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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

THE QUEEN OF THE
SKIES RETURNS!

747-400 V2 is uitgebracht door
iFly. Nog steeds het mooiste
vliegtuig in het oog van velen.
Een indrukwekkend stukje
software. Naar aanleiding van
een artikel in de PC-Pilot nr.
100.

hcc zeeland!

De cockpit
Het logische vervolg in de serie
‘basiskennis’. Inmiddels alweer
aflevering vijf in deze serie die
ik met plezier in elkaar zet.
Waarom? Omdat ikzelf weer
helemaal op herhaling moet.
Er waren toch een aantal za-
ken een beetje verroest.

EEN KAARTEN-
MANIAK
GoogleHD-kaarten (Google-
MapsHD) voegt een nieuwe di-
mensie toe aan je bestaan als
flight simmer. Wat je mist in de
flighsim is je contact met, je ge-
voel voor de omgeving. Met
Google HD-kaarten op een
apart groot scherm wordt dat
voor een belangrijk gedeelte
goed gemaakt. Een approach op
LYTV in Montenegro. Geen ge-
makkelijke approach. Wel mooi.

Pilotenpost 65, de laatste

Afsluiting van een tijdperk. Alle-
maal gelezen en bewaard. Nu zou
er eigenlijk een soort index ge-
maakt moeten worden van dit in-
drukwekkende stukje werk.

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van 17 december j.l. In
's Heer Arendskerke
"Nou, dat wordt een rustige avond" dacht ik de niet geheel gevulde zaal overziend.
We misten ook Erik's aanwezigheid. En meestal begint de vragenronde wat aarze-
lend. Nou, de vraag van Ko knalde er wel even in. "Hoe zit het nu met de HCC
Zeeland site?". Daar sta je dan als voorzitter van een computervereniging waarvan
de site gehackt is. En we waren er toch al niet zo gelukkig mee. Waar we wel blij
mee zijn is onze eigen website van 'Flight Sim Zeeland', dat beschouwen we als
onze nieuwe naam. Eigenlijk zijn we een werkgroep FS in de regio Zeeland, maar
FSZ klinkt wel wat eigentijdser.
Jaap kwam met een vraag over de kaart in de GPS500. Die er dus niet is bij hem.
Jaap vliegt via Steam en we vermoeden dat de verbinding daarmee niet toereikend
is om de kaart te updaten. Althans, dat was de slimme conclusie van Carlo. Jaap
gaat het eens uitproberen door zonder Steamverbinding een vlucht te vervolgen en
kijken wat er gebeurt.
Ko ontvouwde wat plannen voor de mp's. Een al eerder geuite wens werd gehono-
reerd: de GA vluchten worden minder strak aan ATC gebonden. Wat niet wil zeg-
gen dat hen vanaf nu wildwest is; er is nog steeds zoiets als een meldplicht voor
circuit en dat mag in alle talen zolang je maar duidelijk bent voor de anderen die
daar vliegen. We hopen door het loslaten van het strakke ATC protocol weer méér
vliegers in de GA mp's te begroeten.
Voor de Airlinervluchten gaat Ko putten uit een bestaande serie die in Duitsland
speelt. Piet gaat hierin weer meedoen dus zijn we verzekerd van goede begelei-
ding.
Jan Kerkhove  en NL2000 gaan nog niet goed samen. En hij is niet de enige die
opziet tegen de door NL2000 gehanteerde installatieprocedure. We gaan dat in de
volgende GA avond eens bekijken. Overigens werkt NL2000 niet in Steam. Ook de
FSInn wil niet zo soepel in Steam. Experimenten met het zelf inbakken van Modu-
les map is niet erg succesvol. Het is wel een teken aan de wand dat men liever
Steam vliegt met al z'n beperkingen dan het instabiele FSX.
Carlo liet ons de versie 3 van P3D zien. Het is duidelijk dat P3D al ver is uitgeste-
gen boven FSX. Alles werkt, ook NL2000 dat zelfs een update heeft gekregen
waardoor EHMZ er weer in staat!  Het geheugenbeheer is aanzienlijk verbeterd en
'licht en donker' zijn uiterst goed geregeld. Om het geheugengebruik te kunnen
volgen is er een handig trucje dat Carlo ons demonstreerde. Zie
plaatje!
Als bonus heeft nu ook de avatar zijn intrede gedaan
in P3D. Alweer een oude wens van mij die werkelijk-
heid wordt. Nog wat beperkt, maar als je in mp's
aangekomen op het platform uit het toestel kunt
stappen en elkaar ziet lopen komen we al in de buurt
van bekende online games. De avatar vervangt ook
de ORBX Bob die als mallotig wagentje door het land-
schap kon rijden. De ava loopt, rent en zwemt zelfs!
Voor mij voldoende reden om na 2.5 nu 3 aan te
schaffen.
De afterglow was in de bar met soep en gluhwein.
Jaja, we doen niet minder.
Ron.

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 7 januari j.l. In
's Heer Arendskerke
Ron kwam met een nieuw idee. En na enig inzinken dacht je, dat is een goed idee.
Wij hebben nog oudere cursussen liggen over de Boeing 737(NG) en waarom star-
ten we niet voor het airliner-gebeuren een cursusje op over de Boeing 737 NG.
Want velen van ons hebben die oude cursus nog liggen. En ook nog een iets oude-
re variant van de PMDG 737 of van iFly. Ook geen klein spul. En je zou zelfs nog in
FS9 kunnen meevliegen. Maar we hebben het dus niet over de default 737 van
FSX. Het gaat om de systemen in het vliegtuig en de default uitvoering ontbreekt
systemen. Concreet vraagt Ron of we de volgende airliner bijeenkomst met een
‘les 1’ op tafel kunnen komen. En dat mag best de les 1 van Peter vd Meule zijn
(de oudere cursus). Ook prima, als we maar aan de slag gaan. En als niemand met
iets komt? Kunnen we dan maar niet beter stoppen met de club? Nou nee, natuur-
lijk niet want dan missen we ons uitje. En dan missen we de mogelijkheid om onze
klaagzang aan te heffen wat voor problemen we nu weer zijn tegengekomen (ik
plak ze even allemaal aan elkaar): Teamspeak 3. Problemen! Maar je hebt geen
grond om te mopperen als Dirk besluit om zijn oude ter ziele  gegaande server weg
te doen en dan maar meteen naar de nieuwere versie van Teamspeak 3 over te
stappen. Kreten uit de vergadering: Vroeger maakte Ko dan een presentatie hoe je
een en ander moet installeren. Tsja, dat heeft Ko nu niet gedaan. Dus de mopper-
kont had recht op een dergelijke begeleiding? Dus als je een keer de moed hebt
om iets te gaan schrijven teneinde anderen te begeleiden dan ben je verplicht om
dat tot 2050 ook te blijven doen? Zoek het lekker even zelf uit! Of als je het wel is
gelukt om Teamspeak 3 te installeren, maak dan zelf even een mooie presentaties
à la Ko. Bijzonder ergerlijk dat gemopper. FSInn schijnt problemen te hebben met
FSX-Steam en Jaap den Ouden weet daar alles van want hij heeft uren zoet ge-
bracht om het in orde te krijgen. Maar nu moeten we nu niet meteen met honder-
duizend mensen tegelijk hem om raad gaan vragen! Honderdduizend? Er vliegen
twee mensen in Steam. Jan van Liere’s credit card was geplunderd via Pilotshop.
Opletten dus. Roel stelde dat je ook een prepaid creditcard kunt maken, dan gaat
plunderen nooit verder dan het geld dat je hebt ingelegd.
HCC Zeeland heeft een nieuwe website: https://zeeland.hcc.nl/ Oké wat je er ook
van vindt, het is stukken beter dan het was. Eindelijk dan toch. En wij flightsim-
mers staan er ook op en zijn makkelijk te vinden. Maar dan de taalfouten en de

typografische fouten. De moed zinkt mij in de schoenen.
Terwijl onze Ron Konings toch voorzitter is van HCC-
Zeeland. Heeft Ron te weinig overtuigingskracht daar?
Brengt mij op een punt dat wij al een half jaar een eigen
website, ik noem het liever een blog, hebben:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/  en wat inte-
ressant is, op die blog staan groothartig drie doorver-
wijzingen naar de HCC. No problem. Wij zijn onderdeel
van de HCC. Maar een paar maanden geleden stond er
op de oude HCC website nog een link naar onze blog
(website). Die staat er op de nieuwe website niet meer
bij. Aanloopproblemen zegt Ron.

Erik

https://zeeland.hcc.nl/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/


Een rondje om het vliegtuig

De 747-400 V2 is uitgebracht door iFly,
het team achter de populaire 737NG.
Het vliegtuig werd ontwikkeld in dui-
zenden manuren samenwerkend met
captains en engineers. Het pakket dat
beschikbaar is voor FS2004, FSX en
Prepar3D bevat de standaard iFly livery
met drie opties voor de motoren: De
General Electric CF6-80(GE), Rolls-Roy-
ce RB211(RR) en de Pratt & Whitney PW
4056 (PW), inclusief ondersteuning
voor standaard of widescreen monitors.

Ook worden geleverd de British Airways
RR en de Virgin Atlantic GE uitvoerin-
gen, maar het is ook mogelijk aanvullen-
de beschilderingen te downloaden van
de Flight1 website.
Op dit moment omvat het pakket alleen
de passagiersuitvoering maar Flight1
stelt dat een freighterversie later zal
worden toegevoegd.
De buitenkant ontworpen in 3D Studio
Max, vodoet aan een hoge standaard
met high-definition textures , reflecte-
rende oppervlakken en sporen van ge-
bruik rond de flaps en motoren. De

hoofd- en nooduitgang werken ook
evenals de vrachtdeuren. De verdere
voorzieningen zijn inclusief een werken-
de APU (auxiliary power unit), deuren,
besturingsoppervlakken, flaps, spoilers
en een bijzonder gedetailleerd landings-
gestel. Wing flex  werd ook gemodel-
leerd en je kunt de vleugels zien bewe-
gen als je door turbulentie vliegt. De
motoren zijn op hetzelfde gedetailleer-
de niveau gemaakt met roterende ro-
torbladen en duidelijke markering zoals
de randen van de panelen en de popna-
gels.

Flight deck en systemen

Het vliegtuig wordt geleverd met een
gedetailleerd 2D-paneel en virtuele
cockpit met een volledig functionerend
instrumentenpaneel, overheadpaneel,
en centrale console evenals een Flight
Management Computer (FMC) die ook
als pop-up naar voren gehaald kan wor-
den. De aandacht voor detail is superb -
vrijwel elke knop en schakelaar werkt
ook  en de speciaal vervaardigde dis-
plays werken vloeiend en zijn gestoken
scherp. Speciale effecten zoals ruiten-
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wissers en de mogelijkheid om de stuur-
knuppel naar beneden te schuiven voor
een beter zicht op de klokken zijn aan-
wezig.
Het pakket komt met een accurate si-
mulatie van de systemen van het echte
vliegtuig, inclusief drukcabine, elektri-
sche, hydraulische en brandstofsyste-
men. Andere voorzieningen omvatten

realistische drievoudige IRS units met
bronomschakelbare dubbel uitgevoer-
de Air Data Computers  (ADC) en een
driekanaals autopilot met linker en
rechter flight directors, aangevuld met
een auto throttle waarmee je een volle-
dige autoland met flare en roll-out kunt
uitvoeren. De captain en eerste officier
instrumenten werken onafhankelijk in-

clusief de Primary Flight Displays (PFDs)
en Navigatie Displays (NDs). Die laatste
komen met verschillende mode schake-
laars voor PLAN, MAP, VOR en APP
functies. Het Ground Proximity Warning
System (GPWS), geluidswaarschuwin-
gen en traffic waarschuwingen en colli-
sion avoidance systems (TCAS) zijn ook
nagebootst en er kan voor het vliegen

gekozen worden uit de linker- of rech-
terstoel. Het vliegtuig is zelfs met een
werkende weerradar en een waarschu-
wing voor op handen zijnde wind shear
als je Active Sky Next van HiFi Simulati-
on Technologies hebt geïnstalleerd.
De bovenste en onderste ECAS displays
zijn ook gemodelleerd en het is mogelijk
verschillende modes in te stellen zoals

De Boeing 747-400 was een grootscha-
lige upgrade van de 747 familie. Zij was
uitgerust met een reeks van techni-
sche en aerodynaische verbeteringen,
de 6ft (1,8m) winglets meegerekend,
een verbeterde glass cockpit voor een
bemanning van twee, waarmee de
functie van boordwerktuigkundige
verviel, efficiëntere motoren, een gro-
tere brandstofcapaciteit en een groter
vliegbereik. Net zoals bij de 300-serie
strekte het bovendek zich standaard
uit over een grotere lengte. De mai-
dentrip was in april 1988 en het certifi-
caat van de Federal Aviation Admini-
stration (FAA) werd op 9 januari het
jaar daarop afgegeven voordat zij in
commerciële dienst kwam bij de eerste
klant Northwest Airlines.

Dit artikel is een vertaling van het arti-
kel van Richard Benedikz in de PC-Pilot
van november/december van dit jaar,
het jubileumnummer 100. Sommige ar-
tikelen zijn te belangrijk voor de Neder-
landse flightsim-gemeenschap om ze
niet te vertalen. Velen, velen vinden de
747 nog steeds de mooiste. Niet alle
illustraties van het artikel heb ik, we-
gens plaatsgebrek meegenomen. Ik
heb daar een substituut voor proberen
te vinden.

Erik



fuel, hydraulics, cabineluchtdruk, moto-
ren en statuspagina’s die zorgvuldig zijn
gereproduceerd. Volgens hetzelfde
principe werken de FMCs onafhankelijk
van elkaar en kunnen ze apart gepro-
grammeerd worden - het pakket komt
met Navigraph database, zodat je rou-
tes kunt programmeren met
SIDs/STARs/ Approaches daaraan ver-
bonden. Zelfs kosten-index calculaties
voor economy en long range kruissnel-
heden werden ingebracht.
Het overhead paneel is nauwgezet na-
gebouwd en omvat de schakeling van
de verschillende systemen zoals het
elektrische, hydraulische en perslucht
(pressurisation) paneel en het de-icing
systeem. De meeste schakelaars en hen-
dels werken ook evenals het motoren-
brandalarm, instelling van de flaps, ele-
vator, aileron en rudder trim. De nacht-
verlichting is perfect met instrument-
verlichting van achteren.
Het pakket komt met authentiek 3D ste-

reogeluid voor de motoren, gemaakt
door Turbine Sound Studios en je kunt
de cockpit tot leven horen komen als je
door de start-up checklist gaat. Je kunt
bijvoorbeeld de APU tot leven horen ko-
men en daarna de airflow als packs wor-
den ingeschakeld en de motoren in
beweging komen. De knoppen en scha-
kelaars hebben geheel volgens deze ge-
dachte ook hun eigen geluid met de
werkelijke Boeing audio warnings, inclu-
sief de engine en APU fire test war-
nings. De 747 bevat ook een complex
niet-functioneren-model waar je elke
mogelijke fout kunt inbrengen, gepland
of aan het toeval overlatend en dat
geldt voor motoren, landingsgestel, hy-
draulisch systeem, het elektrische en
het brandstofsysteem. Maar een zich
steeds verder opstapelende slijtage en
daardoor disfunctioneren is niet gemo-
delleerd.

Gronddiensten en mogelijkheden



Het pakket beschikt over een plug-in
voor het laden en aanpassen van je
vliegtuig. Het is mogelijk om instellin-
gen vast te leggen zoals realistische ‘op-
lijntijden’ voor IRS, een keuze tussen
cross-bar of single cue flight director of
te kiezen tussen CTR (Cathode Ray Tu-
be) of LCD (Liquid Crystal Display) voor
je schermen in de cockpit.
Het vliegtuig heeft verder honderden
programmeerbare toetstoewijzingen
voor functies zoals autopilot en auto
throttle disconnect - en hier wordt een
betaalde versie van FSUIPC van belang
waarmee je ook de toetstoewijzingen
kunt omzetten naar knoppen op je
throttle en stuurknuppel/stick.
Ground services kan de opdracht wor-
den gegeven een GPU (ground power
unit) aan te sluiten of een compres-
sorunit voor de airconditioning of het
starten van de motoren. Ook een push
back voorziening is aangebracht waar-
mee het mogelijk is de afstand en draai-
hoek in graden op te geven. Andere

voorzieningen zijn een configuratiege-
reedschap waarmee de payload en hoe-
veelheid brandstof wordt gespecifi-
ceerd, maar in FSX kan dit ook gedaan
worden via de FMC.

Installatie en documentatie

De iFly 747-400 wordt aangeboden als
een 687MB download met een automa-
tische installer en een valideringsproce-
dure zoals dat met alle Flight1 software
komt. De setup is recht vooruit; na
downloaden en het in werking zetten
van de executable wordt je gevraagd
om een ordernummer en een licence
key voordat de installer zijn werk gaat
doen. Er is ook een mogelijkheid om de
747 dubbel te installeren: in het oude
FSX en in de Steam Edition. En het is be-
langrijk te checken dat je van FSUIPC de
laatste versie hebt. Voor het opstarten
van FSX maar nadat je het vliegtuig hebt
geïnstalleerd is het belangrijk eerst de
module installer voor de eerste keer te
laten draaien om op die manier de ver-

eiste DLL.XML file in FSX te installeren,
maar dit staat ook duidelijk beschreven
in de installatie-instructies.
Het toestel komt met een uitgebreide
documentatie die bestaat uit verschil-
lende PDF-manuals, inclusief een 513-pa-
gina’s aircraft operating manual met
gedetailleerde beschrijving van het
vliegtuig en de betreffende systemen
en een PDF met een introductie voor
een aantal basis Instrument Flight Rules
(IFR) procedures en lijst met afkortin-
gen. Andere manuals bevatten een tu-
torial flight van London Heathrow naar
San Francisco met instructies hoe je het
vliegtuig moet handelen en hoe je de
FMC moet programmeren, evenals een
kaart van de luchthaven Heathrow met
SIDs en STARs/approach plates voor
San Francisco.

Samengevat

Ofschoon de 747 een behoorlijk inge-
wikkeld vliegtuig is, is de cockpit in die
typische Boeing stijl en moet dus be-

kend overkomen bij gelouterde virtuele
Boeing piloten. Het niveau van automa-
tisering is hoog en levert je een volledi-
ge LNAV en VNAV functie evenals een
autoland functie maar het is natuurlijk
ook mogelijk de kist op het handje te
vliegen. In termen van modellering zijn
de flight dynamics voortreffelijk, de 747
is heel stabiel en het gevoel dat je krijgt
komt dicht bij wat je verwacht van een
toestel van een dergelijke grootte.
De iFly Jets 747-400 high tech is com-
plex en is een prachtige simulatie van
het echte vliegtuig. De rendering is su-
perieur en de systemen zijn tot in detail
weergegeven met een volledig functio-
nerende cockpit. De 747 is een groots
toestel om te vliegen en al jaren een
vaste favoriet bij zijn piloten en het is
iFly uitstekend gelukt de ziel van dit toe-
stel te pakken.
De prijs ligt rond de $60,–

http://www.iflysimsoft.com/ProductsDe
tail.aspx?PID=15

http://www.iflysimsoft.com/ProductsDetail.aspx?PID=15
http://www.iflysimsoft.com/ProductsDetail.aspx?PID=15


Als je pas begint met de Flight Si-
mulator begin je meestal met de
default (standaard) Cessna 172 en
die is helemaal niet beroerd. Boven-
dien, in het begin heb je het veel te
druk met allerlei zaken van ‘de kist
in de lucht houden’ om te gaan let-
ten op eventuele onvolmaaktheden.
Maar als je routine groter wordt
gaan je toch dingen opvallen. Tem-
peratuurmeters bijvoorbeeld die erg
traag reageren op de wisselende
omstandigheden of een nauwelijks
waarneembare verandering in snel-
heid bij verdere afstelling van het
mengsel. De C172 heeft een vaste
propeller zodat je geen verandering
in snelheid kunt zien door een ver-
andering van de stand van de pro-
pellerbladen. Helaas dat is nu
eenmaal zo. Later ga je wat verder
en ga je vliegen met software van
Carenado en Alabeo en ben je al
meteen in het begin plat door de
prachtige detaillering. Dan wil je
niet meer terug naar de default kist.
Maar ook Carenado en Alabeo zijn
niet heilig. Dat wordt je duidelijk als
je gaat vliegen met PMDG (737, Jet-
stream b.v.) en vooral voor de GA-
vliegtuigen: A2A Simulations. Een
wereld gaat voor je open. Alle klok-
ken gaan een echt leven leiden, bij-
voorbeeld de vier kleinere klokken
helemaal links op het instrumenten-
paneel voor temperatuur, oliedruk,
onderdruk voor de aandrijving van
de verschillende ‘girokompas’-on-
derdelen. Je kist komt tot leven. Die
komt nog meer tot leven als je be-
sluit om niet de C172 van A2A aan
te schaffen maar de C182 want dan
heb je ook een verstelbare propel-
ler. En dit alles maakt het allemaal
veel leuker, dus zoals in een van de
vertalingen van de artikelen van Pe-
ter Stark al gesteld: Loop je hele
familie en kennissenkring af voor
een financiële bijdrage in jouw
fonds Cessna A2A Simulations.

Oké, de klokken en de hendels. En ook
de schakelaars en de pedalen. Je kunt
ze indelen in groepen. Ik heb ze daarom
een nummer gegeven in de afbeelding
hiernaast.
Groep 1 is de groep van de zes belang-
rijkste klokken waar we op vliegen. Of
eigenlijk ook weer niet. We vliegen door
naar buiten te kijken. Recht vooruit,
naar links, naar rechts. We oriënteren
ons voortdurend op de omgeving, zodat
we ons bewust zijn van de situatie rond-
om en daar beneden. Dat is situation
awareness. Sorry, Engels is de taal van
de luchtvaart. Dat rondom kijken gaat in
de realiteit veel makkelijker dan bij de
flightsimulator. Toch zijn er voorzienin-
gen voor die drie views in de flightsim.
Zorg dat je die geroutineerd kunt bedie-
nen. De middelste twee klokken hier zijn
de Attitude Indicator of AI die je vertelt
of je met de neus omhoog of omlaag
vliegt en hoeveel graden dat is. Verder
geeft hij aan of je kist naar links of naar
rechts helt en hoeveel graden. Dat is de
klok van het wereldbolletje. Daaronder
zit het girokompas of Heading Indicator
(HI) waarop je kunt zien welke koers je
vliegt. Download anders even het artikel
‘Magnetisch kompas en girokompas’ van
onze website:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/magn-en-girokompas.pdf
Linksboven in deze groep 1 is de snel-
heidsmeter en daar valt nu niet zo veel
aan uit te leggen. Hoe die werkt? Down-
load het artikel ‘De pitotbuis’ van onze
website dan weet je meer:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/pitotbuis.pdf
Dan rechtsboven in deze groep staat de
hoogtemeter. Die heeft twee wijzers. De
lange is voor de hondertallen en de klei-
ne voor de duizendtallen. Op de volgen-
de pagina staat alles groter weergege-
ven en er staan ook een paar voorbeel-
den van die hoogtemeter. Plaatjes ma-
ken meer duidelijk dan praatjes.
Linksonder heb je de turncoördinator die
het je mogelijk maakt om op de juiste
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manier een bocht te vliegen. Meer weten
hierover? Ga naar onze website naar
‘Pitch Roll Yaw’:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/04-pitch-roll-yaw.pdf
En dan hebben we nog rechtsonder in
deze groep de stijg- en daalmeter. Die
geeft aan met hoeveel feet per minute
we stijgen of dalen. Ook een belangrij-
ke, maar minder geschikt om op te vlie-
gen. Ik bedoel, hij reageert een beetje
vertraagd. Als je wilt checken of je
straight and level vliegt (netjes op
koers, niet stijgen of dalen en geen

bochten) dan kijk je naar de meter met
blauw en bruin, de attitude indicator.
Daar houd je de stip precies op de hori-
zon.
Groep 2 is maar één klok maar wel een
belangrijke: je tachometer of de toeren
per minuut die je draait. De Cessna 172
vlieg je vaak op vol vermogen (mag bij
deze Cessna) anders schiet je helemaal
niet op, maar je mag niet over de rode
streep gaan. Een simpele klok waar wei-
nig meer over valt te vertellen. Behalve
als we gaan vliegen, want bij allerlei
delen van de vlucht houden we de ta-
chometer op bepaalde vaste standen. En

die vaste toerentallen ga je je als twee-
de natuur eigen maken. Die tweede
knop is geen knop. Dat ding zit op de
plaats waar normaal de stuurknuppel
zit. Die kan je eraf halen bij de A2A
C172 (Cessna 172) om een beter zicht
op je instrumenten te hebben.

Groep 3 zijn de klok-
ken voor IFR-vliegen,
voor vliegen onder
Instrument Flight
Rules, hier links. Een-
voudiger gezegd: vlie-
gen met slecht zicht
met als hulp de VOR-
en NDB-bakens maar
daar zijn we op dit mo-
ment nog niet aan toe.
De bovenste klok is
gekoppeld aan de
NAV1 radio. Die zie je
op de volgende pagina
en is onderdeel van de
radioconsole en de
tweede klok is gekop-
peld aan NAV2. Met die
twee klokken kan je
peilingen maken en zo
je positie bepalen. Dat
kan ook, gedeeltelijk,
met de derde klok hier
links, de ADF-klok voor
NDB bakens een ouder

systeem van peilen met behulp van de
radio. En daar gaan we het nu nog niet
over hebben want we vliegen voorlopig
onder VFR- (Visual Flight Rules) omstan-
digheden (goed zicht).
Groep 4 zijn de vier kleinere klokken
links op het instrumentenpaneel en na
enige bestudering wordt je al een boel
duidelijk. Het klokje linksboven op dit
paneeltje geeft de hoeveelheid brandstof
weer die in de linker- en rechtertank zit.
Om je kist recht te houden moeten die
hoeveelheden zoveel mogelijk gelijk blij-
ven. Daarvoor zit er op de middenconso-
le in de Cessna een brandstofkraan:
nummer 9, waarmee je dat kunt rege-
len. Is weinig boeiends aan. Piloten ho-

ren niet op hun brandstofmeter te
vertrouwen. Ze gebruiken een peilstok
en vooral ook een brandstofcalculatie,
die ze zorgvuldig bijhouden. Piloten zijn
zorgvuldiger dan autorijders. Hoe zou
dat komen? De brandstofmeters zijn
slechts een indicatie. Rechtsboven zie je
een klokje met EGT. Dat betekent Ex-
haust Gas Temperature. De temperatuur
van de uitlaatgassen. Die vertelt je iets
over de motortemperatuur en over de
verbranding (mengsel). Daarnaast een
wijzertje met Fuel Flow ofwel de hoe-
veelheid brandstof die er doorheen gaat.
Linksonder een metertje met de motor-
temperatuur en ook zie je PRESS staan
en OIL. Zal dus wel oliedruk zijn. H’m,
niet onbelangrijk voor de smering van
een en ander. En dan de laatste klok in
de rechter benedenhoek. Eerst zie je
AMP, dus dat is de staat van de accu,
liever battery in de luchtvaart en als
laatste zie je VAC. Vacuum. Die zorgt
voor een onderdruk waarmee het moge-
lijk gemaakt worden om lucht langs het
‘schoepenrad’ van het girokompas te
voeren zodat dit op hoge toeren blijft
draaien. Voor de attitude indicator (het
wereldbolletje), je belangrijkste instru-
ment wordt ook een soort girokompas-
constructie gebruikt. Als je VAC-meter
slecht nieuws voor je heeft moet je eerst

hoogte 600ft hoogte 1400ft
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even langs de monteur, want dan zou-
den twee belangrijke klokken niet wer-
ken (zie ook magnetisch kompas en
girokompas). Overigens met een Piper
Cub kan je ook prima vliegen en daar zit
geen girokompas en geen attitude indi-
cator in. Wel een hoogtemeter en een
snelheidsmeter.
Groep 5 is de radiostack. Die is behoor-
lijk luxe uitgevoerd. In de Flight Simula-
tor speelt geld geen rol. Wil je een
mooie Cessna? Kan! Wil je een Phenom
300 luxe Bizjet? Kan! Nou ja, voor Sin-
terklaas of zo. Vrienden en kennissen
hebben ook nooit meer problemen om
een cadeautje voor je te vinden.
Van boven naar beneden: Het eerste
paneel met de groene lampjes is het
audiopaneel. Daarmee kan je morsesig-
nalen van een radiobaken hoorbaar ma-
ken, of van een outer marker bij een ILS
landing, maar vooral belangrijk is na-
tuurlijk de communicatie met de toren
of medevliegers. Als het lampje COM1
uit staat kan je ze niet horen. Dat is een
paneel om eens apart te behandelen.
Trouwens ook het apparaat daaronder:
de GPS. Dat is hetzelfde als de TomTom
in je auto maar dan een beetje anders.
De GPS gaan we nog niet gebruiken en
ook de autopilot niet, het onderste deel
van de console. En het is moeilijk om die
niet te gebruiken. Ik ken flightsimmers
die die twee kastjes als eerste hebben
bestudeerd en daarna nooit meer anders
zijn gaan vliegen dan op de autopilot en
de GPS. Dan heb je natuurlijk wel de
Flight Sim, dat prachtige programma
met eeuwigdurende mogelijkheden om

steeds meer te leren over de luchtvaart
gedegradeerd tot een spelletje. Een
soort game eigenlijk. Zeg niet tegen een
serieuze FSX-er dat hij bezig is met een

game. Afhankelijk van de karakterstruc-
tuur van de flightsimmer kan dat goed
of slecht aflopen. Eéntje zijn we nog
vergeten: de squawkbox of transponder.
Dat is het kastje waar je 1200 in ziet
staan. Van de verkeersleiding (ATC of
Air Traffic Control) krijg je een squawk-
code op die je hier moet instellen. Daar-
mee krijgt elk vliegtuig een eigen identi-
teit. Vanuit dat kastje wordt informatie
gezonden naar ATC zodat zij kunnen
zien waar je vliegt. Maar er worden ook
gegevens uit je kist over hoogte en snel-
heid meegezonden. Belangrijk! De code
1200 wordt gebruikt in niet door ATC
gecontroleerde airspaces. Gedurende
taxiën staat je squawkkast op standby.
Hij mag pas aan als je op de startbaan
bent.
Groep 6 omvat verschillende zaken.
Vanaf links: het contactslot met inge-
bouwde starterstand net zoals in je au-
to. Twee hoofdschakelaars, de eerste
voor het koppelen van de battery en de
tweede voor de alternator, de wissel-
stroom generator. In je auto gaat dit
automatisch. In vliegtuigen is het veel
meer de gewoonte dat je je als piloot
bewust bent wat je nu aan of uit zet.
Daarvoor is kennis van je vliegtuig en je
systemen nodig en die moet groeien.
Autofabrikanten hebben dat eigenlijk
liever niet dat je hun auto volledig be-
grijpt en zeker niet als het om CO2-uit-
stoot gaat. Dus een van de redenen om
in een vliegtuig aparte schakelaars te
hebben voor het in- of uitschakelen van
verschillende circuits en systemen, is
dat je gedwongen wordt te begrijpen

hoe het allemaal werkt. Bij auto’s heb je
altijd nog de Wegenwacht nietwaar (bij
een lekke band of zo). Daarom ook
hoofdschakelaars voor de Avionics (je
klokken). Je wilt niet dat deze stroom
trekken als je de startmotor gaat bedie-
nen. Lichten: Beacon (BCN) gaat aan
zodra je in het vliegtuig stapt. Naviga-
tielichten gaan aan als je gaat starten,
strobe- en landingslichten alleen als je
op de start-/landingsbaan bent. Taxi is
duidelijk. Die witte ronde dingen erbo-
ven zijn zekeringen. Dan Panel Lt en
daaronder Glareshield is de verlichting
van je instrumentenpaneel. De zwarte
knop druk je in voor meer gas: je throt-
tle en de rode knop trek je uit voor een
armer mengsel. En dan een hendel voor
je flaps.
Groep 7 zijn je pedalen waarmee je je
rudder bedient maar ook stuurt tijdens
het taxiën. Als je het ene pedaal naar
voren schuift gaat de andere naar achte-
ren. Logisch. De bovenkant van de pe-
dalen zijn je remmen. Die bedien je met
je tenen. Je kunt dus links en rechts
tegelijk remmen maar toch een bocht
maken (liever niet te snel).
‘Groep’ 8 is je trimwiel. Daar gaan we
een volgende keer mee aan de slag om
een mooie tabel te maken voor verschil-
lende fasen van de vlucht. Machtig inte-
ressant? Een beetje taai maar wel heel
nuttig.

1* Het vliegtuig staat hier aan de grond
en helt iets achterover.

Erik
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Een kaartenmaniak, een kaartenfreak, dat
is uw verslaggever. Of het nu oude kaarten
zijn, of de Bosatlas, of luchtvaartkaarten,
allemaal even boeiend. Niet de VFR-kaarten
van Nederland of Duitsland, die doen pijn
aan je ogen.

Sinds enige tijd heb ik de beschikking over Goog-
leHD-kaarten (GoogleMapsHD) en mijn leven is
een nieuwe fase ingegaan. Dat was dus niet teveel
betaald. Vooral de weergave ‘shaded terrain hybrid’
maar ook pale blue: prachtig. Voor shaded terrain
zoals hier links en rechts weergegeven heb je na-
tuurlijk een toepassing nodig, een toepassing in
een berglandschap. Niets mooiers dan de Balkan.
In de PC-Pilot nummer 100 van november/decem-
ber komt een mooie vlucht voor, beschreven door



Chris Frishmuth die eindigt op LYTV, Tivat in
Montenegro en daar gaan wij ons even in verdie-
pen.
Als je als eerste even aandachtig de verschillende
kaarten bekijkt dan wordt je al veel duidelijk. We
vliegen de STAR die begint bij PODGORICA  (POD
2C), dan over waypoint MAMOL (we vlogen op de
213° radiaal outbound naar MAMOL dat op 20nm
van POD ligt, meet het maar na). Baan 32 heeft een
localiser maar geen glide slope. Bovendien is de lo-
caliser offset hetgeen betekent dat je op het aller-
laatst nog een kleine bocht naar links moet maken,
op het handje dus. En als je de kaarten goed be-
kijkt, ook die op de volgende pagina waar de ‘kloof’
zichtbaar is die je induikt naar de baan toe, dan zie
je dat ze bij TIVAT niet veel anders konden doen.
Er zijn wel PAPI-lichten dus eigenlijk is het een ei-
tje. Bij het artikel in Notam 206, ‘On final in de
fjorden’, hebben we ook al een offset landing ge-
maakt en dat luisterde veel nauwer door de rots-
wand links van ons. Bovendien, dat was een steile
afdaling. Maar die zit hier ook. Komend van POD-
CORICA waar we op een hoogte zaten van 10.000ft

dacht je misschien: Ik kan nu stevig gaan dalen
maar helaas, vlak voor de kust zit nog een venijnige
richel waar je met 6000ft overheen moet en meteen
daarna zet je de bocht naar rechts in om de locali-
ser op te pakken. Dat is dus even stevig daalwerk en
stuurwerk en je snelheid onder controle houden.
Geen punt natuurlijk voor de 737-vlieger, daar gaat
alles automatisch. Maar deze vlucht is ook bijzon-
der leuk voor GA-kisten met wat minder automati-
sering aan boord vooropgesteld dat je goed zicht
hebt. Als je gewoon op je VOR-klokken navigeert
(en op de ADF) kan je het precies volgen. Het is al-
leen maar een kwestie van je vliegtuig onder con-
trole hebben. Weet je wel: goed in trim en precies
weten wat je approach-snelheid is voor 10° flaps als
de eerste variant en als tweede belangrijke je ap-

proach-snelheid voor full flaps en wielen uit. Dat is
iets wat je in de praktijk kan uivissen en wat je ook
in de POH (Pilot Operating Handbook) of een an-
dere manual kunt vinden. Erg belangrijk dit te we-
ten als je aan de wat lastiger naderingen gaat
beginnen. En dan hebben we natuurlijk nog het
presentje van deze tocht: de landing op baan 14 met
een mooie draai over de baai van KOTOR die volle-
dig visueel is en waar je je hoogtes en koersen pre-
cies moet weten. Onbegrijpelijk dat de bewoners
nog niet geklaagd hebben over geluidsoverlast.
Maar er komen regelmatig grote jets uit Moskou
waar altijd een heleboel mensen uit komen vallen
en geld gaan uitgeven (nu nog steeds?), dus mis-
schien vergoedt dat veel. Laten we de approach en
ook de gehele vlucht nog even doornemen.

32 14



Je kunt deze vlucht als airliner vliegen maar ook als
GA. Als airliner zou je dan kunnen vertrekken van
Budapest via Belgrado en als GA van Belgrado. Ik
laat het gaarne aan de piloot over om voor beide
mogelijkheden een vluchtplan uit te denken. In elk
geval is je aanvliegpunt voor TIVAT dan de POD-
GORICA VOR (113.0), voor beide banen. En dan
vlieg je over het woeste berglandschap heen waar
het ons om te doen was. Geeft FSCommander nog
andere mogelijkheden?  Jawel, maar eigenlijk al-
leen de STARs die beginnen met POD voldoen en
dan heeft POD2C de voorkeur omdat je bij deze de
meeste ruimte hebt om je hoogte kwijt te raken.
Dat wordt dan een approach via MAMOL.
We hadden al geconstateerd dat we over PODGO-
RICA heen vliegen op een hoogte van 10.000ft om
daarna af te dalen naar 6.000ft richting MAMOL
op de 213° radiaal outbound van PODGORICA.
Hier rechtsboven de approach plate.
Voorbij MAMOL maak je een scherpe draai naar
rechts om de localizer op te pakken die een richting

heeft van 336° en daal je tegelijkertijd naar 4000ft.
Tot GOSUT blijf je op 4000ft en daarna ga je door
met de afdaling. Op de NDB TAZ (frequentie 345)
moet je al op 2300ft zitten dus vroegtijdig je wielen
uit en begin vroeg met je flaps (+ spoilers?). En zet
je ADF van te voren op de frequentie van TAZ, dat

helpt. De gang moet eruit. De localizer (TIV 111.3)
die je natuurlijk tijdig als stanby frequentie in je
VOR1 had gezet heeft een DME. Gelukkig maar, die
gaan we straks bij de nadering op baan 14 ook ge-
bruiken.



Voor baan 32 mag je na TAZ verder dalen voor een
straight-in. Je Missed Approach Point MAPt ligt op
3nm van TIV (kaart hiernaast).

Voor runway 14 zijn er geen officiële approaches
door het hoge heuvellandschap aan de noordkant
van de baai. Voor baan 14 vlieg je door tot het
MAPt 3 nm voor TIV en verleg je je heading naar
297° voor categorie C en D en naar 318° voor cate-
gorie A en B. De minimumhoogte voor deze fraaie
bocht over de baai is 2040ft en een maximum snel-
heid van 185kts voor C en D. Het is een beetje
moeilijk te zien op het kaartje hiernaast maar als
piloot heb je natuurlijk de officiële approach plate
al lang gedownload. Op de vorige pagina zie je weer
een ander traject met een heading beginnend met
304°. Ach ja, zeg het maar. Maar dit is Montenegro
nietwaar. De landing op baan 14 is geheel een visu-
al landing. Als het zicht te slecht wordt stijg je weer
op richting de luchthaven en daarna naar de TAZ

NDB. Eenmaal op heading 297 zal je DME (TIV
VOR/DME) eerst kleiner worden maar daarna weer
oplopen. Je vliegt helemaal niet meer recht op TIV
aan maar je kunt de DME nog wel degelijk gebrui-
ken. Als de DME op 3.0 staat ben je dwars van de
baan en dan moet je je heading verleggen naar 316°
totdat de DME 4.0 aangeeft en dan maak je een
scherpe bocht naar rechts om op te lijnen met baan
14. Je kunt voor deze bocht en totdat je echt zicht
hebt op de baan beter de minimumhoogte van
2040ft aanhouden. Naar het noorden en het oosten
zijn hoge gebergten dus houdt je snelheid zo laag
mogelijk zodat je niet uit de bocht vliegt (full flaps,
spoilers, landingsgestel en een bocht van 30°
bank).  Vergeet niet ook even uit de zijraampjes te
kijken als je tussen de bergwanden vliegt.

Erik.

TIVAT



Ga in de menubalk naar WORLD en kies TIME
and SEASON

FSX houdt bij het opstarten rekening met de klok
van de computer en de klokdatum bepaalt meestal
in welk seizoen FSX dan opstart. Die datum en het
seizoen kun je overigens naar wens aanpassen. Het
is leuk om eens met die seizoenen te experimente-
ren!
Bij de standaard FSX scenery zie je in de herfstpe-
riode ( = Fall ) het meest saaie landschap.
Wil je toch een mooier plaatje op het beeldscherm,
kies dan voor Summer Season. Het landschap ziet
er dan ineens toch een stuk fraaier uit. Bijgaand als
voorbeeld 2 plaatjes op een vliegveldje in België.

© Henk Geelhoed

In de herfstperiode is het nogal een saaie scenery.

Door een eenvoudige aanpassing naar de zomertijd ziet dit er toch een stuk fraaier uit.



Over de Flight Simulator
Groep Groningen (zie Notam
208 over FSTramp)

Hi Erik,

Wat betreft Jan Dekker en mij even
een correctie:  "FSGG" staat sinds
een klein jaar voor "Flight Simulator
Groep Groningen" (onafhankelijk
van HCC), en wat vroeger de FSGG
was, heet nu "HCC interessegroep
Flightsimulator".

Op de redenen waarom wij ons van
HCC hebben afgesplitst, hoef ik nu
niet in te gaan, maar de naamsveran-
dering is in overleg met HCC Gro-
ningen en de interessegroep FS
geweest.

Wat betreft FSTramp:  Volgens de
planning komt de nieuwe versie 6 in
januari uit; maar planning......we zul-
len zien.

Wie overweegt met FSTramp te be-
ginnen, doet er goed aan te wachten
tot de nieuwe versie er is.

Dit wordt vrijwel zeker geen gratis
update.

Enno

Stuntvliegen subtiel sturen?
Ga naar: http://www.flixxy.com/inside-the-
cockpit-with-aerobatic-world-champion-
pilot-svetlana-kapanina.htm? Utm_
source=nl
Ingestuurd door Wil Blokpoel

Bespiegelend is de laatste Piloten-
post van Joost. Had je anders ver-
wacht? En zeker zo vlak voor de
kerst.

Het gaat o.a. over copyright. Dat er
vroeger in de FS-gemeenschap veel
idealisme zat en veel freeware werd
gemaakt en dat dit eigenlijk allemaal
verloren is gegaan. Iedereen moet er
nu aan verdienen ook al is wat ze le-
veren helemaal niet de moeite waard.
Over geacht kamerlid Pechtold en de
Kunduz-kliek die ervoor gezorgd
heeft dat de Pilotenpost met pensioen
kan maar Joost nog niet. Je hoort het
al: Joost raakt hem weer even lekker.
Wat zal het nieuwe jaar weer bren-
gen? Ongetwijfeld de nodige ellende
op maatschappelijk vlak. Een aanslag,
een natuurramp. Economie die wan-
kelt en weer opkrabbelt. De politiek
die weer wat verzint waar je van
denkt: “moeten ze mij nou altijd heb-
ben, haten ze de burgers?” Maar er zal
ongetwijfeld ook veel goeds komen…

En wat verder? Juist deze aflevering
heeft Joost ingeruimd voor zaken die
over de kop gaan. Een hele reeks van
foto’s van vliegtuigen die met hun
neus in de grond staan en nog wat an-
dere ongelukken, maar de draad van
het verhaal is dat dit soort crashes niet
alleen in de werkelijkheid plaats vin-
den maar dat we ze ook in de flight-
sim uitstekend kunnen reproduceren.

Ga maar eens beginnen met de Piper J
Cub. Werkt prima. Je zou kunnen zeg-
gen dit wordt een hobby binnen de
hobby.

Gust Locks kom je in de flight sim
niet vaak tegen, maar er zijn addons
die ze wel hebben zoals de Jetstream
van PMDG en het is toch een normaal
stuk uitrusting. Het gustlock systeem,
borgt de stuurklappen in de vleugel,
het roer en de staartvinnen om het toe-
stel te beschermen tegen rukwinden
[gust] als het geparkeerd staat. Ook
tijdens het taxiën staan ze vaak nog
ingeschakeld om ze te beschermen
tegen de hobbels van de rit naar de
startbaan. Je moet de gustlocks er wel
af doen voor je aan de take off begint.
Met de Jetstream kan je dat in de
praktijk proberen. Conclusie: Je gaat
door de hekken. Aanleiding voor dit
verhaal is een ongeluk met een Gulf-
stream waarbij de bemanning vooral
de checklists aan zijn laars lapte, en
niet één keer, maar bij herhaling.

De rest van de Pilotenpost gaat over
wat natuurlijk het nieuwe favoriete
speeltje van de serieuze flightsimmer
gaat worden: de Dash8 Q400 maar
daar de Pro versie van die net uit is.
Toegevoegd is nu de HUD en voor het

eerst in onze hobby: een compleet
werkende zekeringkast, zeg maar
stoppenkast. Als je in dat paneel iets
indrukt gaat er ook werkelijk iets uit
ergens. Het nut? Nou, dit is de Pro-
versie die ook gebruikt gaat worden
voor aankomende Dash piloten, dus
hoe echter hoe beter. Verder: als je
wilt opstarten volgt dan de juiste pro-
cedure anders lukt het niet en een
noodvoorziening voor het landingsge-
stel maar nu niet meer via CTRL+G
maar echt uitgewerkt volgens de reali-
teit. Een hele grote snoepdoos deze
nieuwe Dash8 Q400 Pro van Majestic.
Iedereen weet hoe hij de Pilotenpost
moet downloaden:
http://library.avsim.net/login.php?Loc
ation=%2F
Log in en type in het searchvak:
pilotenpost65

Pilotenpost 65, de laatste

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