
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

Pilotenpost 64
De een na laatste Pilotenpost.
Joost maakt een verlanglijst
voor Sinterklaas (nou ja, en
voor de Kerst) speciaal voor
flightsimmers. Altijd leuk om
te doen.

Majestic Software Dash
8 Q400 - PRO Edition

Nu met HUD.

FSWidgets is niet een program-
ma maar een systeem van pro-
gramma’s die alle kunnen samen-
werken of dat nu op een tweede
PC is of via het internet of op een
tablet of draagbare telefoon, het
combineert met elkaar. De nood-
zakeljke programmaatjes voor de
netwerkverbindingen worden
gratis bijgeleverd plus een gede-
gen klantenondersteuning.

FSTramp
Is dit het oude Navigator, de
Flightplanner waar zoveel flight-
simmers gelukkig mee waren. Het
is van dezelfde maker, maar toch.
Enno Laverman en Jan Dekker van
de Gebruikersgroep HCC Flightsi-
mulator hebben een vertaling ge-
maakt van de handleiding. Met
hun toestemming neem ik grote
gedeelten hiervan over. Maar vlot
het nu een beetje met FSTramp,
want een ingebouwde flightplanner
was beloofd maar is er nog niet.

Pitch roll yaw

Uit de vorige aflevering “Ber-
noulli versus Newton’ weten
we hoe het komt dat we niet
uit de lucht vallen. Nu willen
we graag weten hoe we er-
gens kunnen komen want daar
gaat het om bij het vliegen.
De PRIMARY FLIGHT CON-
TROLS en de SECONDARY
FLIGHT CONTROLS. Nu gaan
we echt vliegen.

Notam 208   17 december 2015hcc zeeland!

Welshpool EGCW (ORBX)

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van 19 november j.l. in 's
Heer Arendskerke
"Is zo toch wel genoeg?" zei Roel. "Zou het druk worden?" We gingen meteen van start
met een paar interessante feitjes. We weten niet altijd waar de software vandaan komt;
het verschil tussen freeware en een gekregen scenery is ook niet altijd zichtbaar. Wel is
duidelijk dat het bedrijf dat de ORBX sceneries uitgeeft ongevraagd bestanden wist die
niet aan haar voorwaarden voldoen. Wie niet zeker is van de herkomst van ORBX sce-
nery doet er verstandig aan NIET via de ORBX site upgrades uit te laten voeren. Behoud
wat je hebt, en vlieg er plezierig mee. De sympathie die ORBX had opgebouwd met de
freeware is wat mij betreft verdampt. Een waarschuwing dat sommige bestanden niet
geregistreerd zijn was eleganter geweest.
Een ander interessant vraagstuk is hoe FS10 onder Steam omgaat met FSInn. Niet dus
voor zover ons bekend. Voor de mp's zijn we aangewezen op FS10 standaard of FS9.
Enige verwarring ontstond of al dan niet FSUIPC nodig is voor FSInn. Ook niet. Het is
bedoeld als medium tussen FS en hardware en sommige veeleisende programma's. De
laatste versie herkent dat FS10 onder Steam draait en plaatst zichzelf op de goede plek.
Over mp's gesproken. De inspiratie stokt na december; aan jullie de taak om Ko van
interessante vluchten te voorzien. De suggestie om eens inspiratie op te doen in de vele
adventures (ook in alle voorgaande FS versies!) is al eerder geopperd. Dus, beste vlie-
gers, ga er eens een half uurtje voor zitten en bedenk wat leuks! Eeuwige roem door
vermelding in onze annalen zal u ten deel vallen. Want iedere vlucht heeft een auteur.
Het door Jaap den Ouden geopperde idee om een HCC Eindhovense  vlucht in recycling
te nemen staat of valt met een mailtje voor toestemming. En wie zal Jaap iets weige-
ren?
Het probleem dat FSX crasht bij iets opgevoerd menubalk gebruik is een van de groot-
ste frustraties bij simmers.  de uitdrukking : "zit niet zo te simmen " zou er direct van
afgeleid zijn. Er zijn meldingen dat het probleem in alle hevigheid optreedt bij Windows
10. Een algemene oplossing voor het menubalkprobleem is FS10 eerst in pauze te zet-
ten en pas na de wijzigingen weer verder te vliegen. Hoe antiek kan een programma
zijn. Maar ok, als het werkt besparen we ons het nodige gesim. de verwachting is dat
W10 en P3D v3 wel goed samen gaan. De discussie FS10 versus P3D krijgt een steeds
duidelijker aftekening: FS10 is niet meer up to date, FSteam loopt prima maar zit voor

ons gevoel teveel in de gameshoek. P3D heeft pretenties en
maakt deze waar. Alternatieven zijn er eigenlijk
niet. 'Hoe heetieookalweeroja' X-Plane zal het
niet gaan maken in onze contreien.  De FS com-
munity is in algemene zin zeer behoudend en
wenst niet geconfronteerd te worden met allerlei
exotische toetscombinaties die afwijken van wat
bekend is.
Ja? Zijn wij echt zo behoudend en vergrijzend?
Zijn we een stelletje ouwe.. Erik meende de
knuppel even in het hok te moeten gooien. Ove-
rigens zijn specialiteit! We gaan deze discussie
zeker een keer aan. Maar nu even niet, eerst de
Open Windows dag, de 172 cockpit, de voorraad
lezingen en mp's aanvullen en...en....

Ron.

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 3 december j.l.
in 's Heer Arendskerke
Ik weet het niet meer. Niet netjes een verslag of column te beginnen met ik, ikke, ikke,
maar er is een uitzondering: als je het niet meer weet. De vergadering was prima. Vijf-
tien leden aanwezig en dat is voor een airliner vergadering niet slecht. Jaap van Liere
opende met het ons allen aangaande onderwerp ‘upgrade naar Windows 10 en doet FSX
het dan nog?’ Na veel ploeteren is hem dat toch gelukt. Waardoor de vraag naar voren
kwam ‘Waarom zou je het doen als je een goed werkende FSX op Windows 7 hebt?’
Voorlopig draait Windows 7 nog wel. Jaaps antwoord was helder: ‘Omdat ik met mijn
tijd meega’ Geen speld tussen te krijgen. Als je over een half jaar of zo een nieuwe
computer koopt zit daar Windows 10 op met een schone installatie. Dat is waarschijnlijk
toch te prefereren boven de upgrade. Er blijven toch allerlei resten van Windows 7 ach-
ter waar FSX zich in verslikt.
Dan het valideren van FSX. Na drie keer achter elkaar valideren stopt Microsoft ermee.
Niet onlogisch. De ervaring leert dat je niet drie keer kort achter elkaar moet valideren.
Gewoon enige tijd er tussenin in acht nemen.
Ook weer problemen met Teamspeak. Leen blijft ermee modderen. Tsja het is een ou-
der programma. Je moet een aantal basisdingen in acht nemen. Niet opstarten vanaf
een tweede computer. Zorg dat Teamspeak actief aanwezig is op je flightsimscherm.
Jaap den Ouden gaf het algemene advies FSX eerst op pauze zetten voordat je via je
toetsenbord allerlei commando’s geeft. FSX is nogal gevoelig voor toetsenbord-com-
mando’s.
Drie Schermen naast elkaar, d.w.z. Het beeld van FSX gespreid over drie schermen.
Eén persoon heeft dat (van de aanwezigen) en of we een advies voor Ron hadden voor
problemen die hij ondervindt bij het opzetten van zijn 180° beeld op het halfronde
scherm met drie beamers. Nou nee, dat is wel weer een paar stappen verder. Ron heeft
uitgelegd welk probleem hij tegenkwam maar daar begreep ik niets van. Hennie wilde
ook over naar drie schermen maar heeft inmiddels een 4K-scherm aangeschaft dus dat
is vier maal zo veel pixels. Drie 4K-schermen naast elkaar is dus twaalf keer zo veel
pixels. Welke computer kan dat nog trekken? Hennie zit met een dilemma.

En toen was het pauze en spoedden wij
ons naar de bar waar Arna het weer ge-
zellig had gemaakt. En toen was ook de
vergadering over. En daarom zeg ik: ‘Ik
weet het niet meer’. Eigenlijk ben ik er
van overtuigd, als wij niet zorgen voor
een presentatie, of zoals Piet Davidse
laatst voorstelde het weer in ere herstel-
len van de gezamenlijk vlucht, dat dan de
vergaderingen gaan verwateren. Of ko-
men we alleen voor de gezelligheid? Ge-
zelligheid is niks mis mee maar om
daarvoor helemaal van Brouwershaven te
komen? Ik weet het niet meer. Ach, eerst
maar eens de feestdagen en dan zien we
wel weer verder.

Erik.

Ga even naar de site van de FS Club Friesland

en ga daar eens snuffelen. Bijvoorbeeld onder

het hoofdstuk LINKS. Daar vind je een 5-pagi-

na’s Word document vol met interessante links

voor flightsimmers. Opslaan dit documentje!

Wij staan ook op hun pagina en dat is nooit

weg! http://www.fsclub-friesland.nl/

Begin 2016 wordt hun website geheel ver-

nieuwd. Kijken dus.

Ga naar de site van FS Eindhoven want daarvalt wat te halen:

http://h2478069.stratoserver.net/wordpress/?s=garmin+1000

Een complete en bondige handleiding voorde Garmin 1000 Glass Cockpit in het Neder-lands! Waarom zou je deze kans voorbij la-ten gaan? Als je naar de knop ‘Print Friendly’helemaal onderin het document gaat kan jehet ook als PDF opslaan op je eigen compu-ter. Mocht dat te moeilijk zijn dan heb ikhem zelf ook en ik kan je hem toesturen,mocht het bovenstaande echt te moeilijkzijn.

http://www.fsclub-friesland.nl/
http://h2478069.stratoserver.net/wordpress/?s=garmin+1000
http://h2478069.stratoserver.net/wordpress/?s=garmin+1000


Pitch roll yaw
de drie assen van een vliegtuig

In de vorige aflevering ‘Bernoulli
versus Newton’ hebben we lift be-
handeld. Elke uitleg over vliegen be-
gint met het begrip lift. Zonder lift
komen we niet de lucht in. We heb-
ben het ook gehad over PITCH. Dat
is de eerste as waaromheen een
vliegtuig draait, de as door de vleu-
geltips. De neus gaat omhoog of de
neus gaat omlaag. De tweede as
gaat van voor naar achter door het
vliegtuig en draaien rond deze as is
ROLL. Het vliegtuig helt over naar
links of naar rechts. De derde as, de
verticale as van boven naar beneden
door de cockpit heen is de YAW-as,
de neus draait naar links of naar
rechts.

PITCH bestuur je met de elevators, de
groene vlakken aan de staart in de on-
derste tekening. Die twee elevators gaan
samen omhoog of samen omlaag. Het
zou dus ook één vlak kunnen zijn. Stuur-
knuppel naar voren: de twee elevators
gaan omlaag en je neus gaat omlaag.
Stuurknuppel naar je toe de elevators
gaan omhoog en je neus gaat omhoog.
Zo simpel is dat.

ROLL doe je met de ailerons, de twee
blauwe vlakken in de tekening. Die gaan
niet beide omhoog of omlaag. Als de ene
naar boven gaat gaat de andere naar
beneden. Stuurknuppel naar links: de
linker aileron gaat omhoog en de rechter
gaat omlaag. Je vliegtuig kantelt naar
links. Stuurknuppel naar rechts: de
rechter aileron gaat omhoog en de linker
omlaag. Je vliegtuig kantelt naar rechts.
Hiermee maakt je een bocht. Is al iets
ingewikkelder.

YAW doe je met je rudder, het rode vlak
in de tekening. Daarmee draai je de
neus naar links of naar rechts en dat is
nodig bij het maken van een bocht. De
neus moet meedraaien in de bocht an-
ders gaat het niet goed. De rudder be-
dien je met je voetenstuur. De  rechter-
pedaal naar voren schuiven draait de

rudder naar rechts en je neus gaat naar
rechts. De linkerpedaal naar voren
schuiven draait de rudder naar links en
je neus gaat naar links. Dus dat is om-
gekeerd aan de werking van een fiets-
stuur. Waarom omgekeerd? Omdat dat
zo gegroeid is. In de flightsimulator ken-
nen we ook flightsticks die kunnen
draaien. De rudderfunctie is daar in de
flightstick ingebouwd maar dat werkt
minder goed dan pedalen.

Dan zie je nog SPOILERS, FLAPS EN
TRIM TABS. Spoilers zijn luchtremmen.
Die remmen het vliegtuig af. De kleinere
sportvliegtuigen hebben die meestal
niet, de grotere in allerlei soorten en
maten. De algemene functie is afrem-
men. Trim tabs zijn bedoeld om de druk
van je stuurknuppel af te halen zodat je
deze met je enkele wijsvingertje kunt
besturen en niet voortdurend de knuppel
krampachtig hoeft vast te houden. Trim-
men is belangrijk, je probeert altijd je
vliegtuig in een evenwichtssituatie te
brengen/houden. Flaps gebruik je bij het
loskomen van de baan of bij het laatste
stuk voor je landing. Ze zijn bedoeld om
meer lift te krijgen bij een lagere snel-
heid. Maar ze remmen ook af. Met de
flaps uit (verschillende standen zijn mo-
gelijk) wordt de vleugel boller en gene-
reert daardoor meer lift.

Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat je
neus naar links draait als je de rudder
naar links draait. Dat is net zoals het
roer van je boot. Ook niet moeilijk te
begrijpen is dat je neus omhoog gaat als
je de elevators omhoog zet. De eleva-
tors zijn ook gewoon een roer maar dan
in het horizontale vlak. Maar dan. Hoe
maak ik een bocht? Bijvoorbeeld een
linkerbocht. Doe ik dat door de rudder
naar links te draaien. Maar dan gebeurt
er nog niet veel. De neus draait dan
naar links en het vliegtuig vervolgt ge-
woon zijn weg, weliswaar met de neus
scheef in de luchtstroom maar het ver-
volgt zijn weg. Overigens dat scheef in
de wind draaien kan bij een forse zijwind



heel nuttig zijn bij een landing. We ver-
draaien dan de neus in de richting van
de zijwind en vlak voordat de wielen de
grond raken zetten we de neus weer
recht. Alleen, dat is geen bocht maken.
Een bocht maken ziet er zo uit:

We kantelen het toestel naar rechts met
behulp van de ailerons. De lift die lood-
recht omhoog werkte, werkt nu niet
meer recht omhoog zoals bij rechtuit
vliegen maar oefent ook een kracht naar
rechts uit. In dit plaatje naar links want
we kijken tegen de voorkant aan. Het
vliegtuig wordt door die kracht naar
rechts weggezet. We maken een bocht.
De lift recht omhoog is afgenomen om-
dat een gedeelte nu zijwaarts werkt
waardoor we gaan dalen. Daarvoor
moeten we compenseren dus de neus
een beetje omhoog brengen. Langzaam
en met overleg. Vliegen is een zaak van
het toestel in evenwicht houden. Ook als
je een bocht maakt. Je brengt het toe-
stel in een nieuwe evenwichtssituatie.
Direct en heftig sturen wat in een auto
kan, leidt bij vliegen tot verlies van con-
trole.
De meeste vliegtuigen blijven in die
bocht, die nieuwe evenwichtssituatie,
hangen zonder dat je daarvoor continu
hoeft te sturen. Aan het eind van de
bocht moet je weer bewust recht gaan
sturen, waarna het toestel zich in deze

nieuwe situatie invoegt. Bij recht draai-
en neemt de lift weer toe en ga je stij-
gen. Je zult dus een beetje druk naar
voren op je knuppel moeten houden tot
de situatie in evenwicht is. Vliegen is
een subtiel gebeuren.

En nu weet je alles. Knuppel naar achte-
ren is opstijgen, knuppel naar voren is
dalen en knuppel naar links of rechts is
een bocht maken. En als je nu meteen
gaat vliegen is dat prima maar dan mis
je wel het interessantste gedeelte van
dit verhaal. Interessant en ook een
beetje lastig.

Wat gebeurt er precies als ik de knuppel
naar links of naar rechts breng? Je ziet
hier een vleugelprofiel met daarin de
camberlijn. Die is behoorlijk gebogen.
Hoe meer gebogen deze lijn hoe meer
lift het vleugelprofiel opwekt en hoe
minder geschikt het profiel is voor snel-
lere vliegtuigen, maar dat laatste is hier
niet van belang. Verandering van de
stand van de ailerons verandert ook het
camber. De ene aileron gaat naar boven
en de andere naar beneden. Zo ziet het

eruit. De linkervleugel is boller gewor-
den en genereert meer lift. De rechter-
vleugel is vlakker geworden en daar is
de lift verminderd. Bovendien door de
omhoog staande aileron begint ook de
lucht aan de trailing edge (achterkant
van de vleugel) een beetje los te laten
waardoor er nog minder lift ontstaat.

Gevolg: de linkervleugel gaat omhoog
en de rechtervleugel gaat naar beneden.
We maken een bocht naar rechts. Maar
dat voelden we toch al op onze klompen
aan en waarom dan zo een ingewikkeld
verhaal? Nou omdat we ook nog moeten
compenseren voor het HAAKEFFECT….
Het wat?

Als we een bocht maken willen we dat
de neus van het vliegtuig netjes het pad
van de bocht blijft volgen, zoals hieron-
der afgebeeld. We willen niet dat de
neus naar links of naar rechts gaat af-
wijken want dat is inefficiënt vliegen. Als
de neus van het pad gaat afwijken, het-

zij te veel naar binnen gedraaid, hetzij
te veel naar buiten, ondervinden we
meer luchtweerstand omdat we niet
meer recht in de wind gaan. Meer drag
dus. En we weten dat in de lucht blijven
het evenwicht is tussen thrust en drag.
Als we die drag ongewild of onbewust
laten toenemen, neemt de lift af. De
neus omhoog brengen dan? Nee, het is
beter het probleem bij de kern aan te
pakken. Je zorgt ervoor dat de neus de
bocht goed volgt. Dan vlieg je een ge-
coördineerde bocht.

Er zijn twee verkeerde situaties waarin
je terecht kan komen: de slipping turn

camberlijn

linkervleugel

rechtervleugel



en de skidding turn. Het is natuurlijk
geen verassing dat je dit gaat corrigeren
met je rudder. Als je niets doet kom je
terecht in een slipping turn, de bovenste
situatie. Als je te veel corrigeert wordt
het een skidding turn. Je ziet hier ook
duidelijk dat door de schuin inkomende
wind het oppervlak dat is bloot gesteld
aan die wind een stuk groter is dan bij
correct vliegen.

Daaronder nog even een plaatje van de
slipping turn, waarbij je onvoldoende of
helemaal niet de neus naar binnen
stuurt. De rechtervleugel met de aileron
naar beneden genereert meer lift door-
dat de vleugel boller is. Meer lift bete-
kent ook meer weerstand. De rechter-
vleugel remt af ten opzichte van de lin-
kervleugel die minder lift genereert door
de omhoog staande aileron. De rechter-
vleugel remt af. Hij blijft als het ware
haken, vandaar de naam HAAKEFFECT.
Bovendien moet de rechtervleugel een
langere weg afleggen in de bocht. We
moeten dus met de rudder de neus naar
binnen gaan sturen om een gecoördi-
neerde bocht te maken. En daarvoor
hebben we een speciaal klokje op het
instrumentenpaneel de turn coordinator:

Links is een coordinated turn. Het balle-
tje staat in het midden. De middelste is
een skidding turn, het balletje staat te
veel naar links en het derde plaatje is
een slipping turn, het balletje staat te

veel naar rechts. Ho, stop, klopt dit wel?
In het vorige plaatje was het toch net
andersom? Klopt, maar dit is een bocht
naar rechts. Vaak doen, het went van-
zelf. Je vindt op de turn coordinator ook
de aanduiding 2 minuten en dat bete-
kent het volgende: Als je een cirkel
vliegt met de vleugel precies op het
streepje met de -L- eronder of aan de
andere kant de -R-, dan vlieg je in 2
minuten precies een cirkel. Dat noemen
we een STANDARD TURN. Die wordt
later als we IFR gaan vliegen, dat is vlie-
gen met slecht zicht alleen op je instru-
menten, erg belangrijk.

Klaar nu? Gas open en stick naar achte-
ren! Eh… nog niet helemaal. Klimmen is
iets heel anders dan lekker op snelheid
vliegen op kruishoogte en ook iets fun-
damenteel anders dan een landing en
misschien nog belangrijker de voorberei-
ding voor je landing de approach oftewel
de nadering. De vlucht bestaat uit een
TAKEOFF, een CLIMB, een CRUISE, een
DESCENT (afdaling), een APPROACH en
dan de LANDING. Allemaal verschillende
onderdelen.

Misschien is de CRUISE wel het eenvou-
digst te begrijpen. Je vliegt op een be-
paalde hoogte met zo nu en dan een
bocht erin en je zorgt dat je op die
hoogte blijft. De thrust, je gashendel,
moet zo afgesteld zijn dat de door de
snelheid van het toestel opgewekte lift
net de zwaartekracht overwint. Dan blijf
je in de lucht. Daarvoor heb je twee in-
strumenten. Ten eerste de gashendel en
ten tweede je trimwiel, een instrument
dat tot de belangrijkste in het vliegtuig
behoort. Je trimt het toestel uit zodat
het volledig in evenwicht is. Daarvoor
moet je je stuurknuppel voelen. Als je
voortdurend druk naar voren moet leve-
ren moet je aan je trimwiel draaien rich-
ting NOSE DOWN totdat je stuurknuppel
neutraal aanvoelt. Dat kan best een tijd-
je duren voor je precies goed zit. De
juiste manier van trimmen is: eerst met

de knuppel zodanig druk uitoefenen tot
je precies goed ligt en dan aan je trim-
wiel draaien. Dan weer je knuppel voe-
len en weer aan je trimwiel draaien. Het
is een precies werkje maar het wordt
een tweede natuur. De slechte methode
is al gaan draaien aan je trimwiel nog
voordat je met de knuppel het vliegtuig

volledig neutraal hebt gezet. Neutraal is
dus hier niet stijgen en niet dalen. Als je
steeds moet trekken aan je stuurknup-
pel trim je andersom natuurlijk. Als je
trim mooi neutraal is kan je de kist met
je wijsvinger vliegen, maar bovendien
een vliegtuig dat niet goed in trim is is
een potentieel gevaarlijk vliegtuig. Hij
kan onberekenbare dingen gaan doen.

CLIMBING OUT verschilt niet zo veel van
de CRUISE. We zorgen alleen dat we
een surplus aan thrust hebben. Dan
hebben we meer lift dan we nodig heb-
ben om de zwaartekracht te overwin-
nen. Helaas zijn we bij een Cessna 172,
het trainingstoestel bij uitstek snel uit-
gepraat met die thrust. Een cruise wordt
ook vaak op maximaal vermogen gevlo-
gen en dan komen we indien we een en
ander goed hebben afgesteld maximaal
op zo een 110 knopen (op zeeniveau).

Coordinated turn Skidding turn Slipping turn



Dat houdt eigenlijk al in dat we bij de
climb genoegen moeten nemen met een
lagere snelheid. Als je het KNEEBOARD
van de Cessna opent zul je twee snelhe-
den tegenkomen: Vx en Vy. Vx gebruik
je als je van een klein veld met bijvoor-
beeld hoge bomen er omheen moet op-
stijgen en zo snel mogelijk hoogte moet
winnen. Met Vy ben je het snelst op een
bepaalde voorgeschreven hoogte. Als de

baan lang genoeg is gebruiken we geen
flaps. Als de baan kort is geven we 10°
flaps.

Ach ja, de flaps. Nou dat is na al die
verhalen over de ailerons en vergroting
van lift en vergroting van weerstand niet
zo moeilijk meer. Op de foto linksonder
staan ze op 30° en dat is hier eigenlijk
veel te vroeg. Dat is gedaan voor deze
afbeelding. Voor de duidelijkheid. Op
30° zet je ze eigenlijk alleen vlak voor
de landing. Want wat gebeurt er als de
flaps worden uitgezet? De lift neemt
behoorlijk toe en dat heb je nodig. Je
wilt zo langzaam mogelijk landen, dat is
beter voor het landingsgestel en voor de
passagiers. Ze remmen ook behoorlijk af
die flaps. Het is dus een gecombineerd
stuk gereedschap. Maar we waren aan
het opstijgen. Laten we maar zeggen
van een kort baantje midden in de bush.
Je zet je flaps op 10° en je gebruikt je
snelheid als indicatie of je snel genoeg
stijgt. Die moet in dit geval iets meer
dan 60 KIAS zijn. KIAS is Knots Indica-
ted Airspeed. Knots zijn knopen en 1
knoop is 1,852 km per uur. In de vliege-
rij gebruiken we tegenwoordig de nauti-
cal mile. Indicated Airspeed is de sne-
heid gemeten door de pitotbuis aan ons
toestel. Die meet het aantal luchtmole-
culen die er tegenaan botsen. Hoe snel-
ler hoe meer luchtmoleculen. Op zee-
niveau is KIAS gelijk aan de snelheid
over de grond. Dus 60 KIAS tot je vrij
bent van de obstakels op de grond en
dan kan je de flaps intrekken. En dan?
Ja, wat je wilt. Standaard is zo een
beetje om met een 600 tot 700 feet per
minute verder te klimmen. Dus de vol-
gende aflevering in deze serie gaat over
de cockpit, de klokken in de cockpit.
Daar krijgen we nu wel behoefte aan.
We zouden wel eens de snelheidsmeter
en de stijg- en daalmeter willen zien.

En nu de afdaling. Dat is niet de neus
naar beneden duwen. We laten de aan-
trekkingskracht van de aarde het werk
doen. De throttle gaat behoorlijk dicht

en dan gaat het toestel een nieuwe
evenwichtssituatie zoeken. Als je het
gas helemaal dicht draait reken er dan
maar op dat je neus flink gaat dumpen.
Is trouwens een oude regel in de vliege-
rij: throttle open, je neus gaat omhoog,
throttle dicht je neus gaat naar bene-
den. Weer een handeling waar je je
stuurknuppel helemaal niet voor nodig
hebt. Waarschijnlijk wil je minder snel
dalen. Je wilt in de approach een mooi
glijpad vliegen en voor de Cessna is die
80 tot 90 knopen met een daalsnelheid
van ongeveer 400 ft/m. Je zet de flaps
op 10°. Dit gedeelte wordt gebruikt om
je vliegtuig in orde te maken voor de
landing, je checklist door te nemen en
om goed voor de baan te komen. Kom
je te laag dan geeft je meer gas, kom je
te hoog dan verminder je gas. Je trim
heb je aan het begin van je approach al
bijgesteld maar een approach en landing
is toch meer iets voor de stuurknuppel
en throttle want daarmee kun je sneller
reageren dan met je trim. Dan ga je
naar 20° flaps en een snelheid van 75
knopen. Voor het laatste stuk, bij een
korte baan, ga je naar flaps 30° en een
snelheid van ongeveer 60 knopen. Er is
over zo een glijpad nog veel meer te
vertellen maar dan moeten we eerst de
werking van PAPI-lichten (en nog meer)
begrijpen. Je ziet ze op de foto: rood
plus wit. Die geven je een indicatie of je
glijpad in orde is en daar ging deze afle-
vering niet over.

Deze aflevering ging over de PRIMARY
FLIGHT CONTROLS, ailerons, elevators
en rudder en over de SECONDARY
FLIGHT CONTROLS, de flaps en de trim-
tabs.
Het vliegtuig is de schitterende Cessna
172 van A2A (AccuSim) waarover vol-
gende keer meer. Ga ook eens naar:
https://a2asimulations.com/store/index.
php?main_page=product_info&products
_id=56

Erik

https://a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=56
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FSTramp
Mooi! Een genot om in te werken.
Het is FSNavigator dat ter ziele is
gegaan met de komst van FSX. Ik
heb in FSNavigator nooit gewerkt
maar wel de verhalen gehoord en nu
ook weer gelezen op de forums.
Nog steeds enthousiaste verhalen
hierover.

Even kort samengevat: Op de ver-
schillende forums waar je uitgebrei-
de meningen kunt vinden over
FSTramp komt één conclusie duide-
lijk naar voren: de flightplanner ont-
breekt in dit programma en is
daardoor zijn aankoopbedrag van
30 euro niet waard. In de oude
FSNavigator zat wel een flightplan-
ner maar zonder SIDs en STARs. In
FSTramp zitten wel SIDs en
STARs. Dus de makers moeten nog
even doorbijten en een flightplanner
maken. Nu moet je nog eerst het
vluchtplan maken in bijvoorbeeld
FSCommander of in Plan-G (con-
verteren naar de FSX flight planner)
terwijl je voor dit bedrag natuurlijk
op zoek bent naar een vervanging
van een van beide planners of liefst
allebei.
Verder: met de proefversie kan je
twintig keer vliegen en dan is het
op. Krenterig. Geef het dan voor



een maand of zo vrij dan kan je
even flink door-experimenteren.
Maar zeker interessant om de ont-
wikkelingen te volgen.
Enno Laverman en Jan Dekker van
FSGG (de GebruikersGroep van
HCC Flightsimulator) hebben een
vertaling gemaakt van de handlei-
ding van acht pagina’s en met hun
toestemming neem ik grotere delen
hieruit over, want die vertaling is
goed.

FSTramp werkt met Windows Vista,
7 of 8. Het kan alleen worden geïn-
stalleerd op een PC waarop ook FSX
of P3Dv2 geïnstalleerd is, en FSX
moet voorzien zijn van de Service
Packs 1 en 2, of het Acceleration
Pack. FSTramp werkt ook als er
geen internetverbinding is.
De kaart van FSTramp is in het pro-
gramma ingebouwd, maar alle ge-
gevens voor navigatie zoals

Navaids, en vliegvelden met run-
ways, taxiways, parkings enz. wor-
den verkregen uit een database die
FSTramp direct na installatie zelf
aanmaakt uit de scenery.cfg van de
simulator.
FSTramp wordt door de simulator
als een Addon gebruikt, en hoeft
dus niet apart te worden opgestart.
De kaarten van FSTramp kunnen
worden weergegeven in meerdere
kleuren, licht of donker, en met of
zonder reliëf en hoogte. Er kunnen 2
kaarten tegelijk worden ingesteld en
gebruikt. (Map1 en Map2). Voor
beide kaarten kan een eigen instel-
ling worden gekozen, bv. de schaal
(zoom), met een vaste locatie ge-
centreerd op een bepaald punt (een
veld, bv.), of juist meebewegend
met het vliegtuig. Ook kan gekozen
worden voor weergave met reliëf of
zonder. Indien gekozen wordt voor
reliëf, dan toont de muisaanwijzer
steeds de hoogte (elevation) op die
plaats. Welke gegevens van een
vliegveld worden getoond, hangt af
van de schaal (hiervoor in- of uit-
zoomen). Alle AI verkeer en Multi-
play vliegtuigen die in FSX actief zijn
(ook schepen), worden op de kaart
getoond. Airline en FlightNumber
kunnen naar keuze al of niet in het
label van een vliegtuig staan, maar
vliegtuigtype, ATC-ID, hoogte en
snelheid zijn altijd zichtbaar. Het
FSTramp venster kan “Docked” of
“Undocked” gebruikt worden. Het
kan dus op een tweede monitor
draaien.

FSTramp heeft als hoofdvenster na-
tuurlijk de kaart. Links van de kaart
staan 2 verticale lijnen, die met de
muis uit elkaar getrokken kunnen

worden. Tussen deze 2 lijnen kun-
nen 2 smalle vensters geopend wor-
den met naar keuze in te stellen:
Avio(nics), Plan, Proc(edures) of AC
(aantal) Deze optie is vooral voor
wie een klein venster wil gebruiken
en toch genoeg ruimte overhouden
voor de kaart.
Links tussen de rand van het hoofd-
venster en de 2 verticale lijnen kan
met de muis een bredere strook
geopend worden met hierin 4 vak-
ken. Dit werkt in het algemeen pret-
tiger.
De eerste afbeelding (openingspagi-
na van dit artikel) laat zien welke
vakken er zijn. Nrs 6, 7, en 8 kun-
nen bijvoorbeeld gesloten worden
om meer ruimte voor de kaart te
geven.
Zoekvenster: van de 4 vakken
links is één vak het zoekvenster.
Van de andere 3 vensters kan de
inhoud gekozen worden met de 3
knoppen erboven. Dit zijn:

Avio: autopilot en radio’s instellen.
Plan: waypoints van het vliegplan,
indien in FSX een plan actief is. (In
FSTramp kan nu nog geen vliegplan
gemaakt worden, dit wordt later
gerealiseerd).
Proc: Wanneer van een veld proce-
dures en circuits zijn opgeslagen
(SIDs, STARs, Appr, en Circ.) dan
worden die hier in vet zichtbaar als
op het veld geklikt is. Procedures,
waypoints en airways kunnen wor-
den bijgewerkt met de AIRAC cycles
van Navigraph.
FSTramp heeft de keuze uit twee
kaarprojecties, de Mercatorprojectie
en de Bolprojectie. Dat vind je niet
vaak.
Links in het Settings menu kan wor-
den aangevinkt welke objecten in de
kaart worden weergegeven.
De zichtbaarheid van waterwegen,
wegen en spoorlijnen met Terrain
display hangt ook van de Zoomfac-
tor af. Verder in dit menu een aantal



keuzes van wat men bij vliegtuigen
wil zien. Dit wijst zich vanzelf.
Alle kaartkleuren kunnen licht of
donker worden gemaakt. Dit kan
constant zo zijn (kies “Static”) of
afhankelijk van de tijd (“Time de-
pendent”). Ook de tijden zijn instel-
baar.
Map 1 en Map 2 Deze knoppen, bo-
venaan links in de kaart laten naar
keuze kaart 1 of kaart 2 zien. (fig.
7) Deze kaarten zijn wat mogelijk-
heden betreft, identiek. Ze kunnen
totaal verschillend ingesteld worden,
en blijven in die toestand bewaard.
Een veel gebruikte mogelijkheid is
om kaart 1 in te stellen op het ge-
bied waarover gevlogen wordt, met

een bewegende kaart die het vlieg-
tuig volgt, of een overzicht van ver-
trekpunt tot de plaats van bestem-
ming.
Kaart 2 wordt dan ingezoomd op de
bestemming, zodat runways, ILS,
taxiways en parkings zichtbaar zijn.
Beide kaarten zijn dan beschikbaar;
met de knoppen, via een hotkey,
(CTRL+6) of via het FSX Add-ons
menu.
Wie met de muis over de kaart be-
weegt, krijgt van ieder object waar
de muis naar wijst een venster met
uitgebreide gegevens van dat ob-
ject. Erg handig is ook, dat het BGL
bestand waar deze gegevens van-
daan komen, er bij staat. Met de

muis op een vliegveld verschijnt een
venster met gegevens over dat veld.
Welke gegevens dat zijn, hangt af
van de schaal waarop ingezoomd is.
Boven schaal 2 n.m. (zoomfactor
256 of lager) is dit een overzicht
met naam, code, runways, radiofre-
quenties, Geogr. positie, “Fly to”
afstand, heading en tijd, en de
naam van het scenery (BGL) be-
stand. Bij verder inzoomen worden
runways, en vanaf zoom 2048 ook
taxiways en parkings zichtbaar, en
ook daar geeft het muisvenster weer
info. “Extended elevation data” on-
deraan geeft aan dat deze gegevens
geladen zijn (apart te downloaden).
Als de muis op een airport staat, en
het infovenster van dat veld laat
zien, en van dat veld procedures zijn
opgeslagen, dan worden na een klik
op “List procedures” deze procedu-
res getoond (Approaches, SIDs,
STARs en Circuits). In het venster
Proc. staan (voor zover aanwezig)
vet: SIDs, STARs, APPRs , en CIRCs.
Deze lijsten kunnen met een dubbel-
klik worden geopend. Elke procedu-

renaam kan met een klik op het
kruisje de afzonderlijke procedures
laten zien. Een klik op de procedure
zelf maakt deze zichtbaar op de
kaart. Ook wordt een tekstversie
zichtbaar.

 Kaart, alternatief kleurschema, met terrain



VFR piloten kunnen ieder gewenst
circuit op de kaart krijgen, maar
lang niet alle circuits zijn toege-
staan! Per landingsbaan is steeds
het bovenste circuit hetgene dat in
de scenerybestanden (AFCADs) als
standaard staat aangegeven.
Flightplan From Here. Met de muis
op een waypoint van het Plan ven-
ster, kan deze optie gekozen worden
om het vliegtuig het Flight Plan te
laten vliegen vanaf dat punt (een

welkome aanvulling op de FSX Flight
Planner!).

Met dank aan Enno Laverman (Ik
kreeg net van hem door dat versie
6.0 eraan komt met een flightplan-
ner) en Jan Dekker. Dit artikel in
de Notam is nog geen vier pagina’s
en hun handleiding acht. Dus in
hun handleiding staat twee maal zo
veel. Nou eigenlijk nog wel meer.

Er bestaat ook een Engelse en
Duitse versie waarin je nog meer
vindt. Ga voor de Nederlandse
handleiding naar:
http://www.fsgg.nl/handleidingen/FS
Tramp54_Snelstart_NL.pdf
En ga naar: http://www.fstramp.com/

Erik

Klikken met de rechtermuisknop geeft
verrassend veel mogelijkheden.

http://www.fsgg.nl/handleidingen/FSTramp54_Snelstart_NL.pdf
http://www.fsgg.nl/handleidingen/FSTramp54_Snelstart_NL.pdf
http://www.fstramp.com/


FSWidgets is geen programma. FSWidgets is een
systeem. En ze hebben hun zaken goed op een
rijtje. Toen indertijd Plan-G verscheen was ik een
gelukkig mens, want vliegen op Google Maps
met een GA-kist was toch wel het mooiste. En
verder wat Plan-G betreft: petje af, want het is
nog gratis ook. En des te groter mijn teleurstel-
ling toen Plan-G moest overgaan naar Open
Street Maps. Het mooie was er van af en ik heb
de indruk dat het allemaal veel trager geworden
is. De opbouw van het beeld bedoel ik dan. FS-
Commander heeft het dan maar makkelijk. Daar
zit nauwelijks een map in, alleen een paar con-
touren. Maar dat is dan ook voor de airliners.

Op zoek dus naar een vervanging van Plan-G. FS-
Widgets levert die en levert nog veel meer. Als ik
het goed inschat denk ik dat FSWidgets is begon-
nen met de Electronic Flight Bag. Dat was op een
gegeven moment bijzonder in, een EFB. Weg met
je grote pilotenkoffer, we gaan over op de I-Pad
(of substituut).
Maar eerst over het systeem want daar ligt toch
de grote kracht van FSWidgets. Dat bestaat uit
een Electronic Flight Bag, een moving map geba-
seerd op Google Maps waarbij je de HD (High De-
finition) of de gewone kunt gebruiken, een
supermakkelijke maar eenvoudige flightplanner
die de frustrerende flightplanner van FSX ver-
vangt, een speciaal klein programmaatje die de

slew-functie in FSX vervangt en uitbreidt en voor-
al ook een hulp is bij het taxieën en een Airview
programma, waar luchthaven-plattegronden op
staan aangevuld met een ground-proximity war-
ning chart, dus een kaart met het hoogteprofiel
in je directie omgeving, in 2D en in 3D, luchtha-
ven-gegevens, eh, eh, nou ja laten we de verschil-
lende onderdelen maar even apart gaan bekijken
want anders zie je tussen de bomen het bos niet
meer. Uit de plaatjes hierboven valt af te leiden
dat je verschillende programma’s ook op je iPad
kunt zetten of op een Android machine (of op
een laptop) en dat alles aan elkaar gekoppeld
wordt. Dus ervan uitgaande dat je FSX (of X-Pla-
ne) al gespreid draait over drie schermen (pano-

heeft ze allemaal op een rijtje



rama view) kost het geen moeite om daarna je
beeldschermen uit te breiden tot, nou zeg eens
wat, zes schermen en dat geeft je natuurlijk een
professioneel gevoel. Dat verlangt ook professio-
naliteit in het koppelen van alle computers via je
netwerk (of via internet) en daar lopen nu juist de
meeste pogingen schipbreuk want de woorden
netwerk en rampgebied zijn eigenlijk gelijke be-
grippen.

En dat is wat de makers van FSWidgets voor ogen
staat: je helpen en blijven helpen bij het opzetten
van de netwerkconstructies. Zij hebben gekozen
voor SimConnect voor al die netwerklinks en niet
voor FSUIPC, want als ik alle beschrijvingen door
de jaren heen goed begrijp werkt SimConnect
toch efficiënter dan FSUIPC. Maar SimConnect is
lastig. Daarom leveren zij verschillende gratis pro-
grammaatjes die de koppeling met je tweede (en
derde) machine in één keer regelt of in elk geval
sterk vereenvoudigt. Het is vrij logisch dat, als
Simconnect een IP-adres van je FSX-machine no-
dig heeft, dat je dit dan zelf in de betreffende file
moet invoeren. FSWidgets wijst je dan de weg.
Waar de file staat en wat je moet invoeren op
welke plek. Ze doen dat met heldere, overzichte-
lijke handleidingen met goede afbeeldingen die

geen straf zijn om door te lezen. Ja als lezen op
zich een straf voor je is, begin er dan niet aan. Al-
les in het Engels natuurlijk. Het is niet anders.
Vele van ons zullen liever kiezen voor een een-
voudiger opstelling: een mooi groot scherm voor

de Flight Sim zelf en een tweede scherm voor bij-
voorbeeld bepaalde klokken, een moving map,
enz. De FSWidget screens kunnen naar dit twee-
de scherm geschoven worden en zo ben je van al
dat netwerkgedoe af. Maar toch, als je er een-
maal de smaak van te pakken hebt, van onderde-
len op een andere machine draaien, dan…  En
dan heb je aan FSWidgets een goede begeleider.
Standaard wordt bij de programma’s een link
naar hun forumsites geleverd en zoals je weet
kan je vaak oplossingen voor problemen op de
forums vinden. En verder: Als je vast komt te zit-
ten stuur je een mail. Gegarandeerd dat je ant-
woord krijgt. Nog niet meteen het juiste ant-
woord misschien, want elke computer is weer an-
ders en niet iedereen heeft meteen door in welke
richting de oplossing ligt, maar Fermin Fernandez
de ontwikkelaar van deze software, die je meest-
al te woord staat, is niet eerder tevreden dan dat
het probleem is opgelost. Dus heldere handleidin-
gen en goede nazorg.

De Electronic Flight Bag, of EFB. Ik heb je vast
lekker gemaakt met wat afbeeldingen. Wat je er
niet in stopt, in je pilotentas je EFB, kan je er ook
niet uithalen. Approach Plates bijvoorbeeld. Je
denkt toch niet dat FSWidgets de EFB levert met



alle approach plates van de wereld? Hoeveel zijn
dat er? 70.000? Ik weet het niet. Jawel, er zijn
programma’s die SIDs en STARs ingebouwd mee-
leveren (na het opzetten van een database) zoals
FSCommander en dat is fijn werken, ook al is het
werken met de cryptische beschrijving van de ap-
proaches in FSCommander soms wel een hoofd-
breker. FSWidgets kiest voor de orthodoxe
methode. Je vliegt GA (General Aviation, de klei-
nere vliegtuigen) en als je te weinig zicht hebt en
echt moet navigeren, dan navigeer je op de ba-
kens. En voor de nadering van een vliegveld ge-
bruik je de approach plates, die je van tevoren
aandachtig hebt bestudeerd. Hoe ging dat ook al
weer? Op onze website kan je dertien vertalingen
vinden van Peter Stark van PC-Pilot over IFR vlie-
gen, dus vliegen op bakens en over approach
plates, SIDs en STARs en nog veel meer. Ga even
naar https://flightsimzeeland.wordpress.com/  als
je nieuwsgierig bent geworden en dan naar de
pagina ARCHIEF.
Old school vliegen dus. Te min? Vergeet niet dat
alle airlinerpiloten ook deze fase moeten leren
voor ze verder mogen. Je kunt die approach
plates in de EFB invoeren en dan zijn ze altijd di-
rect bij de hand. Maar ook checklists, de piloten-
handboeken (POH) zeg maar de gebruiksaanwij-
zing voor een bepaald vliegtuig en nog wel wat
meer. Die documenten moet je zelf in de EFB zet-
ten, maar dat is niet moeilijk.
Wat zit er nog meer in? Weerpagina’s bijvoor-
beeld. Er worden een paar weerpagina’s meege-
leverd en die pagina’s kan je zelf uitbreiden.
Gewoon de URL invoeren.
Een moving map. Een van de belangrijkste din-
gen. Op het plaatje hiernaast staan we op Inns-
bruck, de luchthaven met die moeilijke nadering.

De map is hier de oude vertrouwde Google map
waarop het zo fijn vliegen is. De standaard Goog-
le Map wordt gratis meegeleverd. Er is een keus
uit verschillende andere kaarten waaronder bij-

voorbeeld voor de US de ouderwetse VFR kaar-
ten die zo moeilijk te lezen zijn omdat vroeger
alles in zo een kaart samengebracht moest wor-
den toen we nog geen iPad hadden met kaarten
waar bijvoorbeeld de bakens in een uitschakelba-
re overlay werden ondergebracht. Toch leuk om
daar eens op te vliegen. Kost wel geld, het uit-
breiden van je kaartenpakket. Maar boeiend.
Je complete vluchtplan in FSX is zonder moeite
naar voren te halen. Ga vooral even op op hun
website snuffelen, daarin staat meer informatie
dan in dit artikel. Ik heb zelf geen iPad en wil hem
ook niet voorlopig (je loopt het gevaar dat je dat
ding overal mee naar toe sleept, bijvoorbeeld je
schoonmoeder, en dat zij sinds je dat ding hebt
alleen nog maar je kruin ziet) maar als het je wel
gelukt is om een dergelijke aanschaf thuis als ‘vol-
strekt logisch’ te kwalificeren dan kan je met de-
ze EFB nu toch even laten zien wat een fantas-
tisch ding die iPad eigenlijk wel is. In de kop van
dit artikel heb je al gezien dat de EFB er is voor de
iPad en ook voor Android tablets.

GMapHD voor Windows: die ik inmiddels heb
aangeschaft want ik ben een kaartenfreak. Het
verlies van de Google Map in Plan-G was een har-
de voor mij. GMapHD heeft dat voor mij opgelost.
Die draait op mijn laptop maar dan op een extra
groter scherm aan de laptop gekoppeld (ja ik ben
ook met één schermpje begonnen) en ik ben er
gek op, op GMapHD. Meestal draait die in de
kaartvariant Satellite Hybrid. Dat zijn dus sateliet-
opnamen met de wegen en plaatsnamen erin
weergegeven. Vliegen over de Alpen is op die ma-
nier spectaculair maar nog veel mooier is vliegen
over de Nederlandse Wadden, tenminste als je
NL2000 erin hebt staan. NL2000 geeft je een

https://flightsimzeeland.wordpress.com/


mooi beeld van de zandplaten en stroomgeulen
en dat vind je precies zo terug op de Google Sate-
lite kaart. Ik wil niet anders meer. De Satelite Hy-
brid kaart is voor mij de meest gebruikte variant
onder het hoofdstuk MAPS. MAPS is de kaart-
weergave. Een andere kaartweergave die ik ge-
bruik is Pale Blue dat mij een prachtig overzichte-
lijk beeld levert van bijvoorbeeld de luchthaven
met taxiways enz. Overschakelen van de ene
naar de andere map gaat eenvoudig. In totaal zijn
er vijftien soorten weergave waaronder bijvoor-
beeld een ’radar’-weergave en een nachtweerga-
ve. En dan heb je de keuze uit verschillende
kaartsoorten: US-sectional bijvoorbeeld of een
vergelijkbaar iets voor Europa. Die voor Europa
zijn gewoon oude luchtvaartkaarten die fotogra-
fisch zijn overgenomen. Als je goed kijkt zie je
nog de vouwen in de kaart. Een opsomming ge-
ven van dit alles is een beetje onzinnig. Je kunt
alle varianten bekijken omdat van elk programma

Texel



een gratis demo beschikbaar is waarin je uitge-
breid kunt grasduinen. Die demo’s hebben na-
tuurlijk beperkingen. Bij de EFB en het
AIRVIEW-programma zit er een tijdslimiet inge-
bouwd, bij andere programma’s is de regio waar-
binnen je kunt vliegen beperkt. Maar je kunt de
demo’s zo vaak opstarten als je wilt. En je kunt
ook als je nog niets gekocht hebt je vragen afvu-
ren op FSWidgets. Zij willen gewoon geen teleur-
gestelde klanten.

QuickPlan for Windows (en voor iPad en An-
droid). Met QuickPlan maak je vluchtplannen en
dat gaat bijzonder snel. Geen gepeuter meer met
het verschuiven van je track in dat kleine venster
van FSX. Dit is riant. Het gaat ook sneller dan in
Plan-G omdat je minder pop-up schermen tegen-
komt. En je bent niet gebonden aan VORs, NDBs
of intersections. Je kunt willekeurig waar klikken
en daar een customer waypoint van maken net
zoals in Plan-G. Plan-G vraagt je dan een naam te
geven aan deze waypoint, QuickPlan doet dit
zelf. Werkt dus iets sneller.
Eigenlijk was QuickPlan ontworpen voor bush fly-
ing waar je veelvuldig gebruik maakt van onoffi-
ciële waypoints. Voor de officiële waypoints heb
je een tweede programma nodig namelijk Navaid
Data. Dit Navaid Data werkt ook samen met an-
dere programma’s. Het is dus niet alleen voor
QuickPlan. Navaid Data en ook verschillende
kaartprogramma’s werken vanuit de Cloud, het-
geen wil zeggen dat je geen grote database op je
harde schijf krijgt maar dat dit elke keer vanuit de
Cloud wordt gedownload. Geen problemen dus
ook meer met updates.
Bij een nieuw aangemaakt vluchtplan wordt tege-
lijk een hoogte-profiel gemaakt dat je hier rechts
ziet. Helaas wordt dit niet bewaard bij het saven

van je vluchtplan en kun je het later niet meer op-
roepen. Een aantekening maken van dit hoogte-
profiel dus.
QuickPlan is snel en intuïtief en toch meer be-
doeld voor GA-vliegen. Maar voor de airliners
hebben wij FSCommander nietwaar. Het zijn
geen concurrenten van elkaar. Voor je SIDs en

STARs heb je de officiële
kaarten nodig zoals al eer-
der gesteld, bijvoorbeeld
van Navigragh of van Sim-
Plates X Ultra, of gewoon
zoeken op internet. Ik zei
het al: gewoon old school
vliegen. Hiernaast het
vluchtplan weergegeven in
een lijst van waypoints.

SlewAssist for FSX is een
kleiner programma dat het
soms wat onnauwkeurig te
bedienen SLEW-commando
in FSX heeft geperfectio-
neerd. Je kunt hiermee met
de muis het vliegtuig ver-
plaatsen als FSX in slew
mode staat, maar ook in
pause mode en in flightmo-
de. Je kunt het vliegtuig
verplaatsen vanaf een an-
dere computer die in je
LAN is opgenomen maar
ook via internet door een
computer ver weg. Het ver-
plaatsen kan heel precies gebeuren met verschil-
lende units, zoals mm, cm, m, km, inches, feet,
yards, enz., enz. Een geografische positie kan ook
en nog veel meer. Toepassingen? Vele: accuraat
opmeten van een bepaalde scenery, stall training
door het vliegtuig steeds op een bepaa;de plaats
neer te zetten met dezelde pitch, bank en roll an-
gles, tijdens het vliegen een plotselinge verande-
ring aanbrengen doordat je anders echt tegen die
bergwand aanvliegt, hulp bij taxiën, vliegtuig om
zijn as draaien. Ik heb het programma zelf niet



geprobeerd dus ik verwijs je graag naar hun web-
site voor verdere studie.

FSWidgets AirView is een apart kastje op je
scherm dat je gedetailleerde informatie geeft
over hoe je positie is ten opzichte van de omge-
ving. Dat kan een 3D visualisatie van het terrein
zijn met hoogte-coderingen, of een 2D hoogte-
profiel, vliegen in het donker dus. Het geeft je in-
formatie over je luchthaven, runways en taxi-
ways,  frequentiegegevens, je vluchtplan, lucht-
vaartkaarten, tracks en navigatiegegevens inclu-

sief airways, fixes en bakens. Ik heb wel gevlogen
met het programma maar niet erg lang dus ik ben
nog geen ervaringsdeskundige. Je zult het zelf
moeten uitvinden. Je kunt een demoversie down-
loaden die volledig werkt gedurende 15 minuten.
Daarna moet je FSX opnieuw opstarten. En dat
kan zo vaak als je zelf wilt. Vandaar dat ik verder
alleen maar plaatjes geef van dit programma.

Genoeg over FSWidgets. Zes pagina’s beschrij-
ving moet toch voldoende zijn. Maar zoals ik al
zei: FSWidgets is geen programma, maar een sy-
steem waarbij iPad, Android-machines en ook je
mobiele telefoon geïntegreerd kunnen draaien.
Daarvoor zijn dus ingewikkelde koppelingen no-
dig. FSWidgets levert al deze verbindingspro-
grammaatjes gratis bij. En natuurlijk moet je dan
zelf nog wel wat invoeren in die programmaatjes.
Netwerken is ingewikkelde materie. Het is niet
anders.
Ik heb uitgebreid de forums bekeken want dat
zijn toch de pagina’s waar mensen met hun pro-
blemen terecht komen (bij de programma’s wor-
den de link van de forums geleverd) en ik ben
onder de indruk van de geduldige en gedetailleer-
de wijze waarop Fermin Fernandez zijn klanten
verder helpt. Service dus!

De prijs? Laat ik het zo zeggen: een hobby mag
wat kosten nietwaar? En het houd je van de
straat dus op die manier bespaar je geld. Boven-
dien, de begeleiding die zo een systeem vraagt,
daar gaan vele, vele uren inzitten. Ga naar:

http://fswidgets.com/shop/product_info.php?cPa
th=22&products_id=59

En ga snuffelen.
Erik.

http://fswidgets.com/shop/product_info.php?cPath=22&products_id=59
http://fswidgets.com/shop/product_info.php?cPath=22&products_id=59


Majestic Software Dash 8 Q400 - PRO Edition

Voor de echte verslaafden onder ons is er weer een oplossing en die kost maar
75 euro. De Pro Edition van de 8 Q400 is uit en dat hebben de meesten van
ons al lang vernomen. En toch geef ik nog even de link naar een filmpje van
een landing met alles weergegeven op de HUD. Geen autoland want dat doet
de Dash niet. Je volgt de twee cirkeltjes op de HUD en zorgt dat het vogeltje
in het kooitje wordt gevangen. Hoe zat dat ook weer? Ga even naar onze site
naar de vertaling van het artikel van Jane Whittaker over de HUD van de 737
NGX : https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/pmdg-737ngx-hgs.pdf

En hier kan je het filmpje van de Dash vinden.
http://www.justflight.com/product/dash-8-q400-pro-edition-fsx-
download?utm_medium=email&utm_campaign=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+E
dition+now+on+sale&utm_content=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+
on+sale+CID_bb69afad55e666845d40a42822744ecb&utm_source=cm

Wat zie je daar dan? Niets! Grijze soep tot vlak voor de touch down. En je
moet nog zelf sturen in tegenstelling tot de 737. Veel leuker. Ach en dan het
geluid van de turboprops. Ik heb hier thuis al overleg gevoerd. We zien wel.

Pilotenpost 64
De een na laatste Pilotenpost. Joost maakt een verlanglijst voor Sinter-
klaas speciaal voor flightsimmers. Altijd leuk werk.

De prijzen zijn naar boven toe afgerond wanneer het dollarprijzen betreft.
ORBX global: 99,95 AUD c.a. € 66,00 PMDG 737 [P3D] $ 89,99 c.a €
84,- Majestic Q400 € 49,95 Majest Q400 pro upgrade €25,- Active
Sky Next € 36,29 OPUSFSI $ 44,95 c.a € 41,84 Rex Texture direct +
soft clouds €37,95 Alabeo C404 $ 34,95 c.a €33,- A2A Piper Coman-
che $49,99 ~ € 47,- Carenado PA Malibu $37,59 €35,- Just Flight Fok-
ker F27 €30,95 P3D Academic / Professional €56,31 / € 186,90

Inderdaad is dit toch wel het minimum waarover je zou moeten beschik-
ken.

En verder? Fransen maken veel bijzonder fraaie scenery software en Joost
geeft een paar websites. Ziet er fraai uit en je hoeft niet echt de Franse
taal te kennen. Een aanrader.

Het nieuwe speciaal vervaardigde toestenbord voor FSX met verlichte toet-
sen en bij alle knoppen vermeld de functie die hij in FSX heeft. Kan je dus
helemaal in het donker gaan vliegen.

Een kort commentaar over de C4040 Titan van Alabeo. Fraaie kist

Een kort stukje over weerprogramma’s: REX wolkenprogramma, Active
Sky Next en Opus FSI.

Iedereen weet natuurlijk hoe hij de Pilotenpost moet binnenhalen:

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

Log in en type in het searchvak:
pilotenpost64

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/pmdg-737ngx-hgs.pdf
http://www.justflight.com/product/dash-8-q400-pro-edition-fsx-download?utm_medium=email&utm_campaign=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale&utm_content=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale+CID_bb69afad55e666845d40a42822744ecb&utm_source=cm
http://www.justflight.com/product/dash-8-q400-pro-edition-fsx-download?utm_medium=email&utm_campaign=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale&utm_content=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale+CID_bb69afad55e666845d40a42822744ecb&utm_source=cm
http://www.justflight.com/product/dash-8-q400-pro-edition-fsx-download?utm_medium=email&utm_campaign=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale&utm_content=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale+CID_bb69afad55e666845d40a42822744ecb&utm_source=cm
http://www.justflight.com/product/dash-8-q400-pro-edition-fsx-download?utm_medium=email&utm_campaign=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale&utm_content=Majestic+Software+Dash+8+Q400+PRO+Edition+now+on+sale+CID_bb69afad55e666845d40a42822744ecb&utm_source=cm
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
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