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Berlijn

Vervolg op de aflevering van vorige maand, het begin van navigatie
in de luchtvaart. Pilotage is vliegen
met de kaart op schoot. Zo een papieren kaart en geen moving map.
Ded Reckoning is berekend (gegist) bestek en dan beginnen we
toch met de NDB. Wordt vaak als
antiquarisch bestempeld maar was
een grote sprong voorwaarts en is
nog steeds van belang.

Dè configuratie voor je
flightsim

Unalaska (PADU) een uitdaging

Een bericht van Joop Mak over
alle nieuwigheden in NL2000

De enige echte! Nou, zou dat nou
zo zijn? En toch. Een logisch vervolg op het artikel van de vorige
maand over drie schermen naast
elkaar.

Chris Frishmuth van PC-Pilot heeft
de landing op Dutch Harbor weer
eens grondig doorgenomen, zo
een prachtige teardrop approach
op het NDB-baken van Unalaska. In
FSX staat deze nadering als aparte
missie. Niet makkelijk. De vertaling
hier van zijn artikel.

Overlijdensbericht van Kees
van Rijswijk.

Bezelcorrectie, wat is dat?

Nantucket van iBlue Yonder

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

Verslag van de GA-bijeenkomst van 15 december j.l. in
's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 5 januari j.l. in
's Heer Arendskerke

Als eerste stonden we stil bij het overlijden van Kees van Rijswijk. Niet bij iedereen bekend maar veel van ons
kennen zijn opgewekte stemgeluid tijdens de internetvluchten.
We misten enkele van onze ‘vaste klanten’. Wil moest verstek laten gaan en
Jaap den Ouden was vliegend ergens in
Engeland. We misten ook Roel die tot nu
toe onze presentielijsten bijhield en dat
laatstelijk zelfs per scanner deed. Omdat
hij er niet altijd is -of bij kan zijn- doe ik
hiermee een verzoek aan een van jullie
vaste bezoekers om in afwezigheid van
Roel het scannen van de HCC pasjes op
je te nemen. Neem contact op met Roel
en regel ’t effe..

Veertien mensen aanwezig en een geanimeerde stemming. Geanimeerd betekent gezellig maar ook strijdvaardig in
de discussie.
Carlo legde ons uit dat een 64-bits systeem (programma) een aanzienlijk grotere rekenkracht heeft dan een 32-bits.
De ‘woordlengte’ is 64 bits geworden en
dat is niet twee maal zoveel, maar x2 x2
x2 x2 x2, enz. En dan kom je op gigantisch veel meer rekenkracht uit. Toen
Carlo het vertelde kon ik het volgen. Nu
achteraf, poeh poeh. Geeft niet. Dit naar
aanleiding van het nieuws dat ORBX niet
verder in zee gaat met X-Plane maar bij
Prepar3D blijft. Dan ga je nadenken. Is
ORBX in samenwerking met Loockheed
Martin bezig een 64-bits FSX te ontwikkelen? Als dat zou kunnen.

kunnen we rekenen op Jan Kerkhove die
vrijwel elke demo van de partij is.
Ron deed verder verslag van zijn ‘old
scenery revival tour’. Naar aanleiding
van de mp routes zoekt hij op de kastplanken naar oude 2002 fotoscenery die
wellicht..en jawel. Franse Alpen, Mediterranee, Zuidwest Engeland en nu ook
Zuidwest Duitsland staan weer prima
werkend binnen P3D. Wie belangstelling
heeft over hoe en wat neme even contact op. Gaan we regelen.

Erik toonde zijn lievelings-teardrop met
een overlangs-dwarse benadering van
Dutch Harbour. Die naam kennen we
van de stoere Discovery (of was het
De vragenronde was beperkt. Problemen NG?) visserman video’s. Ron merkte op
met Microsoft updates op de verkeerde
dat dergelijk bochtenwerk wel mogelijk
momenten staan zo’n beetje in onze
is binnen een simulatie maar bemoeilijkt
top5 van Klein Leed. Tot aan W10 kondoor absoluut gebrek aan situational
den we het advies geven: uitzetten en
awareness, oftewel gebrek aan overalleen updaten wanneer het je niet in de zicht, gevoel en weten waar je bent.
weg zat. Helaas; angst overheerst en
Wat zegt u? FSCommander? Dure GPS?
weinigen durven dat. je weet maar nooit Hé, het moet wel sport blijven hoor! Dat
he? Het blijkt nu dat W10 naast het
wordt dus oefenen oefenen..
frustreren van FSInn ook het updaten
tot een nieuw probleempunt maakt. De
Na de pauze gaf Carlo ons een inkijkje
Hangardag van 10 december heeft duiin XPlane11. Eerste indruk: ja, het zou
delijk gemaakt dat er sterke vermoezomaar een opvolger kunnen worden
dens zijn dat de Home versie van W10
van FS10, in mindere mate van P3D.
niet meewerkt aan FSInn. Als geroepen
Voorwaarde is wel dat de community het
kwam daarop Ko met een PowerPoint in gaat omarmen en er ruim add-on’s verconcept waarin hij stap voor stap het
schijnen. Dat het 64bits is geeft het een
downloaden en installeren van VPilot
ruime voorsprong op alle andere sims.
uitlegt. Met onder andere Leen heeft hij
Carlo gaat door met verzamelen
heel wat uurtjes besteed om deze uitFlightsimprogramma’s en hij zal ons
wijk voor onze internetvlucht hosting
regelmatig iets voorschotelen.
consumptieklaar te maken. Chapeau.
Vanaf deze plek wens ik iedereen een
Voor de DigiMarkt op 16 februari blijkt
goede kerst en jaarwisseling, we zien
niet zo veel animo te zijn. Helaas op een elkaar weer op 5 januari waar we de ‘go
donderdagmiddag en dat is voor de wer- around’ gaan bespreken.
kenden onder ons geen doen. Gelukkig
Ron

Jan van Liere is bezig met het beeld van
de flightsim op drie schermen te zetten
en loopt onvermijdelijk vast in het in de
juiste volgorde zetten van de drie schermen zodat de muis ook netjes doorloopt. Dat is een fase die je moet
doorlopen als je hier aan begint. Hij kan
Erik contacten als hij de moed verliest.
En toen kwam de geanimeerde discussie
op gang over hoe je drie schermen
naast elkaar moet configureren. Daarover is in de vorige Notam geschreven
en ook in deze Notam. Ron en Erik stonden lijnrecht tegenover elkaar hoe je dit
moet doen. Ron had in eerste instantie
de opzet gevolgd zoals in de genoemde
artikelen omschreven maar kon er niet
mee leven. De discussie nu even terugspoelend kan je wel tot een heldere conclusie komen. Bij drie schermen naast
elkaar heb je een beeldhoek van naar
schatting 120° en Ron werkt met zijn
panorama opstelling met een gezichtsveld van 180°. Bij 120° heb je aan de
zijkanten al flink wat perspectivische
vertekening. Ron vond bij 180° beeld

die vertekening volstrekt onacceptabel.
Daar kan je je iets bij voorstellen. Hij is
daarom overgestapt naar drie beelden
naast elkaar, midden, links en rechts en
heeft met een speciaal programma en
taaie volharding dat tot één beeld kunnen omvormen waarbij de perspectivische vertekening zo goed als opgelost
is. Alleen geschikt voor de volhoudertjes. Erik gaat 11 januari bij hem kijken,
bij hem vliegen en proberen om de unieke ervaring die je daar hebt in woord en
beeld om te zetten.
Piet Hanse meldde een probleem met
Plan-G: Zijn kaart wordt helemaal dichtgespijkerd met plakkaten van MapQuest
(de server die de kaart verzorgde) die
hem mededeelt dat hij ongestoord kan
doorgaan mits hij even wil dokken. Niet
doen natuurlijk. Ga naar BESTAND, dan
OPTIES en kies in het rechtervak voor
OpenCycleMap. Dan heb je weer een
heel acceptabele kaart. Ron had ook nog
een mogelijkheid: Ga naar FS Moving
Map 2. Kost € 2.80. Kan je op je tablet
zetten en via FSUIPC koppelen.
Erik kwam terug op een discussie van
een half jaar geleden waarbij hij het
gebruik van de IAS-knop (toen in de
Twin Otter) van tafel veegde. Maar… in
Notam 217 in het artikel over de Dash 8
(vertaling van artikel Jane Whittaker)
wordt die IAS-functie toch even helder
uitgelegd. Het is een nuttig ding. Lezen
dus, indien het je interesseert.
Missed Approach was eigenlijk de inzet
van deze avond. Met verschillende approach plates op het scherm werd duidelijk dat aan elke STAR ook een missed
approach is gekoppeld. Dus hoe je nu
IFR wilt vliegen zonder de approach plate gezien te hebben???
Erik

In de vorige Notam, nr 219, stond een stukje
over navigatie in het begin. Het allereerste begin was vliegen op zicht met de kaart op
schoot. Dat heet Pilotage waar geen Nederlandse naam voor is. Je zou het ‘vliegen op zicht’
kunnen noemen. Ik ga gewoon een lans breken
voor vliegen op zicht en dan boven Nederland.
Boven Nederland omdat de meesten van ons
NL2000 in de computer hebben en NL2000 is
fotografische scenery, wat willen zeggen dat de
wegen, kustlijnen, rivieren gewoon kloppen. En
omdat vliegen boven Nederland zo makkelijk is.
Daarna nog een beetje koersberekenen met zijwind (ded reckoning) en het eerste begin van de
NDB/ADF, het nieuwe wondermiddel van kort
voor de Tweede Wereldoorlog.
Vliegen boven Nederland is makkelijk omdat, zeker
als we opstijgen van Midden-Zeeland de kustlijnen
van meren en zeearmen ons houvast geven bij het
precies bepalen waar we zijn op de kaart. Rivieren
zijn ook prachtige aanknopingspunten. In Notam
170 die je hier kunt vinden:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015
/06/notam-120614-170.pdf staat een dergelijke
tocht boven Nederland beschreven.
Maar nu de kaarten. Nederlandse VFR-luchtvaartkaarten kosten geld en zijn bovendien lelijk. Een
beetje schele hoofdpijn krijg je ervan. In tegenstelling tot de USA VFR-kaarten die in mooie stemmige beigen en bruinen zijn gemaakt (Zie volgende
pagina). Belangrijk? Voor mij wel. Maar belangrijker is dat de USA-kaarten gratis zijn. Maar dan
heb je weer het probleem dat niet iedereen scenery
heeft van de USA die ook echt klopt met de werkelijkheid. We houden het op Nederland. Wie VFRkaarten wil aanschaffen moet dat helemaal zelf
weten. De bovenste kaart hiernaast is een recente
kaart van de omgeving van Eelde. Als je hiervan
gaat werken reken er dan op dat je eerst een tijdje
zult moeten studeren op alle omschrijvingen.
Waarschijnlijker is dat je er een wegenkaart bij
pakt voor die enkele keer dat je ‘huisje boompje
riviertje’ gaat vliegen. Misschien oudere luchtvaartkaarten van Nederland die dan waarschijnlijk gratis zullen zijn? Hier rechts zie je zo een oudere
kaart. De stormvloedkering moet nog gebouwd

worden. H’m. Dus pak je Googlemaps erbij. Ik weet
niet wat er met Googlemaps gebeurd is maar hun
kaarten zijn steeds schraler geworden. Ik denk dat
je heus wel betere kaarten bij Google kunt vinden
maar dan wordt het weer betalen. Ga eens naar
Open Street Maps: http://www.openstreetmap.nl/
goede kans dat je daar iets van je gading vindt.

Met Google Earth kan je natuurlijk ook heel wat
binnenhalen maar dan mis je de wegen en de benamingen. En dat is dan weer jammer want een
dergelijk vliegtochtje is ook bedoeld voor vergroting
van je topografische kennis.
De ANWB publiceert zo één keer in de tien jaar een

compleet boek met verouderde kaarten van de topografische dienst tegen een leuke actieprijs en dat
is toch het betere werk. Dat zijn de kaarten die
ikzelf gebruik.
Nu vraag je je misschien af: ‘Waarom gaat ie niet
gewoon in Plan-G vliegen? Nou om te beginnen is
Plan-G sinds kort ook aan het tobben met zijn
kaarten en bovendien zul je bij plan-G niet te neiging kunnen onderdrukken om toch de koppeling
te maken met de FlightSim en dan ben je niet meer
Pilotage aan het vliegen maar vlieg je eigenlijk gewoon GPS. Of anders gezegd, je drukt op een knop
en de autopilot samen met de moving map doet het
werk en dan kan je weer indommelen en leer je
verder niets. Verwerpelijk!
Nu zul je als je niet boven Nederland vliegt maar
bijvoorbeeld ergens boven een woestijn en je nauwelijks aanknopingspunten hebt behoefte hebben
aan iets waarop je kunt peilen en wat ook in de
kaart staat. Als je de richting van dat iets, bijvoorbeeld een radiostation, kunt bepalen kun je die
richting vanuit dat punt op de kaart zetten, ja, met
een liniaal en een potlood, en als je dan de omgekeerde richting van die peiling als koers aanhoudt
kom je op dat station terecht. Zo logisch als wat. In
theorie. Ten eerste is op je kaart met een liniaal en
potlood gaan werken terwijl je ook nog je vliegtuig
moet besturen niet ideaal en ten tweede is recht op

EHMZ

dat baken aanvliegen een utopie, want in de werkelijkheid is er altijd wind. En we vliegen toch zeker niet altijd met fear weather, of wel?
In het artikel in de vorige Notam hebben we gekeken naar de diverse inspanningen die men deed
om de luchtvaart bakens
te geven waarop gevlogen
kon worden bij nacht en
slecht zicht maar ook als
je in het landschap onder
je weinig kon herkennen.
Eerst waren er de lichtbakens, een soort vuurtorens, die tezamen een
heuse airway vormden.
Daarna kwamen we de
radiobakens tegen die de morseletter A en N uitzonden. Als je op koers lag (on the beam) hoorde je
niet meer de afzonderlijke morseletters maar een
monotone fluittoon, dus zeg maar een moderne
elektronische manier van martelen van de piloot.
Daar werd dus een metertje voor uitgevonden
waarmee de piloot kon zien of hij on the beam zat.
Hè gelukkig. Dit apparaat werd samen met de vaste loop antenne toegevoegd aan het radiosysteem en het geheel was
nog tamelijk ingewikkeld.
Je moest de neus eerst in
de richting van het station draaien en dan de
magnetische koers uitlezen als de naald in het
midden stond. Dat zei ik,
ingewikkeld. De volgende
stap was de draaibare
loop antenne die deze
procedure onnodig maakte. Meneer Kolster laat
hem hier zien in het
plaatje rechtsboven. De
opticiën van de heer Kolster heeft goed ingezien
dat alleen een bril met
ronde glazen geschikt was

plaatjes van mooie antiquarische apparatuur en
volgens mij is het linkse apparaat, dat bulbvormige
ding, al geschikt voor de Automatic Direction Finder, de ADF/NDB.
Op vliegtuigen in die periode, die nog behoorlijk
lang heeft geduurd, dus de periode tot de ADF zijn
intrede deed, werden heel wat antennes gemonteerd onder het motto ‘Baat het niet dan schaadt
het niet.’ Men was nog druk bezig met experimenteren. Die antennes werden meteen minder toen
men de ADF in combinatie met de NDB werkend
had. De ADF was dè oplossing voor het hele peilingsprobleem. Veel makkelijker allemaal. Hier zie

voor deze klant. En we kennen eigenlijk allemaal
de werking van de radio richting zoeker. Je gaat
door middel van draaien van de antenne op zoek
naar het maximale signaal. En dit was de Radio
Direction Finder, de RDF. Hieronder nog een paar

je de klok voor de
NDB en deze is al met
verdraaibare kompasroos, een z,g, pelorus
met verdraaibare roos
en dat moet ik uitleggen. Na al die ingewikkelde apparatuur
die werd samengebouwd in heuse radiotorens aan boord was
de ADF een verademing voor de piloten en ze hielden van het ding.
Wij kijken daar nu een beetje meewarig op neer en

dat is onterecht, want je kunt er veel mee, o.a. een
kruispeiling die je positie bevestigt. Een kruispeiling, mits goed uitgevoerd geeft je een FIX, een positie op de kaart waar je van op aan kunt en niet
een positie volgens Ded(deduced) Reckoning, of
zoals we hier zeggen: een gegist bestek. Gissen is
onzeker. En zo rollen we van het een in het ander.
Eerst even die Pelorus.

Dit is een kompasroos gemonteerd op de deksel
van zo’n koffiecontainer waar Amerikanen hun
smerig koffiebrouwsel uit drinken. Een liniaal erbovenop met een speld vastgezet en twee vizieren.
Zo eenvoudig is een pelorus. Je houdt de kompasroos altijd met het nulpunt (0 of 360 graden) recht
vooruit. De lijn over 0 en over 180 graden is de
hartlijn van het vliegtuig. Je kunt er een hoekmeting mee doen. Bijvoorbeeld, ik zie of ik peil een
object op 30 graden over bakboord (links van ons)
en ik zal derhalve als ik naar dat object toe wil
gaan een koers moeten aanhouden van 360 gradden minus 30 graden = 330 graden. Zo simpel is
het. Ik neem aan dat de koffiecontainerpelorus
hierboven vooral voor terrasgebruik was om de
hoek te bepalen ten opzichte van een op naaldhak-

ken flanerende jonge dame aan de overkant. Een
nutteloze peiling natuurlijk maar het ging hier om
het technische principe. Omdat uit het hoofd rekenen boven in de lucht in een stresssituatie niet
ideaal is heeft men aan deze pelorus, aan deze
peilklok, een knop gemaakt waarmee je de roos
kunt verdraaien. Als je gaat peilen stel je de roos
eerst gelijk aan je stuurkompas. Dat is de constructie in de default Cessna in FSX als ik me goed
kan herinneren. Maar wat nu als je in een stresssituatie per ongeluk die roos niet helemaal correct
verdraait? Een ongeluk zit in een klein hoekje weet
je wel. Het bleek dat veel verkopers van apparatuur ten volle onze ongerustheid begrepen zodat al
snel een peilklok met automatische meedraaiende
roos op de markt kwam. Tegenwoordig worden
vaak instrumenten voor verschillende doeleinden
gecombineerd in één grotere klok en dat is in het
begin best wel ingewikkeld.
rechterplaatje hebben we wind van links en als we
gaan homen vliegen we een ongewenste track
Genoeg gepraat. We gaan op stap met die prachti- (koers over de grond) met een grote bocht. Niet effige ADF klok en dan is het belangrijk dat je het be- ciënt en misschien staat er op het traject dat we zo
langrijkste van de ADF klok fundamenteel begrijpt afleggen wel een hoge zendmast. We gaan dus
en niet verwart met wat VOR-klokken aangeven.
vooraf corrigeren voor wind. Dat kunnen we bereDat is heel iets anders. Een ADF gauge wijst altijd kenen en er zijn ook eenvoudige rekenmachines
de richting van het NDB baken aan. Als een baken daarvoor maar dan moet je wel het weerbericht
volgens de ADF op 35 graden ligt, dan vlieg ik een
hebben en klopt dat dan wel. De afbeelding linkskoers (heading) van 35 graden en kom ik op het
onder met het bootje laat zien wat er in feite gebaken uit. Als er geen wind staat. Nooit over pieke- beurt, je kunt wind gelijkstellen met stroom, maar
ren, dit is simpel en blijft simpel. Bij VOR-bakens
dat is voor de volgende aflevering. Je moet je neus
waar we het later over hebben krijg je weer te manaar links draaien bij wind van links, maar hoeken met inbound en outbound en reciproke heaveel? Het plaatje met het bootje is een voorbeeld
ding en, nou ja vergeet het maar even.
van Ded (Deduced) Reckoning of gegist bestek.
In de volgende kolom hiernaast zie je twee plaatjes. Erik.
Het linkerplaatje ben je aan het homen op een
NDB baken in een situatie zonder wind en in het

Dè configuratie voor je flightsim
Dit is gewoon provoceren en dat weet
ik. Als je net na jaren van plannen bent
begonnen aan een 737-cockpit, of nog
beter, die cockpit net af hebt kan je over
een dergelijke opmerking alleen maar je
schouders ophalen. De énig juiste configuratie! Of als je net een complete Cessna cockpit hebt neergezet met een 180°
scherm van een slordig aantal meters
met beamers in een Panorama van Mesdag constructie, ja dan ben je geneigd
dit artikeltje over te slaan. Beslist doen!
Of misschien draai je de flightsim gewoon op één scherm van goede kwaliteit
met nog een ander scherm ernaast voor
de pop-ups en ben je daar volmaakt gelukkig mee. Laten zo! Dit artikel is voor
de ongelukkigen. De wat dolende
flightsimmer die altijd weer iets nieuws
wil en die vooral een mooier en wijdser
beeld wil hebben. Wat zijn je mogelijkheden zodat je het ook nog betaalbaar
houdt.
want dat is beslist nodig. Je hoeft dat gegoochel met de formules niet te begrijLees om te beginnen nog even het artikel
pen, als de conclusies maar duidelijk zijn.
door dat in de vorige Notam heeft geHier vind je het artikel:
staan over drie schermen naast elkaar
https://flightsimzeeland.files.wordpress.

is nog mooier. Dan krijg je meer van je
klokken in beeld. Dergelijke wat hogere
schermen zijn tegenwoordig moeilijk te
vinden en ze zijn duurder. En dan is er
sinds kort een nieuw 4K scherm 21 : 9
van LG, met een diagonaal van 38 inch,
een beetje gebogen en dat is een bakbeest. Kost 1399 euro. Maar mooi! Misschien nog even wachten tot de prijs
gezakt is. Ik zou ‘m het liefst nog wat groter willen hebben.
Terug naar de realiteit. Hier links dat zijn
vier schermen 1920 x 1080. Het bovenste
scherm zit op dezelfde computer maar
dan op een tweede grafische kaart. Alles
op één machine is natuurlijk fijner dan
een tweede machine erbij via het netwerk. Alleen je bezelcorrectie wordt dan
een stevige puzzel. Bezelcorrectie? Kom
ik nog op. Als je nu toevallig nog een laptop hebt liggen kan je die met een beetje
knutselwerk ook boven je drie schermen
monteren en de communicatie dan via
com/2015/06/drie-schermen-11.pdf
het netwerk sturen. Een tweede toetsenEn dan moet je beslissingen gaan nemen. bord en extra muis is dan aan te bevelen.
Drie schermen 1920 x 1080 is het meest Dat toetsenbord zie je hier nog zitten.
betaalbare. Een zo smal mogelijke rand is Dat is van de vorige constructie. Het bogewenst. Drie schermen van 1920 x 1200 venste scherm is net nieuw en heeft

mooie dunne randen. De andere drie nog
niet helemaal. Dat was een paar jaar terug nog lastig te krijgen. Je ziet het: Het
blijft behelpen.

Weerprogramma’s bestaan uit twee delen. Het eigenlijke weerprogramma dat
het weerbericht voor de plaats van vertrek binnenhaalt en waarin je ook je
vluchtplan kunt inbrengen zodat het
En dan wordt het aparte views aanmaken weer verandert tijdens je vlucht. Het
met bijvoorbeeld EZDok waar ik jaren
tweede deel zijn de textures voor de
mee gewerkt heb. Helaas werkt EZDok
luchten en de wolken. REX en ActiveSky
niet meer in Prepar3D bij mij en ben ik
hebben hier prachtige aparte programovergestapt naar OpusFSI een weerproma’s voor en die kosten geld. Danny
gramma waarin een cameraprogramma
Glover levert je 144 files ter vervanging
is ingebouwd. En OpusFSI heeft een invan de standaard textures in FSX/P3D.
stallatieprogramma voor P3D. Werkt
Gratis en je flightsim knapt er behoorlijk
goed.
van op. Werkt ook als je OpusFSI niet
Een waardevolle tip van OpusFSI: haal de hebt aanstaan. Wel eerst even een bacgratis textures voor de wolkenluchten in kup maken van je map Textures in FSX.
huis van Pablo Diaz en Danny Glover
(HDEv2). Je vindt het hier:
De camera views die ik wil aanmaken zijn
https://flyawaysimulation.com/downloa de volgende: piloot kijkt recht vooruit
ds/files/18029/fsx-hde-sky-textures-v20/ (noem ik PILOT), het instrumentenpaneel

(PANEL), de throttle quadrant of console
(THROTTLE), het overhead panel (OVERHEAD), blik uit het linkerraam (LEFT) en
uit het rechterraam (RIGHT) en dan nog
een view die UP heet. Dat is de view naar
voren met een paar dikke telefoonboeken onder m’n …, de bestuurdersstoel
flink omhoog gezet speciaal voor staartwielvliegtuigen en voor het geval dat een

approach niet mooi zuiver verloopt en ik
de baan niet meer kan zien (komt bijna
nooit voor). En ik gebruik toch ook nog
wel pop-ups. Vooral de Primary Flight
Display wil ik graag altijd in beeld hebben
en een pop-up van de FMC werkt gewoon lekkerder. De views THROTTLE en
OVERHEAD zijn ondergebracht op het
throttle quadrant en de rest zit onder de
vier standen van de grijze knop hier links
precies volgens hetzelfde principe als
omschreven in het vorige artikel in Notam 219 dat je natuurlijk inmiddels al
lang hebt binnengehaald. De view UP zit
onder de rode knop. (Help ik zie de baan
niet meer: rode knop!). En nu is het leuke
van OpusFSI dat ik niet eerst commando’s uit FSX hoef te verwijderen wil het
werken. Dat is bij EZDok wel zo. En dat
levert een aangenaam voordeel op.

Stel ik heb voor een vliegtuig alle views in
het programma gezet en daarna heb ik
ze weer verwijderd. De knoppen die ik
gebruikt heb, hebben nu weer hun oude
functie teruggekregen. Dat zijn bij mij de
commando’s waarmee ik het eye point in
de flight sim verschuif (zie vorige artikel).
En dat houdt ook in dat ik niet meteen
voor elk vliegtuig dat ik nieuw installeer
views hoef aan te maken omdat ik al een
redelijk werkend systeem had om snel
door de cockpit te gaan. Kortom voor de
veel gebruikte vliegtuigen heb ik views
aangemaakt en met de kisten waarvan ik
nog niet weet of het blijvertjes zijn vlieg
ik op de oude manier.
Eigenlijk is het begrijpen van de data base (Camera Management) ingewikkelder
dan het menu voor instellen van de views
(Camera Editing). Stel je hebt een zestal
views aangemaakt voor de Piper Navajo
zoals boven omschreven. Die heb je met
de pijlen in het Camera Editing menu helemaal gemaakt zoals je het hebben wilt
en je hebt dat gesaved. Dan wil je voor
de Cessna 310R ook views aanmaken. Je
klikt op bijvoorbeeld panel in het Camera
Management menu en dan op Edit. Dan
in het tweede menu Assign Aircraft Types
in Camera Editing en daar kies je voor de
Cessna 310R en dan ga je veranderingen
aanbrengen. Daarna saven en dan heb je
dus een panel view voor de Cessna. Helaas geen panel view voor de Navajo
meer. Die is verdwenen. Bij deze aanpak
moet je nadat je panel hebt gekozen op
Clone drukken en dan kan je de view
aanpassen. Het kostte me enig vallen en
opstaan om dat door te krijgen. En ja, er
gaat heel wat werk in zitten om al die

views aan te maken. Als je nu ervoor
kiest om alleen views te maken voor de
vliegtuigen waar je toch elke keer weer
inklimt scheelt dat een hoop werk.
Er leiden natuurlijk meerdere wegen
naar Rome. Je kunt bijvoorbeeld een zestal views aanmaken voor de Dash 8 en
die alle zes bewaren voor ‘All Aircraft Types’ en die zes views dan voor alle vliegtuigen gebruiken. Ik denk niet dat je dan
in alle gevallen goed uitkomt. Maar je
kan natuurlijk gewoon minder kritisch
zijn en echt alleen wijzigingen aanbrengen als het niet anders kan. Denk erom,
dat je dan wel eerst een Clone aanmaakt.
Je kunt ook views aanmaken voor een
bepaalde groep vliegtuigen bijvoorbeeld
tweemotorige GA-kisten. Er kan erg veel
en dat mondt dan ook uit in zeer uitgebreide manuals waarbij ik je bij voorbaat
veel sterkte wens. Ja, in het Engels en het
is beslist te veel om te vertalen. Ach hoe
gaat zoiets in de praktijk? Je gaat eerst

zitten prutsen in het programma tot het helemaal chaos wordt en dan pak je de manual erbij en gaat het
stukje zoeken dat over dat specifieke onderwerp gaat.
We noemen dat ‘management by exception’. Werkt
goed als je ertegen kunt.
En dan heb je nog het weerprogramma erbij en dat is
leuk en het werkt nogal rechttoe rechtaan. Waarmee ik
wil zeggen dat je het redelijk eenvoudig opgestart
krijgt. Het updaten van het weer kan vrij lang duren
maar is eigenlijk alleen aan de orde als je de flightsim
net hebt opgestart. In die tussentijd kan je je vliegtuig
klaar maken voor vertrek. Samen met die gratis nieuwe
textures voor de luchten en wolken die ik al genoemd
heb is het een heel acceptabel geheel geworden.
OpusFSI heeft zelf geen programma voor de textures
van wolken enz. Zij raden aan om een 3rd party package te installeren zoals FEX (staat zo in de handleiding,
ze zullen wel REX bedoelen). Het aan de praat krijgen
van het programma is relatief eenvoudig. Het volledig

doorgronden van het weerprogramma is het betere
studeerwerk. Fijn toch, dan ben je er niet te snel op uitgekeken. Je kunt een soort weerkaart openklikken
waarop een goede kaart met gebergten en ook de positie van je vliegtuig met daarop pijlen voor de windrichting en windsterkte, heel handig. In de linkerkolom vind
je dan het complete weerbericht met de windvoorspelling voor verschillende hoogten. Erg kompleet. Maar dit
artikel ging eigenlijk over de camera views.
Een demoversie is ook te downloaden. Die werkt 15 minuten en dan moet je 2 minuten wachten voordat je
opnieuw kunt opstarten. Dat gaat dus snel irriteren en
dat zal ook de bedoeling zijn. Maar je kunt in ieder geval eerst een kijkje nemen in dit programma.
http://www.opussoftware.co.uk/opusfsi.htm
De bezelcorrectie: Zie volgend artikeltje.
Erik.

bezel correctie

Bij bovenstaande schermen is nog geen bezel correctie toegepast en dat moet wel. De diagonale lijnen verspringen en ook horizontaal gezien klopt
het beeld niet. Er zit te veel ruimte tussen. Als het
beeld van een monitor helemaal tot aan de uiterste randen zou doorlopen hoeven we niet meer te
corrigeren, maar die schermen bestaan nog niet.
Hoe breder de rand hoe groter de bezel correctie.
Eh, in principe. Zowel AMD als NVIDIA hebben een
vrij eenvoudige manier om die correctie door te
voeren. Je moet daarvoor van de drie schermen
wel een groep maken zodat je computer het als
één scherm ziet. AMD gebruikt een driehoek om
een en ander zichtbaar te maken en NVIDIA een
soort landingsbaan. De schuine lijn moet bij de
overgang goed in het verlengde doorlopen. Read
the manual!

“Vliegsimulatie was zijn grootste hobby”.

Naam: Joop Mak
E-mail: phmak@home.nl
bericht: Leden van de FS Zeeland, 20-12-2016
Het NL2000 team heeft weer een aantal updates voor de NL2000 scenery uitgebracht. Dit
onder versie nummer 4.09.
De meest aansprekende update zit in de toevoeging van autogen gebouwen en huisjes in
de scenery.

Wat een passende en terechte tekst op de overlijdens advertentie.
Kees van Rijswijk was vanaf het begin lid van onze
Flightsim werkgroep.
Helemaal thuis op de 737 en supersnel op de King
Air. Hij hield van opschieten.
Op de server meestal met vriend Peter, de laatste
jaren zagen we hem helaas niet meer op de bijeenkomsten. Wel een trouw deelnemer aan onze internetvluchten als PH-KVR of TRA937.
Zijn voortdurende zoektocht naar kennis en zijn
opgewekte geluid zullen altijd in onze herinnering
blijven. We waren getuige van zijn perfecte landingen, dit was helaas de laatste.
Dag Kees, shutdown approved.

Daarnaast zijn van een aantal airports verbeterde versies uitgekomen.
In EHGR is een betere framerate wijziging, in
EHRD en EHEH zijn de nummering van exits
en taxisigns aangebracht.
Voor EHKD is een compleet nieuwe layout
van platform en taxiways gemaakt. EHOW
heeft een extra taxiway en EHST heeft een
complete makeover gekregen.
Ook zitten in de NL2000 libraries aanpassingen en NL2000-3D zijn met name in de Amsterdam Zuidas nieuwe panden neergezet.
Voor de installatie is de nieuwste versie 4.076
van de installer nodig. Ook is de handleiding
aangepast.
Downloads via : http://www.nl
2000.com/nuke/
fijne feestdagen en happy flying.

Wel eens genoeg van ORBX? Is nauwelijks voor te stellen, maar toch. iBlue Yonder heeft prachtige scenery
gemaakt van Nantucket Island (oostkust USA) Ga even
kijken: http://iblueyonder.com/

Unalaska (PADU) een uitdaging
Iedereen die wel eens televisie
heeft gekeken de afgelopen tien
jaar heeft de grote ommezwaai gemerkt naar ‘reality television’. Een
van de eerste en meest populaire
van deze series, Deadliest Catch,
volgt de inzet van bemanningen in
de gevaarlijke krabvisserij in de Bering Zee. Het meest gebruikte punt
voor opstappen en binnenvliegen
voor bemanningen (zowel visserijbemanningen als cameraploegen) is
de Havenplaats Unalaska of ook wel
genoemd Dutch Harbor. Gelegen zo
ongeveer in het midden van het lint
van eilanden die de Aleoeten vormen ligt de kleine luchthaven van
Unalaska, nou laten we een gooi
doen, een 800 mijl ten Zuidwesten
van Anchorage. De gemeenschap
wordt vooral bediend door regionale
airlines die met turboprop commuters vliegen vanwege de korte landingsbaan van 4500ft. Maar dat is
niet altijd het geval geweest. In de
tachtiger en negentiger jaren opereerde Alaska Airlines met Boeing
737-200 kisten onder condities die
eigenlijk alleen als, eh, uitdagend
kunnen worden omschreven.
Het vliegveld
Een beetje verborgen weggestopt achterin Dutch Harbor bedient Almaknak
inwoners, toeristen en werkers van Unalaska Island. In de afgelopen jaren werd
de lengte van de baan vergroot van
4100ft naar 4500ft. Dat volgde op een
eerdere verlenging en aanbrengen van
een beter oppervlak na een ongeluk in
1985 waar een 737-200 te kort op de
baan neerkwam, een van de hoofdlandingsgestellen verloor en schuivend tot

stilstand kwam net buiten de linkerkant
van baan 12 (nu baan 13) met verder
geen gewonden onder de bemanning of
passagiers. Het wegdek van de landingsbaan toen was 3900ft van samengedrukte gravel met een slechte
afwatering waar regelmatig de plassen
op stonden. Na alle verbeteringen staat
de officieel opgegeven lengte van de
baan voor opstijgen op 4500ft (TODA
Take-off Distance Available) maar de
lengte om te landen is no steeds 3900ft
door een verkeerd geplaatste drempel.
Beide uiteinden van de baan 13/31 zijn
voorzien van VASI-lichten, alhoewel je
voorzichtig moet zijn met de VASI-lichten voor baan 31 en ze niet moet gebruiken op een afstand groter dan 1,4
mijl waar het hoge terrein de boosdoener is. De baanverlichting is van de categorie medium maar geen van beide

van de Saab 340, maar eerder dit jaar
voegde een van de carriers de Saab
2000 toe aan deze route waardoor de
betrouwbaarheid en snelheid van een
nonstop service tussen Anchorage en
Unalaska werd verbeterd. Een andere
carrier opereert met Beech 1900s geheel
in vrachtuitvoering naar Unalaska.
737-200 vluchten

Aerosoft Dutch Harbor X is weliswaar al wat oudere software maar geeft nog steeds de topografie en de runway configuratie goed weer evenals de terminal, de omliggende industrie en
de woonwijken.
instrument approach procedures zijn
toegestaan bij nacht. Terrein van 2000ft
tot 6000ft ligt rond het veld op alle kompastreken behalve pal Noord van de
luchthaven. Er zijn twee officieel gepubliseerde instrument approach procedures maar beide zijn circling approaches
omdat het enig veilige pad naar binnen
vanuit het noorden, niet in de juiste
richting (opgelijnd) staat voor de baan.
De NDB-A heeft minimums van 2200ft
en 1¼ mijl voor categorie A vliegtuigen
die het DME station kunnen gebruiken
(er staat hier geen VOR bij). Zowel de
FSX default database als die van X-Plane
hebben de DME niet in het archief dus
eventueel moet je genoegen nemen met
de hogere 2900ft en 1¼ minimums tenzij je een moderne database hebt. Lagere minimums van 2000ft kan je
aanhouden bij de RNAV (GPS)-B approach. De minimums voor RNAV-approach zijn lager. Het zicht neemt ook
toe tot 3 mijl door de offshore ligging
van het missed approach punt.
De baan is uitgehouwen uit de zuidwest

zijde van een berg waardoor circuits ten
noordoosten van de luchthaven verboden zijn bij beide approaches.
Het weer
Het weer in de Beringzee is berucht om
zijn heftige karakter, met meer dan 250
regenachtige dagen per jaar, mist, stormen, sneeuw en ijs die allemaal samenspannen om het de betrouwbare
geplande air carrier services moeilijk te
maken. Als het weerbericht er slecht
uitziet moeten maatschappijen uitwijkhavens opgeven die vaak ook binnen het
slechtweergebied liggen en ze moeten
voldoende brandstof meenemen om zowel hun bestemming als de alternatieve
bestemming te halen met nog voldoende
brandstof aan reserve. Dat kan er soms
in resulteren dat een air carrier een stop
moet maken op Cold Bay (PACD) om
daar voldoende brandstof te laden alvorens naar Unalaska door te vliegen. Met
bijna 800 mijl is de bijna drie uurs route
vanaf Anchorage dicht tegen de limiet

Terugkijkend is het tegenwoordig moeilijk te begrijpen dat de 737-200 eens
goedgekeurd werd voor Unalaska gezien
de baan van fijngestampte gravel, veel
slecht weer en een baanlengte van
3900ft toentertijd. De FAA verleende
toegang met de restrictie dat de 737 zou
vliegen met een beperkt operating gewicht van 95.000lb voor take-off en
91.000lb voor de landing en dat de baan
droog moest zijn (komt niet veel voor op
de Aleoeten). Boeing berekende dat volgens fabrieksopgave de droge langdingsbaanlengte bij een limiet van

De old-school NDB approach wordt gevlogen
met een outbound leg, een prucedure turn,
inbound leg en een circle (segment) voordat
wordt geland.

91.600lb 3700ft moest zijn als de FAR
121 60% regel toegepast zou worden.
De niet-fabrieksopgave (geen veiligheidsmarge) zou rond de 2275ft liggen
waarbij dan wel werd uitgegaan van een
perfect gevlogen approach precies op
Vref snelheid, een perfecte hoogte van
50ft boven de baandrempel, geen vertraging bij de touch down en maximale
remwerking. Bij mijn tests met de
FlyJSim 737-200 met een 91.600lb landingslimiet op zowel een droge als natte
baan in X-Plane, vond ik uit dat de baan

De approach op Dutch Harbor is bij vele flight simmers overbekend want het
is een van de missions in FSX. In die
mission vlieg je een KingAir 350 volgens
de officiële NDB-procedure met eerst
een teardrop en daarna als je voor de
tweede keer over de NDB komt een
‘circle’ in de baai van Dutch Harbor om
zo voor baan 31 uit te komen en dat
alles bij slecht zicht. Zenuwslopend.
Een prachtige oefening voor een NDB
approach. En hij wordt nog steeds zo
gevlogen. Sommigen denken wel eens
dat dat teardrop gebeuren op een NDB
of VOR verleden tijd is.
Chris Frishmuth van PC-Pilot heeft in
zijn serie Challenging Airports de approach van PADU weer eens netjes op
een rijtje gezet en dan niet alleen de
nadering op de NDB maar ook die met
de GPS plus nog een stukje geschiedenis en diepere achtergronden. Vanzelfsprekend moest dit vertaald worden
want heeft het leven van een flightsimmer wel enige diepte zonder dat je
Dutch Harbor gedaan hebt?
Erik.

NDB DUT

Op een droge baan met lichte variabele wind heeft de 737-200 op maximaal toegestaan landingsgewicht van 91.600lb een landingsweg die keurig voldoet aan de FAR 60% regelgeving.
goede landingstechniek vereiste om het
vliegtuig veilig tot stilstnd te brengen.
De default FSX 737-800 kan ook gebruikt worden voor het reproduceren
van vluchten naar Unalaska met gelijke
resultaten. Het is nog interessant om te
weten dat bij de 1985 737 crash de runway en airport facilities in slechte staat
van onderhoud waren met een kapotte
VASI, nauwelijks meer zichtbare baanmarkeringen en veel afval op de approach zijde van baan 12.
Hoe kom je er en de approach
Als je gaat vliegen met de oude vertrouwde 737-200 zal je waarschijnlijk
‘green needle’ op VORs gebaseerde Jet
Airways vliegen (zie de route in de rechterkolom). Met modernere avionics zal
je waarschijnlijk RNAV waypoints gebruiken. Houd er rekening mee, als je
met een licht GA-vliegtuig van Anchorage af vliegt je over terrein komt van
10.000ft boven MSL. Plan je kruishoogte
goed in. Houdt het weer op Unalaska
voordurend in de gaten zodat een besluit om uit te wijken naar een brandstofstop of een alternate bijtijds
genomen kan worden. Cold Bay (PACD),
155nm noordoost van Unalaska is een
goede alternate met een 10.000ft landingsbaan voorzien van ILS.

naar de MDA (Minimum Descent Altitude) die voor jouw approach categorie en
uitrusting van toepassing is. Blijf op deze MDA totdat je het veld ziet en je een
cirkelsegment approach kan maken. Het
Missed Approach Point (MAPt) is de NDB
zelf van waar je recht vooruit klimt naar
3000ft, daarna een klim met linkerbocht
naar 4300ft helemaal rond naar de holding op de NDB zoals op de kaart staat.
Als je in Google intikt: approach plates
PADU moet het niet moeilijk zijn de twee
kaarten (NDB + RNAV) binnen te halen.

Approach
De NDB-A approach begint op 6000ft
boven het NDB-baken DUT, frequentie
283 (zie kaartje op de eerste pagina),
waarna je een outbound track noordwaarts vliegt van 351° magnetisch en
dan staat de pijl van je ADF naar achteren gericht op 171° want je vliegt van
het baken weg. Je moet steeds volkomen zeker zijn van je positie omdat
hoog terrein van 6000ft meteen ten
westen opdoemt. Als je nog boven
6000ft zit wanneer je op DUT aankomt
kan je in de holding afdalen naar 6000ft
zoals die op de kaart staat. Wanneer je
noordwaarts vliegt op de 171° bearing
zorg er dan voor dat je binnen de 10nm
van de NDB blijft door een stopwatch te
gebruiken. Daal af naar 4100ft op de
outbound track, vlieg de procedure turn
zoals aangegeven pak dan weer de 171°
magnetic bearing op (de pijl van je ADF
staat nu weer naar voren) en vlieg deze
naar het station toe terwijl je afdaalt

De RNAV approach is simpelweg een
opeenvolging van waypoints zonder procedure turn en een eenvoudig verticaal
schema met alleen maar een hoogte van
2500ft als beginpunt en een MDA (Minimum Descent Altitude) van 2000ft tot
aan de MAPt (Missed Approach Point).
Interessant is dat de RNAV approach je
lager laat uitkomen, zo tussen de 200ft
en 900ft (afhankelijk van het feit of je
DME hebt bij de NDB approach), maar
de eisen voor het zicht zijn een 1¾ groter oftewel in totaal drie mijl. De hogere
eis aan het zicht komt doordat de MAPt
verder weg ligt in de baai op 2½ mijl
van de landingsbaan.

Zichtapproaches kunnen op verschillende manieren worden gevlogen naar de baandrempels, maar het circuit rondom het eiland om
voor baan 31 te komen is geen goedgekeurd
circuit ter afsluiting van de NDB-A approach.

Hoe reproduceer je deze vlucht?
Deze kan je zowel in X-Plane als in FSX
doen met elk vliegtuig dat is uitgerust met
instrumenten voor NDB (ADF) en RNAV
(GPS) en met een benodigde landingsbaan
van minder dan 3900ft. Voor de vlucht in
dit artikel kozen we de FlyJSim 737-200
(www.flyjsim.com), de gratis Perfect Flight
Saab 2000 (www.fs2000.org/2014/04/03/
fsx-saab-2000-updated-package/), en de
default FSX 737-800. Andere realistische
keuzes zijn de Saab 340 and Beech 1900.
De default Unalaska scenery voor X-Plane
is karig daarom raad ik add-on scenery aan
van ‘VogonZarniwopp’ op www.x-plane.org
(zoek naar PADU in de file library). De default FSX scenery voor Unalaska is goed
maar kan verbeterd worden door Aerosofts
Dutch Harbor X scenery (www.aerosoft.
com).
Om de vlucht te reproduceren kan je gebruik maken van de traditionele Jet Airways
of een RNAV route. Aanbevolen vlieghoogte
is de hoogste flight level westbound (even
hoogte en niet oneven) die je vliegtuig aankan om brandstof te sparen.
Opmerking: namen van waypoints kunnen
verschillen afhankelijk van de AIRAC data
die je sim/vliegtuig gebruikt.
JET AIRWAYS:
PANC (Anchorage Airport)
ANCHORAGE EIGHT DEPARTURE (SID)
ENA (Kenai VOR)
J115 (Jet Airway)
DUT (Dutch Harbor NDB)
PADU (Unalaska Airport)
RNAV;
PANC (Anchorage Airport)
ANCHORAGE EIGHT DEPARTURE (SID)
ENA (Kenai VOR)
NOSKY (RNAV waypoint)
AKN (King Salmon VOR)
CUDDA (RNAV waypoint)
MORDI (RNAV waypoint)
RNAV/GPS-B (approach)
PADU (Unalaska Airport)

gevoerd. Verder valt te vermelden dat
als je NIET een cirkel vliegt als afsluiting
van de instrument approach maar VFR
gaat landen het toegestaan is rond het
gebergte ten noordoosten van het veld
te vliegen om zo een andere toegang op
een rechter base leg naar baan 31 te
nemen. Terrain Awareness and Warning
Systems (TWAS) en Enhanced Ground
Proximity Warning Systems (EGPWS)
met het terrein op een scherm zijn nuttig en verbeteren je awareness (besef)
van de situatie rondom maar mogen
met beleid onderdrukt worden wanneer
je op zicht naar de baan draait om niet
afgeleid te worden door hun constante
waarschuwingen.
Landen

Als aanvulling op de old school NDB-A approach is er een moderne GPS approach die iets lagere vlieghoogten toestaat maar een hogere eis heeft voor het zicht.
Cirkel (segment) om te landen
Beide approaches (NDB en RNAV) zijn
belangrijk offset (de aanvliegroute ligt
niet in het verlengde van de baan)
waardoor een gedeeltelijke cirkel gevlogen moet worden. Oplettende lezertjes
hebben al opgemerkt dat de NOAA approach plates een C in diapositief (wit in
zwart veld) laten zien in de tabel van de
minimums. Dit laat zien dat deze approach is samengesteld met het nieuwere grotere cirkel approach gebied dat
een groter beschermd gebied heeft
waarin je kunt manoeuvreren. In het
algemeen gesproken worden alle cirkelvormige manoeuvres uitgevoerd binnen
het gebied van de baai aangezien cirkelen ten noordoosten van het veld verboden is vanwege het terrein dat daar naar
het veld afloopt. Een cirkel vliegen in

marginale weerscondities binnen de begrenzing van wat in wezen een groot
amfitheater van bergen is is een manoeuvre die met zorg moet worden uit-

Met 3900ft afstand voor de landing mogelijk door een nat oppervlak of verontreiniging op de baan, zijn beheersing
van je snelheid en zonder vertraging de
wielen aan de grond zetten absolute
vereisten. Plaatselijke factoren die we
waarschijnlijk niet tegenkomen in onze
simulator zijn downdrafts en turbulentie
aan de lijzijde van het gebergte. Zoals
gebruikelijk voor korte banen worden lift
dump devices (spoilers) in ARM gezet en
anti-skid moet aanstaan en moet maximale remkracht en reverse thrust wor-

Een moving map en/of TAWS scherm is een
waardevol gereedschap om je bewust te zijn
van je plek. (SSG E170 voor X-Plane)
den toegepast om de landingsafstand te
beperken. Welkom op Unalaska! Geniet
van het vissen, maar wees zo verstandig
om je kaarten met take-off gegevens en
performancecijfers zorgvuldig te raadplegen voordat je al die kratten met
krab in het laadruim zet.

Ingezonden door Dick Willebrands

