
Notam 221 februari 2017

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

hcc zeeland!

Berlijn

Doe je flightsim maar weg. Je
hebt ‘m niet meer nodig.

Met de demoversie van de Garmin
GTN750 (650) kun je gewoon vlie-
gen zonder dat je je flightsim no-
dig hebt. Oké zonder scenery en
zonder vliegtuig dus op den duur
niet bevredigend. Maar je kunt
gratis uitgebreid kennismaken met
dit wonderkistje, de FMC voor GA.
Een stap voor stap handleiding.

Na de wonder-GTN750 blijft het
nog steeds interessant om ons
wat verder te verdiepen in de
goede oude 500. Er zit meer in
dan je denkt.

VAN’s RV-7/7A van Bay
Tower Studio
VAN’s behoren tot de meest ge-
bouwde zelfbouwvliegtuigen. Hier
de RV-7/7A. Veel plaatjes in dit
artikel, eigenlijk een stripverhaal.

DEEL 3
Deel drie in de serie Multi-screen/
panorama vliegen. Een analyse van
de flightsim die Ron Konings thuis
heeft gebouwd met een 180°
scherm van 5,5 bij 2,2 meter.
Veel diepte. Veel diepte in het
denkwerk hierachter maar ook veel
diepte in het beeld.

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


Verslag van de GA-bijeenkomst van 19 januari j.l. in 's Heer Arendskerke

Overigens kunnen beide hostingprogramma’s prima naast elkaar en zelfs dóór
elkaar gebruikt worden. New kid on the Block is FSJoin. We gaan het zien.
En wéér ontlokten we interessante discussies! heel goed dat we collectief be-
paalde onderwerpen eens uitdiepen want zo lang de meningen verschillen we-
ten we niet precies hoe dingen in elkaar steken. De meningen waren verdeeld
of we nu elke keer de volledige database van FSInn binnenhalen of dat er al-
leen maar een update gedaan werd van wat er op die database beschikbaar is.
Plus varianten! Argumenten vlogen over en weer en je kon de hersens horen
kraken. Hoe werkt FSInn nu eigenlijk?? Laten we dit als huiswerkopgave zien.
Eén van jullie zal vast en zeker in staat zijn goed te duiden wat er precies ge-
beurt als we inloggen. We horen het graag een volgende bijeenkomst.

Zo verliep het ook met de eerdere discussie over meerschermen-vliegen. We
zijn collectief in de materie gedoken en zo werd een en ander zeer aanschou-
welijk door Erik gepresenteerd. Dit als voorloopje op het artikel dat in de No-
tam zal verschijnen. De Notam wordt landelijk gelezen dus hopen we op wat
meer commentaar. Ron vatte de discussie samen met enkele stellingen.
De voornaamste stelling is dat je hersens je voor de gek zullen houden als je
de buitenwereld niet waarneemt en het beeld geometrisch perfect in 180 gra-
den voor je neus staat. Dat gaat zodanig ver dat je er van overtuigd bent dat de
cockpit achterover hangt als je DC3 vliegt;  in bochten zie je naastzittenden
hoger of lager zitten, om maar eens wat te noemen. Ook ontstaat er dieptewer-
king in het beeld. Al met al hebben we de materie goed behandeld en Ron
vroeg ieder zich niet te laten tegenhouden door de gedachte dat het moeilijk
moeilijk zou zijn. Overigens: ieder wg lid is altijd welkom voor een vluchtje in
de cockpit. Het verduidelijkt heel veel!

Ron.

Als eerste stonden we stil bij het overlijden van Aad de Beijer. velen van ons
kenden en respecteerden hem. Onder andere Jaap den Ouden en Roel hebben
zelfs vliegles van hem gehad. Er blijken nog interessante anekdotes over Aad
te leven. We zullen zijn lessen niet vergeten!

De registratieplicht kan nu ook in ’s-Heer Arendskerke ingevoerd worden.
Roel heeft de scanner weer ter hand genomen.

Ron en Ko zetten samen de multiplay- en internetvluchten weer in rijtjes. Wie
interesse heeft in de historie van de mp’s kan de bestanden krijgen. Het zijn er
na tien jaar zó veel en zó divers dat we aan recycling kunnen denken.
Ron stipte de FreeFlights aan op de tweede en vierde dinsdagavonden aan. Een
ideale mogelijkheid om eens te snuffelen aan internetvliegen. Heren debutan-
ten: schroom niet, je wordt prima geholpen om je vliegend en wel online te
krijgen. Wat ons meteen brengt op de heersende problemen met P3D,

W10home en FSInn. Jaap den Ouden legde een mogelijk zeer bruikbare oplos-
sing voor ons neer. Normaal wordt FSInn opgestart door de dll die in de map
Modules van P3d staat. Die dll wordt daar geplaatst bij de installatie van
FSCopilot/FSInn. Een beetje vergeten is dat er tijdens die installatie óók in
Program Files(x86) een map FSFDT aangemaakt wordt waar het eigenlijke
FSInn programma staat. Wat is er nu eenvoudiger dan daar de map Fsinn
UIVVL te openen en daarin vinden we FSinnUIVVL.exe. Die kunnen we ‘run-
nen’. Wel graag als admin, maar dat weten we nu toch wel? Altijd alles als ad-
min! Probeer het maar eens en we horen graag of dat verandering geeft. Dank
Jaap voor deze uitwijk.

Ook Ron had weer wat…hij ontdekte dat het opstarten van P3D in ‘default’
mode altijd FSInn probleemloos laat opstarten. Hij was gewend P3D op te star-
ten via de gesavede vluchtbestanden. Dat ging door onbekende oorzaak lang-
zaam maar zeker niet meer.  Ron nu ook weer blij.

Ko had de definitieve ppt bij zich met de gebruiksaanwijzing voor VPilot. Dat
is een alternatief voor FSInn, zij het met enkele kanttekeningen. De voorkeur
gaat – zeker voor ATC- nog steeds uit naar FSInn. Mochten de op deze avond
gesuggereerde methoden een oplossing bieden, dan neigen we toch naar FSInn.



Doe je flightsim maar weg. Je hebt ‘m niet meer nodig.
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Dit is je openingsscherm. In de rand van dit
machientje zitten twee knoppen: HOME en
een DIRECT TO (zie laatste pagina van dit
artikel). Met de knop Home kom je altijd in
dit scherm terug.

Als je in het openingsscherm hebt geklikt op
het Demo-icoon onderin is dit het volgende
venster. Klik op GPS.

Bij waypoint zie je een stippellijn. Daar vul je
in b.v. EHGG.

Je gaat terug naar het openingsscherm
(Home). Dan weer klikken op Demo en dan
op NAV. Hier kan je airspeed, hoogte enz.
Invoeren. En dan vlieg je al.

Maar we maken eerst een vluchtplan. Na
plaatje 3 gaan we eerst naar het openings-
scherm en klik je op flightplan.

Scroll even naar de laatste pagina

van dit artikel voor de download

gegevens van deze gratis demo

Dan Add Waypoint en dan kan je LFST als
bestemming invoeren.

Dan ben je weer terug in de vluchtplan pagi-
na. Daar klik je op EHGG en kan je in het nu
geopende menu Load Procedures kiezen.

We kiezen de SID TEBR2D. Het vluchtplan
hebben we gemaakt in FSCommander. Dat
gaat sneller.
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En die SID laat de GTN750 ons keurig zien
inclusief een kaartje.

Je klikt op TEBRO het laatste punt van de SID
en dan verschijnt een menu waarin je voor
Load Airway kiest.

FSCommander heeft ons verteld dat we de
P71 moeten nemen (V-route).

Bij VEBAK verlaten we de P71.

De waypoints van de P71 met een kaartje
erbij.

We klikken op VEBAK en klikken weer op
Load Airway.

De volgende airway is de Z283 die we verla-
ten bij LNO, enz., enz.

Als we klaar zijn klikken we op menu onderin
en dan op STORE om te bewaren.

Dit is de route die we hebben aangemaakt in FSCommander: EHGG TEBR2D P71 VEBAK Z283 LNO N852 GTQ GTQ LFST



Voor de STAR is gekozen die vanaf GTQ over
SAV loopt. Maar je weet: eigenlijk voeg je de
STAR pas later aan het vluchtplan toe nadat
je het weerbericht van de bestemming kent.
Voor STAR gebruikt Garmin het woord ARRI-
VAL. Dat begint in te raken. En dan de ap-
proach, de link tussen het laatste punt van de
STAR en de baan. Die kan je erin zetten en
hem ook LOADEN. Als je hem meteen load en
activate verdwijnt je complete vluchtplan en
vlieg je rechtstreeks naar het begin van de
approach. Dat is precies hetzelfde als bij de
oude GPS. Niet doen dus.

Nu je vluchtplan klaar is kan je terug gaan
naar het openingsscherm met de knop HOME
en daar weer drukken op het zeshoekje DE-
MO. Dan op NAV (figuur 2) en dan je hoogte
en snelheid en wat je verder wilt invoeren en
dan vlieg je al (figuur 4). Geen gezeur met
V-speeds, geen TOGA knoppen, niets! Ge-
woon vliegen. Oké je mist natuurlijk het uit-
zicht, de wolkenluchten het motorlawaai en
nog wel wat meer. Denk maar eens aan al die
mooie en boeiende klokken in de cockpit
vooral die mooie G1000 schermen.

Maar je vliegt. En daar ging het toch om?
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Ik ben opgestegen van KSLE maar wil onder-
weg toch nog even een tussenlanding maken
op KCLS en dat zat niet in de route. Ik klik op
het scherm. Dan verschijnt links onderin:
Graphically Edit FPL. Ik zet mijn pijl op de
route en verschuif die naar KCLS en dan geef
ik DONE. Klaar! Geen gepeuter op invoerme-
nu’s met waypointcode’s of luchthavencodes.

De makers hebben een Traffic Alert System
ingebouwd (vanzelfsprekend) en als je van
KSLE vertrekt kan je dat in werking zien. In
het demoprogramma hebben ze rond KSLE
een flinke hoeveelheid vliegtuigen gezet die
nogal wat capriolen uithalen. Je gaat weer
terug naar het openingsscherm en dan naar
TRAFFIC en start de demo vervolgens op op
KSLE en gaat vliegen op 5300ft met een snel-
heid van 168kts. Boeiend.

Als je in het openingsscherm op Weather klikt
en daarna op Radar krijg je een weerradar in
beeld. Als je daarna teruggaat naar je map-
pagina wordt dit weerradar over je map ge-
projecteerd.

Je kunt op de weerpagina ook kiezen voor
SiriusXM Weather en wat dat is weet ik nog
niet maar het ziet er erg mooi uit.
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Ga voor de gratis demo naar:
http://www.flight1.com/products.as
p?product=f1gtn
Onder het kopje Important Down-
load Information bijna onderaan de
site van Flight1, vind je een link free
GTN 750/650 product en die moet je
hebben. 1,9GB.

Dat is de complete trainer waarvan
wij alleen de lite versie nodig heb-
ben. Uitpakken, dan doorklikken tot
je bij de map Trainer bent, daar vind
je een setup.exe bestand.

De HOME en de DIRECT TO knop

Er zit nog veel meer in dit apparaat:
een advies voor je daalsnelheid van-
af Top of Descent naar bijvoorbeeld
je IAF (Initial Approach Fix). Niet
gekoppeld natuurlijk aan de autopi-
lot maar ik heb begrepen dat er
flightsimmers zijn die dat inmiddels
voor elkaar hebben. CHARTS op het
openingsscherm is voor approach
plates o.a. Die moet je er wel zelf
instoppen. Nou, als er een traffic
alert in zit dan zal er ook wel een
terrain alert inzitten. Zeker weten
en die is behoorlijk penetrant.

Eigenlijk te veel om allemaal in een
artikel als dit te vertellen. Maar
wees gerust er zitten behoorlijk wat
manuals bij. Dat zijn de officiële

manuals voor de echte versie en die
gebruiken de flightsimmers dus ook.
Logisch, want dit programma dat
door Flight1 wordt geleverd is ook
bedoeld voor ‘echte’ piloten die een
750 willen gaan kopen. Er zijn dus
geen concessies (nauwelijks) ge-
daan aan de flightsimmers wereld.

Als ik op een rijtje zet welke add-
ons bij mij top of the list zijn dan
zijn dat: PMDG, A2A, ORBX en sinds
kort de GTN750. Hard studeren!

Erik.

http://www.flight1.com/products.asp?product=f1gtn
http://www.flight1.com/products.asp?product=f1gtn
http://www.flight1.com/products.asp?product=f1gtn


Uit brieven van lezers (van de PC-
Pilot) blijkt dat een groot aantal sim
piloten zich òf niet bewust is van òf
het moeilijk vindt om te doorgron-
den wat de meer geavanceerde
functies van de default GPS in Mi-
crosoft Flight Simulator en in
Prepar3D inhouden. Dus in deze af-
levering starten we met ons te
oriënteren op deze geavanceerde
functies en hoe je met behulp hier-
van je vlucht beter beheersbaar,
professioneler en vooral leuker kunt
maken.

Een verborgen schatkist aan functies

Het Global Positioning System komt van
de militairen die gebruik maakten van
satellieten in een baan om de aarde om
het richten van wapens accurater te ma-
ken. In een later stadium werd het sy-
steem beschikbaar gesteld voor
niet-militaire gebruikers en is het tegen-
woordig de belangrijkste methode ge-
worden om te navigeren aan boord van
schepen, vliegtuigen en ook op trektoch-
ten over land. De luchtvaart was er snel
bij door vanaf 1995 deze technologie te
adopteren en tegenwoordig zal het je
moeilijk vallen een vliegtuig te vinden
waar de piloot niet tenminste een basis-
uitrusting voor GPS aan boord heeft.
GPS-navigatie en avionic suites zoals we
ze nu kennen in dit decennium bieden
belangrijke voordelen maar ze vragen
zeker om enige gewenning en praktijk-
ervaring willen piloten er professioneel
mee om kunnen gaan. Te vaak geven
flightsim pilots het op om dan maar te-
rug te gaan naar de basis en de GPS
alleen maar als een bewegende kaart te
gebruiken. Dus laten we dat veranderen
of tenminste op pad te helpen.

We gaan ervan uit dat je de default GPS
al van tijd tot tijd hebt gebruikt en be-
grijpt hoe je met de basisdisplay moet
omgaan inclusief de range, terreinkaart
en kunt interpreteren wat je op de kaart

ziet. Het gaat hier meer om de weg te
vinden in nuttige en soms weinig ge-
bruikte toepassingen die steeds kans
hebben gezien zich te verbergen in de
marge of ergens in een submenu. Veel
van deze minder bekende of weinig ge-
bruikte functies zijn nu juist briljant om
te gebruiken tijdens een IFR- of nacht-
vlucht en aan het einde van deze GPS-
afleveringen zul je versteld staan wat
die nederige default GPS wel voor je kan
doen.

Zoals altijd: begin bij het begin

Laten we als start eens een blik werpen
op een hoeveelheid handige informatie
die automatisch wordt weergegeven
maar te weinig gebruikt. De afbeelding
hier rechts kan een tamelijk gemiddelde
weergave zijn tijdens een vlucht. Terwijl
ons oog zich natuurlijk richt op de map
in het centrum kunnen we in de linker-
kolom toch ook heel wat beleven. Laten
we eens gaan kijken of daar iets nuttigs
te vinden is voor de arme gestresste
solovlieger.

TRT is eenvoudigweg het volgende way-
point dat in de GPS is ingebracht en in
de flight simulator, maakt niet uit wat
dat is: een luchthaven, NDB, VOR of een
intersectie. De GPS is zo ingericht dat hij
in principe informatie weergeeft die gaat
over het passeren van dit waypoint. Het
is dus belangrijk dat het waypoint dat
hier wordt weergegeven overeenkomt
met het vluchtplan.
BRG ligt ook voor de hand: het is de
peiling van waar je je bevindt naar het
bovengenoemde waypoint. Maar let er-
op, het is een peiling in graden magne-
tisch dus wij arme piloten hoeven het
niet eens meer om te rekenen.
CTS is er een die maar weinig sim pilo-
ten gebruiken maar die in bepaalde situ-
aties heel nuttig kan zijn. Het betekent
Course to Steer en haalt het gokwerk
eruit welke magnetische koers je moet
sturen om je op de geplande route te
krijgen. De afbeelding op de volgende
pagina legt uit hoe door een simpel op-
tellen van een redelijke onderschep-
pingskoers bij je huidige heading die
nieuwe koers wordt verkregen, geba-



seerd op afwijking van de gewenste
track, snelheid over de grond, enz. Het
is niet zo nuttig meer als je weer dicht
bij de gewenste track bent doordat het
te vaak de gegevens bijstelt en je daar-
door geneigd bent om de ‘wijzers te
gaan najagen’. Gebruik het dus voor de
grotere bijsturingen.
ETA (Estimated Time of Arrival) is ge-
bruiksvriendelijker maar let op. Let op
een aanduiding LC die tevoorschijn kan
komen. LC is Local Time en niet UTC of
Zulu Time.
VSR (Vertical Speed Required) wordt
door flightsimmers niet vaak naar geke-
ken omdat de GPS in principe slechts de
horizontale vlucht weergeeft. LNAV ge-
noemd. VNAV oftewel vertical navigation
werkt niet zo goed in de FS. Indien juist
gebruikt kan het je het aantal voeten
per seconde geven (vermenigvuldig met
60 om feet per minute te krijgen) die
nodig zijn om onze geplande hoogte bij
het volgende in de autopilot ingevoerde
waypoint te halen.
TKE is je huidige fout in track angle dus
koersafwijking. Hoewel voor ons van
beperkt nut, kan het ons helpen snel te
zien in welke richting de gewenste track
is (track is het pad over de grond dat wij

vliegen). Als bij-
voorbeeld de TKE
wordt aangegeven
als + 20 zoals op
de afbeelding op
de vorige pagina
en hiernaast  moe-
ten we naar rechts
corrigeren om de
afwijking minder te
maken terwijl we

naar links moeten sturen als het een
negatief getal is.
En als laatste, XTK betekent onze Cross
Track Error die ons vertelt hoeveel nau-
tical miles wij van track af zijn. Als we
ver van onze koers af zijn zal de CDI-
balk (lees verderop) volledig naar de

rand zijn uitgeslagen en van weinig nut
zijn voor een correctie maar een snelle
blik op de XTK vertelt ons dan of we
5nm of 50nm van de track af zitten.

Hier onderaan zie je het onderste ge-
deelte van de default GPS500 op het-
zelfde punt in de vlucht. ENR wil zeggen
dat we in de ENRoute modus zitten en
bijvoorbeeld niet in de APProach modus
waar we later naar zullen kijken. Iets
meer naar rechts zien we de GS of
ground speed (182 kn, dit is een Beech
Baron) die voor ons van veel meer nut is
dan airspeed indien het gaat om het
berekenen daalsnelheden of ETA’s enz.
De MSG knop heeft ervoor gezorgd dat
nieuwere flight sim piloten van pure er-
gernis tegen muren zijn opgeklommen
door het irritante en als maar doorgaan-
de geknipper. Dit geknipper waarschuwt
je dat er een bericht op je ligt te wach-
ten. Je kunt op de MSG-knop drukken
om het bericht te lezen wat meestal
gaat over het naderen van een control-
led airspace. Het probleem is dat het
geknipper nooit schijnt te eindigen als je
in gebieden vliegt met veel gecontro-
leerde luchtruimen omdat het waarschu-
wingsmechaniek niet tevreden is je één
keer te waarschuwen maar regelmatig
blijft waarschuwen als je steeds verder
nadert en dan nog een keer als je ook
dat luchtruim binnenvliegt. De oplossing

is eenvoudig. Houdt de MSG-knop net
beneden het knipperlicht een paar se-
conden ingedrukt (of druk drie maal
achter elkaar) en de irritatie verdwijnt
totdat je de vlucht hebt gereset.
De balk meteen boven MSG is de koers-
afwijkings-indicator, die net zo werkt als
de CDI van een VOR-klok doordat hij je
vertelt hoeveel graden naar links of naar
rechts je afwijkt van je geplande koers
over de grond. Zelfs de pijl in deze indi-
cator werkt als de pijl in de ouderwetse
VOR-klok met de pijl die ons laat zien of
we naar het geselecteerde waypoint toe-
vliegen of er vandaan vliegen.
Maar er is een instinker. Als je in de en-
route-modus zit is de full scale deflec-
tion (FSD) 5nm, maar wanneer je
ongeveer tot op 30nm van je bestem-
ming bent genaderd verandert deze
naar een FSD van 1nm. En vervolgens
wordt dit teruggebracht tot een 0,3nm
FSD als je overgaat naar de APProach-
modus. Houd dit even in je achterhoofd
en geef je niet over aan ‘chasing de
needles’, de stand van de wijzer naja-
gen.
Wat interessanter en nuttiger is, is het
magentakleurige symbool meteen naast
het waypoint. Dit verandert afhankelijk
of je normaal vliegt tussen twee waypo-
ints of direct naar een nieuwe waypoint
vliegt, in een holding zit of zelfs als je
een DME arc vliegt, enz. Dat laat ons al
een beetje zien dat er een heleboel on-
derliggende functies en gereedschappen
zitten die we tot nu toe nog niet hadden
gevonden. Daarover meer in de volgen-
de aflevering.

De CTS kan de zwaar belaste piloot bij-
staan in het efficiënt onderscheppen van
de gewenste track.

Dit is het eerste artikel in een serie van
drie over de geavanceerde functies van
de default GPS in FSX, geschreven
door Peter Stark van PC-Pilot. Eigen-
lijk onmisbare lectuur voor de Flight
Simmer vandaar deze vertaling. Er vol-
gen er nog twee.
ErikTerwijl de VSR je een bepaalde basisin-

formatie kan geven zoals je minimale
verticale snelheid om je kruishoogte bij
het volgende waypoint te bereiken is de
functie gelimiteerd in de default GPS



Rechts van dit gedeelte zien we ETE, of
Estimated Time Enroute en dit is niet
hetzelfde als ETA, maar is meer hoeveel
minuten vanaf nu en met gelijkblijvende
snelheid door de lucht het zal zijn voor
je bij het volgende waypoint bent.

Laten we om dit gedeelte af te ronden
eens kijken naar het bovenste gedeelte
van de display. DTK is je gewenste
track (Desired TracK) in graden magne-
tisch gerekend vanaf het laatste way-
point en het volgende waypoint of an-
ders gezegd, de geplande koers geba-
seerd op het vluchtplan. Meteen rechts
daarvan zie je TRK en dat is je relatieve
koers over de grond. Anders uitgedrukt,
als je van plan zou zijn pal Noord te vlie-
gen met een sterke westelijke wind, zou

je DTK kunnen aangeven 360°, maar je
TRK zou aangeven 20° omdat je naar
het oosten wordt weggeblazen. Als je dit
verkeerd doet kan je in een situatie te-
recht komen die je als ‘geografisch in
verlegenheid gebracht’ zou kunnen om-
schrijven. En dan tenslotte de DIS is de
nog te vliegen afstand tot het volgende
waypoint - precies hetzelfde als je in je
DME kunt zien maar nu hoef je dus geen
DME-apparatuur geïnstalleerd te hebben
in je vliegtuig (nou ja, toch maar liever
wel).
Dus ook al bij dit begin van de GPS een
beetje oppervlakkig bekijken hebben we
een aantal mysterieuze afkortingen en
knoppen gevonden die een nuttige func-
tie blijken te hebben en die je kunnen
helpen bij het nemen van beslissingen
en het voeren van de navigatie. Alles
wat we tot nu toe beschreven hebben
staat op de default NAV-pagina. En zoals

je ziet is dat ook duidelijk aangegeven,
maar let ook even op de twee recht-
hoekjes naast NAV, die we pagina’s noe-
men. Een ingevuld blokje, dat is de
pagina die we op het scherm hebben en
een niet-ingevulde. Dit is de manier
waarop de GPS ons laat weten dat er
nog een andere pagina staat te wachten
om geopend te worden die je weer ver-
dere informatie/opties biedt. Steeds als
je dit beeld van ‘beschikbare pagina’s’
ziet weet je hoeveel sub-menu’s eronder
verborgen zijn.

Om deze tweede NAV-pagina naar voren
te halen moet je met het scrollwiel van
je muis op de binnenste knop draaien
waarna het tweede blikje vol wordt en je
de pagina ziet die hieronder zit. Het eni-
ge in het oog springende verschil tussen
deze pagina en de eerste default pagina
is, dat de kaart nu Noord naar boven
georiënteerd is terwijl de defaultpagina
TRACK UP georiënteerd is. Om weer

terug te keren naar de default NAV-pa-
gina draai je nog een keer aan de kleine
knop maar nu de andere kant op. De
tweeledige bediening van de ronde
knop(pen) is de gewone bediening voor
de toegang tot de GPS-menu’s en we
zullen deze weer snel gebruiken.

Nog een paar vrij nuttige voorzieningen

Oké, dat waren een paar elementaire
display/data tricks, maar om de zaken
verder te verkennen moeten we inzicht
krijgen in een paar van de meer wegge-
stopte knoppen die op het scherm van
de GPS500 bestaan. In de afbeelding
hierboven in het rode kader zie je de
standaard controls en een paar zijn het
waard om nader te bekijken. Als je op
NRST drukt wordt de NeaRest STation
gerekend vanaf je huidige positie weer-

GPS maakt gebruik van een netwerk van minimaal 24 satellieten die tenminste 95%
van de tijd beschikbaar zijn.



gegeven, dus het dichtst bijzijnde stati-
on. Je krijgt dan een lijst met VORs,
NDBs, intersections en ook vliegvelden.
Je bladert door deze verschillende pagi-
na’s net zoals bij de onderliggende pagi-
na voor NAV, zoals hierboven beschre-
ven dus met de kleinere draaiknop. De-
ze functie kan belangrijk zijn als je van
koers moet veranderen door bijvoor-
beeld een mechanisch probleem, of om-
dat je koffiekop leeg is of je origineel
uitgerekende ETA overhoop ligt met je
ETBR (Estimated Time of Bladder Re-
lease: bladder is blaas release is legen).
We zullen deze NRST-functie in de vol-
gende aflevering in de praktijkvlucht
gebruiken.
De OBS-knop staat voor Omni Bearing
Selector en wanneer ingesteld betekent
dit als je over een waypoint heen vliegt
de GPS automatisch de volgende leg in
je vluchtplan activeert en deze op de
map weergeeft met de daarbij behoren-
de gegevens. Met de NAV-modus op je
autopilot geactiveerd vliegt de GPS je
helemaal van A naar B volgens je ge-
plande route zonder dat je er verder nog
hoeft aan te komen. Je hoeft dus alleen
nog maar naar het schermpje te kijken
om de voortgang te checken en verder
kan je je voorverpakte lunch nuttigen en
sippen aan een (niet alcoholische)
Champagne. Maar je kunt dit proces op
elk willekeurig moment onderbreken
door op de OBS knop te drukken waar-
door de automatische procedure van het
volgen van de waypoints onderdrukt
wordt. Op het scherm verschijnt dan
SUSP waar eerst OBS was. Door weer
op de OBS-knop te drukken ga je weer
terug naar het automatisch volgen van
je geladen vluchtplan en verandert SUSP
weer naar OBS op het scherm. Deze
voorziening zal ook bijzonder nuttig blij-
ken op onze praktijkvlucht.
FPL betekent natuurlijk het vluchtplan
dat we hebben geladen. Op het eerste
gezicht laat dit simpelweg het vluchtplan
zien en de details van de leg die we op
dat moment vliegen maar het is tevens

de toegang tot veel krachtiger functies
zoals willekeurig welke approach van
toepassing op de haven van bestem-
ming. Als je dit tot je door hebt laten
dringen betekent het derhalve dat er
een manier moet zijn om je geselecteer-
de approach aan je vlucchtplan vast te
maken en de autopilot deze te laten
vliegen. En dat kan dus! In de volgende
aflevering laten we zien hoe we deze
krachtige ondersteuning voor de piloot
moeten gebruiken.

De volgende aflevering

Met deze basiskennis kunnen we ons
begeven in veel complexere en veel nut-
tiger functies door een vlucht te maken
waar we niet alleen de diepte van de
informatie in de GPS gaan ontdekken
maar hoe we die ook als een professio-
nal kunnen gebruiken.

Als je nog meer en veelzijdiger GPS-functies wilt verkennen denk dan eens aan de
GTN650/750 series door Flight1 op de markt gebracht. Deze wordt in rap tempo de
meest gebruikte GPS addon.

Maar, piloten mogen natuurlijk nooit ver-
geten dat ze altijd een back-up navigatie-
plan moeten hebben voor het geval dat.

Terwijl we vaak denken dat de GPS vooral van nut is in afgelegen streken van de aar-
de is hij van net zoveel waarde in dichtbevolkte delen om ons te helpen netjes op
koers te blijven en niet te ‘mengen’ met ander niet verenigbaar luchtverkeer.



Begrijpen hoe je toegang krijgt tot de meer geavanceerde functies en hoe je ze moet
gebruiken is een belangrijke stap in het gebruik van de meer verfijnde mogelijkheden
die beschikbaar zijn voor de flight sim pilot, zoals de Garmin 1000.

Sommigen van ons kunnen zich nog wel herinneren hoe navigatie eruit zag voor de
dagen van de electronic aviation suites.

Tegenwoordig is GPS een beetje alledaags voor ons geworden maar denk er eens over
na hoe de moderne luchtvaart eruit zou zien zonder GPS.



VAN’s RV-7/7A van Bay Tower Studio



Waar het mij hier om gaat is zelfbouwvliegtui-
gen. Een man bouwt zijn eigen huis (dat werd
bij mij een stacaravan) zijn eigen boot (dat werd
de restauratie van een Waarscheepje) en hij
bouwt zijn eigen vliegtuig en dat komt er niet
meer van. Maar in dromen wegvliegen bij een
mooie constructietekening kan nog steeds, van-
daar die mooie plaat op de vorige pagina.

De Van’s serie is zo ongeveer de meest succesvolle
serie in zelfbouw geleverd in kitvorm. Richard (Van)
VanGrunsven uit Oregon startte begin jaren 70 met
het ontwerpen van zijn eigen vliegtuig. Dat experi-
ment kan je geslaagd noemen. Er zijn nu vele mo-
dellen van de Van’s en deze kits behoren tot de
meest verkochte in de wereld. Persoonlijk vind ik de

RV 7 met staartwiel het mooist. En daar is goede
software van van Bay Tower Sudio.

Maar laten we met het begin beginnen. Kits, zelf-
bouwvliegtuigen, zullen altijd mijn belangstelling
hebben en in die categorie vind je hele mooie en
hele lelijke (zegt niets over de vliegcapaciteiten). De
lelijke kijk ik verder niet naar. Van de mooie moet
dan ook mooie software beschikbaar zijn.

Overbekend voor FSX is de Lancair Legacy van Real
Air Simulation. Een absolute beauty en een beest
om in te vliegen. Erg snel en heeft daarom een be-
hoorlijke landingsbaan nodig. Erg geschikt voor
sight seeing door het ontbreken van raamstijlen.
Als je haast hebt is dit je vliegtuig. In Notam 173
staat een beschrijving van de Legacy:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/0
6/notam-121018-173.pdf  Helaas gaat Real Air Si-
mulations stoppen met het werk wegens hogere
leeftijd van de ontwerper maar ongetwijfeld zullen
de produkten nog langere tijd verkocht worden. De
Legacy is een fiberglass/composiet toestel.

Een oude liefde is de Corby Starlet. Freeware, een
uiterst simpel toestel van multiplex, origineel be-
doeld voor een Volkswagen boxermotor. Je vindt

Lancair Legacy

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-121018-173.pdf
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deze freeware addon op de overbekende site van:
https://flyawaysimulation.com/downloads/files/136
58/fsx-corby-cj-1-starlet/   Gewoon proberen. Gei-
nig ding en mooi gemaakt. Dit kleine toestel is na-

tuurlijk bedoeld voor leuk vliegen onder
VFR-omstandigheden. Geen ingewikkeld instru-
mentenpaneel.

In Notam 217 heeft een beschrijving gestaan van
de Wittman Tailwind, nog zo een leuk toestel. Ver-
vaardigd van buizen en linnen met een bovenlig-
gende vleugel van multiplex. Lionheart Creations
heeft hiervan een addon gemaakt die ietsje minder
is in detailleren dan de Lancair Legacy. Real Air Si-

mulations is nu eenmaal de top. Ga even naar het
artikel in Notam 217:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/0
6/notam-161020-217.pdf  en naar:
http://www.lionheartcreations.com/Tailwind.html

De VAN’s RV-7/7A is voor mij persoonlijk de
mooiste in de lange reeks ontwerpen van Van
Grunsven. De 7 heeft een staartwiel en de 7A een
neuswiel. Dit is ouderwetse vliegtuigbouw met alu-
minium spanten, of hoe heten die dingen bij vlieg-
tuigen, en een aluminium huid. Popnagels dus. Veel
popnagels. Er zijn twee versies als het gaat om de
canopy: een achterwaarts schuivende en een naar
voren openklappende. Bij de laatste heb je rondom
vrij zicht en dat is fijn in de flight simulator. Bay

Tower Sudio de maker van deze addon heeft de
180 hp Lycoming Superior ingebouwd die meer
dan voldoende thrust levert voor lekker vlot vlie-
gen. Als je wilt stuntvliegen met de VAN’s kan je
beter overstappen naar de versie 8 in plaats van 7.

Corby Starlet

Wittman Tailwind

VAN’s RV-7

https://flyawaysimulation.com/downloads/files/13658/fsx-corby-cj-1-starlet/
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De 7 is meer bedoeld voor vlotte toertochten en
heeft ook het complete instrumentarium daarvoor,
dus volledig uitgerust voor IFR-vliegen.
Dit artikel is bedoeld als plaatjesboek. Voor een
uitgebreide beschrijving, ga naar:
http://www.avsim.com/index.php/_/reviews/rv7-
from-baytower-studios-r145  en voor de pagina
van Bay Tower Studio: http://www.baytower.ca/

Erik

http://www.avsim.com/index.php/_/reviews/rv7-from-baytower-studios-r145
http://www.avsim.com/index.php/_/reviews/rv7-from-baytower-studios-r145
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Deel 3 in de serie panoramavliegen.
De eerste twee delen gingen over
vliegen met drie schermen naast
elkaar. Zie hiervoor de voorafgaan-
de artikelen in Notam 219 en 220
die je op de Notampagina van onze
site kunt vinden:
https://flightsimzeeland.wordpress.
com/artikelen-notam/ Maar er lei-
den meerdere wegen naar Rome.

En om dat te kunnen begrijpen moeten
we de zaak een beetje afstandelijk gaan
bekijken. We moeten eigenlijk met ons
hoofd in een bol gaan zitten of mis-
schien wel een zeepbel. Want zo wordt
het beeld in de flightsim opgebouwd. We
zitten met ons hoofd middenin een bol
en rondom kunnen wij beeld zien van
onze omgeving. Kunnen we, maar dat
zien wordt beperkt door het beeld-
scherm waarop we kijken. Dat beeld-
scherm bepaalt het (kleine) stukje dat
we van het grote geheel kunnen zien.
Jammer! Met drie schermen naast elkaar
zie je al een stuk meer. Maar de hoe-
veelheid beeld wordt simpelweg bepaald
door onze schermen. We kunnen van
drie naar vijf schermen gaan en dan
hebben we al weer een stuk erbij en dan
zitten we ook zo langzamerhand aan de
grens van wat de computer ‘nog kan
trekken’.

Eigenlijk zouden we het liefst een hele
grote bol in elkaar zetten met daarop
rondom het beeld van de flightsim en
dat is onuitvoerbaar. Wat wel kan is een

panoramadoek construeren, een soort
Panorama van Mesdag maar dan de
helft daarvan (ongeveer) en dan heb je
al een veel grootser beeld dan bij scher-
men naast elkaar. Bovendien, als ik zij-
waarts wil kijken verdraai ik mijn hoofd,
terwijl ik bij meerdere schermen naast
elkaar het beeld verdraai door middel
van de hat switch of met een head trac-
ker (TrackIR). Dat is een fundamenteel
verschil en daar kom ik later op terug
als we het hebben over perspectivische
vertekening. Maar eerst even de uitleg
van Ron Konings die inmiddels een cock-
pit heeft staan zoals in de onderste gro-
te afbeelding is weergegeven. En het
werkt! Kost wat meer en kost ook wat
meer moeite maar dan heb je ook wat.

Als ik scherm zeg bedoel ik beeld-
scherm;  window is het enkele beeld van
FS zoals beschreven in de cfg of fxml.
De tegenstelling die ik ondervond met
Erik (op een goede manier hoor) in de
schermendiscussie ging over mijn stel-
ling dat alle direct voorhanden systemen
gebruik maken van één window wat uit-
getrokken wordt waar het 2d betreft; en
continu aangepast aan de kijkrichting
waar het virtual cockpit betreft. De ver-
vorming wordt in onze hersens min of
meer vertaald.
NVidia's Surround en AMD's Eyfinity zijn
in staat om één window te verdelen over
drie schermen met behoud van rechte
horizon. Het Matrox systeem doet eigen-
lijk niets anders dan dat. De schermrand
(bezel) correctie is een bonusje dat ik
verder buiten beschouwing laat.
We kunnen dus één window uitsmeren
over drie schermen. Dat window kan 2d
of virtual cockpit zijn. Want ook de vir-
tual cockpit is één dynamisch window.
Om de geometrie wat te verbeteren is er
'wide view aspect' toegevoegd in de
beeld opties van P3d. Maar hoe we het
ook draaien en keren: het blijft één uit-
getrokken beeld.

DEEL 3
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Overigens is er niets mis met deze op-
stelling: miljoenen vliegen met veel ple-
zier op deze wijze.
Zoals Erik het al leuk verwoordde: ik
nam geen genoegen daarmee. Nou ja,
het is nu eenmaal de eis van het 180
graden scherm dat er géén vervormin-
gen optreden dus ik had niet zoveel te
willen. Met virtual cockpit kunnen we in
dit geval niks, evenmin als met één win-
dow van 2D. De beperkte kijkhoek
maakt vervormingen onvermijdbaar ook
met wide aspect en dergelijke.
Voor een BVE (Bijna Vlieg Ervaring) is
een correcte blik op de wereld noodza-
kelijk om diepte en afstand te ervaren.
Ook om eigen bewegingen goed te kun-
nen verwerken in de gecreëerde virtuele
ruimte.
Wie een geometrisch correct beeld van
180 graden (of meer) wil hebben zal
meerdere windows moeten gaan gebrui-
ken en deze over de schermen moeten
arrangeren. De methode daarvoor is het
bekende undocken van linkse en rechtse
2D windows waardoor er drie windows

zichtbaar zijn. Elk window kan nu op een
apart scherm gezet worden. In theorie
zou je daarmee helemaal kunnen rond-
gaan met 8 windows op 8 schermen. Het
nadeel van undocken is de keiharde ver-
deling van framerate's. Met 8 windows
vlieg je dus niet meer.
Drie undocked windows een rechte door-
lopende horizon meegeven is een ander
verhaal. Daarvoor is meer nodig.
De oplossing die gekozen is in mijn ge-
val bestaat uit vier windows. Er is een
ondergrondwindow (het window dat je
dus krijgt als je de FS opstart) dat 255x
wordt ingezoomd waardoor de belasting
op de video verminderd wordt. Daar-
naast of liever gezegd daaroverheen
worden drie windows opgeroepen met
de undock methode, te weten L, M en R.
Deze drie undocked windows worden via
allerlei calibratie en andere hocuspocus
tot één window van 56x10 samenge-
smeed en komen terecht bovenop het
onzichtbare onderliggende ingezoomde
window. Blijkbaar kan dat niet simpeler.
Ik gebruik daarvoor zogenaamde war-

ping software. Ik heb uitgebreid geëxpe-
rimenteerd met Warpalizer, daarna een
eerdere versie van FlyElise en uiteinde-
lijk de laatste versie daarvan gebruikt
voor mijn setup. Alles wordt in kleine
vierkantjes opgedeeld en die moet ik
stuk voor stuk corrigeren met een laser-
kruis als hulpmiddel. Best wel een klusje
waarbij twee pc's nodig zijn maar het
resultaat is een cylindrisch correcte pro-
jectie over ruim 180 graden. Framera-
te's worden dus aardig onder druk gezet
door de verdeling in vier windows. maar

Drie undocked windows met een niet doorlopende horizon. Er moet nog wat gefoezeld
worden.

Wij flightsimmers zitten met ons hoofd in
een bol. Het beeldscherm voor ons bepaalt
hoeveel we van die bol zien. Hier drie
schermen naast elkaar. Let ook op de klas-
sieke zithouding van de flightsimmer. Als
je met je hat switch het beeld 90° verdraait,
verdraai je dus de bol 90°.

Bij projectie op een halfrond scherm wordt
het beeld een stuk rianter. De bol waarin
we zitten wordt groter naarmate het doek
groter wordt. Bij Ron is het doek zelf onge-
veer 5,5 bij 2,2 meter. Groots dus.

Eén beeld staat op het doek. Met een laser
moeten straks, als de drie beelden op het
doek staan alle vierkanten stuk voor stuk
bijgesteld worden.

Per vierkant afstellen.



het resultaat valt niet tegen. Nog ster-
ker: het is een fantastische ervaring.
Ook hier gaat in de hersens een schake-
laar om. Je hebt dan een een BVE; een
Bijna Vlieg Ervaring!

Wat niet helemaal helder naar voren
komt uit dit verhaal is dat de perspecti-
vische vertekening onacceptabel wordt
met één beeld geprojecteerd op een
180° rond doek en waarom. En daar is
een volstrekt logische verklaring voor.
Ten eerste: met drie schermen naast
elkaar bestrijk je een beeld van slechts
120° (naar schatting) en niet 180° en
ten tweede, het zijwaarts kijken bij een
panoramaconstructie vindt plaats door
verdraaien van je hoofd terwijl dat bij
drie schermen gaat door middel van
verdraaien van het beeld en daar moest
je misschien maar even over nadenken.

Bij drie schermen en met een beeldhoek
van ongeveer 120° en na het nodige
gefoezel (nog niet officieel erkend woord
maar dat is wat flightsimmers een groot
gedeelte van hun tijd doen) met Wide
View Aspect en met de zoomfactor heb
je aan de zijkanten van je beeld nog een
behoorlijke vertekening. En daar kan je
mee leven of je kan dat niet. Die verte-
kening zit onverbrekelijk vast aan lenzen
(schermen werken op dezelfde manier).
Maar het effect als je het eenmaal geac-
cepteerd hebt is niet zo dramatisch om-
dat je toch met je hat switch het beeld
verdraait als je zijwaarts gaat kijken en
dus weer het midden van het beeld voor
je hebt.
Maar nu de projectie op een 180° doek.
180° is al aanzienlijk meer dan 120°. Als
je het beeld als één beeld op het doek
zou zetten heb je aan de zijkanten veel
meer vertekening dan bij 120°. Veel
meer vertekening en bovendien om zij-
waarts te kijken verdraai je je hoofd en
niet het beeld, zodat je ook werkelijk
tegen de zijkant aankijkt. En dan wordt
het echt onacceptabel. Dus het is niet
een kwestie dat Ron een freak is, het is
doodgewoon geen gezicht. Moeilijke ma-

terie? Ja, moeilijke materie. Dus ging ik
op weg naar Vrouwenpolder om de sim
van Ron persoonlijk te bewonderen en
vooral om erin te vliegen want dat
schijnt een unieke ervaring te zijn.

Ja een unieke ervaring. Toen we wat
rondjes hadden gevlogen, natuurlijk
eerst weer even wennen aan de
flightsim van een ander, wilde ik uitstap-
pen om vast wat foto’s te maken. Ron
had het toestel net in een scherpe bocht
liggen, dus vroeg ik of hij hem even
recht kon trekken zodat ik niet op die
scheve vloer hoefde te stappen… ik be-
doel maar. Verder vooral diepte, het is
echte 3D: een torentje midden op het
platform bij Rome stond verder naar
achteren in de ruimte. Je taxiën wordt
ook veel preciezer. Afstanden schatten
wordt veel eenvoudiger. Voor de baan
staand een snelle blik naar links en naar
rechts of alles vrij is doe je door naar
voren te buigen en naar links en rechts
te kijken. Je hebt een compleet over-
zicht. Net echt. Als je van een steile klim
snel afleveled naar kruishoogte voel je
even de G-kracht. Je wordt even ietsje
lichter. Kan helemaal niet maar toch.
Geen foto’s gemaakt tijdens de vlucht.
Heeft geen zin, je moet er zelf in gaan
zitten. Neem even contact op met Ron:
ronkonings@zeelandnet.nl

Erik.

mailto:ronkonings@zeelandnet.nl


Een voorrecht.

Dat gevoel zal bij de mensen leven die Aad de Beijer gekend hebben.
Aad overleed maandag 16 januari 2017 op 96 jarige leeftijd.

Van piloot in opleiding tijdens de oorlogsjaren, gevangengezet door de
bezetter, vliegen in Engeland en Nederlands Oost-Indië, helikopter- en
straaljagerpiloot, instructeur en basiscommandant tot aan de Aad die we
binnen de HCC hebben leren kennen. Een indrukwekkende carrière.

Vanaf dag één enthousiast deelnemer aan onze vluchtsimulatiegroep.
Met nadruk op het correcte Nederlands; hij was daar zeer fier op. Dat
kwam ook tot uiting in zijn geschreven en staand voor de groep gegeven
lessen. De laatste jaren moest hij bezoeken aan onze werkgroep afzeg-
gen. Zijn doordringende en twinkelende oogopslag verried de sterke per-
soon.

Zijn opgetekende levensverhaal illustreert een man die nooit vergeten
zal worden.

Inderdaad, het is een voorrecht Aad  gekend te hebben.

Aad de Beijer Ron richtte aan het eind van de ver-
gadering een smeekbede tot de aan-
wezigen (11 man, niet zo veel) of
iemand toch eens een keer een pre-
sentatie op het scherm kon zetten
over de databases voor de vliegtuig-
typen en kleuren (maatschappijen)
die FSInn gebruikt en hoe dat nou
precies werkt. We zouden het zo
leuk vinden om elkaar te zien in het
juiste jasje. World of AI kan een
belangrijke rol daarin spelen maar
hoe zit het nu precies. Eh… mis-
schien moet Ron zijn smeekbede de
volgende vergadering (GA) nog een
keer herhalen. Geen gemakkelijk
onderwerp.

Ron had van de laatste multiplayer-
vlucht overgehouden dat hij toch
een keer Schotland van ORBX wilde
laten zien. Een pleidooi voor het
installeren van scenery add-ons en
dan in de eerste plaats ORBX. Ook
Erik probeerde in zijn afsluitende
presentatie de mensen hier warm
voor te maken.

Piet Hanse vliegt regelmatig mee
met de multiplayervluchten en dan
met teamspeak3 en hij raakt be-
hoorlijk gefrustreerd dat halverwege
de vlucht hij niet meer gehoord kan
worden maar dat hij wel iedereen
kan horen. Wat is dit? Er werden
verschillende suggesties gedaan. Hij
gaat dat proberen. En verder: kan
hij er een derde scherm bijzetten,
meer voor ‘administratieve doelein-
den’ niet om een beeld over drie
schermen te krijgen. Als je aan de
achterkant van de computer de aan-

sluitmogelijkheden daarvoor hebt
moet dit gewoon kunnen.

Jan van Liere rijdt met de PMDG737
als hij alles heeft uitgezet toch par-
does het stationsgebouw binnen.
Remmen helpt niet. Helemaal niks.
Zit hem dat in de throttle of komt
ongewild ineens de slew-mode in
actie? Een beetje een raadsel. Kop-
pel er eens een andere stick/yoke/
throttle aan om te kijken of er iets
verandert.

Na twee tamelijk luchthartige pre-
sentaties de vorige keren rondde
Erik zijn navigatieverhaal af met een
kleine presentatie van een vlucht in
de Franse Alpen. Pilotage (vliegen
op zicht), een radiaal uitkiezen bij
vliegen op een VOR, maar je kunt
ook een radiaal kiezen bij een NDB-
baken. En toch nog even de
Ded(Dead) Reckoning ofwel het ge-
gist bestek en hiermee is eigenlijk
het onderwerp navigatie weer even
in beeld gebracht. Als je naar de
archiefpagina van onze site gaat:
https://flightsimzeeland.wordpress.c
om/archief-3/  in de linkerkolom 13
artikelen, vertalingen, van Peter
Stark uit de PC-Pilot waarin je flink
wordt doorgezaagd over het onder-
werp navigatie. Studeren? Yep, stu-
deren.

Erik

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 2 februari j.l. in 's
Heer Arendskerke
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