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dus. De approach plate van een
eenvoudige luchthaven wordt
van onder tot boven en van links
naar rechts doorgekauwd. Dus
geen klachten meer van ik be-
grijp er niets van, van die ap-
proach plates want hier ligt je
kans. De artikelenreeks van Pe-
ter Stark over IFR-vliegen be-
slaat inmiddels dertien afleve-
ringen. We kunnen nog even
voort. Aflevering vijf, de vol-
gende dus, gaat over het VOR-
baken, dan duiken we de mod-
erne tijd in.

Kort nieuws over Microsoft
Flight Simulator Steam en Mi-
crosoft Windows 10, de
opvolger van Windows 8.
Goed nieuws? Dat is bij Micro-
soft nooit van te voren te zeg-
gen. Maar wel lezen natuurlijk,
tenzij je je wilt afzonderen van
de wereld en dat is voor piloten
een beetje moeilijk

We hebben nog wat brokstuk-
ken over Aivlasoft, de Elec-
tronic Flightbag, die al eens
eerder aan bod kwam in de
Notam en over een site van

Hervé Sors, een bevlogen en ter-
zake kundige Fransman waar je
heel wat kunt terugvinden, inge-
bracht door Wil Blokpoel.

En we gaan vliegen met de 757
van Quality Wings. Een lo-
gisch vervolg op de Freemium
757 van JustFlight.
Een vlucht van Luxemburg naar
Amsterdam. De nadruk zal lig-
gen op het programmeren van de
FMC, want de Quality Wings
heeft een echte FMC.

U krijgt deze NOTAM omdat u
zich hiervoor heeft ingetekend
of omdat u zich heeft aange-
meld voor de werkgroep Flight
Simulator van de HCC afd. Zee-
land. Kijkt u ook eens op:
http://www.hccflightsimulator.
nl/ de overkoepelende organi-
satie van de HCC voor het Flight
Simulatorgebeuren.
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

We gaan door!
De tien vertalingen van de
PMDG 737 van Jane Whitak-
ker mogen dan afgerond zijn,
maar dat is nog niet het geval
met de tutorials over IFR-vlie-
gen van Peter Stark.
In dit nummer de vertaling van
aflevering vier. Waren de eerste
drie afleveringen nog een beetje
inspelen, deze keer gaan we se-
rieus een approach vliegen met
behulp van een NDB inclusief
twee procedure turns. Genieten

http://www.hccflightsimulator.nl/
http://www.hccflightsimulator.nl/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
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Weinig vragen deze keer, al zegt dat niks. Wan-
neer het eerste schaap over het hek is volgt de
rest wel. Zo kwam er een vraag wie al iets ge-
zien of gemerkt heeft van de verkoop van FS10
via Steam. Niemand dus. We hebben ook niet
het idee dat we zitten te wachten op ongeveer
hetzelfde met een strakker verkoopbeleid.
Steam kennen we van andere online games.
Een beetje hetzelfde geldt voor P3D al moet
gezegd dat P3D wel degelijk verbeteringen
heeft t.o.v. FS10. Er werd nog dapper 'XPlane'
geroepen maar echt serieus kunnen we dat
niet nemen. Ook Aerofly blijft vooralsnog tus-
sen de coulissen hangen. Ron benadrukt ook
dat we niet bereid zijn weer allerlei exotische
interfaces aan te leren. We zijn nu eenmaal ge-
wend aan G=gear en F5 is flaps up om maar
eens wat te noemen. Ook in het verleden wa-
ren er prachtige flightsims (B-17, Jetfighter,
Battle of britain, Fly!, afijn een bak vol) maar
de bediening was chaotisch, te speels of juist
te technisch. Gunstige uitzondering was Flight
Unlimited, maar die bestaat ook niet meer.

Ko besprak met ons de serveruitval welke ver-
dacht vaak op dinsdagavond voorkomt. Micro-
soft gedoe? (Uitzetten die paranoia!) Franse
streken? Dirk wil wel een andere Linux distri-
butie gaan installeren, maar of het daaraan
ligt? We nemen het zekere voor het onzekere
en de eerstvolgende MP op dinsdag zal 's mid-
dags gevlogen worden.

André zette voor ons nog eens de puntjes op
de i wat betreft ATC en de indeling van het ge-
controleerde luchtruim. Ook het gebruik van al
dan niet echt weer in onze simulatie leverde
een aardige discussie op. Wel gaan er stem-
men op die het karakter van GA vliegen ge-
scheiden willen houden van het meer formele
Airlinervliegen. Het is best leuk om weer eens
gezamenlijk onder een brug door te gaan of
door een canyon te racen; ook al mag het offi-
cieel niet. Zolang we ons bij aankomst en ver-
trek maar keurig aan de regels houden.

Een suggestie om GA en Airlinerverkeer af en
toe eens te mengen kreeg ook bijval. Dat
maakt de taak van ATC een stuk interessanter.
We gaan eens zien wie het aandurft om met
zijn Cessnaatje tussen de heavy iron door te
vliegen, al vermoed ik dat het Cessnaatje naar
een prutsveldje in de buurt wordt gedirigeerd.
En dat maakt simvliegen zo leuk!
Ron.

Pilotenpost 55

Als je indertijd les 4 van de PMDG 737 cursus
van Peter vd Meule hebt gedaan dan ben je
door Peter flink doorgezaagd over de RNAV-
approach, de tegenhanger van de ILS-ap-
proach. De ILS-approach is een precision ap-
proach doordat aparatuur bij de baan geplaatst
precies registreerd wat je doet en je kist dus
ook precies wordt bijgestuurd (als je het goed
doet). De RNAV-approach is nog steeds niet
een precision approach. Je laterale nivigatie
gaat op een VOR-baken en de gegevens voor je
verticale navigatie of je glijpad moet je zelf
combineren door middel van de DME plus de
approach kaart. Lastig dus, maar wel boeiend.
Als je die bewuste les 4 goed kan vliegen dan
heb je hem aardig onder de knie. En Joost?
Joost geeft in Pilotenpost 55 veel achtergrond-
informatie en de geschiedenis van de RNAV-
approach en ook de huidige stand van zaken,
want door de GPS heeft de ontwikkeling niet
stilgestaan. Kortom Joost is er weer eens te-
genaan gegaan.

Verder in dit nummer wat lossere brokstukken
zoals de bediening van de baanlichten van een
veld die door piloot op afstand aan en uit gezet
kunnen worden met natuurlijk de parallel met
de sluizen in Zeeland en het onvermijdelijke:
waar moet dit heen?

Tallinn in Estland is een leuke luchthaven in
Estland en dicht bij het Russische luchtruim. Je
zou dus hier met je F15 kunnen opstijgen om
ze een beetje dwars te zitten. Er bestaat best
aardige freeware van Tallinn, die Joost al een
paar jaar heeft gevolgd. Verder iets over het
zelf veranderen van gauges. Altijd leuke stof.

We weten inmiddels allemaal hoe we de Piloten-
post kunnen downloaden:
http://library.avsim.net/login.php?Location=%
2F Log in en type in het searchvak:
pilotenpost55.zip

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


Nu we zover zijn dat we een goed
begrip van de werking van de NDB
in de navigatie hebben ontwikkeld
gaan we alles eens samenvoegen en
dit baken gebruiken voor een NDB
non precision approach waarbij we
tegelijkertijd leren hoe we al die
horizontale en verticale informatie
op de approach kaarten moeten in-
terpreteren.

Hoe maken we het pilotenbestaan een-
voudiger?

Voordat we onze NDB-approach vliegen
moeten we de ‘klok’ behandelen die ook
wel the pilot’s friend wordt genoemd: de
Rotating Magnetic Indicator (RMI). De
NDB-procedures die we tot nu toe heb-
ben bekeken waren allemaal uitgevoerd
op een fixed card ADF klok waarvan het
Noorden permanent vastgezet is op de
top van de klok. Dat betekent dat pilo-
ten steeds even snel een stukje moeten
hoofdrekenen met de gemeten hoeken
zoals we dat in eerdere afleveringen
hebben laten zien.
Fijn om te horen dat er veel vliegtuigen
zijn met de ADF-wijzer gekoppeld aan
een gyrokompas samengebouwd in één
klok. Om uit te vinden of je vliegtuig is
uitgerust met een RMI moet je kijken
naar de kompasroos in de klok. Als je
een bocht maakt en de roos dan ver-
draait om je nieuwe kompaskoers aan te
geven, dan heb je een RMI.
Misschien is de eenvoudigste manier de
grote voordelen van de RMI te laten zien
door een van de eerste dingen die we
geleerd hebben, een 30 graden intercept
naar een track inbound naar een NDB,
nog eens over te doen.
In figuur 1 is te zien dat onze positie
rechts van de geplande track is van 360
graden magnetisch. Om een 30 graden
onderschepping uit te voeren moeten wij

30 graden naar links sturen tot 330 gra-
den en in die richting blijven vliegen
totdat het verschil tussen onze geplande
koers over de grond (track) en onze
kompaskoers (heading) gelijk is aan de
onderscheppingskoers (zie de vorige
aflevering). Maar alles wat we hoeven te
doen bij een RMI is door te vliegen op
een heading van 330 graden totdat de
wijzer van de ADF onze geplande track
van 360 graden aanwijst. Helemaal niks
hoofdrekenen. Dat is mooi toch? Mis-
schien moet je dit gewoon even gaan
vliegen en niet alleen maar doorlezen.
Dat maakt een boel duidelijk.
Precies hetzelfde gaat op bij het onder-
scheppen van een outbound track. In

figuur 2 bevinden wij ons links van onze
geplande outbound track van 90 graden.
Dus we maken een 30 graden onder-
schepping door simpelweg naar rechts
te sturen tot een heading van 120 gra-
den en deze heading te vliegen totdat de
wijzer van de ADF op 270 graden staat
op de RMI. Sommige vliegtuigen hebben
een ADF die het midden houdt tussen de
ADF met vaste roos en de RMI. In deze
vliegtuigen zul je zien dat de roos niet
automatisch meedraait met een veran-
dering van heading maar je kunt de roos
handmatig meedraaien met de heading.
Je verdraait de roos dus totdat hij gelijk
is aan je heading en vliegt dan de on-
derscheppingsheading totdat de wijzer
op track is, net zoals bij de RMI. Zolang
je een heading ook constant aanhoudt
zal deze ADF net zo goed werken als de
RMI.

Op weg naar Ballarat

We gaan weer de Ballarat (YBLT) NDB
RWY 36 approach kaart gebruiken, die
we al in de vorige aflevering hebben
bekeken (zie de volgende pagina). Je
kunt deze kaart binnenhalen door ge-
bruik te maken van SimplatesX Ultra
(http://www.simplates.com/) of hem
ophalen van
http://www.airservicesaustralia.com/aip
/current/dap/AeroProcChartsTOC.htm
(vele Australische luchthavens op alfa-
betische volgorde) en print hem even
uit. Je zult hem constant nodig hebben.
Om het meest uit deze vlucht en ap-
proach te halen is het beter om met de
flight planner van FSX een vlucht samen
te stellen van het dichtbij gelegen Ava-
lon (YMAV) direct naar Ballarat, een kor-
te vlucht van 45 nm die je net genoeg
tijd geeft om je in een cruise te zetten
en dan de approach voor te bereiden. Je
kunt beter met nul wind beginnen maar

Een RMI maakt het werk bij het
oppakken van tracks eenvoudi-
ger. Deze uitvoering combineert
een ADF-wijzer met bovendien
een VOR-wijzer. Vlieg simpelweg
de te onderscheppen kompas-
koers totdat de naald wijst naar
je geplande track (je traject over
de grond) en je bent op koers.

Instrument rating deel 4. Hoe gebruik je de NDB om een non-precision approach
te maken en het ontrafelen van de geheimen van de approachkaart.

figuur 1

figuur 2

http://www.simplates.com/
http://www.airservicesaustralia.com/aip/current/dap/AeroProcChartsTOC.htm
http://www.airservicesaustralia.com/aip/current/dap/AeroProcChartsTOC.htm


als je van een uitdaging houdt en ge-
wend bent aan IMC (Instrument Meteo-
rological Conditions) kun je de
weermachine van FSX gebruiken om een
weertype in elkaar te zetten met een
8/8 cumulus en/of stratus wolkenlucht
van 2.000ft boven Mean Sea Level (AM-
SL, de A voor above) tot 8.000ft AMSL.
Om het nog wat realistischer te maken
schroef je het zicht terug tot
4,8km/3nm. Op die manier vlieg je in de
wolken kort na take-off totdat je in de
laatste fase van de approach zit waar je,
als je goed gevlogen hebt de baan voor
je uit de mist ziet opdoemen.

Vooruit denken

Echte piloten hebben natuurlijk hun ge-
hele vlucht van te voren doorgenomen
en hebben zich in hun hoofd een beeld

gevormd hoe de vlucht moet worden
uitgevoerd. Ons algehele plan is hier
van Avalon te vertrekken van baan
36, dan een bocht naar links te ma-
ken tot we een heading van 320 gra-
den magnetisch hebben, om zo een
30 graden onderschepping van de
track van 349 graden naar Ballarat
mogelijk te maken (zie figuur 3). Je
zult binnen het bereik van de Ballarat
NDB (BLT) zijn eigenlijk meteen na
take-off dus je kunt de inbound track
precies zo oppakken als we in de vori-
ge twee afleveringen hebben gezien.
En omdat het maar een kort stukje is
hoef je ook niet zo hard te werken.

Meteen nadat je op je kruishoogte van
6000ft bent neem je de tijd om je nade-
ring op Ballarat en de daaruit volgende
approach op te zetten.
Het verticale profiel op de kaart (figuur
4) geeft aan dat we niet lager dan
3.700ft moeten zitten als we aan de
NDB-approach beginnen. Kijk ook even
naar figuur 5. Daar zie hoe de hoogte-
restricties worden aangegeven.
Hoewel we deze approach zullen vliegen

zonder ander verkeer in de buurt gaan
we toch een 500ft boven de minimum-
hoogte vliegen als we over het veld
heen gaan. Dus een mooie hoogte om
aan deze approach te beginnen is
4500ft.

Het aangeven van de hoogterestricties

Hoogterestricties worden aangegeven
met getallen met lijnen erboven, lijnen
eronder of beide (figuur 5). Deze nota-
ties fundamenteel begrijpen is de basis
van willekeurig welke approach op je
instrumenten en je zult ze veel zien en
ook gebruiken in deze serie artikelen.
Een blik op de MSA (Minimim Safe Alti-
tude) cirkel (figuur 6) laat ons zien dat
binnen een afstand van 25nm van de
NDB en naderend vanuit het zuidoosten
we niet beneden de 4000ft AMSL moe-
ten vliegen dus onze geplande afdaling
tot 4500ft komt prima tegemoet aan

deze eis. Als er twijfel is over welke
hoogte je moet aanhouden kies dan al-
tijd de hoogste van de twee niveaus.
Als we het horizontale profiel op de
kaart (figuur 4) beter bekijken zien we
dat we eerst een outbound afda-
lingstrack moeten vliegen van 184 gra-
den. Maar we komen uit het zuidoosten
dus hoe moeten wij ons invoegen op
deze track zonder in conflict te komen
met andere vliegtuigen? Of we nu een
ATC clearance hebben of rechtstreeks
met de andere vliegtuigen communice-
ren teneinde vrij van elkaar te blijven,

figuur 3
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we moeten het patroon op dezelfde wij-
ze vliegen als de andere vliegtuigen om
zo de kans op een frontale botsing of
vliegen op hetzelfde niveau te minimali-
seren. Een ander gedeelte van de kaart
laat zien hoe we dat moeten doen (fi-
guur 7).

Als het ons niet lukt om direct een out-
bound track te vliegen vanaf het NDB-
baken (de track van 184 graden van het
baken af, zie figuur 10) dan moeten we
dat invoegen in de approach doen vol-
gens het patroon zoals in figuur 7 is
weergegeven. Voor deze vlucht betekent
dit, dat we over de NDB heen vliegen en
1 minuut onze oorspronkelijke heading
aanhouden en dan naar rechts draaien
tot we op de outbound track van 184
graden zitten. Dus wat we een procedu-
re turn noemen. Maak je bochten zo dat
op je turn indicator de vleugeltip op het
streepje staat zodat je een onvervalste
procedure turn of standaard turn maakt,

hetgeen is voorgeschreven voor dit soort
patronen. We zullen later nog een paar
variaties laten zien en demonstreren hoe
nuttig deze procedure turns zijn bij het
instrumentvliegen. Je kunt dus tegelij-
kertijd met een langzame afdaling naar
3700ft beginnen en zo met de feitelijke

approach beginnen. Kijk nog even naar
figuur 7 dan zie je dat het ook toont hoe
we van willekeurig welke richting een
dergelijk patroon invliegen. Als we van
‘boven’ de lijn 114 - 294 komen aanvlie-
gen kunnen wij het vliegtuig recht-
streeks op de track van 184 graden
zetten. En we kunnen dus ook door ATC
(of door onszelf) in een holding gezet
worden om onze beurt voor het vliegen
van de approach af te wachten. Als je
merkt dat je eigenlijk te hoog zit en al-
lerlei kunstgrepen moet gaan toepassen
om op 3700ft boven de NDB uit te ko-
men, gebruik dan de leg van 004 graden
(de tegengestelde heading van 184) om
je hoogte kwijt te raken door niet met-
een in de rechterbocht te draaien maar
door deze te verlengen met bijvoorbeeld
een minuut. Dat zie je in figuur 8. Daar-
na kan je comfortabel de inbound leg
van 184 graden indraaien. Maar dit
vraagt oefening.
Je zit nu op 184 graden en bijna boven
de NDB en op 3700ft, dus nu is het mo-
ment gekomen om je snelheid terug te
brengen naar een verstandige approach
speed waarbij je je landingsgestel en
flaps kunt uitzetten. En doe dat zo onge-
veer als je over de NDB heen vliegt want
daarna heb je al je aandacht nodig voor
het vervolg van je IFR approach en
moet je niet meer worden afgeleid, zo-
dat je niet voor onaangename verrassin-
gen komt te staan als de baan eenmaal

in zicht komt (of niet). Of een ander
soort tegenslag (hoe zo, vergeten?).

Wanneer we over de NDB heen vliegen
op een heading van 184 graden draait
onze ADF naald rond. Ons verticale pro-
fiel in figuur 9 vertelt ons dat we nu
kunnen gaan afdalen. Maar met welke
vertical speed moeten we afdalen om
zeker te stellen dat we ons houden aan
heersende hoogterestricties terwijl we
netjes en soepeltjes doorvliegen? Veel
NDB-approaches zijn gebaseerd op een
daalsnelheid van 300ft per minuut. Maar
niet allemaal! Omringend terrein kan
een steilere afdaling betekenen om de
voorgeschreven hoogtes aan te houden,
maar aangezien er op deze kaart geen
aanvullende informatie wordt gegeven
kunnen we hier uitgaan van 300ft per
minuut. Later in de serie zullen we nog
wat andere trucs leren om tot standaard

figuur 7
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afdalingswaarden te komen bij andere
approaches.
Om het nog even op een rijtje te zetten:
We zitten nu op 184 graden magnetisch
outbound van de NDB met het landings-
gestel en de approach flaps naar bene-
den terwijl we 300ft per minuut dalen.
En zo vliegen we twee en een halve mi-
nuut door voordat we kunnen gaan in-
draaien op de inbound track naar de
NDB en het vliegveld. Op dit moment
kun je een linker procedure turn inzet-
ten om op de inbound track van 349
graden naar de NDB te komen, zoals op
de approach kaart wordt getoond (figuur
10). Je moet wel letten op de restrictie

dat we niet verder mogen dalen dan
2800ft voordat we zijn ingedraaid op de
inbound track. Met andere woorden: het
is niet oké om al beneden de 2800ft te
zitten als we nog in de bocht naar de
inbound track zitten. Het kan daarom
nodig zijn om weer even ‘level’ te vlie-
gen voordat je stevig op de inbound
track zit.
We vliegen nu door op de inbound leg
op 349 graden en dalen intussen tot
onze Minimum Descent Altitude (MDA)
van 2110ft AMLS (wat in dit geval
slechts 677ft  boven de grond is) zoals
te zien is op de kaart (figuur 11). We

gaan dan voor een Straight In (S-I) ap-
proach voor rwy 36. De MDA is dan ook
precies dat: de minimum hoogte! De
meeste piloten trekken hun toestel recht
op ongeveer 100ft daarboven en zakken
dan voorzichtig tot de MDA zodat ze niet
doorschieten. Nu kun je doorvliegen
naar de NDB op zoek naar de baan voor
je, maar vergeet niet dat het zicht
slechts 3,8 km (2nm) is. Het is eigenlijk
vrij moeilijk om met dit beperkte zicht
een goede approach te maken omdat de
baan wel eens moeilijk te onderscheiden
zou kunnen zijn totdat het te laat is om
een veilige landing te maken. Wanneer
het je eenmaal gelukt is een succesvolle
approach te maken bij goed zicht pro-
beer het dan nog een keer bij dit aan
het begin van de vlucht ingestelde kri-
tieke minimum zicht. Het verschil zal je
duidelijk worden.
Een ander deel van de kaart laat ons
zien wat wij moeten verwachten als het
vliegveld in zicht komt (figuur 12). Hier
kunnen wij zien dat de approach ons iets
naar links weggezet binnenbrengt en we
dus nog de gelegenheid moeten hebben
iets naar rechts te sturen voor een cor-
recte lining up voor baan 36. Als de
baan in zicht komt zet dan de flaps ver-
der uit naar de landingspositie en voer
nog je laatste checks uit en zet de kist
in positie voor een perfecte landing. Als
we over de NDB heenvliegen (ons Mis-
sed Approach Point of MAP) en nog
steeds niet de baan hebben gezien of
niet in staat waren om de kist in de juis-
te landingspositie te zetten moeten we
een go around maken en daarbij de op
de kaart weergegeven Missed Approach

Procedure (MAP) volgen. We gaan dus
niet met ons volle gewicht op de stick
naar voren leunen in een poging om
door de wolken, door de grijze soep
heen te breken! Aijiajiaj! De kaart (fi-
guur 9) laat zien dat we rechtdoor moe-
ten blijven vliegen op 349 graden
magnetisch en daarbij klimmen naar
4000ft. Dus full throttle met voorzichtig
een klim inzetten en je flaps ‘opruimen’
en je wielen intrekken. Een maal op
4000ft kunnen we een procedure turn
maken om weer terug te keren naar de
NDB om weer op een track van 184 uit
te komen en dan wagen we nog een
poging.
We hebben nu zo ongeveer elk deel van
de approach kaart voor Ballarat bekeken
en gebruikt om veilig op de grond te
komen. Dit is een vrij eenvoudige ap-
proach maar je moet nu voldoende zelf-
vertrouwen hebben om zo ongeveer elke

NDB kaart te kunnen lezen en de ap-
proach in verschillende vliegtuigen te
proberen.

De volgende aflevering

We hebben dus de bescheiden NDB na-
der bekeken en de volgende aflevering
gaan we ons verdiepen in al die hiëro-
gliefen op een en-route kaart en we
gaan kijken naar een moderner naviga-
tie hulpmiddel: de VOR.

figuur 10

figuur 11

Dit artikel is een vertaling van het vier-
de van een serie artikelen van Peter
Stark over  IFR vliegen in de PC-Pilot,
het overbekende lijfblad voor Flightsim-
mers.
De afbeeldingen zijn alle opnieuw ge-
maakt. Dat was gewoon de betere oplos-
sing. Hoeveel afleveringen dit gaat
worden? Gewoon niet aan denken. Ik
ben in elk geval van kopij verzekerd.

Erik.

figuur 12

een en-route kaart



Door Kay Korevaar, woensdag 10
december 2014 11:52, 87 reacties,
21.111 views • Feedback
Dovetail Games heeft Microsoft Flight
Simulator X: Steam Edition aangekon-
digd. Het simulatiespel wordt op 18
december uitgegeven voor Windows
en een mogelijke verkoopprijs is door
de ontwikkelaar nog niet genoemd.
De Steam Edition van het spel is geba-
seerd op Flight Simulator X uit 2006.
Dovetail Games schrijft dat de multi-
player-functionaliteit onder de loep is
genomen en het spel zou daarnaast met
Windows 8.1 overweg kunnen. Al bij
al kunnen meer dan 24,000 vliegvel-
den worden bezocht en in de vliegsi-
mulatiegame hebben spelers de keuze
uit meer dan twintig toestellen. Zo kan
worden gekozen voor een commerci-
eel vliegtuig, een straaljager, maar ook
voor een helikopter.
In totaal kunnen gamers meer dan
tachtig missies spelen waarin zij op

verschillende wijzes op de proef wor-
den gesteld. Zo kan het doel zijn om
slachtoffers te zoeken en te redden,
testvluchten te maken of races te doen.
In een later stadium zou nog nieuwe
content voor het spel worden uitge-
bracht.
De ontwikkelaar is onder meer bekend
van de Train Simulator-serie. Eerder
dit jaar heeft Dovetail Games een
overeenkomst met Microsoft gesloten,
waarmee zij de licentie van de vliegsi-
mulatiegame in handen hebben gekre-
gen. Naast Microsoft Flight Simulator
X: Steam Edition werkt Dovetail
Games aan eigen titels die gebaseerd

zijn op de vluchtsimulatietechnologie
van Microsoft.
Microsoft sloot in 2009 de deuren van
gameontwikkelstudio ACES. Dat was
het gevolg van een personeelsreductie
die in het hele bedrijf werd doorge-
voerd. Slechts zes fulltime-medewer-
kers bleven in dienst en zij werkten
aan Flight Simulator ESP, het ontwik-
kelplatform voor commerciële toepas-
singen op basis van Flight Simulator
X.

Ga even naar:

http://tweakers.net/nieuws/100164/mic
rosoft-flight-simulator-x-verschijnt-
op-18-december-op-steam.html

Voor verdere links en surfen op dit on-
derwerp.

Microsoft Flight Simulator X verschijnt
op 18 december op Steam

http://tweakers.net/nieuws/100164/microsoft-flight-simulator-x-verschijnt-op-18-december-op-steam.html
http://tweakers.net/nieuws/100164/microsoft-flight-simulator-x-verschijnt-op-18-december-op-steam.html
http://tweakers.net/nieuws/100164/microsoft-flight-simulator-x-verschijnt-op-18-december-op-steam.html


Microsoft heeft Windows 10
aangekondigd, de opvolger van
Windows 8.2. De officiële ver-
sie van Windows 10 verschijnt
halverwege 2015. De belang-
rijkste vernieuwingen op een
rij.

Het startmenu is terug

De meest gehoorde klacht over
Windows 8 en 8.1 was het ontbre-
ken van het startmenu. Microsoft
heeft geluisterd naar zijn gebrui-
kers en het oude vertrouwde me-
nu teruggebracht. De knop zit net
zoals in Windows 7 en eerder
linksonder, en opent een ver-
nieuwd menu met apps, mappen
en nu ook interactieve widgets.
In het startmenu zit ook een zoek-
balk, waarmee niet alleen de com-
puter kan worden doorzocht, maar
ook het internet. De taakbalk met
veelgebruikte software is ook weer
terug onderin het scherm.

Eén appstore, één beturingssy-
steem

Windows 10 zal draaien op dektop
en -laptopcomputers, maar ook op
tablets en zelfs telefoons. Elk Win-
dows-apparaat beschikt over de-
zelfde appstore en dus dezelfde
apps, maar de manier waarop die
worden weergegeven en bestuurd
is anders.
Op een desktopcomputer of laptop
wordt de nieuwe desktopomgeving
met startmenu getoond. Op een
tablet of telefoon worden de tegels
uit Windows 8.1 getoond, die meer

geschikt zijn voor een touch-
screen. Wanneer er op een hybri-
de apparaat wordt gewerkt, zoals
de Surface Pro, past de omgeving
zich aan afhankelijk van de manier
waarop het apparaat wordt ge-
bruikt: als het toetsenbord wordt
ontkoppeld, kan er voor worden
gekozen om over te schakelen
naar tablet-mode.

Meer apps in vensters

In Windows 10 zullen meer apps in
een venster werken. In Windows 8
draaiden moderne apps enkel
schermvullend, maar in Windows
10 zullen zij in de desktopversie
van Windows 10 ook gewoon in
een venster kunnen worden weer-
gegeven.

Task View

Ook nieuw in Windows 10 is Task
View, dat veel weg  heeft van de
Exposure-functie in OS X. Met die
nieuwe knop in de taakbalk kan er
een visueel overzicht van alle open
vensters worden opgeroepen.
Ook kunnen gebruikers met Task
View meerdere bureaubladen aan-
maken, waartussen gemakkelijk
gewisseld kan worden. Verder
kunnen vensters vanuit het over-
zicht makkelijk kunnen worden
geordend zodat zij bijvoorbeeld
een schermhelft of -hoek vullen.
Bron: NU.nl/Thomas Moerman

Tik even in Google: Windows 10
dan gaat er een wereld voor je
open.



De Pop-ups van de Boeing 757 van Quality Wings
De 757 van Quality Wings is een
zogenaamde Lite addon, dat wil
zeggen: er zijn verschillende dingen
in deze kist versimpeld. Om wat
makkelijker te kunnen wennen aan
die moeilijke airliners. En om ook
wat makkelijker zomaar even een
tripje te kunnen maken zonder
eerst drie kwartier bezig te zijn met

het bedrijfsklaar maken van je kist.
Is dit programma daarom een niet-
serieus product? Dacht ik niet.

Je ziet hierboven te verschillende pop-
ups die mogelijk zijn bij deze 757 en
dat is vrij compleet. Je ziet daar de
radiostack, de FMC apart, het over-
head panel en de middenconsole in-

clusief de FMC. Welke van die
pop-ups heb je elke keer opnieuw no-
dig en welke zo af en toe? Dus welke
zou ik op een tweede scherm zetten?
Dan kies ik toch voor de middencon-
sole en apart de FMC. Vooral de
FMC, daar draait het toch om. Dan
houd je voor je hoofdscherm de cock-
pit zelf over in 3D of in 2D. 2D is bij

deze Quality Wings nog steeds moge-
lijk. Er zijn mensen die daaraan ge-
hecht zijn. Dan heb je alles bij elkaar
een schermbeeld waar je goed mee
wegkomt.

De FMC, daar gaat het om in dit arti-
kel. In het vorige nummer hebben we
de gratis 757 van JustFlight bekeken



en eigenlijk is dit een vervolg. Heel
veel is hetzeflde en een paar dingen
zijn wat uitgebreider. Welke zaken
dan? Ga ik niet verklappen. Bij deze
Quality Wings zit een manual van 202
pagina’s en dat is slecht nieuws. Het
goede nieuws is, dat zeker de helft van
dit aantal pagina’s is opgebouwd vol-
gens het stipverhaal-principe, dus veel
afbeeldingen met daarnaasr korte ver-
klarende teksten. Natuurlijk in het En-
gels, maar met goede plaatjes en korte
teksten in het Engels kom je een heel
eind. Dus deze manual wordt een
soort ontdekkingstocht. En wat is er
leuker dan in een cockpit te gaan zit-
ten en te ontdekken? Een paar plaat-
jes. Hieronder het Mode Control Panel

(MCP) de ingewikkelde variant van
het autopilot paneel uit de GA-kist. En
hier rechts het complete overhead pa-
nel met erboven een stukje eruit, het
paneel van het electrische systeem
met verklarende tekst en dan ook het
instrumentenpaneel dat pilot 1 voor
zich ziet. Je kunt behoorlijk uit de
voeten met al deze pagina’s van plaat-
jes met tekst.
Deze 757 wordt geleverd met een
enorm aantal liveries, dus uitvoerin-
gen van verschillende maatschappijen.
Rechtsboven zie je de staartvlakken
van al die maatschappijen. Misschien

niet zo belangrijk maar wel leuk. Nog
even een paar plaatjes van het comple-
te vliegtuig. Ik vind de 757 een mooi
vliegtuig, slank en stoer.

Wij gaan vliegen met een toestel van
TNT omdat we dan niet elke keer de
stewardess hoeven aan te horen die de
passagiers allerlei instructies geeft.



Ook best leuk maar vandaag even
niet. Want we gaan ons volledig con-
centreren op de FMC, dat prachtige
kastje dat verslavend werkt. Zelfs zo
verslavend dat piloten het niet kunnen
laten, ook in een situatie dat ze echt
recht vooruit moeten kijken, bijvoor-
beeld bij een landing die niet perfect
verloopt, met het hoofd naar beneden
blijven pielen aan dat kastje omdat ie
zo gek doet. In dat geval: uitschakelen
en zelf vliegen, zoals we dat vroeger
hebben geleerd. Dat is dus basisregel
1 van de FMC.
Hier rechts de bovenste afbeelding is
de openingspagina. Na wat gegevens
die na enig nadenken wel duidelijk
zijn zie je links INDEX en rechts POS
INIT. Eigenlijk alle airliners willen,
voordat je een vluchtplan gaat maken,

graag precies weten waar ze staan om
van daaruit de berekeningen te kunnen
maken. Niet zo gek natuurlijk. IN-
DEX is je reddingsboei. Als je hope-
loos vastloopt in de FMC druk je op
INDEX en dan zie je de afbeelding
eronder. Vanaf die pagina kun je bijna
alle functie aanspreken. En als je geen
INDEX ziet staan links beneden? Dan
druk je op de toets INIT REF. Ga op
deze INIT/REF INDEX maar lekker
op onderzoek uit. Altijd interessant. Je
ziet dat je ook een vluchtplan kunt
laden en een geladen vluchtplan kunt
saven. We hadden al een vluchtplan
gemaakt in FSCommander en dat ge-
saved nadat we Quality Wings in FS-
Commander hebben aangevinkt. En
dat vluchtplan vinden we ook terug
als we op FLIGHT PLANS hebben
gedrukt. ELLXEHAM.pln, dat is hem.

We drukken op de knop links van de-
ze vlucht en dan in de pagina die daar-
na voor ons komt drukken we op
ACTIVATE en dan op de knop

EXEC, waar een lampje is gaan bran-
den. Pas dan is het vluchtplan inge-
voerd. Op pagina 1 zie je alleen de

haven van vertrek en van aankomst.
Maar als je op de knop LEGS drukt
komen alle waypoints naar voren en
dat zijn meerdere pagina’s. Eh, ja, dat
maken van een vluchtplan in FSCom-
mander is weer een ander hoofdstuk
en geen gemakkelijk hoofdstuk en be-
slist te veel voor dit artikel. Je kunt
ook rechtstreeks invoeren. Eerst de
haven van vertrek ELLX en dan de
haven van aankomst EHAM.



We gaan dit rechtstreeks dus handma-
tig invoeren invoeren van de waypo-
ints sterk vereenvoudigen om het niet
te ingewikkeld te maken. Trouwens,
deze Quality Wings 757 heeft een
beetje moeite met STAR’s als ze te
ingewikkeld worden. En dat is met de
nadering op baan 18R van EHAM wel
het geval: een combinatie van een
TRANSITION en een STAR en dan
weet hij het niet zo goed meer. Dus
als je FSCommander hebt doe het dan
hiermee en save je vluchtplan. Hieron-
der nog even het officiële vluchtplan.
Vertrek van baan 24 met SID
RAPO4X, transition voor EHAM
baan 18R is RIV3B en STAR is
HELE1A. En dat heb ik als volgt ver-

eenvoudigd: ELLX, baan 24 - TILVI -
RAPOR - HELEN - RIVER - EH607
- EH608 -  en dan EH622, dat is het
laatste waypoint voor de baan maar
die breng ik erin door op DEP/ARR te
drukken en dan voor baan 18R van
EHAM te kiezen. Drie beelden:

Gewoon handmatig inbrengen in de
linkerkolom nadat je op de LEG-pagi-
na bent gaan staan. Dat laatst inge-
brachte waypoint mist nog de
verbinding met de route. Je ziet een
rijtje lege hokjes en dat is een discon-
tinuity. Die moet eruit. Je klikt naast
EH622, die komt in de commandore-
gel onderin en dan klik je op de toets
naast die hokjes. Klaar. Nu nog even
al die stippellijnen invullen. Dat is
voor je verticale navigatie (VNAN) en
zijn de snelheden en hoogtes. Geluk-
kig rekent de FMC dat voor ons uit.
Maar eerst drukken we rechtsonder op
ACTIVATE want anders hebben we
nog niks. Als het goed is zit je nu
weer op de pagina PERF INIT (anders
even dukken op de toets INIT REF)
en hier vul je de kruishoogte, reserve-
brandstof en costindex in, dan druk je

op TAKEOFF en dan zit je in de pagi-
na voor de V-speeds en die kennen we
natuurlijk al zo een beetje uit het GA-
vliegen. En dan moeten er nog heel
wat zaken worden ingesteld. Op de
MCP bijvoorbeeld (je autopilot) op
het autobrake panel (bijvoorbeeld

RTO = Rejected Take Off selecteren),
je flaps in de juiste stand, de Flight
Director (FD), je Autothrottle en nog
wel wat meer. Naast ongeveer een 100
pagina’s met uitleg van alle panelen in
stripverhaalvorm, staat op de pagina’s
122, 123 en 124 een keurige lijst van
dingen die je moet doen voor een kor-
te eenvoudige vlucht. Het is beslist het
beste deze tutorial flight door te ne-
men (ja helaas in het Engels). En het
was ook niet de bedoeling om even in
één artikel deze 757 compleet te be-
handelen. Niet mogelijk. Ik wilde
slechts een vervolg schrijven op de
757 van JustFlight in de vorige No-
tam, die nog geen FMC heeft. Van-
daar de nadruk hier op de FMC. Ga
deze mooie kist eens bekijken op:
http://www.qualitywingssim.com/757.
html

Ik dacht rond de twintig euro.

Erik

http://www.qualitywingssim.com/757.html
http://www.qualitywingssim.com/757.html


Verslag van de airlinerbijeenkomst van 8 januari j.l. in 's Heer Arendskerke
Carlo sprak het verlossende woord. Als Mi-

crosoft definitief stopt met FSX en dus ook niet
meer een server in de lucht houdt om de oude FSX
te valideren, dan komen ze met een patch, waar-
door FSX, de oude FSX eigenlijk vrij is. De oude, de
nieuwe? Nadat Microsoft FSX te gelde heeft ge-
maakt bij Lockheed-Martin moest FSX toch nog een
keer verkocht worden en Dovetail, een grote op het
gebied van games was dit keer de gelukkige. Prima,
dan is de toekomst van FSX tenminste verzekerd.
Maar meteen na het nieuws dat Dovetail de 18e de-
cember met hun versie van FSX kwamen, die versie
heet FSX-Steam, zie het artikel in dit nummer, was
de oude FSX niet meer te koop. Eigenlijk nergens
meer. Ja voor 250 dollar op eBay. Zijn ze nu hele-
maal…  Dus nieuwelingen zouden dan moeten over-
stappen naar de Steam-editie. PC-Pilot heeft
Dovetail al verschillende lastige vragen voorgelegd,
zoals zijn alle oude add-ons nog werkzaam in de
steam-editie? En nog meer. De antwoorden van Do-
vetail kwamen erop neer dat ze wel dachten dat bij-
na alles er wel op zou werken en dat ze toch al het
een en ander hadden getest en dat ze indien niet,
hun uiterste best zouden doen, bla, bla, bla. Oké de
soep zal niet zo heet worden gegeten. PMDG heeft
inmiddels gemeld dat ze hier niet aan mee gaan
doen. En PMDG draait niet op de Steam-versie,
hebben we begrepen. Maar om als nieuweling in
het flightsim-gebeuren met Dovetail in zee te gaan?
Hennie kreeg van Wil het uitgebreid gedocumen-
teerde advies om meteen maar over te stappen op
Prepair3D. De Academic versie kost rond de vijftig
euro en als je ermee kunt leven dat je dan een klein
P3D logootje rechtboven ziet is dat de betere keus.
Lockheed-Martin heeft inmiddels veel verbeterin-
gen aangebracht. En de oude stomp dan? Als je de
oude FSX hebt en die er opnieuw op zet kan je dan
nog valideren? Of activeren zoals het ook wel ge-
noemd wordt. Carlo meldde dat Microsoft inmid-

dels een patch heeft beloofd die dat verhelpt indien
Microsoft zich volledig terugtrekt. Fijn voor Micro-
soft. Ze hebben er toch al altijd te weinig aan ver-
diend.
 Maar dat was niet de opening van de avond.
Wij, flightsimmers Zeeland en aangesloten bij de
HCC, die altijd keurig onze administratie (financiën)
voor ons doet, wij hebben bij de HCC ook een web-
site die een armetierig bestaan lijdt. Stokoude fo-
tootjes waarop ook inmiddels overleden clubleden
zijn afgebeeld. Moeten wij die eenvoudige site als
een soort verwijzing in stand houden? Of moeten
wij die juist ombouwen naar een Notam-formaat.
Erik stelde dat hij daar niet aan mee zou doen. Er
zijn in het verleden al enige dialogen geweest met
het hoofdbestuur over dit onderwerp en onze con-
clusie is dat dat dit geen dialogen zijn maar éénrich-
tingsverkeer. En dan is het duidelijk wie praat en wie
luistert. Bovendien de mogelijkheden van een goe-
de lay-out op de website zijn, hoe noem je dat, eh
beperkt. Verder, Erik vertaalt veel artikelen uit de
PC-Pilot en ook van andere bronnen doodgewoon
omdat het goede artikelen zijn. Hij vindt het minder
aantrekkelijk om hiermee op een website te koop te
lopen. Zoals nu, een PDF verstuurd aan de leden en
belangstellenden is een betere constructie. En de
leden hebben de Notam liever als PDF in verband
met archieveren en zo. Kunnen wij onze site bij de
HCC niet helemaal laten verdwijnen? Zoals het nu is
is het ook niks. En dan hebben we het niet eens
over inlogproblemen en chaos op de HCC-site. Sor-
ry, mijn mening. Vrijheid van meningsuiting, artikel
7 van de grondwet. De Telegraaf komt 9 januari met
een uitgebreid artikel hierover.
 Er waren twaalf mensen op deze avond en
dat waren er waarschijnlijk vijftien geweest indien
niet drie mensen deze 8e januari op FSInn klaar za-
ten om de Hawaii-herhalingsvlucht te maken. Krom-
munikatie? Kan een keer gebeuren. Maar we waren

er allemaal helemaal bij. Geen geknikkebol door de
warmte of zo. Trouwens de Boeing 757 van Quality
Wings was natuurlijk een interessant onderwerp.
Deze Lite-versie verscheen nog even op het scherm,
waarbij de FMC en het inrichten hiervan het hoofd-
thema was. Wat hebben we nu, als mensen die het
GA-vliegen een beetje onder de knie hebben willen
overstappen naar de airliners. Een cursus zoals Peter
vd Meule in het verleden heeft gegeven over de
PMDG 737 behoort niet meer tot de mogelijkheden,
maar wat hebben we wel? We hebben de vertaling
van tien voortreffelijke artikelen over dit toestel van
Jane Whittaker uit de PC-Pilot. Die zijn samenge-
voegd in een mapje en kun je opvragen bij Erik.
Daarnaast is er een presentatie geweest hoe je met
de default CRJ-700 kunt meevliegen met de airli-
ners. Die presentatie wordt nog een keer herhaald
op een GA-avond te weten 19 maart. Daarop voort-
bordurend heeft in Notam 197 dezelfde vlucht ge-
staan met de gratis versie van de 757 van JustFlght
en in dit nummer staat een vlucht met de 757 van
Quality Wings van Luxemburg naar Amsterdam,
waarop deze presentatie was gebaseerd. Voorlopig
even einde verhaal voor de airliners. Ondergeteken-
de wil graag iets anders gaan doen zoals een artikel
over die prachtige GTN750/650 van Garmin waar-
van door Flight1 een FSX variant is gebouwd. Die
vervangt in een keer al dat oude spul van GPS, au-
topilot, squawkbox, moving map en levert boven-
dien met een simpele druk op een knop approach
plates, airport-plattegronden en nog wel wat meer.
Ach wat een mooi spul. Komt een artikel over in de
volgende Notam van februari. Oh, en natuurlijk ook
de verder doorgaande artikelen, vertalingen, van
Peter Stark, over IFR-vliegen en navigeren. Dus niet
de weg kwijt raken als de mist een keertje op steekt.
Die airliner zijn uiteindelijk alleen maar buschauf-
feurs!
     Erik.



Jan Vaane van Flightsim Eindho-
ven pakt weer eens breed uit.
Wat is het geval? Hij heeft een fraaie beeld-voor-
beeld handleiding op zijn site gezet voor het instal-
leren van de Electronic Flight Bag (EFB) van Ai-
vlaSoft. Deze Electronic Flight Bag, een vlucht-
planner met moving map (gekoppeld aan je flight-
sim kun je je vlucht volledig volgen) en nog veel,
veel meer werd al eens besproken in Notam 188.
Een uiterst fraai programma en vooral grafisch
mooi. Dat zou in FSCommander nog wel wat beter
kunnen. Jan laat stap voor stap zien hoe je hem
download en installeert. Een helder verhaal. Ga
naar: http://flightsimeindhoven.nl/?p=10297       en
volg Jan op de voet.

Er was in Notam 188 ook een kritische kantteke-
ning bij dit programma. Je kunt er geen Jetroute of
V-route in aanmaken.

HCC Flight Simulator Zeeland
AGENDA INT - MP-vluchten. 2015 (jan-mrt)

NR.                 Datum:                             van:                 naar:

225  VFR dinsdag 30 dec PHOG-PHTO   Kahului - Hilo Intl.
225HERH VFR donderdag 8 jan PHOG-PHTO  Kahului - Hilo Intl.

226  AIRL dinsdag 13 jan SAEZ-SAAV   Ezeiza - Santa Fé
226HERH AIRL donderdag 22 jan SAEZ-SAAV  Ezeiza - Santa Fé

227  VFR dinsdag 3 feb  SAAV-SACO   Santa Fé - Cordoba
227HERH VFR donderdag  12 feb SAAV-SACO  Santa Fé - Cordoba

228  AIRL dinsdag 17 feb  SACO-SCEL   Cordoba - Santiago
228HERH AIRL donderdag 26 feb SACO-SCEL  Cordoba - Santiago

229  VFR dinsdag 3 mrt SCEL-SCSE   Santiago - La Florida
229HERH VFR donderdag 12 mrt SCEL-SCSE  Santiago - La Florida

230  AIRL dinsdag 17 mrt SCSE-SCFA   La Florida - Cerro Moreno
230HERH AIRL donderdag 26 mrt SCSE-SCFA  La Florida - Cerro Moreno

231  VFR dinsdag 31 mrt SCFA-SCIA   Cerro Moreno - Canchones
231HERH VFR donderdag 9 apr SCFA-SCIA   Cerro Moreno - Canchones

http://flightsimeindhoven.nl/?p=10297


Adrie Barentsen heeft weer een fraaie diashow in-
gestuurd van de vliegshow op Volkel in 2013. Als
je hem compleet wilt zien stuur dan een e-mail
naar Adrie: adriaanleen@zeelandnet.nl

mailto:adriaanleen@zeelandnet.nl


Heel wat zaken kloppen gewoon
niet in de Flight Simulator. Kijk
maar eens naar de tabellen
rechts. Daar zie hoe het bereik
van de NDB- en VOR-bakens af-
wijkt van de werkelijkheid. FSX
is dus veel te optimistisch. Er
zijn mensen die daar mee kun-
nen leven en er zijn er die dat
niet kunnen.

Hervé Sors kan dat niet. Wil Blok-
poel kwam met de site van deze zeg
maar bevlogen Fransman:
http://www.aero.sors.fr/ Hervé Sors
heeft aan deze onnauwkeurigheid
wat gedaan en komt met een uitge-
breid pakket aan tools die gratis te
downloaden zijn. Een kleine donatie
voor al het werk wordt natuurlijk op
prijs gesteld. Een overzicht:

Advanced Flight Simulator Data
(AFSD) helpt en levert feedback aan
aircraft designers om het intern
functioneren van de flightsim te
checken. Maakt gebruik van de niet
geregistreerde versie van FSUIPC.

Advanced Jet Performance Calcula-
tor (AJPC) een gereedschap voor het
nauwkeurig doorrekenen van pres-
taties en vluchtgegevens mocht je
van plan zijn zelf de software voor
een jet te gaan schrijven. Of ook als
je wilt begrijpen hoe die grote jon-
gens dat nu doen.

FS Control. Met FS Control breng je
zelf automatisering aan in je vlieg-
tuig indien die kist van jou dat nog
niet heeft, zoals autodeparture, au-

tomatische ILS/LOC/Non precision
approach tracking, autoland, auto-
matische engine control, enz, enz.

Update gereedschappen voor FS en
P3D, voor het bijwerken van de
magnetische variatie. Vervangt de
default magdec.bgl file in FS voor
een modernere up to date versie.

EasyNavs werkt de VOR en NDB
gegevens bij.

ILS Inspector and Editor, waarmee
je de ILS weer kloppend kunt krij-
gen. Werkt rechtstreeks in de BGL-
file met behulp van de laatste Airac.

Tiny Flight Tracker and Viewer
(TFTV) maakt je vluchtpad inclusief

je verticale navigatie in Google
Earth zichtbaar.

Dan zul je zeggen; ’Oh is dit alles?’
Nee dus, nog lang niet. O.a. Docu-
menten vol met wiskundige formu-
les over airfoils (vleugelprofielen)
een van de geliefde onderwerpen
voor aerodynamica-studenten. En
nog veel, veel meer. Verbijsterend.

Eentje wil ik je niet onthouden: de
ADACALC, advanced aeronautical
calculator die alles voor je berekent,
zoals TAS (true airspeed) als je de
IAS (indicated airspeed) weet. Moet
je natuurlijk wel de buitentempera-
tuur en het dauwpunt en al dat
soort zaken weten. Maar dat is wel
heel interessante materie! Of de

berekening van je dalingspad als je
van 25.000ft naar 3.000ft moet en
geen VNAV aan boord hebt. Echt
een eitje. Zowel de benodigde af-
stand voor je afdaling als de daal-
snelheid komen er zonder probleem
uitrollen. Hieronder even een af-
beelding van de openingspagina.

Maar misschien doe je liever de af-
daling uit het hoofd volgens dat be-
kende vuistregeltje van twee nullen
eraf en dan… René Smeding heeft
hem weer even naar boven gehaald.
Hij stond in de manual van de Phen-
om-100 van FeelThere. Ik stuur hem
als aparte bijlage (vertaald) bij deze
Notam, zodat je hem in je Multo-
band in plastic map kunt opbergen.

Erik.

Tabellen! Grrr…

http://www.aero.sors.fr/

