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U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simu-
lator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordpr
ess.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

CYSE Squamish Airport

Aangesloten bij de HCC!

Een nieuwe serie?

Misschien wel het begin van een
nieuwe serie, die we maar de basis
van het vliegen zullen noemen. Zo-
als wat is lift? Of over de cockpit en
wat je daar zoal tegenkomt. We be-
ginnen met een artikeltje over het
magnetische kompas en het giro-
kompas. Waarom twee kompassen,
aan één kompas hebt je toch zat?
Het worden aparte artikelen maar
er zit natuurlijk een logische volg-
orde in. Terwijl er ook losstaande
artikelen komen zoals nu over het
kompas of over de pitotbuis. We
zien wel hoever we komen. Vol-
doende stof  voorlopig.

Goede daden

Helden zijn het, de ontwerpers van
freeware addons, vooral als ze iets
moois maken. De Grumman Goose
heeft een volledige face lift onder-
gaan. Het was altijd al een leuk
vliegtuig en dat is nu nog leuker
geworden. We maken een tochtje
van Seattle naar Squamish en lan-
den daar op het water.

IFR vliegen deel 11

De ILS-approach, hoe werkt die
precies? Hierna volgen nog twee
afleveringen in deze serie (of mis-
schien toch vier).

Ron kickt op zijn nieuwe
cockpit

Hij heeft de eerste beelden vrijge-
geven. Op de foto staat hij te glun-
deren, maar heeft hij dit hele
project lachend tot een goed einde
gebracht?

Pilotenpost 61. Joost gaat
met pensioen.

Joost trekt zich niets aan van de
regering en hun doordrukken van
een verhoogde pensioenleeftijd. Hij
stopt er gewoon mee op zijn 65e.
Hij stopt met de Pilotenpost.

Scenery foto’s van Ier-
land

Het hele najaar vliegen we met de
GA-kisten in Ierland. Bestaat er
freeware om de scenery een beetje
op te leuken. Jazeker! Geen top of
de bill maar wel met de nodige hu-
mor in elkaar gezet. Een Cessna ei-
genaar die zich achter zijn oor staat
te krabben over de volgende repa-
ratie, het onvermijdelijke blonde
st… met het korte rokje, dravende
paardjes, enz.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
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Verslag GA-bijeenkomst van 27 augustus
Nee, de zomer is nog niet voorbij.
Maar toch… de eerste bijeenkomst
van onze FS club is weer even wen-
nen. Na het welkom legde Ron met-
een het focus op Erik die succes boekt
met de website en de daaruit volgen-
de landelijke belangstelling voor de
Notam. Of het direct nieuwe leden
oplevert is niet zo duidelijk maar de
extra bekendheid is een goed begin.

Concreet was er deze avond een nieu-
we bezoeker: Wim van Zijl heeft vroe-
ger GA gevlogen en voelde zich bij
ons al snel als een vogel in de lucht
tussen leeftijdgenoten. Onze hobby
trekt weinig opgeschoten jongeren,
die zijn meer in het snelle F16 werk te
vinden.

Jaap den Ouden gaf ons een vervolg
op zijn problemen met de joystick-
aansluitingen. Werden eerder de
energiebesparende instellingen ver-
dacht van het niet werken, nu is dui-
delijk dat de USB3 techniek het juist
functioneren verstoort. Bij de Action
een kabeltje gehaald dat terugschaalt
naar USB2 en alle problemen waren
voorbij!

Een ander vraagstuk was de interpre-
tatie van circuit-aanwijzingen op
EHEV. Met Henk werd gekeken hoe
het circuit te verlaten en volgende GA

bijeenkomst laten we op het scherm
zien hoe dat nou eigenlijk moet.

Ron vroeg naar problemen met W8.1
en W10 en Flight simulator. Die blij-
ken er niet zo veel te zijn. Het pro-
bleem dat hij ondervindt met
hardware is nog niet opgelost maar
wellicht dat bovengenoemd USB ver-
haal een rol speelt.

Carlo maakte een begin met het nieu-
we FS faceboek oftewel het smoelen-
boek. Hóóg tijd en de nieuwe camera
zal zeker z'n kunnen bewijzen. De fo-
to's zijn alleen voor intern gebruik en
gaan niet publiekelijk op internet. U
wordt verzocht komende bijeenkom-
sten alleen frisgeschoren en met ge-
kamde haartjes te verschijnen.

De verhandeling van Erik over het arc-
vliegen en de nadering van een baan
met DME en VOR kon rekenen op
grote aandacht. Niet het makkelijkste
onderwerp maar met alle rust en elan
gebracht die we van hem gewend
zijn. Dit smaakt naar meer en hij
kreeg een welverdiend applausje.

Ron.

Verslag airliner-bijeenkomst van 3 september
Zeven aanwezigen deze airliner-bij-
eenkomst en niet eens allemaal airli-
ners. Er was dus geen vergadering.
Wat is er toch mis? Laten we het nu
maar eens concreet stellen. Ondanks
alle klaagzan-
gen gaat het de
vaderlander
steeds beter en
worden de va-
kanties steeds langer, Dat is niet te-
gen te houden en moet je dat wel
willen tegenhouden? Ook de voor-
laatste GA-multiplayer-vlucht was
niet druk bezet. Maar met de afgelo-
pen vlucht van dinsdag j.l. ging het al
weer een stuk beter. En Ko had fraaie
foto’s geschoten van een vlucht langs
de westkust van Ierland. In GA zat al
weer een opleving. Maar in de airli-
ners? En soms denk ik dan: ‘Die airli-
ners dat is ook echt elke keer precies
hetzelfde. We stappen in de PMDG
737, nou misschien in de I-Fly uitvoe-
ring en dan vliegen we een roetetje.
Die route verder uitdiepen, want dat
is toch het interessante, jawel dat is
wel gebeurd. André heeft daarover
een interessante verhandeling in de
Notam gezet. Maar als we op dat
spoor doorgaan, dus het uitdiepen
van de route, tsja dan vindt dat niet
echt belangstelling. En dan komt ook
het argument dat de route niet voor-
gekauwd moet worden maar dat men
dat zelf graag wil uitvinden. Oké, be-

grijpelijk. Maar wat dan als we het
airlinergedoe toch boeiender en inte-
ressanter willen maken? Aan iets ge-
heel nieuws beginnen? Weg uit die
737 of uit die A319/310? De gladde

grote jongens van
het bulk-personen-
vervoer. Er worden
ook airlines gevlo-

gen met commuter-
vluchten, vaak met turboprops. En er
is een fantastisch stuk software op de
markt voor turboprops dat gelijk staat
met de PMDG 737, namelijk de Ma-
jestic Q8 400 (?). Jane Whittaker gaat
in de eerstvolgende nummers van de
PC-Pilot artikelen schrijven over dit
vliegende potlood. Ga ik dus weer
vertalen. Flink wat kopij. Maar verder,
ik ben de laatste tijd bezig met de Jet-
stream 4100 van PMDG en wat is dit
een prachtige simulatie. Een oude
liefde. En het is PMDG, dus je bent
even bezig om je dit allemaal eigen te
maken. Er zijn verschillende freeware
ATR-vliegtuigen die niet zo mooi ge-
detailleerd zijn als we tegenwoordig
gewend zijn maar waar goed mee te
vliegen is. Dus ik wil vernieuwing, ver-
andering, weet je wel. Nooit rustend.
Wat is het bezwaar als je gewoon in
de 737 wilt blijven vliegen? Dat je eer-
der landt en dan gewoon een kopje
koffie moet gaan drinken tot de ande-
ren binnen zijn.
Erik.

turboprops!



Helden zijn het. De ontwerpers van
freeware addons. Vooral als ze iets
moois maken. Ook als het nog een
beetje in de kinderschoenen staat
bij hen dan nog zijn het helden. Wat
een werk zeg! Maar natuurlijk ben
ik vooral blij met klasseprodukten.
In de vorige Notam drie prachtige
luchthavens, in dit nummer een uit-
stekend geslaagde face lift van de
Grumman Goose, een upgrade van
de default Goose.

De Grumman Goose is sentiment en dat
komt door zijn bijzondere vorm en ook
door die twee prachtige Pratt & Whitney
R-985 Wasp Junior motoren. Het gaat
hier dus om de Goose G-21. De Wasp Ju-
nior is een beroemde motor. Een luchtge-
koelde negen cilinder radiaalmotor met
een centrifugale supercharger. Nou, dan
weet je het wel. Toch hier ook nog maar
een plaatje van. Misschien spreekt het
meer tot de verbeelding dat deze motor in
vele beroemde vliegtuigen werd inge-
bouwd, zoals Lockheed 10A Electra (Ame-
lia Earhart), de Beechcraft 18, de
Beechcraft Staggerwing, De Havilland
Beaver en de Boeing Stearman. En nog
wel een paar meer.
Het verhaal van het ontwerp van de

Goose is bijzonder. Een aantal Ameri-
kaanse zakenlieden die hun stulpje had-
den opgetrokken op Long Island maar
regelmatig naar het financiële centrum
van New York moesten hadden behoefte
aan een niet te groot heen-en-weer vlieg-
tuig, met het nodige comfort, dat zowel op
land als op het water kon landen. Het was
het eerste geslaagde commerciële ontwerp
van Grumman.
Gooses hebben op de gekste plaatsen
dienst gedaan en ze waren geliefd ook bij
de military omdat ze universeel inzetbaar
waren en omdat in dit toestel ook al de
filosofie van Grumman naar voren kwam:
robuust, betrouwbaar. Bij elkaar zijn er
ongeveer 350 van gebouwd en het is een
collectors item geworden. Later werden
ook watergekoelde lijnmotoren inge-
bouwd en zelfs turboprops. Maar dat zijn
natuurlijk geen echte Gooses meer (de
naam Geese heeft nooit bestaan).

De default Goose in FSX behoort tot de
mooiere default vliegtuigen en was zo een
acht jaar geleden toen we nog niet ver-
wend waren een plezier om mee te vlie-
gen. Gelukkig heeft OZX World of Simu-
lations een fraaie upgrade in elkaar gezet,
geheel gratis, die je op de volgende site
kunt vinden:
http://aussiex.org/forum/index.php?/file
s/file/633-ozx-grumman-goose-hd-re-
dux-120/
OZX heeft het insturmentenpaneel dras-
tisch aangepakt evenals de textures en
ook performance files die in de default
Goose een allegaartje zijn. De upgrade le-
vert twee versies: de standaard met de
450 hp Pratt & Whitney en de HP versie
met de 650 hp motoren. Verder is het snel
voorover kiepen bij een beetje afremmen
eruit gehaald. Dat was bij de default een
beetje extreem. Maar lees het complete
verhaal op hun website. En er is inmid-
dels ook al een repaint speciaal voor de
HP-versie verschenen in Royal Air Force
beschildering, met zo de nodige butsen en
deuken. Het is bijna echt geworden.

Goede daden

Links: de Junior Wasp in een Boeing
Stearman
Midden: ingebouwd in de Beaver
Onder: de centrifugale supercharger.

http://aussiex.org/forum/index.php?/files/file/633-ozx-grumman-goose-hd-redux-120/
http://aussiex.org/forum/index.php?/files/file/633-ozx-grumman-goose-hd-redux-120/
http://aussiex.org/forum/index.php?/files/file/633-ozx-grumman-goose-hd-redux-120/
http://aussiex.org/forum/index.php?/files/file/633-ozx-grumman-goose-hd-redux-120/


Ik  heb eigenlijk alleen maar gevlogen in
de HP-versie omdat ik die veel aantrekke-
lijker vind van de standaard.

We gaan een stukje vliegen met de Goose
en wel van Seattle (KSEA) naar Squamish
(CYSE) in Canada, bij uitstek een stukje
van de wereld waar de Goose geschikt
voor is. Van Seattle stijgen we op met het
landingsgestel uit en bij Squamish zetten
we hem neer in het water vlak bij de over-
slagbedrijven voor de schepen. ORBX
heeft van Squamish weer een prachtig
stukje scenery gemaakt. En omdat we in-
middels, door de artikelen in de Notam
over IFR-vliegen volledig thuis zijn in het
vliegen met behulp van radiobakens ma-

ken we er een VOR-tochtje van met laag-
hangende bewolking. Het laatste stukje
naar Squamish zal volledig VFR zijn om-
dat daar geen baken meer is. Maar we
hebben de uit het water oprijzende mooi
begroeide rotswanden aan weerszijde om
ons te geleiden. Daar niet tegenaan vlie-
gen dus, dan kom je er vanzelf. Dit zijn de
frequenties van de twee VOR-bakens die
we gebruiken: Penn Cove (CVV) 117.20 en
Vancouver (YVR) 115.90. Hier rechts nog
even de simpele route gemaakt in Plan-G.



En aan het weer gaan we wat doen, want
het weer kan in deze omgeving nogal on-
voorspelbaar zijn. Sneeuw, regen, mist,
mooi helder weer, het komt hier allemaal
voor, afhankelijk van het jaargetijde. Dit
is natuurlijk een toeristische trip dus we
willen wel wat zien. Je kunt kiezen voor
real weather in FSX of zelf iets instellen,
bijvoorbeeld een laaghangend wolkendek
en zicht van een tiental mijlen en eventu-
eel een beetje regen. Beetje wind erbij
vanuit het Westen lijkt me prima. Met re-
al weather is het altijd afwachten, maar
dit deel van de wereld staat bekend om
zijn extremen in weer. Het kan snel ver-
anderen zodat je in situaties terecht komt
dat de regen en sneeuw tegen je voorruit
klettert en je het zicht belemmert. Bush
Flying! Lage luchten bij de landing bij-
voorbeeld zodat je eerst nog even een om-
metje moet maken voordat je aan een
veilige landing kunt beginnen. Die lage
luchten kunnen zo van de bergen af ko-
men rollen het dal in waar Squamish ligt.
En mocht je een bepaalde dag toch alleen
maar mooi weer hebben dan vlieg je deze
trip toch een keer opnieuw.
En… voorzichtig met taxiën, de wielen
van het hoofdlandingsgestel staan dicht
bij elkaar dus bij te snel bochtenwerk lig
je meteen op je kant.

Omdat het weer snel kan omslaan in deze
streek moeten we ons huiswerk doen en
een plan B klaar hebben liggen als we niet
op Squamish kunnen landen. Gelukkig,

als je de kaarten bekijkt, zie je dat deze
streek bezaaid is met vliegvelden. Vliegen
is een belangrijke manier van reizen hier.
Voor ons ligt voor de hand dat we, indien
nodig, uitwijken naar Vancouver Interna-
tional Airport  ongeveer 30nm ten zuiden
van Squamish, met riante landingsbanen
en ILS-faciliteiten. We hebben de fre-
quenties klaar liggen voor het geval dat,
toch? En mocht Vancouver ook problema-
tisch zijn dan kun je altijd nog terugkeren
naar Seattle, ook met prima faciliteiten.
En met behulp van je GPS met de functie
Nearest Airport moet dit op te lossen zijn.
Maar we hebben een amfibisch vliegtuig
dus we kunnen ook nog een oppertje zoe-
ken in een in de luwte liggend stukje tus-
sen de bergwanden. Avontuurlijk!

Starten! De twee Prat & Whitneys komen
met een prachtige rookontwikkeling tot
leven en wat is er mooier dan het geluid
van een P&W stermotor? Juist, twee P&W
stermotoren. Afhankelijk van de wind-
richting kun je rechtstreeks de gewenste
route oppikken of moet je een 180° draai
maken vanuit Seattle. En dan is het ver-
der sight seeing, dus de verleiding is groot
om de autopilot erbij te zetten want de
route is vrijwel een rechte lijn tot je de
fjord van Squamish indraait. Ach, waar-
om ook niet. Nodig is het niet, de Goose
laat zich makkelijk trimmen en gemoede-
lijk vliegen en met een snelheid van 160
tot 170kts schiet je lekker op. De hele trip
is iets meer dan een uur.

Als we over Seattle vliegen met zijn hoge
gebouwen en havenkranen is het nog een
beetje heiig maar het ziet ernaar uit dat
het gaat opklaren naarmate we meer naar
het Noorden gaan. En eigenlijk moet je
even laag over Orcas eiland (KORS) vlie-
gen, een prachtig eiland. Misschien wel
iets om definitief te gaan wonen als je van
het toch wat koelere klimaat van deze
noordelijke streek houdt.
Whidbey Island waar we overheen komen



is groot en belangrijk voor de luchtvaart
in deze streek. Op Whidbey Island is een
belangrijk Naval Air Station in 1942 in het
leven geroepen door de US Navy. De be-
schermde wateren bij Whidbey leverden
ook prima faciliteiten voor seaplane ope-
rations en het werd snel een belangrijke
basis voor de beroemde PBY Catalina
seaplanes tijdens de tweede wereldoorlog.
Het gebied werd vaak gebruikt voor
carrier landing training voor ‘Top Gun’
piloten. Het is nog steeds een belangrijke
basis met verschillende Prowler squa-
drons gestationeerd en ook de Seahawk
search en rescue helicopeters. Whidbey is
een belangrijk ATC-station in de regio.
Zet je ATC in FSX maar eens aan als je
hier bent.

Dus eerst Whidbey Island, dan Orcas Is-
land en je komt ook over Friday Harbor
ons allen welbekend omdat FSX bij de-
fault begint met vliegen met een delta-
vleugel boven dit eiland.

En dan gaan we de grens over naar Cana-
da naar de Canadese staat British Colum-
bia. We vliegen nu aan op de Vancouver
VOR. Vancouver is populair bij long-haul
airliner piloten. Een cosmopolitische stad
bekend om zijn prachtige natuur rondom
maar vooral om de goede restaurants, iets
waar aviators van houden.

Voorbij Vancouver zeggen we de IFR-na-
vigatie vaarwel en gaan over op VFR-vlie-
gen. Niet moeilijk, het fjord waaraan
Squamish ligt opent zich voor je. De berg-
wanden zijn je navigatiemiddelen, het-
geen ook inhoudt dat je zult moeten
omkeren als het zicht te slecht is. 2500ft
Is een goede hoogte voor dit gedeelte met
op het laatst dalen naar 1000ft als je de
haven van Squamish in zicht krijgt. En
daar zetten we hem netjes neer.
Ga ook even naar:
https://fullterrain.com/product/cyse

Erik

https://fullterrain.com/product/cyse


De ILS-approach hoe werkt het precies? 11

Een van de meest gebruikte en vaak
ook minst goed gevlogen navigation
aids: het Instrument Landing Sy-
stem of ILS. Misschien is het een
beetje cru om te zeggen dat de ILS
door de meeste flight simulator pilo-
ten slecht wordt gevlogen, maar
toch. Gebruik je de ILS wel eens?
Begrijp je precies wat de componen-
ten die daarbij werken precies doen
en hoe je ze moet lezen? Vertrouw
je op de autopilot om de handelin-
gen uit te voeren? Te beginnen met
deze aflevering gaan we deze be-
langrijke IFR navigation aid onder
het vergrootglas leggen en laten we
verschillende details van de appara-
tuur zien maar ook verschillende
oefeningen om technieken en short-
cuts te demonstreren teneinde defi-
nitief een pro van je te maken.

Het is een harde wereld.

Net nu we een beetje uit de discussies
komen over andere navigation aids en
IFR vliegen in het algemeen moeten we
weer, om het pad naar de ILS te bewan-
delen terug naar de basis. Het zou niet
moeilijk zijn om de stap voor stap in-
structies naar boven te brengen voor
een dergelijke approach maar dan zou je
niet die trucs en vuistregeltjes leren om
snel en eenvoudig over te stappen van
het ene naar het andere vliegtuig. Dus
hoe wreed het ook mag klinken, we
gaan eerst weer in de theorie duiken.
Veel flightsim piloten denken waar-
schijnlijk dat de ILS slechts een klok is
op hun instrumentenpaneel, waarvan ze
de naald gaan volgen alleen als ze dat
werkelijk moeten. Een initial approach
inzetten en daarna dalen tot de lan-

dingsbaan gaat in feite op basis van vele
grond- en vliegtuig-gebaseerde syste-
men, met sommige daarvan nogmaals
herhaald in geval van mislukken. Laten
we beginnen met een opwaardering van
onze initial approach en ons doel.
In de vorige aflevering zagen we hoe we
standard arrival routes (STARs) vliegen
om ons in de juiste positie te plaatsen
voor de final approach. We zouden na-
tuurlijk eenvoudig vanaf dat punt een
visual approach kunnen maken of als
het weer verslechtert zouden we gebruik
kunnen maken van een NDB- of VOR-
approach zoals we dat al eerder gedaan
hebben, maar als een goed zicht op de
baan beneden onze MDA (Minimum Des-
cent Altitude) ligt zijn we genoodzaakt
om opnieuw een nadering in te zetten of
uit te wijken naar een ander veld met
betere weersomstandigheden.

Dus een paar nerds in de jaren twintig
(nerds bestonden toen ook al) staken de
koppen bij elkaar en ontwikkelden een
systeem waarbij vliegtuigen uitgerust
met gevoelige radio-ontvangers een
bepaalde serie signalen konden opvan-
gen en interpreteren, uitgezonden vanaf
de omgeving van de baan. Dus piloten
die geconfronteerd werden met een la-
ger hangende bewolking dan de MDA of

MDA



een andere beperking van het zicht kon-
den nu verder afdalen tot precies 200ft
boven de grond voordat zij moesten
beslissen over landen of afbreken. Toen
de luchtvaart zich verder ontwikkelde en
tijdschema’s belangrijk werden voor de
gebruikers, waren het juist de lucht-
vaartmaatschappijen die de ILS konden
gebruiken in slechtere weersomstandig-
heden.

de localiser

Een van de fundamenten bij het vliegen
naar de landingsbaan met behulp van
radiosignalen is precies te weten waar je
je bevindt ten opzichte van de midden-
lijn van de baan. Je vindt het geen leuke
ervaring als je uit de mistige omgeving
duikt op 200ft hoogte en dan ontdekt
dat de baan zich een mijl links van je
bevindt. In de afbeelding hieronder het
bovenste deel over de localiser zie je dat
twee radiosignalen worden gebruikt om
de klokken in het vliegtuig te voorzien
van informatie waarmee behoorlijk pre-
cies je positie ten opzichte van de cen-
treline kan worden bepaald. Deze radio-
signalen worden door de navigatieradio

in het vliegtuig mits op de juiste fre-
quentie afgesteld, omgevormd tot een
beeld op je klok dat veel gelijkenis ver-
toont met de VOR-klok en waarschijnlijk
ben je er al achter gekomen dat de
VOR-klok en de ILS-klok vaak zijn sa-
mengebouwd tot één klok met dus een
dubbele functie. Als je een ILS-frequen-
tie in de radio hebt ingebracht heeft de
OBS-knop en dat is afwijkend van het
instellen van een VOR-frequentie, totaal
geen effect op de weergave in de klok.
De display is in dit geval gekoppeld aan
de ILS. Hieronder het welbekende beeld
dat we zien bij het vliegen van de locali-
ser en waaruit je een paar belangrijke
punten kunt afleiden. Ten eerste wordt
overduidelijk aangegeven of de centreli-
ne van de baan zich links of rechts ten
opzichte van ons bevindt omdat de klok
altijd de positie van de centreline weer-
geeft. Dus als de centreline links staat
moeten moeten we onze koers naar

links verleggen en omgekeerd. Ten
tweede wordt de uitgezonden stralen-
bundel smaller naarmate we de baan-
drempel naderen. Dat betekent, hoe
dichter we bij de baandrempel komen
hoe sneller we van de centreline kunnen
afdwalen. In de tekening linksbeneden is
ook te zien dat de antennes voor de lo-
caliser zich aan het uiterste einde van de
baan bevinden. Zo zien ze eruit:

Hoe gevoelig is de localiser? Op een
specifieke VOR-klok is elke stip verder
een 2° verdere afwijking van de track.
Wanneer je bent afgestemd op een loca-

liser betekent elke
stip afwijking 0,5°
trackafwijking. In-
derdaad slechts
een halve graad.
Als de navigatiera-
dio op een VOR
afgestemd zou zijn
zou de trackafwij-

king 4° zijn (het plaatje), maar als we
een localiser zouden vliegen zou dat
slechts 1° zijn waardoor veel kleinere
onderscheppingshoeken vereist zijn. Het
moet nu zo langzamerhand bij je naar
boven komen dat we wel moeten weten
hoe we een localiser dus voorzichtig en
precies moeten aanvliegen als we hier-
van gebruik maken bij een approach en
in de volgende aflevering zullen een
paar spitse techniekjes geven hoe je dat
moet doen.

de glide slope

Fantastisch! We gaan er nu van uit dat
we de localiser perfect vliegen en dan
kunnen we verwachten dat op het mo-
ment dat we ‘visual’ geraken de centre-
line, bang, vlak voor ons neus opdoemt.
Maar… we willen niet dat we die centreli-
ne op 500ft beneden ons zien of erger
dat we die centreline kunnen zien vanaf
het dak van het nabij gelegen gebouw
nadat we ons uit het wrak hebben gehe-
sen.
Het perfecte dalingspad naar de touch
down zone van de baan wordt eigenlijk
op vrijwel dezelfde manier mogelijk ge-

Men heeft zich bij heel wat baandrempels ingespannen deze goed zichtbaar te maken.

centreline

glide slope

baandrempel



maakt als bij de localiser, met dit ver-
schil dat de radiosignalen zo zijn opge-
steld dat een daling langs een 3°-pad
van ons beginpunt van de afdaling naar
de baan wordt weergegeven zoals in het
onderste deel van de tekening op de
vorige pagina is te zien (Er zijn situaties
waarin van deze afdalingshoek wordt
afgeweken, maar voor nu houden we
het simpel.).
Als je het gevoel gekregen hebt dat
LOC-klok tamelijk gevoelig is gezien de
snelle afwijking, dan is dat voor de GS
(glide slope) nog meer het geval met
een totale schaal van afwijkingen van
slechts 1,4’’- of rond de 0,14° per stip!
Dat is twaalf maal zo gevoelig als onze
oude vertrouwde VOR. Verder is de ap-
paratuur op de grond voor de GS ge-
plaatst bij het naderingsgedeelte van de
baan zodat het ons geleid naar een
touch down op het juiste gedeelte van
de baan (hierover later nog wat meer).
Het interpreteren van de GS-componen-
ten van de ILS is ook geheel logisch om-
dat de naald, ook hier, altijd het midden
van de stralenbundel aangeeft.
Bij de linker afbeelding zit de glide slope

boven de positie van ons vliegtuig, we
moeten dus hoger vliegen in de richting
van de naald of onze dalingssnelheid
voor een tijdje verminderen om de GS
weer op te pakken en daarna moeten we
proberen hem precies in het midden te
houden net als bij de centreline. En het
plaatje ernaast? Wat moeten we vliegen
om beide stralen weer precies in het
centrum te krijgen? Precies: neus naar
beneden (of liever throttle verder dicht
zodat we gaan dalen) en een flauwe
bocht naar rechts.

marker beacons (markeerbakens)

Alles oké tot zover. We hebben nu de
mogelijkheden om op de radiostralen
van de ILS te vliegen tot een hoogte van
200ft boven de grond en precies opge-
lijnd met de centreline van de baan. De
lengte van een ‘standaard’ ILS approach
ligt rond de 13nm. Als aanvullende vei-
ligheid zijn bij een ILS installatie vaak
marker beacons gebouwd. Deze marker
beacons zijn op specifieke plaatsen op
de approach route geplaatst om piloten
te waarschuwen dat zij zich in een be-
paalde fase van de approach bevinden
waar de nodige checks gedaan moeten
worden of beslissingen genomen moeten
worden.
De Outer Marker (OM) staat meestal
tussen de vier en zeven nautical miles
van de baandrempel en herinnert piloten
eraan dat ze op dat moment hun hoogte
moeten checken met de hoogte op de
approach kaart om er zeker van te zijn
dat de klokken correct aanwijzen. De
afbeelding in de volgende kolom laat
zien dat we op 1310ft moeten zijn (en
niet lager dan 1200ft) als we over de
outer marker vliegen. Als dat niet het
geval is weten we dat er iets mis is met
de ILS lang voordat we op onze decision

height zitten, het punt dat we beslissen
of we de landing doorzetten of afbreken
en een go-around maken. Merk ook op
dat deze hoogte een beetje kan variëren
van approach tot approach, maar de
outer marker is hèt punt om je hoogte
te vergelijken met de kaart.
De Middle Merker (MM) staat veel dich-
ter bij de baan - slechts 0,5 tot 0,8nm -
en geeft aan dat de decision height is
bereikt. Dat is bijna altijd 200ft boven
grondniveau maar je dient dit dus altijd
na te kijken op de approach kaart.
In sommige landen kan je nog altijd de
Inner Marker (IM) tegenkomen die tus-
sen de 100 en 200ft van de drempel ligt
en je precies 100ft boven de grond
plaatst. Om de inner marker te gebrui-
ken moeten piloot en vliegtuig hiervoor
speciaal gecertificeerd zijn.
Oké, dus hoe kunnen we weten of we
een marker bereikt hebben? De afbeel-
ding hieronder is uit de Cessna 172 van
A2A, het audiopaneel. De lampjes zijn,
als goede gewoonte, op een prominente
plaats ingebouwd zodat we ze niet kun-
nen missen bij onze instrumentenscan.
Aanvullend krijg je ook een geluidssig-
naal, de ID-morsecode van de marker,
op je koptelefoon, tenminste als je de
markerknop (MKR) op het audiopaneel
hebt ingedrukt. Hoe dichter de marker
bij de baandrempel staat, hoe hoger de
frequentie van het waarschuwingslampje

en van het geluidssignaal. Dus op de
ene, of op de andere manier wordt je
gewaarschuwd bij het passeren van de
marker. Je kunt het niet missen.
Hier zijn nog een paar opmerkingen die

een vervelende verrassing kunnen voor-
komen op een een donkere nacht.
Sommige landen zoals Canada gebrui-
ken niet de MM en andere, zoals Austra-
lië gebruiken niet de IM. En ook: als het
terrein verhindert dat marker beacons
worden geplaatst, dan wordt de DME
gebruikt voor opgave van je afstand tot
de baandrempel. De oplossing voor dit
soort verrassingen is je kaarten zorgvul-
dig lezen voordat je aan de ILS begint.

decision height

We hebben de Decision Height (DH) al
een paar keer genoemd maar het moet
ILS piloten duidelijk zijn wat dit nu pre-
cies betekent. In deze serie is al vele
malen het begrip Minimum Safe Altitude
en onze Minimum Descent Altitude (zie
het eerste plaatje in deze aflevering) ter
sprake gekomen. De laatste wordt dan
beschouwd als een lager niveau waar-
naar we kunnen afdalen in de verschil-
lende fasen van onze approach. DH is
dan weer net een beetje anders maar
omdat de afstand tot de grond hier ui-
terst klein is, is het belangrijk deze goed

outer marker

middel marker

inner marker



te begrijpen. Bij een ILS-approach moe-
ten we beslissen of we doorgaan of een
go-around maken op het moment dat
we de DH bereiken. Ook als je beslist
een go-around te maken houdt de
traagheid der dingen in dat je in de
praktijk nog verder daalt dan de DH
voordat je weer aan het klimmen bent.
En dat is prima indien je dan ook maar
die beslissing neemt op het moment dat
je het signaal van de MM hoort of ziet!
In de volgende aflevering gaan we dat in
de praktijk bekijken.

het verlichte pad

Vliegvelden met faciliteiten voor grotere
of snellere IFR-vliegtuigen hebben vaak
ook extra voorzieningen juist om zeker
te stellen dat de touchdown veilig ver-
loopt. Als je uit het wolkendek breekt
kan je zo de nodige heel zichtbare ap-
proach verlichting voor je zien, een serie
witte lichten die de richting van de

drempel aanwijzen. Maar alsof dit nog
niet genoeg is vind je ook nog een soort
verlichting aan de zijkant van de baan in
de vorm van de bekende PAPI (Precision
Approach Path Indicator) of het gelijk-
waardige Y_VASIS (T-Visual Approach
Slope Indicator System), die voor be-
spreking buiten het bestek van deze
artikelen vallen.
Als een laatste hulpmiddel om ervoor te
zorgen dat we de baan raken, of eigen-
lijk moeten we zeggen: dat we de baan
kussen heeft de baan zelf een aantal
markeringen, ontworpen om de piloot
een veilig richtpunt te geven en dat is
1000ft verwijderd van de drempel van
de baan. Als je de ILS keurig netjes hebt
gevlogen en de 3° slope hebt aangehou-
den kom je vanzelf tot een touchdown
op dit punt. Je ziet dit in de afbeelding
hierboven. Deze zichtbare rijen met
blokken zijn bedoeld om de piloten te
waarschuwen als zij ‘short’ of ‘long’ aan
het landen zijn en om tijdig een go-
around in te zetten indien de situatie dit
verlangt. In tegenstelling tot wat veel
flightsimmers denken: Je wordt niet ge-
acht te landen op de ‘pianotoetsen’.

volgende keer

We hebben nu alle elementen van de
ILS-approach doorgenomen en de vol-
gende keer gaan we hem vliegen. Dus
om je daar nog even op voor te berei-
den: Zorg dat je een vliegtuig uitkiest
met snel reagerende klokken, een vlieg-
tuig met een stabiele karakteristiek en
bij voorkeur een goed zicht op je instru-
mentenpaneel waarbij je primary flight
instruments en motorhendels je beeld
vullen.

Decision Height

Dit artikel is een vertaling van het elfde
deel van een serie artikelen van Peter
Stark over  IFR vliegen in de PC-Pilot,
het overbekende lijfblad voor Flightsim-
mers. Meerdere afbeeldingen zijn op-
nieuw gemaakt.

Erik.

De ILS-klokken komen in een grote ver-
scheidenheid voor, van de uiterst simpe-
le niet gecombineerde klok tot klokken
waarin veel functies zijn samengevoegd
en niet echt geschikt als je net begint.
Zorg ervoor dat je bekend met de klok
in jouw toestel en hoe op deze de LOC
en de GS informatie wordt weergegeven
inclusief eventuele rode vlaggen (geen
signaal).



Magnetisch kompas en girokompas
In GA-kisten (General Aviation: de
kleinere sportvliegtuigen) zitten
meestal twee kompassen, een mag-
netisch of vloeistofkompas en een
gyroscopisch kompas. Waarom is
dat? Links zie je een magnetisch of
vloeistofkompas en de rechter twee
plaatjes geven je een idee van een
girokompas. Maar er is iets raars
aan de hand met het plaatje met de
tandwielen. Die tanden horen onder
een hoek van 45° te staan anders
werkt het niet en de kompasroos
heeft een 180° indeling, terwijl ik
toch dacht dat een kompasroos
360° heeft. De tekening is uit een
van de studieboeken van de FAA dus
dat zou toch goed moeten zijn.
Geeft niet, het is de beste tekening
die ik kon vinden om de werking uit
te leggen. Want hoe werkt dit alle-
maal?

Al heel lang weten zeevaarders: als je
een ijzeren naald door een stukje kurk
duwt en in een emmer water legt de
naald vanzelf in de Noord-Zuid richting
gaat staan. Dat komt door het aardmag-
netisme, dat zijn elektromagnetische

‘lijnen’ die over het aardoppervlak lop-
pen en de naald in de kurk neemt de-
zelfde richting aan als die lijnen. Dat ziet
er ongeveer zo uit:

Ik zei dat de naald dezelfde richting
aanneemt als de magnetische lijnen
over de aarde, tenminste als we de
naald eerst magnetisch hebben ge-
maakt. Tegenwoordig is men afgestapt

van de kurk met de naald en maakt men
een kompasroos met ingebouwde mag-
neetjes en die kompasroos draait op een
zeer slijtvaste pen en in de roos zit een
stukje slijtvast edelsteen. Die construc-
tie kom je ook tegen in oudere horloges.
Hoe meer edelstenen (ik dacht robijnen)
hoe beter en hoe duurder het horloge.
In het plaatje van het vloeistofkompas
hierboven kom je ook de jewel post te-
gen dat is de post waarop de roos rust.
In de behuizing zit, nou laten we maar
zeggen alcohol en er mogen geen lucht-
bellen zichtbaar zijn. Daardoor zou een
stroming binnen de vloeistof kunnen
ontstaan en dat willen we zeker niet.
Daarom zit er een soort expansievat in
dat de ruimte opvult als de vloeistof zou
gaan krimpen of uitzetten. En dat kan
zeker door veranderende luchtdruk en
temperatuur. Er zit nog een afsluitbaar
punt in om eventueel vloeistof bij te
vullen. De apparatuur is gewoon te duur
om meteen te vernieuwen als er een
luchtbel in de vloeistof zou komen. De
rest van de termen in de tekening zijn
makkelijk te begrijpen, behalve mis-
schien de compensating screws en de
compensating magnets. Want helaas

wordt ons kompas in het vliegtuig een
beetje van slag gebracht door de geza-
menlijke hoeveelheid metaal er omheen
en die afwijking kan makkelijk 10° be-
dragen en helaas is die afwijking niet
voor elke kompaskoers hetzelfde. Het is
tijd dat we de kompassteller erbij halen.
Daarvoor zijn de compenseermagneetjes
die in het huis zitten en die door middel
van de compenseerschroeven versteld
kunnen worden. De kompassteller moet
net zolang hieraan prutsen tot hij de
best haalbare compromis heeft bereikt.
Dan blijven er toch nog afwijkingen over
en die worden vastgelegd in de stuurta-
fel. Bij deze Cessna 172 (A2A) zijn het
twee stickertjes boven en onder de



kompasroos die de kompassteller erop
geplakt heeft. Daar zie je dat, als je een
kompaskoers van 30° wilt sturen je in-
derdaad 30 moet aanhouden. Als je
150° wilt sturen moet je 145 aanhouden
en bij 240° houd je 238 aan. In FSX
worden wij niet geplaagd met dit soort
zaken omdat wij op het girokompas stu-
ren en het gelijkstellen van het girokom-
pas met het magnetische kompas, dat
regelmatig gedaan moet worden doe je
in FSX door de toets -D- in te drukken
en dan is alles opgelost. Dit is de devia-
tie van het kompas, de afwijking door,
nou zeg maar, alle metalen onderdelen
van de kist.
Nu het girokompas, ons stuurkompas.
Dat girokompas gaat niet, zoals de roos
van het magnetische kompas keurig in
de richting Noord Zuid staan. Het gyro-
kompas trekt zich van het aardmagne-
tisme helemaal niets aan.
Trouwens het magnetisch kompas gaat
ook niet netjes Noord-Zuid staan, want
het magnetische noorden van de aarde
ligt op een iets andere plek dan het
geografische noorden. Het geografische
noorden is het punt waar de draaias van
de aarde uit de noordpool omhoog komt
piepen. Ga maar checken.

Het magnetische noorden ligt iets ver-
schoven ten opzichte van het ware noor-
den zoals we het ook wel noemen en het
verandert bovendien elk jaar iets van
plek. Maar het blijft wel ongeveer op
dezelfde plek. Vroeger had men een
verklaring voor die voortdurende veran-

dering of zoals men hem ook wel noemt
de variatie en die was min of meer be-
grijpelijk. De laatste tijd hebben weten-
schappers zich intensief bezig gehouden
met deze variatie en, nou ja laten we
gewoon maar stoppen om dit te begrij-
pen. Hij is er gewoon en wij moeten we-
ten wat het gevolg ervan is en moeten
er mee werken.
In de Verenigde Staten en nog erger in
Canada en nog veel erger in Alaska is de
variatie aanzienlijk. Hoe dichter bij de
pool hoe groter de variatie en hoe onbe-
trouwbaarder je kompas wordt. Op het
kaartje hierboven zie je de rode lijn. Als
je op die lijn vliegt is de variatie nul gra-
den. Deze nullijn van de variatie moet je
vooral niet verwarren met de Greenwich
meridiaan, de nulmeridiaan, want dat is
iets heel anders. Nou, je ziet hoeveel
graden je moet optellen of aftrekken
van je kompaskoers om voor de variatie
te compenseren. In het westelijke deel
van de VS is dat 20° optellen en bij Bos-
ton bijvoorbeeld moet je er gauw 15°
van aftrekken.

Maar het einde van deze misère is in
zicht.

Op zee, de zeevaartnavigate wordt ge-
daan op kaarten die gebaseerd zijn op
het geografische noorden. Bij koersbere-
keningen moet je dus altijd de deviatie
en de variatie in je berekeningen opne-
men. Luchtvaartkaarten zijn gebaseerd
op het magnetische noorden dus dat
probleem zijn we in elk geval kwijt. Ook
om die reden moeten luchtvaartkaarten
met korte tussenpozen vernieuwd wor-
den. Op de nieuwe kaart is altijd de ver-
anderde variatie doorgevoerd. Appeltje
eitje. De variatie in Europa is aanzienlijk
minder. We liggen verder af van dat
poolgebeuren en de stand van het mag-
netische noorden ten opzichte van het
ware noorden is veel gunstiger. Niet
verder over piekeren deze variatie, we
gaan over naar ons girokompas, ons
werkkompas.
Als je een fietswiel tussen je beide ar-
men houdt met in je linkerhand het ene
aseinde en in je rechterhand het andere
en je geeft een flinke slinger aan dat

wiel (eventueel door iemand anders la-
ten doen) dan heb je een girokompas in
je handen. Probeer maar eens het draai-
vlak van het wiel te veranderen dus het
wiel naar rechts te draaien. Je zult mer-
ken dat je dan een behoorlijke kracht
moet overwinnen. Hoe dat komt? Eh, ja,
nou, eh, laten we gewoon verder gaan
met het girokompas zelf. Hierboven heb
je dat wiel en dat draait met een hoog
toerental. Hoe hoger hoe beter. We heb-
ben er een beugel omheen gezet waarop
twee draaipunten zijn gemaakt: A en B.
Als we dat geheel in een behuizing zet-
ten, juist ja een kompashuis, en we zet-
ten dat in het vliegtuig dan kan dus het
vliegtuig van richting veranderen maar
het ronddraaiende wiel van het kompas,
de rotor blijft in hetzelfde vlak. De stand
van de behuizing verandert dus ten op-
zichte van het draaivlak van de rotor. En
die verandering(en), het zijn uiteindelijk
koersveranderingen, kunnen we door
middel van tandwielen overbrengen op
een kompasroos die ronddraait. En dan
zitten we op het plaatje van de vorige
pagina met die tandwielen die niet deu-
gen en die kompasroos van 180°. Geeft
niet, dat overbrengen van de verande-
ring in koers is uit dat plaatje wel te
begrijpen. Je ziet ook dat er een extra
beugel  is bijgekomen. Hij is cardanisch
opgehangen want we willen dat de rotor

A

B



in hetzelfde vlak blijft draaien ook als de
neus naar beneden of naar boven gaat.
Als je nu met deze net verworven wijs-
heid een beetje zit weg te dromen dan
denk je misschien dat je het ‘neus om-
hoog - neus naar beneden’ misschien
wel zichtbaar zou kunnen maken door
een andere rotor maar eentje die plat
ligt. En die zou bovendien je hellings-
hoek kunnen registreren, je hellingshoek
en je angle of attack. Dat is juist. Er
zitten heel wat gyroscopische instru-
menten in een vliegtuig. En al die rotors

moeten blijven draaien, graag op een
behoorlijke snelheid. Dat doen ze niet
vanzelf, daar is een soort van aandrij-
ving voor nodig. Het oudste en simpel-
ste systeem is zorgen voor een lucht-
stroom langs het gyroscoopwiel door
middel van een vacuum en dat vacuum
kan opgewekt worden door een venturi-
pijp of door middel van een pomp. In de
aflevering over de cockpit zal ik dat wat
beter uitleggen. Dan krijg je ook de
VAC-meter of SUCT-meter te zien. Het
doel van deze meters is te laten zien of
je voldoende (pers- of zuig-)lucht hebt
om de gyroscopen te laten draaien an-
ders geven je verschillende klokken ver-
keerde of helemaal geen waarden aan.
Help!
De aandrijving van de gyroscoop met
langsstromende lucht is vergelijkbaar
met het schoepenrad van een watermo-
len. Op de afbeelding hierboven zie de
nokjes op de rotor. Die zijn daarvoor. De
adjustment knob in dit plaatje is om je
gyrokompas gelijk te stellen met je
magnetische kompas.

Dat je aan het begin van de vlucht je
girokompas gelijk moet stellen met je
magnetische kompas is natuurlijk duide-
lijk, maar je moet het onderweg ook
regelmatig doen. En waarom vliegen we
liever op een girokompas? Ten eerste is
een magnetisch kompas nogal een ze-
nuwachtig ding waarop moeilijk te koer-

sen is. En het magnetische kompas wijst
tijdelijk verkeerd aan bij bepaalde ma-
noeuvres. Op een Oost-West koers bij
snelle acceleraties of plotselinge vaart
vermindering gaat het kompas tijdelijk
afwijken door een soort vertragingsef-
fect. Of een andere: Als je naar het
noorden vliegt en dan een bocht maakt
gaat de roos draaien van de bocht weg
en wijst tijdelijk verkeerd aan. En zo is
er nog wel wat aan te merken. Daar
gaan we ons niet verder in verdiepen.
We gaan eerder een beetje dromen over
een voorziening waar we geen last heb-
ben van dit soort afwijkingen en dat is
het girokompas. Die blijft gewoon cor-
rect aanwijzen gedurende al deze bewe-
gingen van het vliegtuig en is veel
minder nerveus. Dus het girokompas
wordt ons stuurkompas. Veel makkelij-
ker allemaal. Gewoon even gelijk stellen
aan het magnetische kompas aan het
begin van de vlucht en klaar. Helaas.
Toch niet. Stel dat je van Oost naar
West vliegt over de Verenigde Staten
dan krijg je te maken met een verande-
ring in variatie van - 20° naar + 20°.
Dat vlieg je natuurlijk niet met een
Cessna in één keer maar het is duidelijk
dat je het girokompas steeds moet bij-
stellen voor de veranderde variatie. En
verder heeft het girokompas ook nog
een paar nare bijverschijnselen waaron-
der last van precession en nog wat an-
dere naijleffecten en het
tegenovergestelde daarvan. Ook daar
gaan we het niet over hebben )*. Het
gevolg is dat we het girokompas regel-
matig moeten gelijkstellen met het mag-
netische kompas en daarvoor kiezen we
natuurlijk een moment uit dat we rustig
straight-and-level vliegen en het mag-
netische kompas tot rust is gekomen.

En nu gaan we overstappen van de rea-
liteit naar onze virtuele wereld dus naar
de Flight Simulator, want in FSX zit dit
toch allemaal een beetje anders inge-
bouwd dan in de werkelijkheid. En dan
ga ik bovendien een beetje gissen. Een

beetje raden hoe de makers van FSX
bepaalde problemen, vooral op het ge-
bied van variatie, correcties van de
kompasteller en dat soort zaken hebben
gerealiseerd. Het belangrijkste verschil
is dat FSX te allen tijde weet waar we
zitten als we aan het vliegen zijn. Dat
weet ik zeker. In de werkelijkheid is dat
nu juist altijd het probleem. FSX kan dus
altijd als het gaat om posities, headings,
kompasafwijkingen gewoon terug gaan
redeneren. Als ik de -D- toets indruk om
beide kompassen gelijk te stellen dan
denk ik eigenlijk dat FSX gewoon even
kijkt waar ik precies zit, vervolgens kan
het programma precies bepalen wat
mijn variatie en deviatie op dat punt is,
nou en dan zijn we er zo ongeveer. De
vraag is dan ook als ik handmatig de
twee kompassen gelijkstel met inachtne-
ming van de stuurtafel of het dan alle-
maal nog wel klopt. Maar je zou
uitgebreide tests moeten doen om daar
achter te komen. En volgens mij hebben
ze gewoon een gedeelte van het ‘ver-
loop’ tussen de twee kompassen met
een klein subprogrammaatje ingebouwd.
Nou petje af als ze dat gedaan hebben.
Dus niks aan de hand, gewoon vliegen,
regelmatig de -D- toets indrukken en
verder niet meer over piekeren.

Helaas. Dat klopt niet helemaal, want
standaard is de variatie die de makers
van FSX hebben ingebouwd de variatie
van zeven, acht (?) jaar geleden, uit de
begintijd van FSX. Is dat te corrigeren.
Moeilijk. Alhoewel er kenners zijn die
behoorlijk op weg zijn en als ik het goed
begrepen heb bouwt bijvoorbeeld PMDG
(Boeing 737 en andere) wel correcte
gegevens in. Boeiende materie. Wat
moet je ermee als je net begint in de
Flight Simulator? Niks.

Erik.

hellingshoekmeter

de neus staat hier ongeveer 3°
omhoog

)* Als je het allemaal precies wilt weten haal
dan de PDF: ama_Ch10 van de FAA (Federal
Aviation Administration) binnen, maar je bent
gewaarschuwd!



De onvermijdelijkheid van dingen. Misschien is
dat wel de beste omschrijving waarom ik enige
tijd geleden besloot de volgende stap te zetten op
weg naar een optimale beleving van het simula-
tievliegen.

Allemaal kennen we Flight Simulator als een we-
reld op het scherm waarop zich ook de informatie
van het vliegtuig bevindt. We kijken op een klein
vlak en onze ogen schieten van cockpit naar wereld
zonder enig probleem. De meeste simvliegers zijn
dat zo gewend en hebben niet de neiging daar ver-
andering in te brengen.
Een hele verandering is het scheiden van vliegtuig
en buitenwereld. Dat zou kunnen met twee beeld-
schermen, maar zinvoller is het dan over te stap-
pen naar hardware. Wie deze weg inslaat vindt een

groot aanbod van GA of Jet geïnspireerde appara-
tuur op z'n weg. Nog mooier wordt het dan om de
wereld echt groot te zien. Een gigascherm of
beamer is dan de volgende aanschaf. Met cockpit

hardware kun je héél ver gaan. Veel van jullie heb-
ben al kennis gemaakt met de TRC Cessna cockpit.
Maar ook dit concept heeft een nadeel: je ziet nog
steeds de kamer waar je in zit en op het scherm
beweegt alleen de horizon. Het gevoel van bewe-
ging is er wel maar veilig, je weet dat je in je ver-
trouwde omgeving zit.
De volgende stap is het isoleren van wat je op het
scherm ziet van de kamer waarin je zit. Er ontstaat
dan een heel andere beleving omdat je referentie
wegvalt. Het beeld kan vlak zijn of - het allermooist
met drie beamers - 180 graden rond. Wat je op het
scherm ziet is je wereld. Er wordt wel gezegd dat je
op deze manier 'full motion' niet mist. Voor mij is
dit het hoogst haalbare.

Full motion vereist ineens veel grotere bedragen
en infrastructuur. Er moet aan allerlei eisen wor-
den voldaan en dat is in de private sfeer niet te
doen. De weg stopt hier. Onvermijdelijk.

Zoals het was en hoe het wordt. Ron kickt.

Ron bekijkt ‘zijn’ simulator bij de leverancier.

zoals het was

bodem en zijkant

Men neme een plaat multiplex



Bij de leverancier stond alles gemonteerd en wel,
dit werd gedaan om alle passingen en montage-
punten goed uitgelijnd te krijgen. Gezamenlijk heb-
ben we de cabine daar gedemonteerd en mee naar
Vrouwenpolder gesleept. De wederopbouw van de
Cessna cabine is een heel gedoe! Alles moet ge-
popnageld, geschroefd en liefst passend! Daar-
naast moest de 'oude 'cockpit gedemonteerd en
overgebouwd worden. Ik heb een console gemaakt
waar het geheel stabiel en verrijdbaar op komt te
staan. Of de instaphoogte goed is zal in de praktijk
blijken. Ook de hoogte waar de beamer overheen

moet is zo'n punt. Maar dat is voor later. Volgende
week verwacht ik de stoelen en de dubbele bestu-
rings unit. Dat laatste is een force feedback voor-
bereide toestand waar geen stùkje plastic aan zit.
Denk maar aan een soort klimtoestel uit de speel-
tuin! Het gevoel van weerstand op de besturing is
perfect; heel anders dan de lichte besturing die we
van joystick en yoke gewend zijn. Binnenkort zijn
jullie welkom om het eens uit te proberen.

Ron

hier moet alles in

nog even de bedrading

De tekening: 180° scherm en twee beamers bovenin gemonteerd.



Ik citeer gewoon even uit Joosts pilotenpost 61:

De PilotenPost gaat met 65 met pensioen. Waar de
regering door een jarenlang bombardement van
leugentjes, halve waarheden vooral voor zakelijk
gewin de bevolking voor de gek weet te houden dat
het echt niet anders kan dan versneld langer door
te werken, houdt de PilotenPost het met 65 voor
gezien. Misschien moet dat ook wel om een mooi
repertoire achter te laten niet in herhaling te vallen
en niet te gaan zeveren. Voor het zover is staan de
lezers nog 4 stuks PilotenPost, vol met taalfouten,
vertypingen, half afgemaakte zinnen en eigenzin-
nigheden te wachten. De PilotenPost was een bij-
drage aan de ooit hechte en onzelfzuchtige
FlightSim community die langzaam is afgegleden
naar een commercieel festijn. Vroeger zou zo’n
ORBX freeware geweest zijn net als de MJC Dash8
Q400 – als Dash8-Q300 dat ooit was. Die tijden zijn
voorbij. Voorbij is de tijd dat je ineens een prachti-
ge Fokker50 ontdekte met allerlei metertjes er in
die je zo nog nooit eerder gezien had. Toegegeven
de MJC Q400 is super, zo ook ORBX, PMDG, IFLY en
noem maar op. Maar we zijn wel wat kwijt.

Joost heeft in Pilotenpost 61 gedaan wat ik ook al
had willen doen maar ik kon mijzelf er niet toe zet-
ten: de bespreking van de prachtige Cessna Skyla-
ne van A2A Simulations. A2A Simulations is een
bijzondere software fabrikant die zich vooral toe-
legt op zo echt mogelijk. Dat betekent alles erg
fraai en gedetailleerd maar ze gaan verder dan bij-
voorbeeld Carenado of Alabeo, want de systemen
zijn veel verder doorgewerkt en er zit een comple-
te werkplaats bij. Joost geeft een opsomming van

hun producten tot nu toe. Ze zijn ook bezig ge-
weest met de B17 en met de 377 Stratocruiser
maar dan onder de naam ‘Wings of Power’. Hun
kracht ligt echter meer bij de GA-kisten: achtereen-
volgens de C172, de C182, de Piper Cherokee en
inmiddels ook de Piper Comanche. Alle vier zijn ze
indrukwekkend. Als je nog helemaal gaat beginnen
met de flight simulator (FSX, P3D) en je wilt de ma-
terie serieus benaderen neem dan hun hun C172.
Goed, Joost behandelt hier de C182 en doet dat op
zijn gedegen manier, dus, haal pilotenpost 61 in
huis. Zie ook Notam 185 van 21-11-2013.

Verder snijdt Joost het onderwerp vliegvelden met
een lastige approach aan en hij heeft een compleet
vluchtplan gemaakt startend pal noord van KYKM
Mc Allister field en dan weer terug. Dat is een lan-
ding met behulp van de localiser maar dan een zo-
genaamde back course nadering op de localiser en
die hebben wij nog nooit geprobeerd. Ik zou zeg-
gen een goed idee voor een multiplayer vlucht
maar dan wel eentje die je gedegen zult moeten
voorbereiden. De afdaling gaat in etappes waaron-

der ook extra steile en tot slot zit er nog een ARC
approach in zoals je op het kaartje hier kunt zien.
Alle stappen in deze nadering worden achtereen-
volgens behandeld en natuurlijk zet je je zicht op 2
of 3nm. Nou ja, de GA-multiplayer vluchten zijn bij
ons niet bedoeld voor instrumentvliegen dus we
zouden hem ook met goed zicht kunnen vliegen en
dan alles goed volgen op de klokken. Best wel
spannend. De vlucht is met de Mooney Bravo dus
een default kist waardoor iedereen kan meevlie-
gen. We zouden een startplaats kunnen kiezen die
iets verder weg ligt. Je weet hoe je de pilotenpost
moet binnenhalen:
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
Log in en type in het searchvak: pilotenpost61.zip
Erik

Pilotenpost 61    Pilotenpost gaat met pensioen    Een hele pagina Joost

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


Het gehele najaar zijn we met de GA-vluchten
aan het vliegen in Ierland. Van Ierland is rede-
lijk wat freeware scenery en die is niet van
slechte kwaliteit. Maar vooral leuk: met dra-
vende paardjes, een Cessna eigenaar in de han-
gar die zich even achter z’n oor staat te krab-
ben over de reparatie, enz. Ga naar:
http://library.avsim.net/search.php?SearchTe
rm=george+keogh&CatID=fsxscen&Sort=Nam
e&ScanMode=0&Page=2EIDL Donegal

EIKY Kerry EIKY Kerry

EIBN Bantry

EIBN Bantry

http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=george+keogh&CatID=fsxscen&Sort=Name&ScanMode=0&Page=2
http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=george+keogh&CatID=fsxscen&Sort=Name&ScanMode=0&Page=2
http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=george+keogh&CatID=fsxscen&Sort=Name&ScanMode=0&Page=2


EIWT Weston

EIME Casement

EIWT Weston

EGAA Belfast

EIBN Bantry

EIBR Newcastle

EIWT Weston



Fokker S.11. Vroeger als jongetje meerdere bouwplaten van gemaakt (Eska geloof ik) met een landingsgestel van
ijzerdraad. Meerdere exemplaren omdat we toen een vliegschool zijn begonnen. Ook een hangaar gebouwd van kar-
ton met bijpassend kantoortje. Maar ach, wat interesseert jullie dat nou. Foto ingestuurd door Dick Willebrands.

Erik


