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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

On final in de
fjorden
Chris Frishmuth had in de PC-
Pilot een interessante vlucht
van Oslo naar ANDA Airport in
Noorwegen. Het draait hier om
de landing op ANDA, een ap-
proach tussen de bergwanden
met een offset landing en een
steile afdaling. Mocht je als GA-
vlieger een beetje zijn ingedut
dan is dit de nieuwe uitdaging.

Aangesloten bij de HCC!

De pitotbuis

De tweede in de nieuwe reeks
artikelen die we maar de basis-
kennis van het vliegen hebben
gedoopt. Vorige keer het kom-
pas, dit keer de pitotbuis. Tsja
wat valt daar nu over te vertel-
len? Toch meer dan je denkt.
Waarvoor dient bijvoorbeeld
het metertje dat VAC/SUCT
aangeeft in de Cessna 172?
Juist!

ILS-signaal oppakken, hoe
vlieg je de localiser? 12

Aflevering 12 in de serie IFR-vlie-
gen, vertalingen van de artikelen
van Peter Stark uit de PC-Pilot. De
ILS op de hand vliegen. Een gede-
gen uiteenzetting en een serie tips
en trucs om dit moeilijke stukje
vliegen relaxed uit te voeren.

Pilotenpost 62

ILS, WAAS/EGNOS, approach van
Rotterdam rwy 24 met alle bakens
en ILS, de beste site voor scenery
freeware.

freeware
Airstrips of Norway, een paar
kleinere veldjes waaronder AN-
DA Airport uit het eerste artikel
in deze Notam.

Ruilbeurs? Grabbelton?

Henk Geelhoed komt met een
goed idee: Een harde schijf in
de kast van het Arendshuis met
daarop een heleboel freeware.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de GA-bijeenkomst van 17
september j.l. in 's Heer Arendskerke

We komen weer goed op gang. Dat bleek ook wel
uit de vragen die uit de groep kwamen.
Jan Kerkhove ondervond problemen met de instal-
latie NL2000. Hij is daarin niet de enige! Voor Jan
wordt individuele hulp aangeboden. Jos kreeg
PlanG niet op een tweede scherm. Het liet zich wel
verplaatsen maar floepte daarna weg. Van instelling
Windows tot aan resolutieverschillen werden als
mogelijke oorzaak genoemd. Bij Jaap wilde het met
opstarten vanuit cold&dark niet zo lukken. Na de
pauze kwam er hulp.  Het zichtbaar zijn van add-
on's in FSX was een vraagteken voor Cas. Na in-
stallatie verwachtte hij FSInn te zien bij addons in
de menubalk. Een discussie over het zichtbaar zijn
van betaalde/niet betaalde FSUIPC ontspon zich.
Ook had hij een vraag over al dan niet uitschakelen
pop-up vensters bij NaviGraph. Wil ging zich er na
de pauze mee bezighouden. Bij Jos kwam er geen
geluid meer uit de laptop; dat was snel opgelost via
de Windows instellingen. Een volgende discussie
ging over de kwaliteit van routers. Ko moest enkele
kunstgrepen toepassen voor goede ontvangst. Dui-
delijk is dat de door Delta geleverde Cisco routers
minimaal zijn. Overigens is Delta met een omruilac-
tie bezig. Windows 10 blijft ons bezighouden. Het
nut van overstap van 7 naar 10 is allesbehalve be-
wezen. de plicht om een microsoft account aan te
maken zit ook velen niet lekker, daarnaast kunnen
gegevens met privé karakter doorgegeven worden.
Niet meer werkende drivers en een totaal andere
interface zullen veel van ons weerhouden W10 te
omarmen als de 'beste Windows ooit' .
We bespraken het Freeware plan van Henk. Inmid-
dels al realiteit: Erik heeft een externe disk ter be-
schikking gesteld en deze al gevuld!
Carlo gaat verder met het smoelenboek, we wer-
den allemaal even tegen een muurtje gezet en trok-
ken ons gunstigste gezicht voor de foto.
De lezing van Erik trok weer de aandacht, wederom
geen makkelijk onderwerp, maar het sluit goed aan
op de gemiddelde kennis die we hebben. Hier steek
je wat van op.

Ron

Verslag van de Airlinerbijeenkomst van
1 oktober j.l. in 's Heer Arendskerke

Het was kaartenavond. Niet kaartavond, nee het ging na enig
doorvragen vooral over de luchtvaartkaarten en dan vooral
over de SIDs en STARs. En Leen vroeg of dat toch nog eens
een keer uitgelegd kan worden. Jammer dat Leen er niet bij
was de Laatste GA-bijeenkomst want toen was de SID aan de
beurt. En de eerstvolgende GA-bijeenkomst is er een presen-
tatie over de STAR. En daarna nog twee keer de ILS. Dus:
schrijven en erbij blijven. Het maakt allemaal onderdeel uit
van de vertalingen van IFR-vliegen van de artikelen van Peter
Stark en op onze website kan je al die artikelen downloaden.
Ga naar: https://flightsimzeeland.wordpress.com/
Maar ja, al dat lezen. Leen had liever een presentatie. Alles
kan. Dus werd besloten dat Erik de presentaties over IFR-
vliegen in het nieuwe jaar gaat herhalen. Dertien presentaties
dus. En de SIDs en STARs worden pas aan het einde behan-
deld. Zo is dat dus. Dit instrumentvliegen behoort nu een-
maal tot de basisvaardigheden. Je mag niet eens in een 737
vliegen als je dit niet onder de knie hebt. Nu zijn wij iets soe-
peler in wat wel en niet mag. Maar toch. Hoe vliegen we ei-
genlijk. We maken in FSCommander een vluchtplan en
brengen dat over naar de FMC. In dit geval mag je ook zeg-
gen; naar de GPS. Dan stijgen we op en drukken op een knop
en hopen dan maar dat ATC niet met al te nare veranderin-
gen komt. Is dat vliegen? Is FSCommander oké? Jazeker.
Maar neem nu Klagenfurt van de laatste airlinervlucht. FSC
geeft ons STARs maar die zijn voor de GA-vliegerij en niet
voor de airliners. Die worden via transitions binnengebracht
door ATC. Moet FSC dat erbij vermelden. Wordt wel een beet-
je ingewikkeld. Ingewikkeld, dat is het dus. Hoe kan je je
daar tegen wapenen. Studeren, lezen, je erin verdiepen en
doen doen doen. Niets is eenvoudig en zeker niet in de vlie-
gerij.
Is P3D beter dan FSX? Ja. Diverse bugs zijn opgelost en het
is mooier: schaduwen van wolken op de grond en ook de
‘wandelende lichtvlek’ over je instrumentenpaneel. Prachtig!
Hogere framerate? Niet echt.
Het kleine leuke freeware weerprogrammaatje van Henk
Geelhoed wordt alsnog op de Freeware schijf gezet. Zonder
handleiding want die is er niet meer. Ron heeft in een een op
een bijstandsactie Cas geholpen met FS-Inn. Is het gelukt?
Jaap van Liere wil het gezamenlijke vliegen op de Arends-
huis-bijeenkomst weer terug hebben. Er wordt een plan ont-
wikkeld. Niet vliegen van A naar B maar gewoon een bepaald
vliegveld en dan circuitjes draaien. Bij voorkeur in een berg-
landschap natuurlijk.
Oh ja, kaartenavond: Navigraph? Simplates? Jeppersen? Erik
houdt 5 november een korte presentatie over Simplates. Na-
vigraph kennen de meesten al en Jeppersen ook.
Jaap den Ouden had verschillende nieuwigheden (ook zo een
rusteloze ziel). Het ging over je I-pad gekoppeld met Splash-
top Streamer en ook en een nieuw kaartenprogramma ge-
naamd FSTramp,. Helaas alleen de eerste 5 minuten gratis:
krentenkakkers. Ik kom erop terug.      Erik

Een schrijven van Dick Gooris naar aan-
leiding van de IFR-aflevering in de Notam
(afbeelding staat groter in Notam 205)

Vlieghobbyisten.
Recentelijk heb ik jullie een kattebelletje toege-
stuurd betreffende de plaatsing van ILS en localiser
apparatuur zoals aangegeven in de laatste NOTAM.
Via de server kreeg ik te lezen dat niet alle deelne-
mers gevonden konden worden. Daarom onder-
staand een iets uitgebreider stukje. Zie voorgaande
e-mail van 27-9-2015 16.16:

Erik,
Plaatsing localiser staat onjuist aangegeven in de
bovenste tekening. Let op aanduidingen van de
baandrempel, de OM en MM markers op beide teke-
ningen. Aanvliegroute is van rechts naar links. En
op de in het oranje aangegeven aanduiding "baan-
drempel", zonder enige aanduiding in de tekening
dat er een stuk (onderbroken) baan niet is weerge-
geven. Het glideslope signaal leidt naar de dwarse
witte balk voorbij de startpositie. De localiser geeft
je van verre aan of je op de juiste aanvliegroute
vliegt en houd je op de baan in het midden (dikke
mist) In de onderste tekening staat de "threshold"
en dus de baan wel aangegeven. Om een dergelijk
commentaar alleen naar jou te sturen vind ik on-
juist. We zitten in een hobby club en laat iedereen
maar eens nadenken en bestuderen. Vandaar dit
stukje voor de Notam. Wellicht kan het een onder-
werp zijn bij de komende bijeenkomst in Arke.

Nog steeds meedenkend, Vr.Gr. Dick Gooris,
digo@Zeelandnet.nl

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:digo@Zeelandnet.nl


on final in de fjorden
Chris Frishmuth schreef in de PC-Pilot een stukje
over een challenging airport, dus een landing die
een uitdaging is, over een landing op ENSD, San-
dane, ANDA Airport in Noorwegen. Met een glide
slope van 5,4° tussen de fjordenwanden en een
localiser die wel een offset landing oplevert (je
moet op het allerlaatst nog een bocht maken) is
dit inderdaad een uitdaging. Dit gaan we natuur-
lijk uitpluizen want mooier kan je het niet krijgen
voor een multiplayervlucht.

Widerøe, de grootste regionale luchtvaartmaat-
schappij van Noorwegen vliegt regelmatig op AN-
DA, waarschijnlijk met een van hun DHC-8-100, of
is dat nu Q-8-100? Dat is de kleinste in de serie

want het baantje van ANDA is kort. Je hebt beslist
behoefte aan een vliegtuig met STOL (short take
off and landing) eigenschappen en je remmen heb-
ben regelmatig onderhoud nodig. Van de Q-202,
dus een slagje groter bestaat freeware en die heb

ik bekeken. Van buiten zeker mooi, maar de cock-
pit, ach nou ja we zijn verwend tegenwoordig.
Welk vliegtuig dan wel? Ik vind de Beechcraf
KingAir een goede keus. Het is ook een turboprop
met reverse thrust (remmen op je motoren) en
heeft ook stol-eigenschappen. Ik heb de trip vanuit
Oslo steeds gevlogen met de prachtige KingAir
C90B van Carenado, omdat ik nu eenmaal gek ben
op dit toestel. En belangrijk, de KingAir, ook de de-
fault kist in FSX, heeft een moderne HSI en een
klok waarop ADF(NDB) Nav1 en Nav2 getoond kun-
nen worden, dat sluit goed aan bij de artikelen van
Peter Stark over IFR vliegen. Het is dus een vlucht
op zicht met ondersteuning van NDB-bakens en
een localiser op ENSD. Maar wie houdt je tegen om



het zicht op bijvoorbeeld 4nm te zetten. Maakt het
weer een beetje spannend en met een goede ap-
proach-plate met afdalingsprofiel kom je er heus
wel. Als je kunt vliegen tenminste, want waar ligt
het probleem bij deze landing? Je vliegtuig goed
kennen! Je afdaling is stijl, een turboprop is niet
echt een motor die snel reageert op de throttle en
de baan is kort. En om er vast een beetje in te ra-
ken hieronder gedeeltes uit de approach plate
voor rwy 27 met localiser.
Want hier gaat het om: de approach speed en de
snelheid waarmee je hem op op de baandrempel

zet. Eerst de waarden voor de KingAir C90B. Voor
de KingAir 350 verschillen ze niet zo veel.:

Je zult zien dat je snelheid kwijtraken het moeilijkst
is bij deze landing. Dus al vroeg je landingsgestel
uit, dat remt behoorlijk. Je gaat al vroeg die snel-
heid inregelen. Tijdens je daling blijft je nog iets
boven de snelheid uit de tabellen en op touch-
down gaan de throttles dicht en ga je meteen naar
reverse thrust (F2 ingedrukt houden of meerdere
malen snel na elkaar indrukken). Eh, het kan niet
echt kwaad om dit een aantal keren te oefenen,
dus: opstijgen van ENSD klimmen naar ongeveer
5500ft, rondje maken, de trechter van de localiser
insturen, enz.

Maar nu de vlucht

We vertrekken van Oslo Gardermoen Airport en
vliegen ongeveer een uur en een kwartier over de
176nm vlucht. Die route is als volgt en moet je als
je hem op je GPS wilt zien handmatig in de FSX
flightplanner inbrengen, Je weet wel, dat is dat ge-
pruts in dat kleine kaartje (Je kunt ook werken met
DIRECT TO). FSCommander verwerkt de NDB-ba-
kens niet goed , PlanG doet dat wel maar dan moet
je je vluchtplan nog wel exporteren naar FSX.

ENGM - SOK (NDB) - SOMES (intersectie) - STG
(NDB) - AD (NDB) - ENSD.

De frequenties vind je op het kaartje links. De
hoogte? Moet je zelf weten. Hoe hoger hoe snel-
ler. Minimum Save Altitudes (MSA) kun je vinden
op Skyvector.com. Maar waarom zou je laag vlie-
gen. We gaan over een immense bergrug heen en
die is veel mooier vanaf een flinke hoogte. Vuistre-
gel voor een turboprop: 10% van de afstand  ne-
men x 1.000. Dus 17.600ft, zeg 18.000ft (turbo-
props hebben natuurlijk een miximumhoogte) en
we vliegen naar het westen dus een even getal
voor de hoogte. We vliegen in het hoge noorden,
denk om je pitot heat en icing!
Bij goed zicht en als de windrichting het toestaat
wordt op zicht tussen de wanden van de fjord ten
zuiden ENSD aangevlogen en geland op baan 09,
maar wij gaan hier via de noordelijke route naar
baan 27. Voor baan 27 zijn twee approach proce-
dures: een via NDB met een cirkel (zeg maar tear-
drop) approach en de ander op de localiser en die
is straight in. Die laatste gaan we doen. We hebben
de wind in FSX stiekem even op 270° gezet met 6
of 8 knopen.
En dan kom ik aan een cruciale punt. Als je het
kaartje even goed bekijkt zie je dat de IAF (Initial
Approach Fix) op het NDB-baken STEGEN (STG) zit
en de FAF (Final Approach Fix) een stuk meer naar
rechts, te weten 10,2nm van de NDB-DME ANDA
(AD). Dus ik moet weer naar het oosten vliegen om
op de FAF te komen en dat doe ik door de holding
te vliegen die op de kaart staat en die is verplicht
want anders zou hij gestippeld zijn aangegeven. Of
we bij een multiplayer GA-vlucht ook werkelijk zo
moeilijk gaan doen is aan ATC. De GA-vluchten
moeten uiteindelijk simpel blijven. Maar als we di-
rect van STEGEN naar links zwenken is de afdaling
naar de baan erg kort geworden en we hebben al
te maken met een steile afdaling. Het is dus niet



voor niets die holding op dat punt: een langere af-
daling zodat je je snelheid vast kunt temperen.
Hoe moet ik die holding invliegen want daarvoor

zijn allerlei voorschrif-
ten? In dit geval is het
simpel: het is een ‘direct
in’ en dat ziet er zo uit:
boven het baken STG
kun je meteen de rech-
terbocht indraaien. Dan
een standard rate turn

van 1 minuut, dan rechtuit een track van 074° ge-
durende 1 minuut en dan weer een standard rate
turn tot je op de 253 radiaal van ANDA zit, dat is
dus 073° inbound. In deel 8 van de Peter Stark arti-
kelen over IFR vliegen (Notam 203) kun je hier
meer over lezen. Hiernaast de onderste helft van
de approach plate. Behoorlijk ingewikkeld en een
GA-multiplayer vlucht is op zicht en is geen IFR-
vlucht dus ik ga niet alles wat hier staat uitleggen
(kan ik dat?). Slechts twee dingen: MAPt Missed
Approach Point, dat ligt op 3.0nm van ANDA en het
tweede: Ik mag afdalen tot 2330ft MSL (Mean Sea
Level) indien mijn vliegtuig na een missed ap-

proach in staat is een climb te maken van 5%, dus
zeg maar twee stevige motoren zijn hier voor no-
dig. Met de KingAir zit dat wel goed. Maar altijd
interessant zo een approach plate. Studeren is
leuk. Als je dat wilt stuur ik je de approach plate
toe.
Er is ook goed nieuws. We gaan deze vlucht niet op
het handje vliegen. We vliegen vanuit Oslo tot en
met de holding van STEGEN op de GPS. Dat is vast
ter inleiding tot het airliner-vliegen. Want wat
doen airlinerpiloten? Die drukken eigenlijk alleen
knoppen in op hun FMC en een GPS is een vereen-
voudigde FMC. Je moet natuurlijk wel weten welke
knoppen je wanneer moet indrukken. We gaan tot
en met de holding op STEGEN op de GPS en daar-
na, dus op het punt FAF nemen we het vliegtuig
over. En op de diagram hieronder kun je ook zien
dat tijdens de holding nog niet wordt afgedaald.
Onze hoogte moet daar 6oooft zijn en we mogen
niet verder dan 11nm van ANDA verwijderd raken.

Wat we vooral wel doen is de twee klokken die we
gebruiken goed instellen. Dat is de frequentie van
de localiser op 108.30 zetten en de ADF in eerste
instantie afstemmen op STEGEN 369 en na het pas-
seren van STEGEN als we op de buitenste rechte
track van de holding zitten stemmen we af op 288.
Bij deze vlucht op zicht hebben we op dit moment
al zicht op de baan met een wisselend rood en wit
licht om ons te geleiden maar het zou zo interes-
sant zijn indien je na een paar keer oefenen ook in
staat bent een blik op je klokken te werpen en de

vertrek van Oslo

De hele trip is over een
spectaculair landschap
maar zeker het laatste
stuk is fraai. Dat kan je
aan de kaart al zien.



afstanden op je DME-indicator te volgen. Want dan
kan je ook volgen of je afdaling overeenkomt met
de waarden in de bovenste twee regels van de ap-
proach plate op de vorige pagina. Goed, we laten
de GPS het werk doen voor het vliegen van de hol-
ding en ik zeg er meteen bij dat FSX er een ander
idee op na houdt hoe een holding eruit ziet. Dat
geeft niet want hij brengt ons toch keurig voor de
tweede keer op STEGEN en recht voor de trechter
van de localiser, die geen glideslope indicator
heeft, dus bij goed zicht is de rood/witte lamp ons
houvast en bij slecht zicht de hoogtes in de tabel
met daarbij de afstand tot ANDA, het NDB baken
dat ook een DME heeft. Je had de frequentie daar-
van (288) al in de ADF gezet toen je de holding
vloog. Een precisie landing is hier niet mogelijk
want er is geen ILS-apparatuur op de luchthaven.
Kort voor STG heb je in de GPS via de knop PROC
een approach ingebracht voor de LOC 27 met tran-
sition via STG. In de menu’s zie je twee keer onder
elkaar STG en je kiest voor de bovenste. Als je dat
niet doet vliegt hij de holding niet. Mocht je niet

meer weten hoe je de approach moet inbrengen in
de GPS, mail dan even. Ik heb de presentatie hier-
over van enige tijd geleden in PDF-formaat.
Als die approach eenmaal in het venster staat zie je
twee lussen. De ene is de holding, de andere is de
missed approach bocht. Mooier kan je het niet krij-
gen. Op de kleine foto rechts kan je zien dat het
een echte offset landing is. Je moet behoorlijk
scheef de baan naderen en pas op het laatste mo-
ment hem recht voor de baan zetten. De bergwand

links zit een beetje in de weg. Er valt nog heel veel
meer te vertellen over deze vlucht en vooral de na-
dering, zoals: wanneer moet ik mijn initial descent
gaan inzetten en moet ik zo snel mogelijk naar die
18.000ft of juist geleidelijk. Later misschien. Eén
dingetje nog: vlieg je approach langzaam. De afda-
lingssnelheid (vertical speed) moet bij deze landing
ongeveer het dubbele zijn van een glideslope van
3°. Dat betekent flaps full, landingsgestel al vroeg
naar buiten en houdt de approach speed uit de ta-
bellen aan en ankers uit als je eenmaal een touch-
down hebt.
Erik.



Nou ja, ‘buis’, zo langzamerhand
zijn er wel wat meer onderdelen
aangebouwd aan die pitotbuis, zoals
een drukkamer, een statische ka-
mer, een baffle plate (hè?), verwar-
mingselementen, drainagegat (?) En
ergens anders zit dan ook nog een
statische poort. Ram air is duidelijk:
daar wordt de omringende lucht erin
geramd en daar moeten we het juist
van hebben. Een zeer belangrijk
stuk uitrusting voor ons waar je als
flightsimmer niet alles van hoeft te
weten. Maar wel: wat doet hij en
waarom moeten we zorgen dat hij
niet bevriest? De PITOT HEATER
SWITCH is belangrijk.

De werking is in principe simpel. Lucht
komt via de opening aan de voorkant in
de pitotbuis en daar wordt druk opge-
bouwd. Naarmate we sneller vliegen
onstaat meer druk. Daar kunnen we een
metertje aan koppelen en dan kunnen
we de IAS aflezen. IAS: Indicated Air-
spead of ook wel KIAS: Indicated Air-
spead in Knots. Dat is dus de snelheid
door de lucht die wij meten. Je kunt ook
zeggen dat de pitotbuis meet hoeveel
luchtmoleculen tegen het vliegtuig bot-
sen. Hoe sneller we gaan hoe meer
luchtmoleculen. Dat is vergelijkbaar met
een racefietser die in de regen fiets en
daarnaast een wandelaar. De fietser
botst tegen veel meer regendruppels
aan. Wel vijf keer zoveel.
Het aantal luchtmoleculen dat in de pi-
totbuis terecht komt… totdat hij verstopt
zit natuurlijk. Of misschien zijn we ver-
geten het beschermkapje van de buis af
te halen voor de vlucht want dat gebeurt
ook wel. In de tekening zie je bovendien
dat de druk in de pitotbuis niet alleen
voor de Airspeed Idicator wordt gebruikt
maar ook voor de Vertical Speed Indica-
ter (stijgen en dalen) en voor de hoog-
temeter. En dat heeft dan mede te
maken met het feit dat de lucht naarma-
te we stijgen snel dunner wordt. Het
aantal luchtmoleculen per eenheid (b.v.

een kubus van 10x10x10cm) neemt snel
af bij het stijgen.
De baffle plate moet ervoor zorgen dat
er zo min mogelijk vocht en vuil in de
buis komt. Beneden de baffle plate zit
nog een drainagegat (drainhole) om
vocht af te voeren en verderop zit er
nog zo een. De Static Hole is er om de
pitotbuis op de omgevingsdruk te hou-
den als we stil staan op de grond. Voor
die static pressure is nog een tweede
voorziening de Static Port.
Wat er ook in zit in de pitotbuis en dat is
misschien het belangrijkste is electrische
verwarming. Als we stijgen in de atmos-
feer neemt de temperatuur snel af en de
pitotbuis kan makkelijk bevriezen. En
dan zien we niet veel meer op onze
klokken. Dat geeft je een onrustig ge-
voel. Standaard wordt de pitot heat voor
de vlucht aangezet. Het is niet zo dat als
je het vliegtuig verlaat en de pitot heat
aan laat hij dan bij de volgende vlucht

automatisch aan staat. Hij wordt juist
automatisch afgezet als je het vliegtuig
afsluit. En dat is natuurlijk gedaan om-
dat electrische verwarming heel makke-
lijk de accu kan leegtrekken. Maar niet

alleen. De pitotbuis kan behoorlijk heet
worden en je kunt je handen er aan
branden. Houdt dat dus in je achter-
hoofd als je je inspectierondje vooraf
rond je kist maakt.
Oké, dat was een beetje dollen. De af-
name van de luchtdruk bij stijgen en de
afname in temperatuur zijn serieuze
zaken. Hieronder een tabel waaruit je
makkelijk kunt zien dat de temperatuur
snel daalt naarmate we stijgen en al op
een hoogte van rond 8000 - 9000ft
moeten we rekening houden met bevrie-
zingsgevaar. Maar dit is weer een ver-
simpelde weergave want bevriezing van
vleugels, propellerbladen, motoren, pi-
totbuizen is van nog veel meer factoren
afhankelijk. Als we dat precies willen
weten komen we terecht in kennis van
het weer en gedragingen van gassen bij
verandering van temperatuur en druk.
Oh boy, heavy stuff.

Je ziet bovendien dat de luchtdruk snel
afneemt. De lucht wordt dunner. Als de
lucht dunner wordt gaan we ook sneller
vliegen want we hebben minder weer-

De pitotbuis



stand en dat is fijn. Bijvoorbeeld bij een
KingAir C90B was de indicated airspeed
op 18.000ft hoogte 175kts (afgelezen
uit de snelheidsmeter), terwijl de snel-
heid over de grond 210kts was. En dat
is winst. Maar er zit ook een grens aan.
Hoe hoger we komen hoe minder grip de
propeller heeft op de dunnere lucht. Het
vermogen loopt terug. Straalmotoren
hebben daar minder snel last van.
Terug naar de pitotbuis. De meeste
vliegtuigen die zijn uitgerust met een

pitotbuis hebben een alternatieve bron
voor het meten van de luchtdruk. De
piloot kan hierop overschakelen indien
zijn instrumenten onjuiste waarden gaan
aanwijzen. Dat noemen we de Static
Port die je ook op de tekening ziet. De
werking hiervan kan variëren van uiterst
simpel, slechts een meting van de lucht-
druk in de cockpit bij een vliegtuig zon-
der drukcabine, tot gecompliceerd. Hoe
gecompiceerder het vliegtuig (dus met
drukcabine) hoe meer de pitotbuis en de

static port geïntegreerd worden en deel
uitmaken van complexe systemen. Om
je de lust te ontnemen je in deze mate-
rie te verdiepen geef ik hier links een
schema van een typisch pitot-static sy-
steem in een tweemotorig vliegtuig met
drukcabine. Deze serie artikelen is niet
bedoeld om dit soort schema’s te ver-
duidelijken.
Wat eenvoudiger te begrijpen is, is de
werking van de ASI (Air Speed Indica-
tor). Na enig aandachtig kijken wordt je
dit duidelijk. De druk van de RAM-air uit
de pitotbuis komt op een trommel zoals
je die ook in barometers vindt. De ‘dek-
sel’ hiervan gaat daardoor naar voren of
naar achteren en deze beweging wordt
overgebracht op de wijzer van de ASI.
Wie met enige regelmaat de verrichtin-
gen van Gromit en zijn vernuftige me-

chanische sytemen
volgt zal minder
moeite hebben
deze overbrenging
te begrijpen. Maar
daar gaat het hier
niet om. Je ziet
ook een aanslui-
ting ‘Static air line’

en die komt van de statische poort af.
De snelheidsmeter geeft namelijk het
verschil weer tussen de impact van de
dynamische druk die van de pitotbuis
komt en de statische (omgevings)druk.
Die wordt bij vliegtuigen zonder drukca-
bine in de cabine gemeten zoals eerder
gezegd, want daar ‘staat de lucht stil’.
En dat is wat wij willen.

Erik



We weten nu welke apparatuur we
moeten gebruiken voor een ILS-ap-
proach. Laten we nu de tips uit de
praktijk bekijken hoe we snel en
professioneel het ILS-signaal op-
pakken. In deze aflevering vliegen
we de localiser en leren dan een
paar gedegen simpiloot technieken.

Een paar essentiële vliegvaardigheden

Als we een ILS goed op de hand willen
vliegen moeten we overbekend zijn met
ons vliegtuig en geen last meer hebben
van bedieningsstress, maar omdat we
ook flightsimpiloten zijn kunnen we de
ene dag de C152 vliegen en morgen de
B747. We gaan ons daarom een aantal
basiszaken eigen maken die ons behoor-

lijk helpen bij een op de hand gevlogen
ILS, maar die het ons ook mogelijk ma-
ken ons snel aan te passen aan verschil-
lende vliegtuigtypen. Zet deze eerste
oefeningen en eerste poging van een
ILS-approach op in een langzaam en
stabiel propellervliegtuig dan oogst je de
voordelen hiervan later.
Voor de rest van de artikelen in deze
serie zullen we in de eerst plaats vliegen
met de A2A Simulations C172 Accu-sim
trainer. Terwijl deze op zich al een uit-
stekend product is, is het ook een prima
IFR-trainer omdat het stabiel is, niet te
krachtig en er klokken ingebouwd zijn
met een hoge detaillering en de weerge-
geven informatie snel wordt ververst.
Als je van plan bent het IFR-vliegen in
een GA-kist serieus te nemen schakel

dan je complete familie en kennissen-
kring in om te zorgen dat de financiële
kant van de aanschaf van deze addon
rond komt. Alle afbeeldingen en instel-
lingen waar we het over gaan hebben,
hebben betrekking op deze C172 maar
natuurlijk gelden de algemene principes
net zo goed voor andere vliegtuigen.
En de volgende drie wijze raadgevingen
zijn: trimmen, trimmen en trimmen. Een
van de geheimen van soepeltjes en ac-
curaat IFR-vliegen en zeker een ILS vlie-
gen is een goed uitgetrimd vliegtuig. En
dat houdt ook ailerontrim en ruddertrim
in indien van toepassing. Neem de tijd
om je approach langzaam met voldoen-
de tijd en ruimte op te zetten en dan
lukt het je om de ILS precies vast te
pinnen. Ga je je haasten en trim je

slecht dan ga je bijna zeker mislukken.
We hebben het hier over vliegen op het
handje wat wij natuurlijk allemaal doen.

Zet je vlucht op met een zicht van 2nm
en een 8/8 stratus bewolking van 300ft
boven de grond tot een hoogte van
10.000ft en met nul wind. Jazeker, je zit
dus volledig in de grijze soep voor de
verdere vluchten vanaf nu! En ik stel
voor dat je het vliegtuig laadt met een
passagier, dus samen twee mensen aan
boord en met een volle tank, want dit is
zo ongeveer het ‘middengewicht’ van
een general aviation vliegtuig.
In deze en de volgende afleveringen
zullen we een serie ILS-approaches vlie-
gen naar Corvallis/KCVO runway 17 (zie
de volgende pagina). Je kunt de ap-
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proach plate vinden op:
www.airnav.com/airport/KCVO. Maar we
gaan eerst vertrekken van rwy 31 van
het dichtbij gelegen Salem/KSLE vlieg-
veld waarna je je zet in een nette keurig
uitgetrimde klim met een indicated air-
speed (KIAS) van 90 knots zonder flaps
en vol gas. Op 1000ft draai je naar links
naar een heading van 270° en ga je
door met klimmen tot 6000ft.

We gaan nu een serie gebruikelijke ma-
noeuvres vliegen en als we stabiel en
uitgetrimd zijn op van te voren bepaalde
snelheden noteren we onze RPM van de
motor en de stand van de neus om daar
later aan te kunnen refereren. Voor al je
IFR vluchten probeer je om ± 5 knopen
je snelheid te vliegen, ± 100ft je hoog-
te, ± 10° je heading en ± 50fpm van je
stijg- daalsnelheid. Je RPM bepalen en
noteren is eenvoudig en kan simpelweg
uitgelezen worden uit je tachometer,
maar hier zijn nog een paar tips als
hulpje bij de stand van de neus. De Atti-

tude Indicator (AI) is ons bekend maar
kijk toch nog goed naar de afbeelding
hier die nog even de functies van deze
meter laat zien.

Uit deze AI kan je heel wat meer infor-
matie halen dan je op het eerste gezicht
denkt en dat gaan we nu laten zien. Pre-
cies uitlezen hoever je neus omhoog
staat (NU = Nose Up) of naar beneden
(ND = Nose Down) wordt eenvoudiger
als je weet dat de dikte van de vleugels
van het vliegtuigsymbool en de stip in

het midden precies 2° vertegenwoor-
digt. Je kunt zo de schaal tot op de
graad nauwkeurig uitlezen. De afbeel-
ding op de volgende pagina laat een 7°
NU (nose up) attitude zien, maar dan
moet je wel van te voren als onderdeel
van je pre-taxi checks met de draaiknop
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de stand op nul gezet hebben. En dat
moet je ook weer doen als je op kruis-
hoogte straight and level vliegt.
We zitten dus in de klim. Let op de
stand van de neus, die moet rond 5° NU
zijn. Noteer daarvan de gegevens als je
clean climb configuration (klimmen zon-
der flaps). Nadat je netjes vlak bent
gaan vliegen op 6000ft (levelled off) blijf
je stellen en trimmen tot je in een trim-
med cruise bent met 2200rpm. Het af-
stellen van je mengsel is iets voor een
andere serie artikelen. Dan noteer je
weer je IAS (Indicated Air Speed) en
neusstand als je standaard cruise confi-
guration. Je moet dan een neusstand
van rond 0° NU hebben en 105 KIAS.
De werkelijke waarde die je krijgt is af-
hankelijk van het gewicht en weersom-
standigheden. Daar kan een lichte
variatie in zitten maar dit is een goed
startpunt. Neem dan gas terug tot net
beneden je maximum snelheid zit waar-
bij je de flaps kunt uitzetten, zeg
80KIAS, en zet je flaps op 10° en pas je
gas aan tot je straight and level blijft op
80KIAS. Dat moet rond 2050rpm zijn
met 1° NU. En die waarden noteer je
ook weer. Dit is je initial approach confi-
guration. Om ons nu naar Corvallis terug
te brengen maken we een bocht naar
090° heading. Nog even in gedachten
onze 1:5 regel om onze gewenste rate
of descent te berekenen om een glide
slope van 3° vast te houden. Ja, komt
dat weer boven? De normale ILS ap-
proach speed voor C172 is ongeveer
75KIAS, vermenigvuldig dit met vijf en
dan weten we dat we met 375 feet per

minuut moeten dalen om een glide slope
van 3° te handhaven. En dit ga je pro-
beren zo te houden maar dan met de
flaps op 20° en check je of je landings-
gestel uit is, bij de C172 check je of het
er nog aan zit, en begin je aan de ver-
dere landing met 75KIAS. Stel je throt-
tle bij zodat uitgetrimd je snelheid
75KIAS blijft en je descent rate zo dicht
mogelijk bij 375 fpm blijft, maar ga niet
de naald van je klok najagen. In plaats
daarvan pas je een beetje aan, wacht je
enige ogenblikken, trim je nog een keer
en wacht je weer en maak je daarna
verdere aanpassingen tot het goed zit.
Eenmaal stabiel noteer je de stand van
de neus en RPM. De attitude zal dan
ongeveer 3° ND zijn bij 1650rpm.
Als je er zin in hebt ga je door met deze
procedure voor een klim met zowel 10°
als 20° flaps om zo een go around na te
doen. Oké, de essentie begrepen? Je
moet voor jezelf een tabel ontwikkelen
die er ongeveer zo uit ziet:

En het zou geen gek idee zijn om ook zo
een tabel te maken voor andere vliegtui-
gen waar je regelmatig mee vliegt. Deze
cijfers gebruik je als startpunt voor het
vliegen van de ILS. Hoe nauwkeuriger je
cijfers zijn hoe makkelijker je approach
zal zijn. En houdt de tabel bij de hand
bij de nog volgende oefeningen. Is trou-
wens wel een leuk idee om voor de tien
GA-kisten waarmee je regelmatig vliegt
even zo een tabel te maken. Heb je wat
te doen en je inzicht zal zich behoorlijk
vergroten.
Oh ja, en nog wat: Voor je aan de ILS
begint heb je je VOR1-radio op de juiste
frequentie voor de ILS ingesteld en heb
je het morsesignaal uitgeluisterd.

De localiser onderscheppen

Gewapend met onze configuratietabel
draai je naar een heading van 120° en
daal je tot 4000ft. De ILS frequentie is
111.90 Mhz. Je verdraait de CRS-knop
tot die op de 169 radiaal is afgesteld om
je beter te kunnen oriënteren (voor het
vliegen van de ILS is dit op zich niet

nodig) en zet de marker beacon knop
aan voor het audiosignaal. Ons plan is
om de LOC te onderscheppen en dan
inwaarts naar Corvallis rwy 17 te vliegen
zoals dat allemaal in de approach plate
is terug te vinden. Zo vliegen we dus:

Alle goede IFR-piloten hebben hun kaar-
ten van te voren goed bestudeerd. Maar
laten we er toch even naar kijken of er
restricties zijn die invloed hebben op het
verdere verloop van de vlucht. De be-
langrijkste zijn de 25nm Minimum Safe
Altitude van 3900ft als we inbound op
de localiser vliegen, de 3700ft Initiaf
Approach Altitude van de ILS en de
hoogte van het veld van 246ft AMSL
(Above Mean Sea Level). Dus als we de
localiser beginnen op te pakken gaan we
ook dalen naar 4000ft.
Als we de localiser oppakken moeten we
ons realiseren dat elke punt op onze
klok gelijk staat met 0,5° en niet 2° zo-
als dat bij het VOR-baken is. Je moet
de gevoelige ‘straal’ van de localiser

Net zoals de attitude indicator heeft de hea-
ding bug op ons girokompas een paar leuke
trucs in huis.
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oppakken, de koersafwijking/trackerror
bepalen (afwijking van de koers over de
grond) en deze verdubbelen om je on-
derscheppingshoek te bepalen. Een
voorbeeld: als je afstemt op de localiser
vind je die 4 punten links van je (2°),
dan draai je 2° x 2 = 4° naar links tot-
dat je op de lijn van de localiser zit en
dan draai je terug naar de localiser hea-
ding. Als je tot op dit punt nauwkeurig
hebt gevlogen zul je bemerken dat je
niet meer dan een correctie van 5° no-
dig hebt en voor dit voorbeeld vliegen
we zonder wind omdat met wind in dit
stadium een beetje te veel zou zijn.
Nu we naar de GS (Glide Slope) vliegen
op de track van de LOC, laten we eens
persoonlijk en van dichtbij de heading
bug van de Directional Gyro (DG, ofte-
wel het gyrokompas zoals je dat ook al
op de vorige pagina zag) bekijken zoals
je dat vooral bij de lichtere vliegtuigen

tegenkomt. Maar op de modernere glass
gauges in jets en zo zie je vrijwel het-
zelfde. Ten eerste zie dat de rode bug
12° breed is en de breedte van de inke-
ping in het centrum is ongeveer 4°. We
kunnen deze wetenschap gebruiken om
kleine koersveranderingen door te voe-
ren. Naarmate we dichter bij de localiser
op het vliegveld komen merk je dat je
heel kleine koerscorrecties moet maken
om de localiser binnen ongeveer een
graad van de track te houden. Ja, de
hoeken zijn hier smal (tenminste als je
het goed doet) maar doe de correcties

voorzichtig en geleidelijk. Blijf niet dom-
weg de naald najagen (maak een cor-
rectie en wacht, maak nog een correctie
en wacht) dan zul je zien hoe makkelijk
je het vliegtuig op track kunt houden na
een paar keer proberen.
Hier nog een truc: Als je kleine verande-
ringen in heading doorvoert en daarbij
gebruik maakt van je rudder zul je be-
merken dat je heel snel te ver door-
schiet (overshooting). Probeer maar.
Veel piloten gebruiken voor kleine cor-
recties in heading slechts hun ailerons,
dus een minimale hoeveelheid aan bank
en geen rudder. Die bank angle is dan
niet meer dan een paar graden en je
bent van het heen en weer swingen af
als je je rudder niet gebruikt. Als je
vliegtuig goed is uitgetrimd (iets waar
we natuurlijk altijd voor zorgen) kan je
heel kleine heading correcties maken
zonder dat je opnieuw hoeft te trimmen
of last hebt van veel nose drop (de neus
duikt).

De localiser vliegen

Als de GS binnen bereik is (De GS-naald
komt naar boven en de rode waarschu-
wingsvlag verdwijnt) zet je de configura-
tie op voor voor de initial approach zoals
in de tabel op de vorige pagina: 80 tot
85KIAS, 10° flaps, 1° NU (Nose Up) en
ongeveer 2050rpm (toeren per minuut).
Door dit al vroeg in te stellen kunnen we
ons verder concentreren op de LOC om
ook precies op de middellijn van de baan
te komen. Nu is het juiste moment om
zoveel mogelijk de landing checklist af
te werken zodat je als je eenmaal ‘visu-
al’ bent aan het einde van het ILS-tra-
ject je kunt overgaan naar visual flight
en indien nodig je flaps naar de bene-

denste stand kunt brengen.
Bij de eerste keer een ILS op de hand
vliegen gaan we een afwijkend gedrag
vertonen. We doen alsof we de GS hele-
maal niet zien en houden de hoogte en
de configuratie precies hetzelfde. Dus
we vliegen gewoon over de baan heen.
Waarom? Omdat het veel simpeler is
een handgevlogen glide slope te vliegen
als je eerst in staat bent om de LOC met
enige precisie op track te houden zonder
dat je daar nog te veel over hoeft na te
denken.
Je zult merken dat naarmate je de baan
steeds meer nadert je je te veel focust
op de LOC-naald en vergeet te vliegen.
Dat is een andere goede reden om eerst
eens over het veld heen te vliegen en
niet het lot te tarten door ook meteen te
proberen de glide slope te vliegen. Dus
gebruik je klokken-scan-techniek, zoals
geleerd in aflevering 1 van deze serie
(ga even naar de FlighSim Zeeland web-
site en duik in het archief:
https://flightsimzeeland.wordpress.
Com/ ). Maak geen wilde correcties in
heading maar kleine, langzame en bere-

Dit artikel is een vertaling van het
twaalfde deel van een serie artikelen van
Peter Stark over  IFR vliegen in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor
Flightsimmers. Meerdere afbeeldingen
zijn opnieuw gemaakt.

Erik.

Het eerste ontwerp van de ILS stamt nog uit de twintiger jaren en is nu bijna 100 jaar in gebruik. A2A B17.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/


Pilotenpost 62
Joost neemt de ILS-approach weer even uitge-
breid onder de loep. En komt dat even goed uit:
ook in dit nummer zijn we in de serie vertalingen
van Peter Starks artikelen net aan de ILS toe.
Dus als je Pilotenpost 62 even binnenhaalt krijg
nog meer materie ter bestudering en dat is nooit
weg. De oude ILS gaat waarschijnlijk op den
duur minder nodig zijn omdat nu met de satelie-
ten op den duur ook een goede hoogtebepaling
mogelijk is en het nieuwe systeem in wording dat
WAAS/EGNOS heet wordt ook veel nauwkeuriger.
Meer weten? Lees de Pilotenpost. Joost neemt de
hele procedure nog eens door met de belangrijke
vuistregeltjes. En hij geeft een toegift, namenlijk
de approach op baan 24 van Rotterdam met alle
bakens (ook NDB) erbij. Leuk en interessant. En
dicht bij huis. Als je NL2000 erin hebt staan is dit
natuurlijk interessant om te vliegen. Laat ik het
zo zeggen: Hoe wil je als Nederlandse piloot nog
verder als je de approach van Rotterdam niet
goed kent!
En de freeware laat ons toch niet los, tenminste
de fanatiekelingen onder ons. Joost had al
Straatsburg aangedragen. Klagenfurt en Graz in

Oostenrijk is ook mooie freeware van en Hawaii
bijvoorbeeld maar daarover in de volgende No-
tam. Een overbekende en belangrijke site voor
freeware is die van Robert-Jan Otterloo. Neen, ik
geef geen URL. Die staat in pilotenpost 62. Voor
scenery-freeware is dit zo een beetje het meest
complete overzicht van wat er binnen te halen is.
Robert-Jan heeft een kaartfunctie aan zijn site
toegevoegd.
Zo langzamerhand weten we allemaal hoe we de
pilotenpost moeten binnenhalen:

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

Log in en type in het searchvak:
pilotenpost62

kende veranderingen zoals hierboven
beschreven.

De volgende aflevering

Oefen de tracking techniek, het tracken
van de localiser en misschien ook wel op
meerdere vliegvelden, voeg een beetje
wind aan het recept toe. De volgende
keer komt de alles bepalende glide slope
aan de beurt en bekijken we ook een
aantal nuttige technieken en trucs om
het leven eenvoudiger te maken en onze
approaches netter en soepeler.

Erik

De Cessna 172 van A2A Simulations is uitstekend voor al deze oefeningen.

spectaculair
De laatste twee elementen van de mast van de

Incity Tower in Lyon werden geïnstalleerd met

een helicopter op zondag 21 juni 2015. Ga naar:

https://www.youtube.com/embed/qJHlXe_RnYo

Ingestuurd door Dick Willebrands en Piet Davids

Carenado is met z’n Embraer Phenom
300 gekomen dus het grote broertje van de
100. Ik kan niet wachten eigenlijk. Ze hebben
een promovideo gemaakt die je moet zien. For-
matievliegen, prachtige wolkenluchten, maar
ook een aantal iconen uit de luchtvaart die
voorbij komen taxiën zoals de Mustang, de B17
en de Hercules. Van de concurrent dus. Gelikt!
http://www.fspilotshop.com/carenado-emb505-
phenom-300-for-fsx-p3d-p-
5828.html?utm_campaign=150915&utm_medium=
email&utm_source=PilotShop&osCsid=q1vaogdah
egop6bhuql8pqqo55
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Henk Geelhoed kwam met
een goed idee: Laten we een
oude computer in de kast
van het Arendshuis zetten
waarop mensen de free-
ware die ze in de loop der
tijden hebben opgespaard
kunnen downloaden. Ande-
ren kunnen die freeware
dan weer overnemen. En
een complete computer
neem je niet zo gauw mee
naar huis. Dus dat ding
blijft daar in de kast.

Nou een complete computer, is
dat niet wat hoog gegrepen? Ze-
ker, naast het voordeel dat de
computer in ‘s Heer Arendsker-
ke blijft heeft deze constructie
ook nog het voordeel dat men-
sen die willen installeren een
een op een begeleiding kunnen
krijgen en niet thuis gaan zitten
modderen. Want freeware in-
stalleren moet je toch een beetje
ervaring in hebben.

Maar een complete computer is
misschien wat hoog gegrepen en
technisch gesproken ook niet
nodig.

Reden waarom Henk, Ron en
Erik de koppen bij elkaar heb-
ben gestoken en een en ander
zijn gaan opzetten op een exter-
ne harde schijf. Die is niet zo

groot (146GB) en daarvan is de
helft nu vol. Die schijf wordt
door Erik in bruikleen aan de
club gegeven. Dat houdt in dat
de schijf eigendom blijft van
Erik. Dat houdt ook in dat hij
niet mee naar huis kan worden
genomen want dan kan je het
vervolg al raden: ‘Heb je de
schijf al weer teruggelegd in de
kast? Nee, sorry ben ik vergeten,
maar ik doe hem vanavond nog
in mijn tas! Sorry folks maar ik
moet afzeggen voor de eerstvol-
gende bijeenkomst wegens om-
standigheden. En de schijf,
wanneer komt die terug?’ Enz.,
enz. Niet doen dus.

De schijf gaat in de kast en Ron
heeft de sleutel van die kast.
Duidelijk zo.

Hij wordt wel regelmatig door
Erik mee naar huis genomen
om nieuwe freeware erop te zet-
ten. Erik heeft misschien toch
de meeste ervaring met free-
ware en kan beoordelen of iets
geschikt is of niet. De lijst hier-
naast is onderaan afgekapt en is
slecht leesbaar. Er komt ook
niet een lijst want dat is te veel
administratie. Je kunt de schijf
ter plekke raadplegen.



Voor de Noorse fjorden tocht in deze Notam is freeware te vinden en dan be-
doel ik de plaats van bestemming. Airstips of Norway: ENSD ENFY ENSR
ENST. Ga naar:

http://www.flightsim.no/fsno/filbibliotek/fsx/scenery/europa/norge/4.html

Helemaal niet slecht en het kleedt het kale FSX-landschap tenminste weer een
beetje aan. Ik had vooral met ENFY elevation problemen. Misschien te oud.
De read me file? Helaas, Ik spreek geen Noors.

http://www.flightsim.no/fsno/filbibliotek/fsx/scenery/europa/norge/4.html


Ingestuurd door Dick Willebrands


