
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de
bijeenkomst van 15 mei 2014 voor GA vliegen om 19.30 uur in het Arendhuis aan

de Torenring 46 in 's Heer Arendskerke.
De eerstvolgende bijeenkomst voor de Airliners is 5 juni 2014. André Portier geeft

dan een presentatie over: ‘Hoe voer ik de opdrachten van ATC in mijn CDU in?’

Flightplan
Vlucht 211 in het Caribisch gebied van TBPB (Barbados) naar TFFF (Martinique) is
een interessante vlucht eventueel met radiobakens, dus waarom deze niet nog een

keer doen? Zie ook het bericht door Ko verzonden.

19.00 uur: zaal open, 19.30 uur: Mededelingen, vragen en antwoorden over Flight
Simulator.

U krijgt deze NOTAM omdat u zich
hiervoor heeft ingetekend of omdat
u zich heeft aangemeld voor de
werkgroep Flight Simulator van de
HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
http://www.hccflightsimulator.nl/
De overkoepelende organisatie van
de HCC voor het Flight Simulator
gebeuren.

Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

In juli hebben wij geen GA-vergade-

ring. Dus 17 juli is er geen vergade-

ring. Wij hadden altijd al de maand juli

als vakantie bestempeld. De Airliner-

groep had in het verleden de maand

augustus als rustperiode. Oké, Airliners

nieuwe stijl: de laatste Airliner verga-

dering is 3 juli. De eerstvolgende GA-

vergadering na juli is 21 augustus. De

eerstvolgende Airliner vergadering na

juli is 4 september. Dus 17 juli en 7

augustus vervallen als vergaderdagen.

In juli verschijnt er geen Notam.

De derde aflevering in de
serie PMDG 737 NGX. Een
samenvatting van de artike-
len van Jane Whittaker in
de PC-Pilot. Over de HGS in
de PMDG 737 NGX. Een
soort Autocue maar dan
anders. Lezen en nogmaals
lezen deze aflevering en
doen, doen, doen. Het is
niet anders.

Duxford Battle of
Britain Airshow

Simon Wijnstra houdt van Flight
Simulators. Echte Flight Simulators.
De grote dus. Hij was al eens naar
Brugge geweest en hij heeft nu
Ypenburg geprobeerd.  PROSIM4U
pakt het professioneel aan en als je
het goed doet krijg je een diploma.
Ja, diploma’s dat kennen wij niet op
onze club. Een idee misschien? Ik
noem maar wat: Diploma ATC-
communicatie.

http://www.hccflightsimulator.nl/
http://www.hccflightsimulator.nl/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de bijeenkomst van 17 april j.l. in 's Heer Arendskerke. Gezellig! (Obama)

Je vinger opsteken kan heel ge-
vaarlijk zijn. En er zijn altijd flightsim-
mers die het niet kunnen laten. Weinig
vragen voor de groep dit keer. Maar zoals
gebruikelijk komen de vingers toch wel
omhoog. Jan van Liere vond dat vliegtui-
gen zich licht eigenaardig gedroegen door
zich bovenop elkaar te presenteren. De
geruststellende oplossing lag in een te
hoge instelling van AI  (artificial intelli-
gence) verkeer.

Piet Hanse nam gele veertjes
waar in een 737 cockpit. Enkele aanwezi-
gen herkenden dit en de meest waar-
schijnlijke oorzaak is een stall warning
(overtrekwaarschuwing). Zie verder in
deze Notam. Niets leek nu nog te gek; en
de volgende waarneming was een kegeltje
aan een touwtje hoog aan de staart. Met
suggesties als bliksemafleider en afvoer
statische elektriciteit komen we mogelijk
in de buurt van de waarheid. Erik zal ook
dit uitvlooien. Zie verder in deze Notam.

De bezetting van de toren wordt
mager door andere werkzaamheden van
Piet en vakantie van André. En wie mag
dan weer al het werk doen? Juist: Ko. Ge-
lukkig zijn er ook voor de ongecontro-
leerde GA vluchten duidelijke regels, net
als in het echt. GA vliegers redden zich
wel. Daarom krijgen we vóór elke GA
vlucht een briefing. Airliners kunnen niet
zonder ‘handje vasthouden’ dus is het
voorstel van Erik de beschikbare ATC in
te zetten voor de Airliners. Kandidaat
ATC’ers gezocht!!

Een korte discussie over samen-
stellen MP vluchten. Ron wijst weer eens
op het arsenaal adventures als inspiratie-
bron. Helaas zijn lessen, adventures en

ingebouwde ATC niet in MP toepasbaar.
Werkt niet. Wel de eerder genoemde AI
maar die vliegt alleen maar in de weg, of
nog erger zoals Jan eerder opmerkte.

Over MP gesproken: FSInn is een
blijvertje ondanks de uitval de laatste
vlucht. Voor velen is herkenbaarheid van
specifieke typen en liveries een ‘must’.
Maar als Jantje nou nèt dat type XYZ123
van Pietje niet op de PC heeft staan wordt
een ander – standaard – type weergege-
ven. Het is dus zaak dat Pietje zorgt dat
zijn mooie XYZ123 in de database te-
rechtkomt die door FSInn bij het opstar-
ten wordt geraadpleegd. Voorstel van Ko
is dus dat we een manier vinden om een
database aan te maken met daarin alle
door ons in MP-vluchten gebruikte toe-
stellen. Bent u daar nog? Erik had al lan-
ger op zijn lijstje staan zich te verdiepen
in AI vliegtuigen. Dit aan de hand van
verzamelde PDF’s (16 pagina’s over dit
onderwerp) van Peter vd Meule. Wellicht
is het mogelijk om met deze kennis een
database te bouwen voor onze club. Het
probleem zit niet in de PMDG 737, omdat
meerdere mensen die hebben, dus op hun
computer hebben staan. Het gaat meer om
de minder courante toestellen. AI-toestel-
len hebben geen cockpit, passagiers, enz.
Het is een omhulsel, dat kan bewegen.
Komen we op terug.

André liet zien hoe het label van
deelnemers binnen FSInn gewijzigd kan
worden zowel op eigen PC als op de ser-
ver. Het trucje is FSInn op te starten van-
uit START button zonder FS10. Kort
door de bocht: FsInn UI/set/basic/callsign
daarna: /network/hvan/net spec callsign.
Dan FS10 starten, en daarna pas OK ge-

ven. ’t Is maar dat je het weet. Hopelijk
juist weergegeven…André, bedankt voor
dit soort specifieke kennisdeling.

Even een voorschot op komende
presentatie Prepar3d. Carlo liet mij de al
jaren zo gewenste wolkenschaduw zien in
versie 2.2. Ik ben om. Prepar3d 2.2 stijgt
zover uit boven FS10 dat ik geen argu-
menten meer nodig heb om over te stap-
pen. ’t Is maar dat u het weet.

De vertaling van de Quick Start
Manual voor de Bae 146 is klaar. Door
sommigen oneerbiedig ‘klapeend’ ge-
noemd, maar dat zeggen we uiteraard
nóooit in het bijzijn van Erik. Stuur een
mailtje naar Erik indien je deze vertaling
wilt hebben. Geen velletjes die je naast de
Engelse versie moet leggen. De illustra-
ties zijn overgenomen.

Jaap van Liere was nu aan de
beurt met een gerecycelde versie van een
Flight Sim Commander presentatie.
En als u denkt dat iedereen dat nu wel
kent, of dat iederéén dat toch gebruikt;
staat u een verrassing te wachten.
Het gebruik van FSC voor navigatie op
complexe taxiways was dus de verrassing
van Jaap. Gewoon privé waypoints aan-
maken op de taxiways… Slim.
 FSCommander kàn gebruikt wor-
den in GA maar is toch meer een Airli-
ners ding. Erik merkte op dat PlanG meer
geschikt is voor GA. Dit geponeerd heb-
bende besefte hij dat hij daardoor bijna
vast zat aan een presentatie van PlanG.
 Ik zei het al: je vinger opsteken in
onze club betekent werk!

Ron.

Carlo, Prepar3D, 19 juni a.s.

Carlo en Wil vliegen al enige tijd in
Prepar3D en zijn enthousiast. Ook

Lockheed-Martin die P3D maakt zal
het waarschijnlijk niet lukken om
het oude FSX om te zetten van 32
naar 64 bits. Daarvoor zou het hele

programma moeten worden her-
schreven. Maar op vele andere pun-

ten is P3D een belangrijke
verbetering, bijvoorbeeld bij de au-

togen density. Carlo geeft op de ver-
gadering van 19 juni een presentatie
over wat wellicht de opvolger van

FSX gaat worden. In welke kist zou
Carlo vliegen? De Twin Otter?

HCC Flight Simulator Zeeland
AGENDA INT-MP-vluchten.

210 AIRL di 15 apr
 KLBB - KABQ
 Lubbock - Albuquerque
210 HERH AIRL do 24 apr
 KLBB - KABQ
 Lubbock - Albuquerque
211 VFR di 29 apr
 TBPB - TFFF
 Barbados - Martinique
211 HERH VFR do 8 mei
 TBPB - TFFF
 Barbados - Martinique
212 AIRL di 13 mei
 KSAT - KIAH
 San Antonio - Houston
212 HERH AIRL do 22 mei
 KSAT - KIAH
 San Antonio - Houston



Het 737 NGX Heads Up Guidance System
De HGS levert de piloot essentiële
vlucht- en vliegtuiggegevens gepro-
jecteerd op een scherm dat in de
ooglijn van hem of haar is geplaatst
tussen de voorruit en het oog. De
piloot kijkt eenvoudigweg door het
HGS-scherm en door de voorruit en
ziet zo een gecombineerd electro-
nisch beeld en een blik op de bui-
tenwereld. Boeing noemt het sy-
steem de Combiner.

Je kunt je afvragen wat hiervan de prak-
tische waarde is. Maar als je hier een-
maal op bent ingespeeld, dan wil je het
niet meer anders. Het maakt het onder
controle houden van je kist eenvoudiger
en veiliger. De invloedrijke Flight Safety
Foundation heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar het gebruik van de HGS
met een verrassend resultaat. Daar
kwam uit dat 38% van alle vliegtuigon-
gelukken hoogst waarschijnlijk voorko-
men hadden kunnen worden indien de
piloot de beschikking had gehad over
een HGS-systeem. Een indrukwekkende
69% van alle landings- en takeoff-onge-
lukken had voorkomen kunnen worden
bij gebruik van een HGS. Alle sleutelge-
gevens worden de piloot helder en intuï-
tief bereikbaar gepresenteerd. Je zult
ervaren dat je voor het grootste deel
van je vlucht niet meer snel naar bene-
den hoeft te kijken naar je traditionele
instrumenten. Je bent beter in staat je

te focussen op de buitenwereld door het
scherm van de Combiner heen.

In de flightsimulator is de HGS nog van
veel meer nut omdat het kijken op een
scherm vergeleken met de werkelijkheid
een beperkt gebeuren is. De beperking
van het zicht rondom en het checken
van het instrumentenpaneel noodzaakt
ons tot veelvuldig  ‘pannen’ waardoor
we de oriëntatie, onze situation aware-
ness makkelijk kwijt raken. En dat kan
vervelend zijn speciaal op een final ap-
proach. Met de Combiner kijk je altijd
recht vooruit en ben je verzekerd van de
gegevens van al je primaire instrumen-
ten.

All-weather operation

Eigenlijk gaan de voordelen veel verder
dan alleen maar het ter beschikking
hebben van gegevens. Verschillende
voorzieningen van de HGS die samen-
werken met de buitenwereld staan tot je
beschikking. Bij slecht zicht approaches
bijvoorbeeld kan een computer-aange-
stuurde outline van de baan geprojec-
teerd worden over het beeld van de
buitenwereld voor een onmiddellijke
herkenning van de locatie van de baan
onafhankelijk van de weersgesteldheid.
Een electronische flight path indicator
kan worden ingezet om het exacte vlieg-
pad van het toestel te laten zien. Dit is

vooral handig bij een visuele landing
waardoor het duidelijk is dat de HGS
ook nuttig is bij helder weer. Plaats een-
voudigweg de indicator over de touch-
down zone van de landingsbaan in de
Combiner view en het vliegtuig zal je
daar heen brengen.

De HGS kan worden geïnstalleerd in de
FMC configuratie pagina’s (zoals uitge-

legd in het vorige artikel). Elke versie
van de PMDG NGX kan worden voorzien
van de HGS. Op deze manier geïnstal-
leerd wordt zowel de Combiner als het
bedieningspaneel (op de radio-unit tus-
sen de twee stoelen) in het vliegtuig
gezet. Niet alle liveries hebben de HGS
standaard aangebracht dus het is be-
langrijk dat je dit zelf installeert indien
gewenst. Dus dit is geen vergissing van
PMDG. Standaard is de HGS alleen maar
aangedracht indien de door jou gekozen
maatschappij ook in de echte wereld
met de HGS vliegt. PMDG heeft ook een
optie om een automatische weergave
van de landingsmodus van de HGS mo-
gelijk te maken. Het is beter dit aan te

Dit artikel is een samenvatting van het
derde van tien artikelen over de PMDG
737 NGX van Jane Whittaker in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor
Flightsimmers. Na dit nummer dat gaat
over het 737 NGX Heads Up Guidance
System, volgt nog Electronic Flight
Displays, Starting up the engines, The
Electrical System (2 afleveringen), Hy-
draulics, en een Demonstration Flight
(2 afleveringen).
Het grotere plaatwerk ontbreekt in deze
samenvatting omdat een tijdschrift ge-
woon meer ruimte heeft. Wel opgeno-
men zijn de afbeeldingen van panelen,
FMC, klokken, enz. maar deze zijn op-
nieuw gemaakt. Dat was gewoon de
betere oplossing. Zeven afleveringen
nog. Ik hoop dat dat gaat lukken. In elk
geval ben ik van kopij verzekerd.

Erik.

Ga voor een illustratief filmje uit de werkelijkheid
naar:
http://www.youtube.com/watch?v=jsG_rvyLnYQ
En nog een maar dan in de flight sim:
http://www.youtube.com/watch?v=bJSsD5QeuoM

http://www.youtube.com/watch?v=jsG_rvyLnYQ
http://www.youtube.com/watch?v=bJSsD5QeuoM


zetten tezamen met de optie glideslope
weergave. Dit zo in te richten maakt het
de HGS mogelijk om te schakelen naar
een op maat weergave van de landing
bij final approach.

Wanneer je de HGS hebt geïnstalleerd is
deze klaar voor gebruik opgeklapt boven
de voorruit aan de captains zijde. Stel
voor je zelf het juiste focuspunt in. De
display klapt naar beneden door op de
arm te klikken of op de linkerraamstijl.
Met nogmaals klikken klapt hij weer om-
hoog.

Je hebt nu een blik vooruit door de HGS
heen. Stel je cameraview eventueel ver-
der in naar jouw voorkeur. De PMDG
HGS is de enige correct gerichte Combi-
ner in de Flight Simulator. Dit unieke
uitrustingsstuk zorgt ervoor dat onge-

acht het punt waarvandaan je kijkt het
perspectief van de gegevens over de
buitenwereld heen geprojecteerd altijd
correct blijft, waarbij voor parallaxhoe-
ken is gecorrigeerd. Het doel is dat je
altijd een kloppend beeld hebt. Maar

voordat we het kunnen gebruiken moe-
ten we het eerst configureren. De HGS
kan worden gebruikt voor alle stadia van
de vlucht, dus take-off, cruise, descent
en landing, inclusief centreline geleiding
op de baan.

Take-Off Mode

Als je vertrekt in slecht weer en mist
kan het nuttig zijn om centreline gelei-
ding voor de runway te hebben. De HGS
van een verticale lijn weergeven gepro-
jecteerd op de landingsbaan. Die lijn
moet je dus in het midden houden om
het vliegtuig opgelijnd te krijgen. Heel
belangrijk, deze verticale links-rechts
verschuivende lijn fungeert als een elec-
tronische centreline als je de baan niet
meer goed kan zien. Er zijn een aantal

criteria waaraan voldaan moet worden
wil dit systeem functioneren. Ten eerste
moet de runway uitgerust zijn met een
ILS. De HGS gebruikt de ILS om het
midden van de baan te bepalen. Beide
navigatie radio’s op de pedestal tussen
de twee stoelen moeten afgestemd zijn
op de ILS-frequentie en beide Course
Selectors moeten op de ILS heading zijn
ingesteld.

Het is bovendien nodig de HGS in te
stellen op het bedieningspaneel op de
pedestal. Je komt een knop tegen met
de aanduiding RWY. Deze runway knop
wordt gebruikt zoals de naam al doet
vermoeden om runway gegevens in te
voeren. Je kunt door twee varianten van
gegevens heen scrollen door herhaalde-
lijk op de knop te drukken. Hier kan de
runway lengte worden opgegeven en de
elevation boven zeeniveau. Door gebruik
te maken van het kleine toetsenbord op
dit paneel geef je de lengte en elevation
in en verander je van veld door op RWY
te drukken. Het is niet nodig om glide-
slope gegevens in te voeren voor de
take-off en ook niet voor de meeste lan-
dingen, dus wordt de glideslope knop
beneden de RWY knop slechts zelden
gebruikt. De waarde onder deze knop
betreft de standaard drie graden glide-
slope en moet alleen veranderd worden
als een niet-standaard ILS approach
wordt gevlogen. Je moet na vertrek niet

vergeten de waarden voor je bestem-
mings-landingsbaan in te voeren.

De HGS modes nader bekeken

De andere twee knoppen op het bedie-
ningspaneel maken het de bemanning
mogelijk de op dat moment draaiende
modus en de standby modus in te stel-
len. De standby modus treedt in werking
indien de actieve modus niet meer gel-
dig is of indien het vliegtuig van toe-
stand verandert. Bijvoorbeeld indien hij
overgaat naar een approach modus
wanneer established op de ILS. De ge-
bruikelijke modus nog op de grond is
normaal gesproken de PRI - Primary
Mode. De standby modus kan worden
ingesteld als AIII, hetgeen een categorie
3 ILS approach betekent. Er zijn vier
modes van de HGS.

Primary - Deze modus levert een rijk-
dom aan gegevens over de vlucht en
laat je alle informatie van het Primary
Flight Display voor je geprojecteerd
zien. Alle informatie zal hieronder nog
verder worden uitgewerkt.

AIII - Deze bijzonder nuttige modus
levert je een volledige ILS geleiding naar
de runway en is gecertificeerd voor Ca-
tegorie 3 slecht zicht approaches.

VMC - Deze wordt gebruikt voor landin-
gen op zicht waar geen ILS of andere
vorm van geleiding aanwezig is.

IMC - Deze Instrument Approach modus
verschaft informatie voor een non-ILS
instrument approach, bijvoorbeeld een
VOR approach.

De configuratie voor vertrek is nu in
orde (PRI met als standby AIII) en je
kunt nu taxieën met de HGS als enige
geleiding. De groundspeed verschijnt op
het scherm als een hulpje hierbij. Als je
oplijnt op de baan kan de verticale ‘weg-

Wèl je kist checken of de HGS is geïnstalleerd.



wijzer’ gebruikt worden om op de cen-
treline te blijven.

Maar de Primary Mode biedt nog veel
meer dan dit in de take-off. Als je de
FMC hebt ingericht voor vertrek zal de
FMC de optimale TOGA (Take-off / Go
Around) pitch angle (stand van de neus)
hebbeb berekend. Deze wordt weerge-
geven als een streepjeslijn horizontaal
over de display van de Combiner. Bij
take-off stuur je de neus omhoog tot hij
samenvalt met deze streepjeslijn. Op die
manier heb je al de vereiste pitch angle
bereikt nog voordat die door de accela-
ration height wordt weergegeven. Het
zal je opvallen in deze fase dat je wordt
geconfronteerd met een enorm aantal
vluchtgegevens. In feite wordt alles wat
je nodig hebt om de kist te vliegen hier
getoond. In het begin word je nogal
overdonderd, maar het went snel.

Het gebruik van de Flight Director (FD)

Een van de meest nuttige bronnen van
informatie is het Flight Director Sy-
steem. De Flight Director wordt gebruikt
als wegwijzer voor de piloot en is een
geïntegreerd deel van het autopilot sy-
steem. Het is een veel voorkomend mis-
verstand dat je de Flight Director alleen
kunt gebruiken indien de autopilot is
ingeschakeld. Dit is niet het geval. De
Flight Director kan gebruikt worden om
het vliegtuig op de hand te vliegen.
Maar, dan moet de autopilot wèl opgezet
worden met de vereiste modes wil het
iets worden met handsturen op de Flight
Director. Laten wij er bijvoorbeeld van-
uit gaan dat wij gebruik willen maken
van de LNAV en VNAV voorziening van
de autopilot. Als de autopilot wel aange-
zet is volgt het vliegtuig het laterale en
verticale pad van het vluchtplan in de
FMC. Wat gebeurt er als we wel LNAV en

VNAV inschakelen maar niet de autopi-
lot? In dat geval geeft de Flight Director
de aanwijzingen voor de vlucht en volgt
de pilot die aanwijzingen en niet de au-
topilot. Wat er in feite gebeurt is dat alle
actieve modes van de autopilot stuurin-
formatie leveren zonder dat de autopilot
zelf het sturen uitvoert. De Flight Direc-
tor levert direct aan de piloot voor stu-
ren op de hand. Inschakelen van de
master autopilotknop zorgt ervoor dat
de autopilot meteen het toestel over-
neemt.

Er zijn twee stukken gereedschap op de
Combiner om deze manier van sturen
mogelijk te maken. De eerste is het
Flight Path Display. Je ziet het in het
centrum van het scherm als een kleine
cirkel met aan beide kanten een soort
been eruit stekend, een soort kooitje op
twee gespreide benen. Je ziet ook een
andere kleine cirkel zonder benen. Deze
tweede cirkel is de Flight Director aan-
wijzer. Piloten hebben hun eigen specia-
le naam voor deze symbolen: het

vogelkooitje en het vogeltje (birdcage
en bird).

Vang het vogeltje en stop het in het
kooitje!

De gouden regels voor vliegen met de
HGS die in één keer al het vliegen een
stuk simpeler maken zijn de volgende:
-  De birdcage vertelt de piloot exact
waar het vliegtuig naar toe gaat. Waar

de kooi zich bevindt op het beeld voor
je, dat is de richting van het vliegtuig op
dat moment. Deze kan verschillen van
de richting waarin de neus van je toestel
wijst, vooral bij sterke wind drift. De
birdcage vertelt je altijd precies waar je
naar toe gaat.
-  De bird vertelt de piloot eerder waar
hij naar toe zou moeten gaan dan waar
hij echt naar toe gaat. Bijvoorbeeld, met
LNAV en VNAV aan zal de bird aangeven
wat gestuurd zou moeten worden wat
betreft hoogte en richting volgens het
vluchtplan. De bird is afgetekend in een
3D ruimte dus sturen is bijzonder sim-
pel. Als de bird zich bevindt boven
rechts van de birdcage moet je vliegtuig
omhoog en naar rechts. Als de bird zich
beneden de birdcage bevindt zit je te
hoog.
-  Als de bird in de birdcage zit, zit je
kist in de goede richting en op de juiste
hoogte. Je moet dus altijd proberen de
bird in de birdcage te krijgen. Zo simpel
is het, maar het heeft gezorgd voor een
totale omslag hoe we de 737 vliegen! Je
kunt dit in alle modes van de autopilot
gebruiken inclusief ILS tracking zonder
dat je de autopilot hebt gekoppeld en
deze het sturen heeft overgenomen. Op
deze manier kun je een heel vluchtplan
op de hand sturen. Kijk ook nog even
naar de eerder genoemde you tube film-
pjes, die maken veel duidelijk.
-  Als toegevoegd hulpmiddel zit in de
combiner links nog een speed tape die
je de snelheid bevestigt. Als je sneller
vliegt dan je ingestelde snelheid ver-
schijnt een verticale balk op het been
van de birdcage, zoals je in de grote
afbeelding links kunt zien. Als je te lang-
zaam gaat wijst die balk naar beneden.
-  Je kunt ook de lijn zien die de horizon
voorstelt (zie volgende pagina) samen
met de horizontale lijnen die de pitch
weergeven (+5 en -5 in dit voorbeeld).
In een bocht correspondeert de stand
van de horizon en de pitch bars met de
banking hoek. Je kunt dus altijd gemak-



kelijk je pitch en roll uitlezen. Bij een
hoge pitch en bank worden deze lijnen
gecomprimeerd.
-  Bovenaan de display zie je de heading
van dat moment geplaatst boven een
verschuivend lint, terwijl je onderaan
het HSI kompas ziet met de peiling op

een VOR of NDB waarop op dat moment
is afgestemd (indien het ook ontvangen
wordt).
-  Aan de rechterkant vind je het hoog-
telint met een trendpijl en digitaal de
verticale snelheid rechts onderin (-2050
VS), daaronder de afstand naar het
dichtsbijzijnde waypoint van je vlucht-
plan. En nog meer informatie zoals een
slide- en slipindicator.

De approach Mode

Als je op final approach bent en establis-
hed op de ILS zal de primary mode au-
tomatisch overgaan in de approach
mode. Er is dan onmiddellijk veel minder
‘vervuiling’ in je display te zien, zodat je
je beter kunt concentreren op de glide-
slope van de runway, samen met ILS
deviation (afwijking) bars. Airspeed en
altitude zijn teruggebracht tot simpele
getallen. Onderin beeld ook de DME met
de afstand tot touchdown (in dit plaatje
niet opgenomen). Dalend door 300 ft

wordt de outline van de baan weergege-
ven zodat je je volledig bewust bent van
de plaats van het vliegtuig ten opzichte

van de baan, ook bij nul zicht. Als de
bird en de birdcage netjes zijn gesitu-
eerd op de touchdown zone van de baan
lig je goed voor een perfecte landing.
Alle informatie nodig voor een volledige
Categorie 3 slecht zicht landing is aan-
wezig in deze modus, volledig gecertifi-
ceerd door de luchtvaart autoriteiten
voor low visibility landings.

Visual Mode

De visual approach mode lijkt hier erg
op, maar er is geen ‘bird’-geleiding om-
dat er geen installaties op de grond zijn
voor een geleiding. Hoe vlieg je dan een
visual approach? Het antwoord is dat de
HGS de situatie sterk versimpelt. Plaats

eenvoudigweg de birdcage op de lan-
dingsbaan en houdt hem daar, dan is je
toestel op een stabiele final approach.

Instrument Mode

De Instrument Mode is gelijk aan de ILS
approach mode, maar hier krijgt de bird
zijn informatie van om het even welke
instrument approach je geselecteerd
hebt, in plaats van de ILS. Je zult ook
zien dat de barometerhoogte digitaal
wordt weergegeven samen met een ‘B’
symbool, windrichting en snelheid, zoals
bij alle drie de approach modes overi-
gens.

In volgende afleveringen komt de HGS
nog weer terug en zullen verdere details
volgen. Dit verhaal bij elkaar moet vol-
doende zijn om te gaan vliegen met de
HGS. Alles vooruit vertellen is niet goed
mogelijk. Doen, doen en opbouwen van
routine is de juiste methode om dit
prachtige instrument goed te leren ken-
nen. En als je er eenmaal mee hebt le-
ren vliegen vraag je je af hoe je het ooit
zonder hebt kunnen doen.

In de volgende aflevering komen verde-
re instrumenten aan bod namelijk de
glass screen displays van de NGX.

Kijk ook even hier:

http://www.precisionmanuals.com/page
s/product/ngx.html

http://www.pcpilot.net/view_article.asp?
ID=7317

http://www.precisionmanuals.com/pages/product/ngx.html
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VIER MOOIE OUDE COCKPITS. HERKEN JE ZE ALLEMAAL?



LEGERGROEN. JE GAAT ER VAN HOUDEN



NAVIGATORS WERDEN WEGGESTOPT IN EEN DONKER HOEKJE



BOORDWERKTUIGKUNDIGEN OOK. ZE VLIEGEN NU NIET MEER MEE.



D a g j e  Y p e n b u r g
Ruim voor de afgesproken tijd zet ik de auto

langs de weg op het industrieterreintje in Den Haag.
Het is half tien en ik heb nog voldoende tijd om
even een telefoontje te plegen. We hebben afge-
sproken dat we om tien uur aanwezig zouden zijn.
Het was wel even een beetje zoeken ondanks dat de
Tom Tom het aardig goed deed want het zit een
beetje verscholen tussen andere bedrijfjes.

Ik heb afgesproken met Peter Visser om een
dag een cursus te volgen op zijn flight sim. Hij is eige-
naar van een bedrijfje genaamd ProSim4u met een
tweetal aparte volledig werkende cockpits, een gene-
ral aviation simulator die zowel als Cessna 172 inge-
zet kan worden als een Piper Seneca V (PA34),  en
daarbij een Boeing 737 simulator met alles er op en
eraan in de cockpit.

Enige tijd terug zag ik een aanbieding van zijn
cursussen voorbij komen op internet. Hij organiseert
een vijftal cursussen op de Boeing 737 die begint bij
basisvliegen en als klap op de vuurpijl en tevens laat-
ste  cursus kun je je inschrijven voor een full motion
flight simulator op Schiphol. Hiervoor moet je dan al
wel een flinke dosis ervaring opgebouwd hebben in
de flight sim wil je daarop inschrijven.

Een aantal jaren terug ben ik een paar keer in
de flight sim te Brugge geweest bij "Bruges Air Colle-
ge" waaronder 1 maal met Oscar van Rossum en aan
die trainingen  bewaar ik goede herinneringen. Daar
word echter niet zo zeer een cursus gegeven. Omdat
ik vond dat ik mezelf ook wel eens mag verwennen
heb ik me ditmaal ingeschreven voor een cursus
"flight systems"  op de Boeing 737 te houden op 1
dag. Je kunt deze cursus ook op 4 avonden volgen
maar daar is me de afstand Heinkenszand - Den Haag
toch te groot voor.
 Peter Visser had me al laten weten dat we

met zijn tweeën zijn als cursisten. De andere cursist is
Remco Blom een jonge politie agent uit Den Haag die
pas 2 jaar bezig is met de flight sim en al eerder de
cursus basis vliegen op de Boeing 737 heeft gevolgd
bij ProSim4u. In de loop van de dag blijkt dat hij een
snelle leerling is ondanks de korte periode dat hij be-
zig is met de flight sim. Het programmeren van de
FMC gaat hem goed af en de knoppen van het over-
head panel en MCP weet hij ook prima te vinden.

De dag begint met kennismaking en het be-
stellen van de lunch waarna om 10.30 de theorie cur-
sus begint. We krijgen een presentatie en daarin
word duidelijk uitgelegd hoe de AFDS  (flight direc-
tor), autopilot, MCP, EFIS  etc.  werkt. Ook wordt de
nadruk gelegd op de meldingen (FMA) in het PFD en
verschil van aansturing door FMC of MCP naar de
AFDS. We gaan een vlucht maken van Maastricht
runway 03 naar Brussel met wat slecht weer maar
wel goed zicht bij de landing. Dit doen we via
VOR/DME OLNO en daarna een VOR/DME landing op
runway 25L.  De truc hierbij is dat de PF (Pilot Flying)
dit allemaal op het handje doet en hierbij de FD volgt

door het vierkantje in het midden van de verticale en
horizontale lijnen van de FD te houden. De instellin-
gen hiervoor worden tijdens de vlucht door de PNF
ingesteld. Van te voren kunnen we dit tijdens de the-
orie les al voor een groot deel doorlezen.

Besloten word dat ik als eerste aan de bak
mag en dat Remco de instellingen van het MCP voor
zijn rekening neemt. Peter Visser geeft ons tijdens de
vlucht op een geduldige en rustige manier instructies
en gekke vragen bestaan niet. Onder zijn leiding stij-
gen we op en maken daarbij de vlucht waarbij het
me niet tegen viel om de kist binnen de FD te hou-
den. Tevens krijgen we nog wat ATC berichten door
van Peter waarop we dienen te reageren. We leren
daarbij ook direct de juiste communicatie afhande-
ling tussen PF en PNF. Ook laat hij nog even een kist
op 100 ft onder ons door suizen waarbij je goed kunt
zien hoe TCAS werkt.

De VOR/DME nadering en landing gaat rede-
lijk volgens het boekje en ik weet hem redelijk netjes
neer te zetten. Daarna worden de rollen omgedraaid
en maken we dezelfde vlucht maar dan met Remco
als PF. Dan is het al weer 13.00 en tijd om te gaan
lunchen waarna we om 14.00 verder gaan met het
vervolg van de theorieles.

De volgende vlucht gaat van Eindhoven RW
04 naar Schiphol RW 06 maar dan helemaal op de
AFDS en een geprogrammeerde FMC. Landing zal
plaatsvinden op ILS cat III en automatische Flare in
een dichte  grondmist waarbij de baan op het laatst
pas in zicht komt. In de theorie les word deze vlucht
van te voren besproken en ik mag dan weer als eer-
ste als PF fungeren. Soms heeft het voordelen als je
al wat ouder bent en op een "captain" lijkt. We stij-
gen dan op en daarna word de AP ingeschakeld. Door
een aantal wijzigingen in koers en hoogte door de



ATC Peter,  moet er zo nu en dan geschakeld worden
naar MCP en weer terug naar FMC. Ook krijgen we
nog even een "Failure" voor onze kiezen door een
brand in de APU. Na de landing ruilen Remco en ik
weer van functie en doen we de vlucht nogmaals.

Hierna taxiet Remco naar Gate A28 en zetten we de
Boeing motoren stop. We krijgen een compliment
van Peter vanwege de goede samenwerking onder
elkaar en zelf heb ik dat ook zo ervaren.

Na de vlucht doen we nog een na bespreking.
Het was een leerzame, inspannende maar aangena-
me dag. Ik neem me voor om toch eens terug te ko-
men voor 1 van de volgende cursussen.

Een daarvan bijvoorbeeld is het vliegen op
Raw Data waarbij je alles op de hand vliegt maar bin-
nen bepaalde marges en de commando's van ATC
moet je direct op volgen. Voordat je deze cursus kan
gaan doen moet je eerst een soort examen afleggen
door een aantal S bochten achter elkaar te vliegen op
een hoogte van 6000 ft met een maximum verschil in
speed van 20 kts op 240 kts en een tolerantie van
200 ft hoogte.
Er zijn nog uitdagingen genoeg wat dat betreft in de
flight sim.

Simon Wijnstra

Als aanvulling op dit schrijven kan ProSim4U aan leden
van de flight sim club HCC Zeeland de volgende aanbie-
ding doen:
Een groepje van 8 clubleden komt een hele dag naar het
simcenter van ProSim4u. We gebruiken daarbij tegelij-
kertijd beide simulatoren, zowel de Cessna172 als de
Boeing 737.

Op beide simulatoren wordt onder deskundige begelei-
ding gevlogen. We hebben een wisselrooster waarbij
tegelijkertijd 3 piloten in de Cessna 172 en 3 piloten in
de Boeing 737 vliegen. In de ontvangstruimte boven,
hebben 2 piloten even rust maar zij kunnen wél via de
beamers mee kijken en luisteren met de vlucht in de
Boeing 737.

De prijs voor dit dagvullende arrangement is € 80 p.p.
(bij een deelname van 8 personen).
Echter in overleg met ProSim4U zijn ook andere arran-
gementen mogelijk met minder deelnemers.
Hiervoor dien je contact op te nemen met:

Peter Visser
ProSim4u - vliegsimulaties

Laan van Waalhaven 124
2497 GP Den Haag / Ypenburg
070-3030242
06-45202185
www.prosim4u.nl

www.prosim4u.nl
www.prosim4u.nl
www.prosim4u.nl
www.prosim4u.nl


Duxford Battle of Britain Airshow

http://www.airshows.org.uk/2010/airshows/du
xford-battle-of-britain-airshow-review.html
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Teamview meeting op 16 april j.l. met René Smeding als coördinator
Het woensdagse vragenuurtje van René over de
PMDG 737 NGX loopt gesmeerd. Ik heb even
ingelogd en hierbij wat beelden. Het geluid
loopt via Teamspeak en er waren 6 personen
ingelogd mijzelf meegerekend. De andere twee
plaatjes krijg je op je scherm via Teamview en
ik viel met mijn neus in de boter, want men zat
net midden in het uitzoeken van een ingewik-
kelde STAR en transition. René kan dit alles in
onderdelen vergroot op het scherm laten zien en
de anderen kunnen meekijken en vragen. En

gevraagd werd er. Onvermijdelijk bij het uit-
zoeken van STAR’s.
Daarna werd doorgegaan met het invoeren van
de perfomance gegevens en het verder afwer-
ken van de checklists. Komt allemaal professio-
neel over deze manier van ‘lesgeven’. Mocht je
nog hieraan mee willen doen neem dan contact
op met René:

smedingr@zeelandnet.nl

mailto:smedingr@zeelandnet.nl


Yoke en Pedals gevraagd
Cas van Beek is op zoek naar een

tweede hands yoke en pedals. Er zal
vast wel iemand zijn die alles dubbel
heeft en dit van de hand wil doen.
Marktplaats is een mogelijkheid,

maar op die site komen ook bedrie-
gertjes voor en dat is bij onze club

natuurlijk niet zo. Hoeft geen Saitek
te zijn. Mail even naar:

vanbeekcaj@zeelandnet.nl
Als je iets hebt.

Het mysterie van de
gele veertjes

In les 3 film 9 vertelt Peter vd Meule
even heel kort wat de gele veertje
zijn: ‘Je ziet ook de gele veertjes, de
waarschuwing dat je met je neus niet
hoger mag komen’. Een STALL waar-
schuwing dus. Dit punt kwam in de
vergadering van 17 april aan de orde
en hierbij het antwoord.

Flight Test Package

Ga naar pagina 5 van equipment in je FMC en
daar vind je ‘Flight Test Package’ Yes or No.
Daarmee schakel je het kegeltje aan een
draadje aan de staart in of uit. Mooi draadje.
Mooie kegel. Waar dient het voor? Kweetniet.
Ook uit de vergadering van 17 april.

mailto:vanbeekcaj@zeelandnet.nl


Crosswind
Dat houdt flightsimmers behoorlijk bezig.

De krablanding, maar ook take-off. Een
fraaie video ingestuurd door Wil Blokpoel.

Ga naar:
http://www.flyingmag.com/technique/profi
ciency/video-more-amazing-uk-crosswinds

Gewoon genieten van krablandingen. Er
komt ook een BAe146 in voor, de z.g. Klap-

eend. Hij doet het prima.

Wist je dat Jan van Liere ons
wel veertien dagen lang be-
langrijke informatie heeft ont-
houden?
Waar gaat het om? Flightsimulator-
club Midden Nederland heeft een
drietal gebruikershandleidingen voor
de 737 FMC van PMDG in het Ne-
derlands. Oké het gaat over FS9 dus
de oudere versie van de PMDG, maar
natuurlijk is dit nog goed bruikbaar.
Ga naar:
http://flightsimclub.nl/downloads.ht
ml
Het zijn drie PDF’s en een checklist.
Bij deze maar al te graag doorgege-
ven. Klik op het raderwieltje rechts-
bovenin je website en dan met je
rechtermuisknop tot je ‘bewaar als’
tegenkomt, et voilà.

André Portier geeft 5 juni a.s. op
de Airliner vergadering in ‘s Heer
Arendskerke een presentatie over
het lastige onderwerp ‘veranderin-
gen aanbrengen in de CDU(FMC)
tijdens de vlucht’. Wat moet je
doen als ATC je de opdracht geeft
in een holding boven MIERA te
gaan vliegen inbound 270 graden
right hand circuit en nog een paar
van dat soort grappen. Je moet het
even voor je zien en verder is het
doen, doen, doen.

Pilotenpost 49 van Joost Visser
gaat vooral over turboprops. Een
ruim opgezet verhaal over dit soort
toch wel bijzondere vliegtuigen.
Meerdere mensen houden van deze
kisten. Het is weer een gedegen
verhaal geworden.

Naast Carlo en Wil is ook Joost uit-
gebreid bezig met Prepar3D en ver-
sie 2.2, die net is uitgekomen
brengt ons steeds meer tot de
overtuiging dat P3P in de toekomst
de vervanging gaat worden voor
FSX. FSX staat stil, terwijl P3P
springlevend is. Joost geeft zijn
laatste bevindingen.

Soms wordt er wel eens gemopperd
dat goede instructies in het Neder-
lands over hoe leer ik vliegen (in de
simulator) moeilijk te vinden zijn.
Nou als je de laatste paar Piloten-
posten hebt gedownload het je een
bonte reeks artikelen in huis. Dit
keer over klimmende en dalende
bochten. Zo langzamerhand weten
wij allemaal hoe we de Pilotenpost
kunnen downloaden van AVSIM.

Twaalf mensen en drie thema’s deze vergadering. ATC was een punt, maar
dat is het elke vergadering en AI-traffic oftewel vliegtuigen en vluchtplannen
die onze omgeving opsieren, maar vooral die het FSInn mogelijk maken om
de kist van je collega-vlieger ook weer te geven zoals hij is. Geen eenvoudig
onderwerp. Later in de wandelgangen kwam het derde onderwerp naar bo-
ven. Ron is op zoek naar een in-between tussen de ver doorgevoerde GA-kis-
ten (Baron, King Air) en de PMDG 737.

En zijn uitgangspunt is simpel. Waarom niet de default 737 van FSX. Wat man-
keert er aan deze machine? Nou voor iemand die de PMDG gewend is, eh, heb je
een bloknootje en een pen dan gaan we daar eens een lijst van maken. René stapte
erin, deze uitdaging en heeft samen met Ron de default  737 doorgenomen. Wat
wijkt er af van de PMDG. Nogal wat. De heren zijn zeker een uur bezig geweest
met deze vraag. Dus eigenlijk mag je verwachten dat daarover in de volgende Air-
linervergadering van 3 juli verslag wordt gedaan. Is de default 737 geschikt als
in-between?

ATC. Of eigenlijk AT. Air traffic. René Portier doet het goed als nieuwe ATC-er
voor de Airliner multiplayer vluchten. Hij weet van de hoed en de rand. Is het niet
zonde dat René, met een teruglopende belangstelling voor het vak van ATC-er
binnen de club ook nog zijn energie zou gaan leveren voor het GA-vlieggebeuren?
Je kunt mensen ook verslijten. Erik nam het voortouw en stelde dat GA vliegen op
kleinere luchthavens toch anders in elkaar zit in de US, namelijk vaak zonder een
echte Air Trafic Controler. Dat houdt in dat je rechtstreeks gaat communiceren
met je medevliegers in de omgeving en dat iedereen goed gaat luisteren wat de
andere gaat doen. In FSX ingebouwd zijn legio Air Traffic standaard mededelin-
gen voor een dergelijke situatie. Erik gaat op een rijtje zetten wat die termen zijn
en het zodanig voorbereiden dat iedereen, die een beetje bedreven is met schaar en
lijm, daar een prachtige checklist van kan maken.

Wil en Erik zijn de laatste tijd nogal actief op het gebied van AI-airplanes (+traf-
fic). Dat alles met het doel om elkaar bij multiplayer vluchten via FSInn zichtbaar
en herkenbaar te maken, dus we kunnen elkaar zien in het toestel waar we in vlie-
gen en met de juiste maatschappij-kleuren. Je moet dan eigenlijk de AI-vliegtui-
gen in FSX vervangen voor betere vliegtuigen en je kunt dan meteen een geheel
nieuwe luchtvloot opbouwen met behulp van World of AI. Dat lukt vrij goed voor
de airliners. GA is weer een verhaal apart. En dan moet je FSInn zo optuigen dat
hij een en ander ook juist vertaalt. Dit is geen makkelijk verhaal. In de volgende
Notam komt een eerste verslag. Wil en Erik gaan nu FSInn testen. Of die doet wat
hij moet doen.
Erik
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