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U krijgt deze NOTAM omdat u
zich hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simula-
tor 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

Tecnam P2006T boven Walter Sutton WA79 Washington

Gooi het ouwe zooitje maar
weg. Dat geploeter met die
ronde knoppen. En voor je ap-
proach plates weer een ordner
vol met papieren. En je frequen-
ties doorkoppelen? Het was
nog nooit zo eenvoudig. Ga
kijken en lezen. Kosten? Valt
mee, ongeveer 60 euro. Je kunt
een soort demo downloaden
om het bladeren door de pagi-
na’s te proberen.

Verspreid over Europa zijn het
er 46 en dan nog heel veel in de
US. Je moet wel Global hebben
anders werkt het niet. Ineens is
België dat in de standaard FSX
weinig voorstelde een plezier
geworden om te vliegen. Een
tochtje van West naar Oost.
Richting Ardennen begon het te
sneeuwen. Prachtig. Gratis. De
velden, niet Global.

En we beginnen nu aan het seri-
euze werk. De NDB is inmid-
dels routine voor ons dus we
gaan door met de VOR een
veel moderner navigatiemiddel,
dat ook nauwkeuriger is. Om-
dat we van VOR naar VOR
gaan vliegen volgens de radialen
komen meteen de V-routes in
beeld. Nieuwsgierig? Dat moet
ook.

Over Schiphol de toren, over
drones, stunten met de Airbus,
het wangedrag van Britse pilo-
ten en nog weer eens ‘Hoe be-
paal ik mijn Top of Descent’

En verder natuurlijk de Piloten-
post van Joost Visser. Joost
wint een ton. In euro’s dan. En
vraagt zich af wat hij zal kopen.
Ach ja.

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


Ondanks het takke-weer toch een
goede opkomst. Wel misten we Jaap
van Liere die met gezondheidsproble-
men heeft te kampen. We hebben de
hoop uitgesproken dat hij snel weer
aanwezig kan zijn. Jaap is een werk-
groeplid van het eerste uur en vrijwel
altijd present.
Ko gaf een redelijk optimistisch ver-
slag over de mp server. Zelfs de ge-
wraakte MS updates werden
overleefd. Verder had hij een metho-
de om medespelers in de juiste livery
te zien, maar helaas geldt dat alleen
voor de lopende sessie. We herinne-
ren ons hoeveel tijd en energie Ko en
Erik in deze materie hebben gesto-
ken. Wie weet ziet een van ons het
licht en komt er een permanente op-
lossing.
Er werd gevraagd  naar een stap-
voor-stap uitleg hoe praktisch te navi-
geren met de standaard GPS500.
Hoewel er vééél mooiere gps'en in
omloop zijn is goede kennis van dit
basisinstrument essentieel. Erik heeft
toegezegd dit onderwerp in Maart
over het voetlicht te brengen.  Rond-
vraag bracht behoefte aan VOR voor
GA uitleg aan het licht. Ook dit onder-
werp zal binnenkort door Erik in twee
delen behandeld worden.
Daarna was de beurt  aan Roel (Look!

it's Roel!) die een reprise van het inte-
ressante WideFS verhaal gaf. Op zich-
zelf helemaal niet moeilijk of lastig,
het komt door FSCommander dat er
zoveel haken en ogen aan zitten. Wie
hardware op een andere pc of lap wil
laten draaien via WideFS heeft het
een stuk makkelijker dan uit het ver-
haal van Roel zou lijken. Al met al ho-
pen we dat meerderen het toch eens
gaan proberen, het is echt de moeite
waard om FSC, Teamspeak en andere
add-on's op een aparte pc of lap te
laten runnen.
Als toetje werd na de pauze het han-
dige Synergy getoond. Met één muis
twee pc's of lap's bedienen. Zeker in
geval van WideFS is zoiets erg handig.
Al met al weer een interessante
avond. We zien elkaar weer op 5 fe-
bruari bij de Airliners.

Ron

Verslag van de GA-bijeenkomst van 15 januari j.l.
in 's Heer Arendskerke

Pilotenpost 56
Na een wel erg sombere inleiding
over de toestand in de wereld, dit ge-
deelte misschien maar overslaan
want we zijn met een flightsim hobby
bezig, komt Joost terzake. Of terzake?
Joost slaat aan het fantaseren. Stel dat
je de jackpot wint. Nou daar wil je na-
tuurlijk wel in meegaan. Maar dan
fantaseren over de ideale computer
voor flight simulation. En dan hoef je
de jackpot niet eens te winnen want
Joost is al tevreden met een ton. Wat
zou zijn ideale computer kosten?
Slechts vijfduizend. En vervolgens
komt natuurlijk een heel interessante
opsomming. FSX/P3D wordt nog
steeds vooral gestuurd via de CPU
dus daar worden hoge eisen aan ge-
steld. Joost kiest voor een CPU met
slechts 8 kernen bij 3,5 Ghz. Deze In-
tel Core i7 8960X kost slechts 971,95
euro. Om dit tot zijn recht te laten ko-
men moet je wel een passend moe-
derbord hebben: de ASUS X99 Deluxe
voor maar 341,85 euro. En dan
plaatst hij 64GB DDR4 geheugen hier-
op, want dat zal wel genoeg zijn. Kos-
ten 461,95 euro. En zo gaat Joost nog
even door. Over de koeling , grote
SSD schijven te schakelen in een
RAID 0 configuratie waarbij één SSD
schijf de schaduwfunctie heeft dus
het werk kan oppakken als de andere
SSD schijf de geest geeft. Voeding?
Lees zijn artikel. Videokaart? 492,15
euro, valt mee. Natuurlijk wel met
drie display poorten zodat het flight
simulater beeld over drie schermen
gespreid kan worden. Zeker mee
eens. Joost gaat dan voor drie 28 inch

schermen maar nog steeds in de
beeldverhouding van 16 : 9. En dat is
minder verstandig. Je kunt beter
overstappen naar schermen die in de
hoogte ongeveer twee inch groter
zijn. Bij drie 16 : 9 schermen heb je
juist behoefte aan uitbreiding van je
beeld in de hoogte. Oké de kast nog
en een paar andere zaken. Kortom
Joost droomt zich af. Maar daarna
wordt het artikel interessanter. Want
voor het geval dat je weer wakker
wordt en de realiteit als een koude
douche over je heen komt levert Joost
een betaalbaar alternatief van 1500
tot 2000 euro, schermen niet meege-
rekend. En dat is interessant, om daar
zijn visie over te lezen.

Verder aandacht voor de site van
Hervé Sors die in de vorige Notam
ook al werd vermeld. Een tamelijk fa-
natieke Fransman die zich tot taak
heeft gesteld de navigatiegegevens en
andere zaken nu eens kloppend te
krijgen. Ingewikkelde materie die de
gemiddelde flightsimmer niet echt
bezig houdt. Toch wel heel interes-
sant.

Wij weten inmiddels allemaal hoe we
de Pilotenpost kunnen downloaden:

http://library.avsim.net/login.php?L
ocation=%2F Log in en type in het
searchvak:
pilotenpost56.zip

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


De Garmin GTN750/650 Avionics Suite
Garmin, een niet onbekende klank bij
piloten, flightsimmers maar ook autorij-
ders en zeezeilers heeft al enige tijd ge-
leden de radiostack op de schop
genomen en al die apparaten daarin, de
comm- en nav-radio, de squawkbox, de
autopilot, de GPS en nog wel wat meer
samengevoegd in een geïntegreerd in-
telligent apparaat met intuïtieve bedie-
ning en een touchscreen. En Flight1 kon
eigenlijk niet wachten om hiervan een
voor FSX geschikte versie te maken. En
dat is hen goed gelukt. De recensie in
PC-Pilot is lovend. En ook AVSIM gaf
goud. Eigenlijk zeg ik nu: Mok ok è.

Garmin levert dit toestel in een grote en
een kleine versie. De kleine versie heeft
minder mogelijkheden op het gebied van
bijvoorbeeld kaarten, maar is meer ge-
schikt voor kleine GA-kisten die het niet zo
super-de-luxe willen hebben. Het is dus
apparatuur voor de General Aviation en
het is ongelofelijk wat er allemaal in zit. En
het kost geld. Ook de Flight Simulator ver-
sie van Flight1. Die is rond de 42 euro en
de prijs is gelijk voor de grote en de kleine
versie. Moet je beide versies hebben dus
twee maal dit bedrag neertellen. Neen, dat
hoeft niet. Het kastje is al voorzien van VFR
kaarten, approach plates luchthavenplatte-

gronden en zo, maar dan alleen voor
Noord- en Midden-Amerika. Wil je de hele
wereld in kaart hebben dan moet je bij
Garmin (ja bij de officiële fabrikant en niet
bij Flight1) een aanvullende DVD bestellen
voor 25 dollar. En dan heb je dus wat.
Wat zit erin? Radiocommunicatie, naviga-
tie, GPS en vluchtplanning worden volledig
geïntegreerd in één paneel dat gekoppeld
is aan je aircraft system. Dat geeft je de
mogelijkheid je vlucht te plannen, uit te
voeren en constant te veranderen en het
heeft nogal wat extra voorzieningen, zoals
TAWS (Terrain Awareness and Warning
System), TCAS (Traffic Collision Avoidance

System), departure-, approach- en arrival-
kaarten. Het vervangt doelmatig je comm-
en nav- radio, transponder, analoge klok-
ken voor de navigatie evenals je koffer vol
met kaarten en rekenschijven en -machi-
nes.
Je kunt per toestel twee units van hetzelf-
de type installeren voor die ene 42 euro,
dus twee 750s of twee 650s. Als je een 750
plus een 650 wilt hebben betaal je dubbel.
Waarom zou je er twee willen hebben?
Nou, op de ene de kaarten en op de ande-
re de gegevens invoeren bijvoorbeeld, of
op de ene de kaarten en op de andere de
approach plates. En velen van ons vliegen



met een tweede scherm en daar passen
twee 750s mooi naast elkaar. Ja je kunt ze
undocken als je met de 3D cockpit vliegt.
2D kan ook. De installatiemanual van
Flight1 vertelt je uitvoerig hoe.

De basic stuff

Elke piloot die een dergelijk apparaat wil
gebruiken verlangt een minimumset aan
voorzieningen. Men wil een gedetailleerde
moving map , een makkelijke manier om
comm- en nav-frequenties in te stellen, en
een voorziening waarmee de GPS gekop-
peld wordt aan de autopilot-navigatie
functies. Maak je niet bezorgd, de GTN-
serie doet dat en veel, veel meer.
Als je het programma voor het eerst op-
start kom je terecht in het configuratiege-
reedschap met een lijst van de vliegtuigen
in FSX. Kies je vliegtuig, waarna je in een
scherm komt om aan te geven waar je het
popup scherm van de GTN wilt hebben
(2D-cockpit). Het programma maakt dan
de paden naar je aircraft.cfg in orde. Je ziet

in dit plaatje zowel de 750 als de 650 afge-
beeld maar dat kost je dubbel en dat hoeft
dus niet. In de 3D-cockpit maakt je een
pop-up en undockt deze pop-up waarna je
ermee kunt schuiven, bijvoorbeeld naar
een tweede beeldscherm waar je het riant
kunt vergroten. De ontwikkelaars hebben

al toegezegd om aanpassingen te gaan
leveren zodat het paneel vast in je instru-
mentenpaneel kan worden ingebouwd en
ook in het freeware-circuit verschijnt mo-
menteel het een en ander hiervoor.

Op weg, we gaan de voorzieningen bekij-
ken.

Als je de GTN-serie wilt gebruiken moet je
deze in de Administrator mode opstarten.
De echte-wereld-uitvoering van de Garmin
GTN-serie werkt met een touch screen,
deze uitvoering voor FSX niet, want FSX
werkt niet met een touch screen. Dan
komt meteen de gedachte boven: als
Flight1 nu eens een versie zou maken die
apart kan draaien op je tablet met touchs-
creen en gekoppeld aan je FSX-computer
door middel van FSUIPC, ik zeg maar wat,
dat zou toch schitterend zijn. Ik heb ergens
gelezen dat Flight1 daar inderdaad mee
bezig is. Afwachten dus.

Vluchtplan: in de home page druk je op
flightplan. Voer simpelweg de luchthaven/
nav aid/intersection ICAO-codes in en het
vluchtplan wordt voor je opgezet. Dat
vluchtplan kun je bewaren in een aparte
map voor toekomstig gebruik. De GTN be-

waarde vluchtplannen zijn niet uitwissel-
baar met de FSX .pln vluchtplannen.
Je kunt altijd uiterst eenvoudig teruggaan
naar de homepagina door op de knop
rechtsboven onder het Garmin-logo te
drukken, je reddingsboei indien je ver-
dwaald bent in dit kastje.
Nu het vluchtplan is ingevoerd kunnen we
naar de MAP-pagina gaan. Dat is het veld-
je helemaal linksboven op het touch
screen. De GTN registreert dat je vliegtuig
in het geheel geen snelheid maakt en laat
daarom een close-up van het vliegveld
zien waar je staat met gelabelde taxiways
die je dus na opgave van ATC naar de
startbaan helpen. Mooi toch! Als we daar-
na snelheid maken op de startbaan wordt

de kaart automatisch uitgezoomd om je zo
van een topografisch plaatje van de omge-
ving te voorzien en elk terreinobstakel dat
dichtbij of boven je vlieghoogte zit zal in
rood worden weergegeven. En als we
daarna op onze outbound track zitten kun-
nen we de GTN gebruiken om ons op de
juiste VOR-radiaal te zetten of ons aan de

GPS te koppelen. Vliegen moeilijk? Hele-
maal niet.
Het veranderen van de comm- en nav-fre-
quenties gaat door eenvoudig in de be-
treffende velden links- of rechtsboven te
klikken waarna een helder en duidelijk
toetsenbord verschijnt. Daarna ENTER of
XFER geven. XFER wisselt gelijk de STBY en
ACT frequentie om.
Een ILS frequentie inplotten is een eitje.

Op weg zal je heel wat tijd doorbrengen



op de kaartpagina (moving map) die je
verder op de hoogte houdt van afstand tot
het volgende waypoint, grondsnelheid, en
diverse topografische aanduidingen, zoals
intersecties, control zones, hoogtes in
kleurencode en nog meer.
Tijdens de vlucht kan je even snel naar de

home page gaan om de andere features te
bekijken. Of je nu het luchtverkeer wilt be-
kijken, of details van de meest nabij lig-
gende luchthaven of van je bestemmings-
veld, je kan dit alles bereiken via deze
home page door middel van een aantal
uiterst logische submenu s. De opties en

knoppen zijn allemaal groot en helder aan-
geduid, maar mocht je ooit de weg kwijt-
raken op deze ontdekkingstocht druk dan
gewoon op de HOME-knop rechtsboven
onder het GARMIN-logo.
Een aantal voorzieningen zijn beslist de
moeite waard om extra onder de loep te
nemen. Bijvoorbeeld, we vliegen netjes
volgens ons vluchtplan maar ATC  wil ons
ergens anders hebben of we moeten een
bui omzeilen. Dat gaat simpel. Ga naar je
flightplan pagina en klik op de volgende
waypoint. Je kunt dan een waypoint invoe-
gen voor of na het geselecteerde waypo-

int. Klik even door het menu heen en je
nieuwe route is actief. Als je het nog sim-
peler wilt doen, ga dan naar de MAP-func-
tie en klik ergens in de kaart. Er verschijnt

dan een veldje Graphically Edit FPL, je kunt
dan met je muis je route verslepen naar
een bepaald waypoint. En klaar is Kees.
Een eigen waypoint maken gaat ook moei-
teloos.
Als je de CHARTS pagina opent kun je naar
hartenlust graven in allerlei kaarten: lucht-
havenplan van je bestemming, SIDs,
STARs, approaches. Je kunt ze vergroten
en verkleinen en verschuiven en ook het
zwart op wit beeld omdraaien naar wit op

zwart voor nachtvliegen. Een goed uitge-
printe approach plate op A4 is altijd duide-

lijker, maar helaas, we waren weer verge-
ten de printer aan te zetten.
Op de utility pagina kun je nog veel inte-
ressants vinden zoals berekening van Top
of Descent (VCALC), restant brandstof, trip
planning en nog veel meer.
Is de GTN een frame rate verslinder?
Flight1 zegt van niet. FSX gebruikt zoals
bekend de primary CPU kern, de GTN serie
gebruikt de laatste beschikbare kern zodat
medium en high end computers geen pro-
blemen zullen hebben. De manual bevat
ook tips voor het verbeteren van de pres-
taties van je computer.

De beperkingen

Om toegang te krijgen tot al dit moois
dien je je te realiseren wat dit systeem
vraagt van je PC en van je portemonnee.
Wat je ook kiest, er moeten een aantal
aanvullende files aangemaakt worden. Een
gedeelte van het installatieproces bestaat
uit het downloaden van de GTN PC Trainer
Lite software, waarin de database voor ac-
tuele map weergave is ondergebracht en
die 1,4 GB groot is. Ook moet Microsofts
Visual C++ geïnstalleerd zijn wat bij de
meesten van ons al het geval is. Zoniet dan
kan je in de GTN manual de link hiervoor
vinden. En verder, de gegevens in de data-
base zijn voor Noord- en Centraal-Ameri-
ka. Voor de rest van de wereld heb je nog
een DVD nodig te verkrijgen bij een van
hun wereldwijde distributeurs en die rond
de 25 dollar kost.

Dit ziet er allemaal schitterend uit. Eigenlijk
heb je nu helemaal geen FMC meer nodig.
Nou ja je moet natuurlijk zelf als het kastje
je top of descent heeft uitgerekend hand-
matig je dalingspatroon invoeren. Op de
volgende pagina nog wat plaatjes. Een
grote die ongeveer het maximale formaat
weergeeft tot waar je kunt gaan indien je
hem op een tweede scherm zet. Als je nog



groter gaat is de approach plate niet meer
beeldvullend, dan krijg je zwarte randen
erom en dat heeft geen zin.
Kijk nog even op deze websites:

http://www.flight1.com/products.asp?prod
uct=f1gtn
https://buy.garmin.com/en-US/US/in-the-
air/avionics-safety/gps-nav-comm/gtn-
750/prod67886.html

Dit is een vrije vertaling van een artikel van
Peter Stark in de PC-Pilot van januari/ fe-
bruari. Ik ben momenteel in gesprek met
de Thesaurier Generaal hier thuis.

Erik

http://www.flight1.com/products.asp?product=f1gtn
http://www.flight1.com/products.asp?product=f1gtn
https://buy.garmin.com/en-US/US/in-the-air/avionics-safety/gps-nav-comm/gtn-750/prod67886.html
https://buy.garmin.com/en-US/US/in-the-air/avionics-safety/gps-nav-comm/gtn-750/prod67886.html
https://buy.garmin.com/en-US/US/in-the-air/avionics-safety/gps-nav-comm/gtn-750/prod67886.html


De standaard scenery van FSX stelt
niet veel voor en dat weten we. Heel
wat ontwikkelaars hebben al gepro-
beerd hier iets aan te doen. Zoals
NL2000 en dat is een gigantische klus
geweest. En voor Nederland met in
het westen en Noorden zijn karakteris-
tieke polderlandschap is er geen alter-
natief. Ook niet van ORBX. Ze
moeten bij ORBX de polder nog uit-
vinden. Wij kennen inmiddels een pol-
dermodel. Maar veel van deze scenery

ORBX FTX
GLOBAL
Een tochtje langs kleine
Belgische velden.

Antwerpen, onder ons luchthaven Deurne

Luchthaven Deurne

EBKT

De Schelde blinkt in de ochtendzon

We stijgen op van EBKT Kortrijk-Wevelgem



is fotografische scenery en dat vreet
geheugen. De volledige NL2000
neemt tegen de 50 GB in beslag en
dan heb nog maar spaarzaam 3D ob-
jecten. Veel 3D objecten in een sce-
nery plaatsen is werk voor profes-
sionele studios want het is allemaal
handwerk. Eigenlijk is het ORBX ge-
lukt om een prachtig alternatief te ma-
ken voor de standaard FSX scenery en
dat is FTX Global. Je kunt Global op
zichzelf staand gebruiken maar ook
aanvullen met GLOBAL Vectors en
GLOBAL LC (landclass). Voor dit
artikeltje gaat het te ver om dat alle-
maal uit te leggen. Kijk ook eens in de
volgende Notams: 181 en 183, maar je
bent gewaarschuwd, dit is ingewik-
keld! Trouwens als je Global wilt in-
stalleren ben je ook gewaarschuwd.
De installer vraagt je of je de scenery
data van FSX als back up wilt bewa-
ren en als je dat wilt maak dan een
map hiervoor aan (kan ook op een ex-
terne harde schijf) en lees de installer
dan steeds zorgvuldig bij elke volgen-
de fase, dus ook als Global uiteinde-
lijk geïnstalleerd wordt. Zorg dat het
inderdaad in een aparte map binnen
FSX geïnstalleerd wordt. Als dat fout
gaat kan je FSX helemaal opnieuw
erin zetten want het gaat hier om rond
de 17.000 files en daar is geen hand-
matig repareren meer aan. Vragen?
Mail ze.
En waar gaat dit artikel nu over? Oké
over GLOBAL. Maar ORBX is zo
aardig om een stapel gratis kleinere
velden erbij te doen (zonder Global
gaat het niet). En een stapel is een

EBKT - EBZR - EBZW - EBSP- EBNN - EBSG - EBTY

EBZR Oostmalle bij Malle en Zoersel

EBZW Zwartberg bij Genk



goede omschrijving. In België tel ik
zeven kleine veldjes en een grotere die
helemaal niet gek zijn. Wat ze leven-
dig maakt zijn de toegevoegde stati-
sche vliegtuigen en de animatie van
mensen. Als je landt geeft je dat toch
een warmer gevoel dan neerkomen op
een troosteloze kale bedoening. Voor
de rest van Europa kom ik op 38 vel-
den. Niet te kort dus. Ik heb ze nog
niet allemaal bekeken. En dan heeft
ORBX nog een lange lijst van velden
aan de westkust van de Verenigde Sta-
ten en Canada. Net een grabbelton.
We gaan een tochtje maken langs ze-
ven veldjes in België. Was België
vroeger helemaal niks in FSX, nu doe
je het vrolijk fluitend en geamuseerd
om je heen kijkend. België is eigenlijk
wel mooi, althans in de interpretatie
van ORBX. Luik slaan we over want
dat is een grotere luchthaven en eigen-
lijk ongezellig. Op het kaartje op de
vorige pagina staan de ICAO-codes.
We starten op Kortrijk-Wevelgem en
gaan naar het oosten over Antwerpen
en dan richting Ardennen waar al wat
sneeuw gevallen is. En daarna vliegen
we weer terug. Verder geen commen-
taar hierbij. Bekijk de plaatjes van

EBZW Zwartberg

We vliegen precies tussen Maastricht en Luik door

EBSP La Sauvenière bij Spa

EBNM bij Namen



ORBX Global want daar was het om
te doen. We hebben geluk want we
hebben op Kortrijk zo een prachtige
Diamond DA40 kunnen huren.

Kijk ook nog even op

op:http://fullterrain.com/

http://www.alabeo.com/index.php?acc
ion=product&correl=105

Erik
EBSP La Sauvenière

EBNM bij Namen

EBSG Saint Ghislain

EBTY bij Callenelle

http://fullterrain.com/
http://www.alabeo.com/index.php?accion=product&correl=105
http://www.alabeo.com/index.php?accion=product&correl=105


Nu we de NDB (Non Directional
Beacon) helemaal onder de knie
hebben en weten hoe piloten deze
gebruiken bij een approach van een
luchthaven gaan we kijken naar een
bekender en ook nauwkeuriger na-
vigatiemiddel, de VOR.

Voortschrijdende techniek

De VOR werkt op de VHF radioband en
krijgt zijn afkorting van VHF Omnidirec-
tional Radio Range. Deze radioband
biedt piloten, ondanks de beperking dat
het slechts ‘binnen het gezichtsveld’ (tot
aan de horizon) werkt een veel groter
bereik en toepassing dan de NDB omdat
het ook veel minder ‘verdacht’ is door
minder afwijkingen door weer en terrein
en dus nauwkeuriger is.
Dit verbeterde bereik, betrouwbaarheid
en nauwkeurigheid betekent niet alleen
dat de VOR een verbeterde navigatie en-
route oplevert, maar piloten ook afdalin-
gen kunnen inzetten in weer- en zicht-
condities die veel slechter zijn dan bij
een NDB mogelijk is. Piloten kunnen tot
veel dichter bij de grond afdalen en be-
ter opgelijnd voor de baan uitkomen.
De VOR werkt door middel van uitzen-
den op twee bakens. Het eerste baken
kun je je voorstellen als een master-ba-
ken dat door het ontvangerkastje in het
vliegtuig wordt gezien. Het tweede ba-
ken geeft een signaal dat je enigszins
kunt vergelijken met een vuurtoren om-
dat het ook roteert. Het roteert met de
precieze snelheid van 30 keer per se-
conde (!) En door dit te doen verschuift
de fase. In praktische termen uitge-
drukt: de ontvanger in het vliegtuig kan
het faseverschil tussen het master-ba-
ken en het roterende baken gebruiken
om uit te rekenen waar het vliegtuig
zich bevindt ten opzichte van de VOR.

Hoe moet je je dat voorstellen? Je
kunt de VOR zien als een baken dat sig-
nalen uitzendt volgens het patroon van
een fietswiel met 360 graden, dus één
spaak voor elke graad van het kompas.
Deze spaken noemen we de radialen. In

de afbeelding zijn alleen de spa-
ken van de tientallen getekend omdat
het anders te onoverzichtelijk zou wor-
den. De tekening laat ook zien hoe de
vliegenier navigeert door simpel inbound
te vliegen naar het baken en daarna
outbound weg te vliegen van het baken.

Enroute radio navigatie kaarten

In het begin werden de NDBs en VORs
gebruikt als standaard navigatie-fixes
(een fix is een positie in de kaart waar
je 100% zeker van bent) langs de snel-
wegen in de lucht. Het gaf je de moge-
lijkheid om regelmatig een nauwkeurige
plaatsbepaling te maken ook als er geen
zichtnavigatie mogelijk was. Naarmate
de tijd verstreek zijn deze radio-naviga-
tiekaarten steeds meer ge-upgrade om
ook informatie voor vluchtplanning te
leveren zoals track en afstand, controle-
zones, niet toegestane routes en ruimtes
die toegevoegd zijn aan navigation aid

frequenties, enz. IFR-piloten moeten
tegenwoordig weten hoe zij de weerge-
geven informatie moeten interpreteren
zodat zij niet in conflict komen met an-
dere piloten op deze airways. Gelukkig is
dat niet moeilijk te leren.
In veel delen van de wereld kan je En-
route en Radio Navigatiekaarten online
verkrijgen of van pilotenwinkels. Een
gratis bron voor een uitstekend pakket
van luchtvaartkaarten in de Verenigde
Staten is http://skyvector.com/ dus we
gebruiken deze bron voor de VOR tutori-
al vluchten. Figuur 1 op de volgende
pagina laat een typische sectie tussen
twee belangrijke radionavigatie-aids in
de US zien. Ga even naar skyvector.com
tik in de linkerbovenhoek (het zoekveld)
ISQ dan krijg je de VFR-kaart voor je,
kies dan rechtsboven de drukknop

WORLD LO. En ga vooral nog even ver-
der snuffelen in deze ontuitputtelijke
bron van informatie! VORs worden uni-
verseel weergegeven door een zeshoe-
kig symbool maar er zijn ook variaties

Instrument rating deel 5. Hoe gebruik je de VHF Omnidirectional Radio Range of
anders gezegd de VOR

VOR

http://skyvector.com/


als de VOR wordt gecombineerd met een
andere navigation aid. Daar komen we
later nog op terug en zullen dan ook
zien hoe die nog meer de zaken voor
piloten kunnen vereenvoudigen.
De VORs op de kaart zijn duidelijk zicht-
baar (zie ook figuur 2 en skyvector) en
zijn met elkaar verbonden met een
track-lijn. De frequentie is onderlijnd, ID
code en zelfs de Morse code wordt weer-
gegeven in het kadertje. Laten we stel-

len dat we vliegen van Sawyer (KSAW)
naar Manistique/Schoolcraft Co. (KISQ),
dan kunnen we in figuur 2 zien dat het
routenummer V224 is. Deze code wordt
gebruikt als we ons vluchtplan bij ATC
vastleggen. En ook hier komen we later
op terug om te laten zien wat de voor-
delen voor piloot en ATC zijn.
De 118 graden aan de buitenrand van
de VOR-kompasroos vertelt ons dat de
magnetische koers op deze route 118

graden is. Ze worden altijd als magneti-
sche tracks weergegeven zodat de piloot
niet hoeft te gaan rekenen met variatie.
Kaarten worden regelmatig vernieuwd
en dit houdt ook in dat de magnetische
track wordt veranderd waar nodig.
Net boven het routenummer (V224) zien
we ook de getallen *2600 en 3500. De
*2600 zegt ons dat de Minimum Ob-
struction Clearence Altitude 2600ft is.
De minimale hoogte om vrij te blijven
van obstakels. We kunnen deze be-
schouwen als de minimale hoogte in een
noodgeval bijvoorbeeld als we flink moe-
ten dalen om ijsvorming kwijt te raken.
Maar de Minimum En Route Altitude
(MEA) garandeert je ook de ontvangst
van radionavigatie-aids op deze leg.
Een ander erg nutttige informatie is ook
het getal 56 in het kadertje onder de
V224 route-aanduiding, want dit is de
afstand tussen Sawyer en Schoolcraft
Co. in nautical miles (nm). We kunnen al
deze informatie gebruiken bij onze rou-
teplanning en bij berekeningen onder-
weg.

De VOR-radio en de klok

Laten we voordat we vertrekken eens
kijken naar de instrumenten die bij VOR-
navigatie gebruikt worden. Het gewens-
te VOR-station wordt gekozen door af-
stemming van de navigatieradio (NAV1
of mogelijk een tweede NAV2 afhanke-
lijk van de apparatuur die in het vlieg-
tuig gebouwd is) op de frequentie van
het VOR-station. Dit zal in de 108.00 tot
117-95MHz band zijn en we kunnen hem

vinden op de enroute radio navigatie-
kaarten, terminal- of approachkaarten
(zoals we in figuur 1 hebben gezien).
Altijd als piloten een navigation aid se-

lecteren verifiëren ze of wel de juiste
frequentie is gekozen door de identity
knop op de radio in te drukken en te
checken of het de drieletterige morseco-
de die in de navigation aid is ingebouwd
wel klopt. Als je die code niet hoort con-
troleer dan of NAV1 aan staat op het
audiopaneel en check ook nog een keer

je kaart.
Nadat we zeker weten dat we het sig-
naal  van de juiste VOR ontvangen kun-
nen we gaan kijken naar de VOR-klok
zelf (figuur 3 volgende pagina). Er zitten
een paar voorzieningen in deze klok die
een heleboel informatie geven. Je draait
aan de OBS-knop (Omni Bearing Selec-
tor) om de radiaal uit te kiezen waar je
naartoe of vandaan wilt vliegen. De
kompasroos roteert als je de OBS-knop
verdraait tot de gekozen radiaal aan de
top van de klok staat precies op het
driehoekje. Als je binnen het bereik van
de VOR bent zal de CDI (Course Deviati-
on Indicator: aanduider van de koersaf-
wijking) tot leven komen door of naar
links of naar rechts te gaan met een
afwijking die varieert afhankelijk van
waar je je bevindt. Het is belangrijk dat
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je checkt of er geen rode vlag getoond
wordt want dit zou betekenen dat het
baken buiten dienst is of dat te ver weg
zit.
In het TO/FROM venster wordt aangege-
ven of je naar of van de gekozen radiaal
vliegt wat dan getoond wordt door een
kleine driehoekige pijl, meestal wit van
kleur. De laatste belangrijke voorziening
zijn de koers afwijkings-’punten’. Elke

punt vertegenwoordigt een afwijking
van 2 graden van onze gekozen radiaal.
Figuur 4 laat een track error van 4 gra-

den in een paar gebruikelijke uitvoerin-
gen van de klok zien.

Genoeg gepraat - We gaan vliegen

De rest van deze aflevering en ook de
volgende aflevering gaat vooral over een
vlucht die je ook kunt vliegen en waarin
je enige nuttige technieken en trucs
leert.
We gaan vliegen van Bandon State
(S05) naar Newport (KONP) via
Northbend (OTH) en Eugene (EUG)
VORs. Start de flightsimulator met een
favoriet vliegtuig met een VOR uitrus-
ting. Je kunt de Piper Cub beter thuis
laten vandaag! We gaan navigeren uit-
sluitend op de gegevens van de VORs,
dus elk weertype is oké maar als dit je
eerste trip is op de VORs houdt de wind-
snelheden dan laag.
Figuur 5 laat het vluchtplan zien zoals
door FSX werd aangemaakt, een kort
reisje van ongeveer 126nm. Het plan is

dat we vertrekken van baan 34, naar
links draaien in een links circuit en dan
Bandon State verlaten ongeveer midden
boven het veld en dan koersen op de
Northbend VOR terwijl we naar 8000ft

klimmen. Dus nadat je hebt opgestart
maak dan de avionics in orde door de
frequentie van Northbend van 112.10 in
de NAV1 te zetten. Ons vluchtplan laat
zien dat we inbound moeten tracken op
een track van 011 graden M. Dus ver-
draai de OBS-knop van de VOR-klok tot
hij op 11 graden staat tegenover het
driehoekje aan de top. Prima! Als we
loskomen en na ons circuit al klimmend
over het veld heen vliegen dan zien we

Figuur 3
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op de VOR-klok dat de 11 graden radiaal
naar Northbend links van ons is met
ongeveer 2 graden afwijking.
Deze afwijking is gebruikelijk in FSX
doordat de afwijking tussen de weerge-
geven track in de flightplanner en de
navigation aids vaak één tot twee gra-
den bedraagt. Dit is niet zo belangrijk in
een simulator en we doen gewoon of
deze niet bestaat en vliegen de track
precies zoals de VOR ons aangeeft.
We moeten dus de 11 graden inbound
oppakken. Vanuit onze ervaring met de
NDB weten we dat we moeten draaien
naar een geschikte onderscheppings-

koers zodat we snel op koers zijn. Som-
migen raden aan om ook hier de double
track error methode te gebruiken waar-
bij je koers van oppakken het dubbele
van de afwijking is. De afwijking is 2
graden dus we sturen 4 graden naar
links totdat we op de track van 11 gra-
den zitten en draaien dan terug naar 11
graden en hopen dat we zo precies op
koers zitten. Dat is fijn als we dicht bij
het station zitten, maar als je er nog ver
vandaan zit wil je misschien deze onder-
scheppingshoek aanzienlijk groter ma-
ken anders duurt het veel te lang voor
je weer op koers bent. Gegeven dat we
22 nm van Northbend zitten draaien we
naar links tot 351 graden, dus een on-
derscheppingskoers van 20 graden en
draaien weer terug naar 11 graden zo-
dra we op track zitten en vervolgen zo
onze klim.
Dus net zoals het vliegen op een NDB-
baken zorgen we er voor dat we zo snel
mogelijk weer op track zijn en passen
dan een kleinere correctie toe om het
weer terug schuiven (driften) te stop-
pen.
Afhankelijk van de wind zul je zien dat
de VOR-naald begint af te wijken naar
links of naar rechts. De VOR geeft je een
snelle en nauwkeurige aanwijzing van de
drift. Als de trend duidelijk is corrigeer
je eventueel met de double track error
methode en je corrigeert altijd naar de
afwijking toe. Bij het tracken van of naar
een VOR-baken: de naald slaat uit naar
links, je stuurt naar links.
Als je de Northbend VOR nadert zal de
naald van de VOR sneller gaan bewegen
en dat is normaal. Ga geen plotselinge
en grote koerswijzigingen meer door-
voeren. Vlieg rustig door en als je een-
maal boven de VOR zit zal de naald
plotseling naar het midden gaan, de
TO/FROM indicators verdwijnen en de
rode vlag die verschijnt geeft aan dat
geen signaal meer ontvangen wordt.
Geen paniek, alles komt weer terug als
je over het baken heen bent.

Dit is het moment om om een en ander
te gaan verdraaien voor onze volgende
leg naar de Eugene VOR op 27 graden
M. Verdraai dus ook de OBS naar 27
graden bovenin bij het gele driehoekje.
We zijn nu outbound aan het tracken
van de Northbend VOR vandaan. Je ziet
nu de gewenste track links of rechts van
je, afhankelijk van hoe je de bocht hebt
genomen. Geef de VOR even de tijd om
zich te settelen en je zult zien dat je vrij
dicht bij de gewenste track zit. Het ver-
schil is nu dat TO veranderd is in FROM.
Wat voor invloed heeft dit op onze rou-
te? Helemaal niet veel! Als we in de vol-
gende aflevering naar wat ingewikkelder
situaties gaan kijken, heeft de TO/FROM
aanwijzer invloed op de manier hoe wij
moeten reageren, maar voor een simpe-
le inbound of outbound track vertelt het
ons duidedelijk naar welke kant we
moeten sturen om onze geplande track
op te pakken en wanneer we de heading
(kompaskoers) moeten veranderen om
op track te blijven.

De volgende aflevering

We moeten voor nu even onze fixatie op
Northbend loslaten. De volgende keer
gaan we weer door met inbound en out-
bound tracking en ATC gaat ons ‘rondlei-

den’ waardoor ons inzicht in de VOR
behoorlijk getest wordt en daarna gaan
we een simpele VOR-approach maken.
Tot dan kan je uitgebreid VOR-tracking
en intercepts oefenen op de prachtige
site van Luiz Monteiro waar je een gratis
VOR simulator vindt. Doordat je je bij
deze simulator niet meer hoeft bezig te
houden met het vliegen zelf kun je je
helemaal uitleven. Kijk even hier:

http://www.luizmonteiro.com/Learning_
Cmpct_Nav_Inst_Sim_Pro.aspx

Aanpassing 5

aanpas-
sing 10

onder-
schepping
20

De double track error methode zoals
we hem bij de NDB geleerd hebben.

Vlak voor het baken Northbend. Dan pal boven het baken: je hebt geen ontvangst
meer dus je ziet de red flag maar geen to/from pijlen meer en daarna vlak na het ba-
ken.

Dit artikel is een vertaling van het vijfde
deel 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.

http://www.luizmonteiro.com/Learning_Cmpct_Nav_Inst_Sim_Pro.aspx
http://www.luizmonteiro.com/Learning_Cmpct_Nav_Inst_Sim_Pro.aspx


Een mooie film van stuntvliegen met een serie Airbussen. Geen kleine
jongens. Ga naar deze site en druk op het tweede plaatje. Ingezon-
den door Adrie Barentsen. http://sploid.gizmodo.com/watch-airbus-
pulling-a-mad-stunt-with-1-5-billion-wort-167402672

Een mooie site ingezonden door Jaap den
Ouden over Schiphol. Hier kun je alles
terugvinden inclusief een 54 pagin’s tel-
lende PDF om te bewaren. Ga naar:
http://www.alfazet.nl/air/

Veel inzendingen deze maand.
Van Dick Willebrands, van
Adrie Barentsen, van Jaap den
Ouden, van Jan van Liere en
van Carlo van Oers. De bijdra-
ge van Carlo wordt een apart
artikel in de volgende Notam.

Carlo legt uit hoe je een
verandering aanbrengt
in de file panel.cfg en
dat is misschien wel het
begin van een versla-
ving, want op die ma-
nier kan je je complete
cockpit veranderen.
Niets leukers dan dat.
De volgende maand een
uitgebreid artikel hier-
over.

Goed kijken ... dit is briljant gevonden, een mooi
staaltje Britse humor!! De Britse regering heeft
besloten om de vloot Harrier vliegtuigen te
schrappen en op hun afscheidsformatievlucht ga-
ven de piloten de regering een laatste mededeling
mee. Dit is echt waar gebeurd !! Van Dick Wille-
brands.

Een fraaie diashow over alle soorten drones die tegenwoordig rondvliegen met ook
enig commentaar erbij. Niet zo veel commentaar. Dat zal nog wel even duren. He-
laas zonder opgave van de site, maar je kunt de presentatie altijd bij mij opvragen.
Ingestuurd door Dick Willebrands.

Jan van Liere borduurde nog even door op het gegeven afdalings-
berekeningen en top of descent en vertelde dat hij altijd een
tabelletje hiervoor naast de computer heeft. Verstandig! Trouwens,
die heeft ook in Notam 183 gestaan. Het interessantste deel van
zijn verhaal is de formule die achter deze tabellen zit:

(altitude/descent rate) x (groundspeed/60) dus voorbeeld:

(30.000 : 1875 = 16) x (300 : 60 = 5)    5 x 16 = 80

Top of descent ligt op 80 nm. Ga je onderweg zitten rekenen dan?
Nou, op het enroute gedeelte heb je tijd genoeg. En als dit formule-
tje eenmaal in het koppie zit is dat niet zo moeilijk.

http://sploid.gizmodo.com/watch-airbus-pulling-a-mad-stunt-with-1-5-billion-wort-1674026721
http://sploid.gizmodo.com/watch-airbus-pulling-a-mad-stunt-with-1-5-billion-wort-1674026721
http://www.alfazet.nl/air/


Wat was het thema van de avond? Oké,
Erik had een presentatie

en die was best wel grappig,
maar René Smeding droeg het thema van
de avond aan. Waarom kunnen wij te-
genwoordig niet meer de Notam down-
loaden van de website van de HCC? En
dat punt ligt gevoelig. René heeft het
grootste gelijk dat het toch echt wel tot
de service van HCC (de huisstijl van
HCC is met een uitroepteken erachter,
die laat ik hier weg) behoort dat eigenlijk
iedereen de Notam en ook ander ar-
chiefmateriaal van deze site zonder al te
grote problemen moet kunnen downloa-
den. En dat kan niet meer.
Het is de taak van de beheerder van een
website er voor te zorgen dat niet
vreemden met kwade bedoelingen inbre-
ken in de website. Daarom worden aan
mensen die iets in de website moeten
doen rechten toegekend. Beperkte rech-
ten meestal. Roel had jarenlang beperkte
rechten om de Notam en andere artike-
len in het archief van de website te plaat-
sen en ook het recht om de Notam te
versturen naar een grote groep mensen
waarvan wij de emailadressen niet ken-
den. Naast deze groep werd de Notam
ook verstuurd naar een kleinere groep
‘nieuwkomers’. Dat ging jaren goed en
opeens niet meer. Roel was dat recht van
de ene op de andere dag ontnomen en
moest daarna elke keer met de pet in de
hand de websitebeheerder verzoeken of
hij dat versturen en archiveren wilde re-
gelen. Waaruit dan weer een welles-nie-
tus discussie voortkwam dat Roel het
recht niet ontnomen was maar dat hij het
dus gewoon niet begreep. En dan komt
voor mij de humor erin. Roel die dit niet

zou begrijpen. Enfin, op een gegeven mo-
ment had Roel (en ook Erik die regelma-
tig constateerde dat de Notam niet
verstuurd was) hier genoeg van en werd
plan B in werking gezet. Als het je nog
boeit lees dan Notam 190 van 17 april
2014 hierop na.
Maar waar staan we nu? Dat is belangrij-
ker en dat was natuurlijk ook de vraag
van René. Roel heeft mede op aandringen
van Ron een paar keer de Notam weer
op de website van de HCC geplaatst en
daarna moeten constateren dat de No-
tam er weer afgedonderd was. Wat is
hier aan de hand? Van twee gasten van de
landelijke flightsimulatorgroep die van-
avond aanwezig waren, te weten Koos
Gout en Wil Mijer hoorde ik dat de
HCC website een chaos is geworden en
dat er ook porno op was geplaatst. Dan
is misschien de wat botte benadering die
Roel ten deel viel begrijpelijk. Dus nog
een keer de vraag: waar staan we nu.
Vroeger, je weet wel die tijd toen alles
nog goed was, hadden wij als flightsimu-
latorgroep Zeeland een eigen website.
Die is op een gegeven moment door de
HCC, eh, opgezogen. Ik behoorde toen
nog niet tot de club dus ik ken de details
niet. En deze constructie funtioneert dus
niet. En dus de vraag van René: We mo-
gen toch zeker voor het betalen van con-
tributie verwachten dat de betrokkenen
hier een keer uitkomen of gaat dit een
ADRZ-ZorgSaam kwestie worden? (Niet
letterlijk weergegeven).
Eh, waar staan we nu? Al wat langer schij-
nen er pogingen gedaan te zijn om een
aparte HCC-Zeeland-site van de grond
te tillen en ik heb ook hun website voor-
bij zien komen. Als ik probeer die websi-

te op te zoeken kan ik hem niet vinden.
Die website zag er fundamenteel beter
uit dan de ‘hoofd’website van de HCC.
Dus dat is gewonnen. De hoofdwebsite
van de HCC is in mijn beleving de menu-
kaart van de plaatselijke pizzabakker (Ar-
tikel 7 van de grondwet: vrijheid van
meningsuiting).
Dus er is hoop. Als die HCC-website
bestaat. Willen wij als flightsimulatorclub
Zeeland een eigen website? Eh, alles is
beter dan de pagina die wij nu hebben bij
de HCC. En wie gaat daar zijn schouders
onder zetten. Wij gaat een website voor
ons bouwen. Als vrijwilliger natuurlijk.
Dat was de vraag van Ron en niemand
meldde zich. Overigens de huidige situa-
tie functioneert gewoon en als iemand
een Notam uit het archief wil hebben is
een mailtje naar ondergetekende vol-
doende. Dus hebben wij een probleem?
Jawel, het zou zeker goed zijn indien wij
een eigen website zouden hebben voor
mijn part van één pagina die de emoties
van de aankomende geïnteresserde iets
meer in beweging zou zetten. En onder-
getekende gaat die website niet maken.
Te oud om dit nog te leren. Hand- en
spandiensten verrichten? Prima!

En verder ging het een beetje over foto’s
maken in FSX. Over dit onderwerp zijn al
een paar artikelen in de Notam versche-
nen, te weten in nummer 168, 169 en
172. In 172 wordt een suggestie gedaan
welk fotobewerkingsprogramma je zou
kunnen gebruiken als je geen geld wilt
uitgeven. Ik stuur je die notams gaarne
toe.

Erik

Nieuw
te koop aangeboden door

Dick Willebrands.
Doe een leuk bod.

willebrands.d@hccnet.nl
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