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Navigatie, deden ze daar wel
aan de eerste aviateurs? Of
waren ze met andere dingen
bezig. Waren ze eerder bezig
met het verkennen van de
jonge dames van gegoede
huize daar beneden.

Canada van PAKT
naar CYSE
Een lange reis langs de
westkust van Noord-Ameri-
ka, het vervolg.

Nederlandse handleiding voor
de Garmin 1000 glass cockpit te
vinden op de site van flightSim
Eindhoven:
https://flightsimeindhoven.word
press.com/2016/10/16/glass
cockpit-g1000/

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

Alleen voor piloten
met een triple screen

Een wetenschappelijk werkje?
Welnee. Alleen maar een moeilijk
onderwerp zo luchtig mogelijk
uiteen gezet. Als je aan drie
schermen naast elkaar wilt begin-
nen dan is dit toch wel verplichte
kost. Anders blijf je modderen. De
volgende maand het vervolg: aan-
maken van camera views met
OpusFSI.

hcc zeeland!

foto Eddy Vandenberghe

In de vorige Notam stond dat je de nieuwe C47 (DC3) van Manfred Jahn,

inclusief de nieuwe mooie versleten cockpit van Jan Visser kunt downloa-

den van SOH of van AVSIM. Maar het kan nog eenvoudiger. Ga naar

http://www.fsrijnmond.nl/download_pagina.htm Daar vind je hem

onder Vliegtuigen. Als je toch aan het klikken bent ga dan ook even

naar http://fsgg.nl/handleidingen/Vliegen%20met%20de%20DC3.pdf

Prachtige technische beschrijving van de DC3 van Harm Meertens

met veel plaatwerk. PDF dus je kunt hem zo binnenhalen.

Ook van Eddy: een mooie site over het weer met

schermgroot plaatwerk met bewegende wind en zo.

Fraai:
https://www.ventusky.com/?p=51.17;4.99;7&l=wind
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Verslag van de GA-bijeenkomst van 17 november j.l. in 's
Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 1 december j.l.
in 's Heer Arendskerke

Elf man op de eerste van de twaalf-
de. Er was dus genoeg elleboog-
ruimte voor allemaal. We misten
deze avond Erik en Jan Kerkhove,
beiden vaste bezoekers. Zoals ge-
bruikelijk als eerste de vragenronde.

Cor vroeg zich af of een computer
hardwareprobleem op deze avond
wel door de beugel kon. We zijn een
computervereniging dus kom maar
op. Een processorfannetje dat er
niet zoveel zin in heeft. Gangbaar
maken en eventueel het lagertje
een drupje olie was het advies.

Jaap den Ouden had een aardig ge-
rucht gehoord: Steam komt met een
64 bits versie van FSX. Zal het er
dan eindelijk van komen dat we X-
Plane en FSX SE in volle glorie kun-
nen laten vliegen? We gaan het
zien.

Carlo gaf ons een aardige demo van
Aerofly versie 2. De blonde juf is
gebleven, de gelijkenis met FSX
eveneens. Opvallend dat zowel
Aerofly en X-Plane een zeer vereen-
voudigde instelling kennen waar wij
gewend zijn aan exacte cijfers. X-
Plane komt eerstvolgende keer aan
bod, zij het een bèta versie waar we
30 minuten van mogen genieten. Nu
is het wachten op geruchten over
een 64 bits versie van P3D.

Zoals aangekondigd werd de stelling
‘ATC zegt uitwijken, wat nu?’ in het
midden geworpen. Na verschillende
suggesties nam André het over en

gaf een gedegen uiteenzetting van
de te volgen procedures.
Geheel op de hand verder vliegen.
Nou, ik geef het je te doen. Maar
Jaap had er wel lol in.
We wijzigen de ‘destination’ in de
FMC. Daardoor zal een geheel nieuw
vluchtplan samengesteld worden.
Niet handig als je alleen achter het
scherm zit en alles tegelijk op je
bordje krijgt. André gaf aan dat het
helemaal geen schande is als je
even op pauze gaat om alles in te
stellen.
Een derde mogelijkheid is ‘direct to’
wat wil zeggen dat de door ATC op-
gegeven uitwijk meteen op de eer-
ste regel van de FMC wordt gezet.
Het gehele vluchtplan vervalt daar-
mee en het toestel zal rechtstreeks
naar de ingetypte bestemming vlie-
gen. Dat zal over het algemeen een
VOR zijn waar vandaan we met vec-
toren naar onze ILS op de eindbe-
stemming geleid zullen worden. Ook
dan zul je het druk krijgen omdat
powersetting, hoogte, snelheid en
koers handmatig ingesteld moeten
worden op de vluchtautomaat. En
dat doen we allemaal in ons eentje..

Volgende keer 5 januari gaan we
behandelen hoe we een Go Around
maken.

Ron.

Pasjes? Wat gaan we nu weer krij-
gen? Het zwierf al langer rond, maar
we moeten er aan geloven. Ieder-
een zal voortaan zijn HCC pasje mee
moeten nemen, hetzij origineel of
als kopie en er wordt geëxperimen-
teerd met screenshots op de tele-
foontjes. Het zij zo. Alle begin is
moeilijk dus het scannen verliep in
vrolijke chaos. Genoeg hierover.

Over vliegen en computers weten
we meer te vertellen. Vaste prik in
onze vragenronde is het samenwer-
ken van programma’s. Kan FSX
steam door een deur met FSC? Ja
dus. Waarom stijgt mijn PMDG niet
boven FL250? Ach, je moet de vink-
jes bij ‘weather’ aanzetten. Het ge-
worstel met shared cockpit is door
Carlo allang opgehelderd….Dat wist
je toch wel dummkopf? En het ver-
wijderen van installatieresten in de
verborgen bestanden kun je toch
óók wel onthouden?? Nee dus en
daarom is het wel fijn elke twee we-
ken bij elkaar te zijn en weer even
herinnerd te worden aan de com-
plexiteit van onze hobby. Én de di-
versiteit, want er zijn er genoeg die
met een stralend snuit vermelden
dat ze nóóit problemen hebben. En
er zijn altijd nog de FreeFlights op
de tweede en vierde dinsdag op on-
ze server. Voor iedereen die het
online met wat assistentie eens wil
proberen. Erik heeft de strijd met
het stilgevallen EZdok opgegeven en
bekijkt de vliegende wereld nu met
Opus FSI. Een ‘new kid on the block’
weerprogramma met ingebouwd

camerasysteem. Gaan we vast nog
iets van horen, want als Erik ergens
enthousiast over raakt houdt hij dat
niet voor zichzelf. Zo ook niet Ron
die verslag deed van een stoeipartij-
tje met ‘the World of AI’. Dat werkt
best mooi maar de grote vraag is
altijd het behoud van FPS. Een per-
formance test op EHAM deed hem
haast verslikken in de koffie. Nou is
EHAM in NL2000 niet de beste loca-
tie om een voluit gezet AI eens te
bekijken. Ook hier gaan jullie nog
meer van horen temeer daar er
móooie AI schepen bij gaan komen.
Installatie en bewerking staan -
voor wie dat moois zelf eens wil zien
- beschreven in een op te vragen
jpg reeks.
Ko gaf wat je het best kunt om-
schrijven als een resumé van onze
servermogelijkheden. En zo is er
altijd wat. Het aloude host-client
kringetje, een externe server met
ATC faciliteiten en een zonder. We
laten de beoordeling op bruikbaar-
heid met gerust hart in handen van
Ko en co. De tweede voordracht van
Erik over navigatie kon wederom op
een gespitst gehoor rekenen. Hoe
maak je lastige onderwerpen behap-
baar? Nou, zo dus. Na de pauze
werden we ineens filmhuis met een
relativerend videootje over het heel-
al en zo. Al met al een zeer gevari-
eerde avond die op passende wijze
in de foyer werd afgesloten.

Ron.
Nagekomen nieuws aangeleverd door Eddy Van-

denberghe over RealAirSimulations. Lees dit even.

Jammer!
http://www.realairsimulations.com/home.php?pag

e=home
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Alleen voor piloten met een triple screen
Oké anderen mogen dit ook lezen, maar als het
beeld van je flightsim maar op één scherm staat
en je wilt dat zo houden (met evt. een tweede
scherm voor pop ups enz.), misschien moest je
dit verhaal dan maar overslaan. Het is ingewik-
keld.

Vroeger (daar gaat ie weer) hadden we kleinbeeldca-
mera’s met 35 mm film, bioscoopfilm met perforatie
aan de randen. De standaardlens bij een kleinbeeldca-
mera heeft een brandpuntsafstand van 50 mm (onge-
veer) en foto’s hiermee genomen leveren ons een
beeld dat wij als natuurlijk ervaren. Een natuurlijke
uitsnede en een natuurlijk aanvoelend perspectief. De
beeldhoek van zo een standaardlens is ongeveer 40°
in de breedte gerekend. Je kunt het ook diagonaal re-
kenen en dan krijg je een andere waarde. En dan
heerst er nog een Babylonische spraakverwarring op
dit punt sinds de digitale camera is gekomen. Maar die
40° moet je even vasthouden. Zien we buiten die 40°
dan verder niets meer? Jawel, wij kunnen over een
beeldhoek van 170 tot 180° zien, maar buiten die on-
geveer 40° registreren wij geen perspectief meer
(hierover verderop wat meer). En met de scherpte die
ons oog ziet zit het nog weer anders.
De 50 mm lens is voor kleinbeeld met een negatieffor-

maat van 24 x 36 mm de standaardlens, de 24 mm is
een groothoek en de 200 mm een telelens (tegen-
woordig allemaal gecombineerd in zoomlenzen). Bij
een echte groothoek of een echte telelens verandert

het perspectief van de afbeelding. Een groothoek
brengt objecten in het plaatje verder van elkaar en
zorgt ook als we nog wijder gaan met de beeldhoek
snel voor vertekening. Een telelens brengt de objecten
dichter bij elkaar. Hierboven zie je een plaatje met
nep-telelenzen, want wat is hier het geval? Bij digitale
camera’s is de film vervangen door een sensor. Die
sensors (sensoren) waren zeker in het begin kleiner

Drie schermen naast elkaar. Drie erbovenop zou nog mooier zijn. Geen bezelcorrectie.



van formaat dan een kleinbeeldnegatief. De uitsnede
van het beeld is kleiner. Als je dat later weer vergroot
naar het formaat van de foto van het kleinbeeldnega-
tief heb je dus minder in beeld. Gewiekste verkoperty-
pen zeiden dan dat een digitale camera je 50 mm lens
omtoverde tot een telelens en daar werd ook een ver-
grotingsfactor voor gerekend. Ik geloof dat Canon een
vergrotingsfactor voor de brandpuntsafstand van 1,6 x
noteerde. Je 50 mm lens werd op die manier zonder
meerkosten plotseling een 50 x 1,6 = 80 mm lens.
Slim hè? Maar het is nep, want je kunt bij de klein-
beeldcamera bij de vergroting in de donkere kamer

precies hetzelfde doen. Er is alleen maar een andere
uitsnede toegepast, aan het perspectief is niets veran-
derd. En toch is dat plaatje met die verschillende uit-
snedes interessant voor ons want dat is precies wat er
gebeurt bij de flight simulater als wij gaan wisselen
van monitorformaat. De monitor zorgt voor een ande-
re uitsnede.
Microsoft Flight Simulator werd gemaakt toen we nog
allemaal zaten te kijken op beeldschermen met een
formaat van 4 : 3. Tegenwoordig is dat 16 : 9. Veel
breder dus. En dat is fijn want we willen graag een wat
wijdere kijk op de wereld hebben als we daar boven
zitten. Het scheelt nogal wat. Hier links onderaan twee
plaatjes met hetzelfde verhaal maar nu met beeld.
Hierbij is Wide-view Aspect ratio niet aan en de zoom-
factor is bij beide 0.60. De 16 : 9 is natuurlijk aantrek-
kelijker want je ziet meer in de breedte. En als je dan
zo kijkt naar de 16 : 9 afbeelding dan denk je: ‘Ik zou
best nog wat meer in de breedte willen zien. Ja ook in
de hoogte, maar de breedte is toch belangrijker want
dan krijg ik veel meer dat gevoel van ruimte dat bij
het vliegen hoort’. Dat kan. Links en rechts plaats ik er
nog een 16 : 9 scherm tegenaan en dan krijg ik wat je
hierboven ziet. Wide-view Aspect Ratio staat aan en de
zoomfactor is 1.00. Eigenlijk zou ik er nu nog drie
schermen bovenop willen zetten en dan is het in orde.
Komen de instrumenten ook beter in beeld. Of mis-
schien een 4K scherm van ongeveer 1.50 m breed
liefst een beetje rondstaand. Ja, ja.

En dan volgt de ontnuchtering. Drie schermen 23 of 24
inch is tegenwoordig betaalbaar. Een zware computer
tegenwoordig ook. Als je iets voor je hobby over hebt.
Je kunt ook een schuur huren of kopen, daarin een
cockpit plaatsen en en een 180° rond scherm bouwen
met het beeld aangestuurd door twee of drie beamers.
Super! Afgezien van het feit dat het een beetje duur
wordt is het opzetten van een dergelijke constructie
niet iedereen gegeven. Dan maar drie schermen. Dat
geeft drie maal zoveel pixels met de daarbij horende
belasting. 4K is wel degelijk interessant. Misschien nog
even wachten tot ze nog wat groter worden. Een 4K
scherm heeft 4 maal zoveel pixels als een enkel

scherm. Maar 4K is mooi. Je kijkafstand moet klein
blijven om het gevoel van ruimte te krijgen, het gevoel
van er middenin zitten. 50/60 cm kijkafstand net als
bij je 16 : 9 scherm is toch wel het streven.

Maar ik loop een beetje vooruit op mijn verhaal. In
april 2013 ben ik begonnen met drie schermen naast
elkaar. In Notams nr. 179 en 180 kan je hierover le-
zen. Ga even naar:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/artikelen-no-
tam/   om ze binnen te halen als je dat nog eens wilt
doorlezen.
Ik stond toen voor de keus: neem ik drie schermen
1920 x 1080 of drie schermen 1920 x 1200. Dat laat-
ste is veel mooier, maar ook een stuk duurder. Boven-
dien nog meer pixels en daar was ik een beetje be-
nauwd voor omdat mijn computer niet echt state of
the art was. Nu met de nieuwe computer zou het best
kunnen maar dan blijf ik zitten met drie goede scher-
men en dat is natuurlijk eeuwig zonde.
De boel aangesloten et voilà: BEELD! In werkelijkheid
kostte het nog wat gepuzzel. Dat alles was nog in FSX.
En het beeld? Prachtig en problematisch. Op de vol-
gende pagina bovenaan zie je waarom. Twee plaatjes
onder elkaar. Je zit veel te ver naar voren. Het is on-
mogelijk om tegelijk door de voorruit te kijken en je
klokken te zien. Beetje gehandicapt vliegen eigenlijk
wel. En dan zeg ik erbij dat ik niet wist dat Wide-view
Aspect Ratio standaard niet aanstaat in FSX en ik had

wide-view staat aan.
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ook geen idee wat Wide-view Aspect is. Met de + en
de - toets op je gewone toetsenbord kan je de zoom-
factor instellen en het was overduidelijk dat ik moest
uitzoomen dus ik moest naar achteren. En dat lukte
niet. De zoomfactor stond al op 0.30 en verder dan dat
was niet mogelijk. Het leuke van deze twee afbeeldin-
gen boven elkaar is dat je een indruk krijgt hoe het
zou zijn met zes schermen. Nietwaar?
Gelukkig had ik ervaring met EZDok waar je allerlei
aparte views mee kan aanmaken en dan onder een
toets kunt wegzetten. En je kunt met EZDok wel ver-
der uitzoomen. Op de Saitek X55 zitten meer dan vol-
doende knoppen om al die views onder te brengen.
Voor GA-vliegtuigen werden die views: piloot recht
vooruit kijkend met nog een flink gedeelte van het
instrumentenpaneel in beeld, als tweede het instru-
mentenpaneel, dan de throttlekwadrant, view naar
links en view naar rechts en dan nog de wisseling tus-
sen cockpit en buiten. Voor de airliners werden dat er
vanzelfsprekend meer. Opgelost alle problemen! Niet
helemaal. Met FSX zelf kon ik dan niet verder uitzoo-
men, verder naar achteren en met EZDok kan dat wel
maar tot een zekere grens. Vooral bij de view recht

naar voren kwam ik met mijn eyepoint, zoals FSX dat
noemt tot ver achter de stoel terecht en werkten in
verschillende vliegtuigen ook de knoppen niet meer.
Dat lag dan buiten het bereik van de muis. Met allerlei
compromissen en een hoop gepruts kreeg ik toch alles

goed aan de praat. Dus voor mijn nieuwe computer
met Prepar3D had ik in gedachten om het allemaal op
precies dezelfde manier in te richten. Helaas. Het wilde
niet lukken om EZDok aan de praat te krijgen in
Prepar3D. Ook na drie dagen intensief proberen en alle
forums afstruinen niet. Bij de een werkt het wel en bij
de ander niet. De uitdenker van EZDok is er nooit aan
toe gekomen om een goede upgrade voor P3D te ma-
ken. Wel zijn er een hoop patches maar dat is alles
lapwerk.
Wat doe je als iets echt niet lukt? Dan ga je een alter-
natief uitwerken en daarbij waren drie You Tube film-
pjes van Almost Aviation (???), die prima verstaanbaar
Engels spreekt mijn steun en toeverlaat. De maker van
de filmpjes goochelt ook met allerlei formules en laat
ik het zo zeggen: Daar begin ik iets van te begrijpen.
Hier zijn de links naar deze filmpjes:

https://www.youtube.com/watch?v=qjbCFNSofpk

https://www.youtube.com/watch?v=ikwToOzX_UA

https://www.youtube.com/watch?v=fwGT2hEiDUc
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Beslist bekijken. Wat is de draad van zijn verhaal?
Toch de formules. Je ontkomt er niet aan. Je moet de
uitkomst van de rekensommetjes maar geloven op
gezag van de maker van de filmpjes, niet op mijn ge-
zag.

Wat willen we berekenen? De juiste
zoomfactor. Die is cruciaal. Wat is de
correcte beeldhoek om een goed over-
zicht te hebben in je cockpit en ook niet
te veel terecht te komen in een onna-
tuurlijke vertekening. Vooral een te
wijd uitzoomen is niet goed mee te le-
ven en zorgt ervoor dat we afstanden
niet meer kunnen inschatten wat bij
een approach natuurlijk ongewenst is.
FSX is opgezet voor een 4 : 3 scherm.
De standaard zoomfactor die de ont-
werpers in het programma hebben ge-
zet voor dit scherm is 0.75. Voor het
berekenen van de zoomfactor gebrui-
ken we de eerste formule:
We vullen dat in: 4 : 3 = 1,333,

1 : 1,333 = 0,75. Dat is je zoomfactor bij een 4 : 3
scherm. Die factor is vastgelegd in FSX. Het kan nog
simpeler, zoals in de tweede afbeelding. En in die
tweede formule kunnen we b.v. de waarden van een
16 : 9 monitor invullen. Laten we het even officieel
doen. Dat ziet er zo uit: 1080 : 1920 (of 9 : 16) =
0,5625 oftewel 0,56. Een zoomfactor van 0,56 bij een
16 : 9 scherm levert hetzelfde perspectief als een
zoomfactor van 0,75 bij een 4 : 3 scherm. We willen
het perspectief zo juist mogelijk weergeven zoals hier-
boven uitgelegd. Nu gaan we de zoomfactor van drie
schermen naast elkaar berekenen:

3 x 1920 = 5760. 1080 : 5760 = 0,1875. Dat is mijn
zoomfactor met drie schermen naast elkaar. En FSX
gaat niet verder dan een zoomfactor van 0,30. Hoe
moet je je gevoelens bij een dergelijke constatering
onder woorden brengen? Wat nu zei Pichegru? (Moet
je misschien even opzoeken), of begrijpelijker: Helaas
Pindakaas! En de oplossing is zo simpel: Je zet Wide-
view Aspect Ratio aan via het menu SETTINGS en dan
krijg je het beeld zoals hieronder is weergegeven. Dat
is niet helemaal het beeld wat wij willen maar daar is

iets aan te doen. Druk zeven keer op de plus-toets op
je gewone toetsenbord (niet het numpad) en dan gaat
het er een stuk gezonder uitzien. Alhoewel… Je zou
toch wat meer van de klokken willen zien. De zoom-
factor bij de onderste foto is 1,00. Bij het ene vliegtuig
is 0,90 beter en bij het andere 1,00. Even proberen,
maar hoe meer je uitzoomt hoe meer perspectivische
vertekening je krijgt en hoe verder je knoppen komen
te zitten. Eigenlijk vraagt dit gewoon om een program-
ma zoals EZDok waarmee je aparte views kan maken.

Wat doet Wide-view Aspect Ratio
nou precies? In FSX zit van origine
een beeldhoekbeperking inge-
bouwd van 35° in de breedte. Die
beperking zijn we ook tegengeko-
men toen we Wide-view nog niet
hadden aanstaan. Toen het 16 : 9
scherm zijn intrede deed realiseer-
den de makers van FSX zich dat
dat bredere scherm problemen
zou opleveren en toen hebben ze wide-view erin gezet.
Hun oplossing was even eenvoudig als spitsvondig.

zoomfactor 0,30

zoomfactor 0,90



De beperking van 35° in
de breedte werd omgezet
naar 35° in de hoogte en
daarmee kan je voorlopig
verder. En nu klopt mijn
berekende zoomfactor
van 0,1875 van de vorige
pagina niet meer. Die
moet ik omrekenen naar

de aspect ratio van drie schermen naast elkaar. Geeft
niet als je dit niet meer kunt volgen als de eindconclu-
sie maar duidelijk voor je is. Z’ is de zoomfactor die

we gebruiken voor de
drie schermen naast el-
kaar. Op de vorige pagi-
na zagen we dat de
zoomfactor voor drie
schermen 0,1875 moest
zijn met Wide-view niet

aangevinkt. Nu dat wel gebeurd is gebruiken we deze
formule: breedte : hoogte, dus 5760 : 1080 = 5,3333.
0,1875 x 5,3333 = 1,00. (ja logisch het zijn reciproke
waarden). Te moeilijk? Vergeet het dan. De juiste
zoomfactor bij drie schermen met Wide-view aan is
1,00 (0,90 mag ook maar let op de vertekening). Op
die manier heb je hetzelfde perspectief als op één
scherm 16 : 9 bij een zoomfactor van 0,56 met wide-
view niet aan. Als je bij een enkele monitor wide-view
wel aanzet kom je uit op een factor van 1,00. Reken
maar uit.

En toch zullen velen niet helemaal tevreden zijn met
vooral het beeld helemaal aan de zijkanten. Dat kan je
ook al zien op de onderste foto op de vorige pagina.
En dat zit zo: Een lens is maar een lens, eigenlijk een
domme lens die alles precies zo weergeeft als het is,
ook aan de randen. Ons oog is in combinatie met onze
hersenen een bijzonder intelligent kijkgereedschap.
Ten eerste is onze blikveld waarbinnen wij een ‘plaatje’
zien maar een 40° breed. Daarbuiten zien we wel de-
gelijk beeld tot bijna 90° zijwaarts maar daar is voor
ons kijkinstrument het begrip perspectief sowieso ver-
dwenen en met het perspectief binnen die 40° is het
ook apart gesteld, want als we een beetje van onderaf
of van bovenaf naar een raamkozijn kijken dan wordt
op het netvlies wel een beeld geprojecteerd met wij-
kende lijnen maar onze hersenen corrigeren dat. Een
kozijn heeft nu eenmaal zijkanten die parallel lopen en
dat is in de database in ons hoofd opgeborgen: corri-
geren derhalve! Een lens kan dat helemaal niet en ook

de flightsim kan dat niet. We zullen er mee moeten
leren leven.

Met een janboerenfluitjes-aanpak zonder hulp van EZ-
Dok of andere programma’s voor aparte views kan je
wel degelijk tot een werkbare constructie komen waar-
mee je snel en goed door je cockpit kan manoeuvre-
ren. Het toverwoord is hier EYEPOINT en dat staat in
het hoofdstuk VIEWS in de flightsim. Eyepoint is de
plek waar de voorkant van je hoofd zich bevindt ten
opzichte van de cockpit. Er zijn zeven functies voor het
verplaatsen van het eyepoint: naar boven, naar bene-
den, naar links, naar rechts, voorwaarts en achter-
waarts en een resetfunctie, die je blik weer recht
vooruit zet. Tamelijk belangrijk die laatste als je op
een lastige approach zit. Klik op OPTIONS van je me-
nubalk, dan SETTINGS, dan CONTROLS, BUTTONS
AND KEYS en dan VIEWS. Je hebt natuurlijk eerst bo-
venin gekozen voor b.v. throttle of stick als je meerde-
re besturingsapparaten hebt. Hier rechts zie je het
rijtje met MOVE EYEPOINT commando’s. Op mijn flight

stick zit links de hat
switch, die heeft
gewoon zijn oude
functie, de zwarte
knop rechtsboven is
voor elevator en
rudder trim. Op de
grijze knop daaron-
der zitten de com-
mando’s eyepoint
move up, move
down, move left en

move right. Allemaal erg logisch. Het rode knopje is
om terug te keren van exterior view naar cockpit
(shift-S) en van cockpit naar buitenkant zit iets lager
onder mijn duim (S). De uiterst belangrijke knop RE-
SET zit onder mijn wijsvinger dus aan de andere kant
van de stick. Dan missen we nog move forward en
move back en die zitten op het throttle kwadrant. Die
konden er niet meer bij op de stick. Bedenk wel dat bij
move forward/back je niets verandert aan het per-
spectief. Je verplaatst alleen je hoofd naar voren of
naar achteren.
Als je in de cockpit zittend de eyepoint reset indrukt
komt je blik iets te hoog uit maar dat is met één tik op
de hat switch weer goed te krijgen. Je zou dit natuur-
lijk in een of andere CFG-file kunnen aanpassen en
daar ben ik een beetje bang voor. Ik geef je de garan-
tie dat deze constructie als je wat routine hebt opge-

bouwd goed werkt.
Maar natuurlijk ben ik niet tevreden. Met EZDok had ik
allemaal vastgelegde views en dat wil ik weer terug
hebben. OPUS FSI een interessant weerprogramma
heeft in zijn programma een aparte unit om views aan
te maken volgens hetzelfde principe als EZDok en het
ziet er allemaal wat professioneler uit omdat OPUS FSI
zich wel heeft ingesteld op Prepar3D. Als dit goed gaat
lukken komt er natuurlijk nog een artikeltje over. EZ-
Dok kost 32 euro en is dus alleen een camera view
programma (met uitgebreide mogelijkheden van vi-
deo’s maken) OPUS FSI kost 35 euro en daarvoor krijg
je een weerprogramma plus een cameraprogramma.
Dan heb je dus een gratis weerprogramma. Maar laat
ik er niet op vooruit lopen, eerst proberen nietwaar?
Of je stapt over op TrackIR maar niet iedereen houdt
daarvan.

Oh ja, nog één ding: Dit is mij niet allemaal op een
regenachtige zondagmiddag komen aanwaaien. Dit is
een groot onderwerp in de flightsim en het kostte ook
grote tijd. Je bent gewaarschuwd.

Erik.



Navigatie, deden ze daar wel aan de eerste
aviateurs? Of waren ze met andere dingen
bezig. Waren ze eerder bezig met het ver-
kennen van de jonge dames van gegoede
huize daar beneden.

En voor de jonge dames waren het helden die
ze het liefst van nabij bewonderden. Dus
druk, druk, druk. Oké de piloten van toen
vlogen natuurlijk ook wel wat meer dan alleen
het rondje om de kerk en volgden dan de loop
van een spoorbaan of een rivier. Of een weg.
Er waren nog niet veel wegen toen dus je kon
ook niet zo makkelijk je vergissen. Een weg
volgen is tegenwoordig ingewikkeld. Maar vlie-
gen in die draadfiguren was toch meer iets
voor de jonge heren met geld en de vraag of je
ook geld kon verdienen met die vliegerij kwam
niet zo snel boven. Passagiersvervoer zette
niet zo veel zoden aan de dijk. De vliegmachi-
nes waren nog niet krachtig genoeg en die en-
kele keer dat een jonge dame over genoeg durf
beschikte zocht de piloot het waarschijnlijk
toch eerder in de romance dan in het ordinai-
re geld.

Op het rechterplaatje zie je een jonge dame
met haar vriendje in het water en haar vriend-
je stelt het niet op prijs dat de vliegenier zo

laag en stoer komt overvliegen. Die rechter-
plaat is overigens gemaakt in 2013, onze tijd
dus, en je ziet de veel directere benadering
van het onderwerp, waaruit alleen maar blijkt
dat sex en de vliegerij van alle tijden is.
Niet alle aviateurs waren van gegoede huize.

De Wright Brothers hadden een fietsenfabriek
en ook Glenn Curtiss moest zelf in zijn onder-
houd voorzien.
De eerste wereldoorlog zorgde voor een heel
leger van gevechtspiloten die je beslist tot de
avonturiers kon rekenen. Ik geloof dat de ge-
middelde tijd dat gevechtspiloten in de eerste
wereldoorlog in leven bleven rond de zes we-
ken lag. Riskant dus. Dat betekent dat de bes-
te en scherpste overbleven. En die vliegeniers
zochten na de oorlog een middel van bestaan.
Na alle ontberingen en adrenalineshots die ze
hadden meegemaakt was een rustige kantoor-
baan niet meer mogelijk. Piloten uit de twinti-



ger jaren zagen er ook anders uit dan de
eerste aviateurs. Dit is Wild Bill Hopson, een
postvlieger. Wild Bill omdat hij diverse disci-

plinaire straffen opliep tijdens zijn carrière als
postvlieger. Wild Bill hield er vaak een eigen
interpretatie van vluchtplannen op na. Hij is
niet oud geworden.

Op de vroege woensdagochtend van de 25ste
mei 1918 gingen de eerste postvluchten van
start. Op het versierde podium in Washington
DC waren aanwezig president Wilson en ook
Franklin D Roosevelt toen de onderminister
van het leger. Er was nog geen aparte lucht-
macht in de VS. Het was de bedoeling dat te-

gelijkertijd van Washington en van New York
postvliegtuigen (Curtiss Jenny) zouden opstij-
gen met een lading aan post van ongeveer 70
kg vastgemaakt in de voorcockpit, de eerste
officiële postvluchten zouden worden ingewijd.
Beide zouden landen in Philadelphia om post
af te leveren en weer in te laden, te tanken en
van piloot te wisselen. Dat Lt. Boyle van de
Curtiss Jenny in Washington in de verkeerde
richting opsteeg, de weg kwijtraakte en uitein-
delijk crashte haalde slechts in een enkel re-
geltje het nieuws. Het algehele enthousiasme
voor deze eerste vluchten was te groot om als
journalist dan met zulk naar nieuws te ko-
men. Nationale trots en zo.
Die eerste vluchten waren een gezamenlijke

inspanning van De Post en het leger en het
leger stelde zijn piloten ter beschikking. Drie
maanden later werd de Airmail Service offici-
eel ondergebracht bij de Post Office. Armail
werd een nationale dienstverlening.
De eerste postvluchten tussen Washington en

New York waren een commerciële misser. De
afstand van 218 mijl was te kort en de tijd-
winst ten opzichte van de trein was daardoor
te klein terwijl het tarief hoog was. De Post
Office Dept realiseerde zich dat de waarde van
luchtpost moest gaan liggen in cross-country
aflevering waar wel veel tijd bespaard kon
worden. Het traject New York naar San Fran-
cisco werd daarvoor uitgekozen.



Rond 1920 waren vijftien velden aangelegd,
elk ongeveer 200 mijl van elkaar vandaan en
vormden zo de eerste airway. Bij het niet goed
verlopen experiment van New York naar Wa-
shington en omgekeerd werd alleen overdag
gevlogen. Op de nieuwe route naar San Fran-
cisco werd de post ‘s nacht overgeladen op de
trein en zo werd een tijdwinst behaald van 72
uur op zijn best. Betere resultaten konden
alleen behaald worden door piloten verder af
te knijpen hetgeen natuurlijk ook gedaan
werd. Vliegen in een open cockpit in stormen,
regen en vrieskou was niet zonder gevolgen.
Postvlieger was een riskant beroep. Heel wat
vliegers legden het loodje en waren tegelijker-
tijd volksheld. Een dubieuze eer.

Waar moest de winst in vliegtijd gevonden
worden want klanten waren wel degelijk geïn-
teresseerd in snellere levering? Vliegen bij
nacht natuurlijk. De trein denderde ‘s nachts
gewoon door, dus moest het vliegen ook ‘s
nachts gewoon doorgaan. Maar hoe vloog men
overdag? Simpel: Je hebt een kaart van het
landschap dat zich onder je afwikkelt en je
checkt regelmatig of de structuur van dat
landschap, de ligging van een dorpje, een ri-
vier, een eenzame boerderij nog klopt met de

kaart die je hebt, de kaart die je met een band
op je knie hebt bevestigd, inderdaad het knee-
board. Deze manier van vliegen noemen we
pilotage. Er werden handiger systemen voor
uitgedacht voor dat kneeboard, zoals een pla-
teau met aan weerskanten een koker waarin
de kaart opgerold, resp. uitgerold kon worden.
Het fotootje middenop dit exemplaar is er door
het museum opgeplakt. Op overbekend Ameri-
kaanse wijze gingen meerdere grote onderne-
mingen op het gebied van elektriciteit en licht
zich ermee bemoeien en zij ontwikkelden grote
bijzonder sterke lichtbakens. Ronddraaiende

lichten zoals nu nog bij onze vuurtorens en
lichtplateaus, meestal gemonteerd op een to-
ren. Zo een toren vormde samen met een pijl
op de grond een grondstation. De pijl gaf de
richting aan die het vliegtuig moest volgen na

het passeren van het station en die pijl was
niet klein: gewoon een fundament van beton
voor het grondstation in de vorm van een pijl.
Er bestaan er nog een paar in de Verenigde

Staten. Maar aan een pijl op de grond heb je
niet veel in het donker. Daarvoor werden
aparte lichten aangebracht vlak onder het ro-
terende baken. De eerste scheen in de richting
waar je vandaan kwam en de tweede waar je
naar toe moest. En zo werden complete routes
opgezet met om de 30 mijl een noodvliegveldje
en om de 10 mijl een lichtbaken op een toren.
Bij McGirr Field op de Omaha-Chicago route
deden zich meer emergencies voor dan bij an-
dere velden. De beheerder van dat veld had te
doen met de piloten en besloot ook iets te
doen aan de innerlijke mens en hij was een

goede kok.
Bij de lichten werden
ook nog allerlei kleu-
ren gebruikt en code-
ringen toegepast bij de
flash lights. Ze had-
den alle zo hun bete-
kenis. De lichten ‘s
nachts zorgden ervoor

dat de vliegtijd tot één derde werd terugge-
bracht. De moeite waard dus.



De lichtbakens hebben de luchtvaart in die
tijd enorm vooruit geholpen en ze hadden ook
zo hun beperkingen. Bij sneeuwstormen of
dichte mist werd het een hopeloze en angstige
ervaring om zo een klein noodvliegveldje te
vinden en dat ging ook regelmatig mis.

In die tijd kwam de radiotechniek tot leven.
Radiobakens in de frequentie van 190 tot 535
kHz konden signalen uitzenden die de letters
‘A’ en ‘N’ vormden in Morse-code. Het waren
krachtige 1500watt bakens die op een afstand
van ongeveer 200 mijl van elkaar lagen en de-
ze vormden op die manier een elektronische
airway. Een piloot vloog 100 mijl geleid door
het baken achter hem en daarna 100 mijl
naar het volgende baken toe. Het uitgezonden
signaal had een breedte van 3 graden. Er wer-
den twee Morse-codes uitgezonden, de ‘A’ ofte-
wel punt-streep en zijn tegengestelde de ‘N’,
streep-punt. Als het vliegtuig precies op de
centreline van de airway zal vermengden beide
signalen zich tot een monotone, hypnotiseren-
de toon die twee keer per minuut onderbroken
werd door een identificatiecode in Morse.
Wanneer de piloot van de route weggleed werd

een van beide letters hoorbaar, eerst vaag en
daarna steeds duidelijker. Je herkent hierin
ook al de techniek van de ILS-apparatuur die
tegenwoordig nog vol in bedrijf is. Als je pre-
cies op koers lag, zat je ‘on the beam’ een
standaarduitdrukking.

Met behulp van de dual loop-antenne (heb ik
geen verstand van) kon een signaal naar vier
kanten worden uitgezonden. Als je over het
baken vloog wisselden de A en de N om, daar
moest je dus rekening mee houden. Pal boven
het baken hoorde je niets. Vaak werden deze
bakens als zij bij een vliegveld stonden gecom-
bineerd met een radio-range station, dus een
afstandmeter, en werd het geheel zodanig sa-
mengebouwd dat een van de vier signalen van
het baken samenviel met de belangrijkste
baan van het veld. Een radio-approach onder
slechte omstandigheden werd zo mogelijk ge-
maakt. Ons modernen klinkt dit alles bekend

in de oren. Hoewel niet echt nauwkeurig heeft
deze techniek de luchtvaart enorm geholpen
en raakten ded(dead)-reckoning en lichtba-
kens steeds meer in onbruik.

Airways werden snel uitgebreid met deze nieu-
were techniek. Je herkent kaarten van radio-
bakens uit die tijd door de vier ‘wieken’ die elk
baken heeft op de kaart.
Ook deze eerste vroege vorm van radiobakens
had zijn bezwaren. Als je de route helemaal
volgde verliep alles prima, maar wilde je hem
ergens halverwege oppikken dan moest je uit-
gebreide capriolen uithalen om erachter te
komen waar je je precies bevond. Electroni-
sche stormen konden voor behoorlijk wat sto-
ring zorgen en het uitluisteren over de
koptelefoon was ook geen groot genoegen.
Men bleef zoeken naar verbeteringen. Die
werd uiteindelijk gevonden in een prachtig
apparaat de ADF, Automatic Direction Finder
waarmee een NDB, Non Directional Beacon
werd gepeild Als je wilt weten hoe die werkt in
de praktijk ga dan naar:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archi
ef-3/ waar je in de linkerkolom de artikelen
vindt van Peter Stark over IFR vliegen.

Erik

https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


Dat is de nieuwste trend. Je laat je met een helicopter
op een bergtop afzetten dan ga je daar met een wijds
uitzicht even picknicken. De koelbox wordt door de
touroperator bijgeleverd en daarna volgt de aflading
in een ongerept sneeuwlandschap. Natuurlijk heb je
eerst even een mooie rondvlucht gemaakt over de
prachtige Canadese bergtoppen. Hiermee wordt gead-
verteerd door operators in Bella Coola (CYBD) de tou-
rische plek bij uitstek, de tweede tussenstop op onze
trip langs de westkust van Canada. Maar we gaan
eerst naar Stewart (CZST) om een oude kennis te be-
zoeken die net een Lincoln Zephyr heeft gerestau-
reerd. Dat moeten we zien.

Dit is onze trip: Van Ketchikan (PAKT) gaan we naar Ste-
wart (CZST) dan naar Bella Coola (CYBD) en het eind-
punt is Squamish (CYSE) en dat is een lange trip. Het
grootste deel moeten we waarschijnlijk hoger vliegen,
zo ongeveer 8.000ft en gaan we een rechtstreekse rou-
te volgen anders schiet het niet op. Maar er blijven
heus nog wel een paar bush flying stukken tussen de
bergwanden over, bijvoorbeeld de landing op Stewart.
Je stuurt een koers iets ten zuiden van Stewart en als je
dan de Davis River ziet liggen tussen de bergwanden
dan duik je naar beneden richting noordoost en kom je
automatisch op CZST uit. Dan moet het wel goed zicht

Canada van PAKT naar CYSE
Een lange reis langs de westkust van Noord-Amerika



zijn. Het is deze ochtend goed weer en weinig wind op
deze najaarsochtend maar het is ook nevelig. We moe-
ten dus een alternatief achter de hand hebben als de
landing op Stewart niet kan want er is geen VOR of NDB
baken om te helpen bij de nadering. We kunnen dan
terugkeren naar PAKT, dat is niet ver weg of we kunnen

doorvliegen naar CAMS met het VOR-baken YYD en
daar is het ook een stuk minder bergachtig. Maar ach,
het zal wel goed komen.
CZST Stewart is maar een klein veldje dat prachtig gele-
gen is tussen de bergwanden. Beetje verwaarloosd,
beetje oude gebouwtjes met roestige golfplaten. We
parkeren de Navajo pal voor de loods waar de Lincoln
gerestaureerd werd. En we mogen hem niet fotografe-
ren want over een paar dagen wordt hij voor het eerst



geshowd op een oldtimertentoonstelling en er mogen
nog geen foto’s van in omloop zijn. Het dashboard mo-
gen we wel fotograferen. Prachtige Amerikaanse Art
Deco vormgeving. Maar ik weet nog een andere Lincoln
Zephyr te vinden, een zwarte en daar gaan we later nog
langs.
Stewart, Canada is tegenwoordig maar een klein plaats-
je terwijl het vroeger toen de goud- en zilvermijnen nog
floreerden een belangrijk servicepunt was. Vergane glo-
rie derhalve. Omdat Stewart al iets meer landinwaarts
ligt heeft het meer een landklimaat en is wat kouder
dan bijvoorbeeld Bella Coola waar we nu naar toe gaan.
De voornaamste bron van inkomsten in Stewart is het
toerisme.

Oké, op weg naar Bella Coola. We stijgen op naar het
noorden tussen de bergwanden en willen eerst wat
meer landinwaarts gaan omdat achter de bergrug aan
de kust een soort laagland is met mooie meanderende
rivieren. En zo gaan we ook vliegen: proberen de dalen
een beetje te volgen. Maar het is nog een behoorlijke

trip naar Bella Coola. Als dit te lang gaat duren gaan we
een stuk stijgen en gaan we rechtstreeks door. Bella
Coola is niet groot en heeft niet altijd voorspoed  ge-
kend. Het is op één punt uniek en dat is de gemiddelde
temperatuur. Die is voor een zo noordelijk gelegen
plaats behoorlijk hoog en dat komt door het half zeekli-
maat, half landklimaat dat er heerst. Bella Coola is ei-
genlijk een vallei die goed ligt afgeschermd. Nu wij
tegenwoordig allemaal rijk zijn maakt het toerisme hier
booming business door. Helicopter skiing is hier waar-
schijnlijk uitgevonden. Als je na de rondvlucht boven de

besneeuwde toppen ook de afdaling op de skies hebt
gemaakt wordt je warm ontvangen in allerlei prachtige,
geheel van hout vervaardigde hotels waar het goed toe-
ven is. En zo gaat dan happy hour bij het haardvuur
over in een lange avond van vertroeteld worden. Het
schijnt dat ze dat goed kunnen in Bella Coola. Toerisme



is er in allerlei soorten en ook herinneringen aan vroe-
ger toen het leven nog harder was. Je vindt veel oude
wrakken van visserschepen die zomaar achtergelaten
zijn. Vaak prachtige schepen qua ontwerp maar helaas
al te ver heen om nog te restaureren.  Men laat ze ge-
woon maar liggen.
De westkust van Canada werd pas goed ontsloten toen
de plannen voor een Canadian Pacific Railway tot uit-
voering kwamen. Een boeiende en langdurende ge-
schiedenis die naast het realiseren van de toentertijd
langste spoorweg vooral het goed in kaart brengen van
het westelijke deel tot gevolg had. Ook door dit giganti-
sche spoorwegproject kwam de emigratie naar het wes-
ten op gang. De Canadian Pacific Railway bood even-
tuele emigranten een compleet pakket aan: passage
naar Canada op een Canadian Pacific schip, een ticket
voor de Canadian Pacific trein naar het westen en een
stuk land verkocht door Canadian Pacific voor twee en
een halve dollar per acre (zie de volgende pagina).

Richting Squamish CYSE, vliegveld van bestemming voor
vandaag, waar we ook de prima Piper Navajo moeten
inleveren. Vanaf Squamish ga ik alleen door langs de
westkust van de US in een Beech Bonanza, ook geen
straf. Op die manier kan ik ook een paar echte kleine
veldjes aandoen.

Net zoals de andere plekken in dit gebied waren de oor-
spronkelijke bewoners indianen die door oorlogen, be-
smettelijke ziekten en andere ons bekende oorzaken
eigenlijk niet meer bestaan.
De bronnen van inkomsten zijn inmiddels bekend: toe-

risme zoals bergklimmem, bouldering (bergklimmen
zonder hulpmiddelen), mountain biking, kiteboarding,
windsurfing en nog veel meer. Het landschap is natuur-
lijk wondermooi en zo koud is het hier niet. Verder na-
tuurlijk bosbouw voor de papierindustrie en de visserij.



En het toerisme is echt niet alleen van de laatste decen-
nia. Al heel lang adverteert het westen van Canada met
reizen door hun prachtige natuur. Union Steamship was
een onderdeel van de Canadian Pacific Railway. Pothoe-
den en petten en dekstoelen met een geruite plaid.
In de volgende aflevering foto’s van Squamish.

Erik

Nederlandse handleiding voor de Garmin 1000

glass cockpit te vinden op de site van flightSim

Eindhoven:
https://flightsimeindhoven.wordpress.com/201

6/10/16/glass-cockpit-g1000/
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