meteen in het
volgende onderwerp. Hoe doet FSX dat

nu met de scenery rondom?  Tot hoe ver
kun je kijken? Wat geeft FSX nog gede-
taileerd weer? In FSX zit een harde for-
mule die dat regelt. Add-on scenery
makers kunnen daar niets aan verande-
ren. Nog niet. Wat moet je je daarbij
voorstellen. Nou bijvoorbeeld tot onge-
veer 10 nm krijgt ik een gedetailleerd
beeld van mijn omgeving. Of ik naar
links kijk of naar rechts, of naar voren
maakt niet uit. In een cirkel van 10 nm
(ik weet niet precies welke afstand FSX
hanteert) zie je alles behoorlijk gedetail-
leerd. Daarna krijg je een harde fall-
down in detallering. En niet veel verder
(optisch gezien, in mijlen uitgedrukt is
dat veel verder) is er eigenlijk geen de-
taillering meer. Die grens kan je ook
zien indien je tot de oplettende lezertjes
behoort (zou Maarten Toonder zeggen),
of tot de oplettende observators be-
hoort. Die grens is een tamelijk harde
lijn. Commerciële jongens kunnen je
tegen betaling (geld) programma’s leve-
ren die deze harde scheiding aangena-
mer maakt (geheugenruimte). Je kunt
het ook anders doen. Als je met Fair
Weather vliegt stel dan het zicht in op
10 nm. Weet je dat een zicht van 30 nm
in de realiteit uitzonderlijk is? Bij zeezei-
len vroeger (ja, ja, oude man) waren we
sowieso blij met een zicht van 10 nm.
Stel je zicht in op 10 nm, minder belas-
ting van je RAM-geheuden en de com-
mercie heeft wederom geen vat op je
gekregen.
 Wat verder? Klaus Bartusek
heeft nog een XP-machine en Microsoft
stopt met de updates (lees beveiliging).
Klaus blijkt niet de enige te zijn. Er
kwam naar boven dat je dit niet te seri-
eus moet nemen. Indien je een goed
beveiligingsprogramma hebt moet je je
geen zorgen maken. Indien je een goed
beveiligingsprogramma hebt, herhaal ik
maar even. En dat valt een beetje bui-
ten de verantwoordelijkheid van de club.
Maar goede beveiligingsprogramma’s

hebben altijd voorop gelopen terwijl Mi-
crosoft daar altijd achteraan gesukkeld
heeft. Bij Microsoft kunnen ze daar ta-
melijk dik over doen. Een goed beveili-
gingsprogramma dus. Misschien de
gratis dingen maar aan de kant zetten,
die lopen altijd achter.
 Piet Hanse had een leuke. Als ik
mijn rechterpedaal naar voren trap, ver-
gelijkbaar met mijn fietsstuur naar links
draaien, dan ga ik naar rechts. Wat is er
fout aan mijn instellingen. Niets dus. Als
sinds vliegensheugenis betekent rech-
terpedaal intrappen dat je rudder naar
rechts gaat dus dat je neus naar rechts
gaat. Dat is in het begin zo gemaakt
met kabeltjes. Dat hadden ze anders
kunnen doen door de kabeltjes ergens
achterin de romp elkaar te laten kruisen.
Waarom? Waarom zou je een vliegtuig
per se moeten besturen als een fiets of
als een auto? Grappig. Carlo zei nog: Ik
had een ezelsbruggetje. Als ik met de
tiptoe het rechterpedaal bedien dan
remt hij naar rechts, dus zal hij in de
vlucht bij het naar rechts trappen ook
wel een bocht naar rechts maken.
 Nog een ding van Piet. Wat is de
flightplanner waarmee wij in de club
werken? Is dat FSCommander? Yes. Er
is altijd discussie over dit onderwerp (zie
artikel Aivlasosoft versus FSCommander
in dit nummer) maar FSCommander
doet zijn werk gewoon goed. En of we
allemaal werken met EZdok. Dat laatste
is een persoonlijke voorkeur. Er zijn
mensen die het geprobeerd hebben en
niet meer terug willen en ook anderen
die het nooit geprobeerd hebben en toch
doodgewoon mee vliegen. Kan ook hoor.
 René en André hielden een eer-
ste kleine presentatie over het overhead
panel van de PMDG 737 Cold and Dark.
Langzaam kwamen dingen tot leven.

Erik


