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

hcc zeeland!

Drie heren gaan
op stap
Ron, Dirk en Erik gingen kijken
naar een 737 simulator die in
Oudewater staat. Ongelofelijk!

En op diezelfde reis naar Ou-
dewater gingen we nog even
langs bij TRC Simulators die
de Cessna Simulator van Ron
heeft geleverd. Interessant!

The Global Positioning Sy-
stem Deel 3 door Peter
Stark.
De vertaling van het laatste
artikel in deze serie. Om te
bewaren.

De nieuwe wolkenatlas van de
World Meteorological Organi-
zation is uit!

GATES LEARJET GLJ25D

Al een ouder vliegtuig maar wat
een krachtpatser. Plafond:
45.000ft. Stijgsnelheid in het
begin van 4.000ft/min. Mooie
nieuwe software van Xtreme
Prototypes. Eveneens een ver-
taling van een artikel van Peter
Stark.

Op veler verzoek nog even de site waar je de video-tutorials van

Peter vd Meule (Nederlands) kunt vinden voor de PMDG 737 NGX:

https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
https://www.youtube.com/channel/UCSdeVO4E2oBRUN6IQW-QjHA


Verslag van de GA-bijeenkomst van 16 maart j.l. In
's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 6 april j.l. In
's Heer Arendskerke
Verdraaid het gaat hem lukken! Wie, wat? Het gaat Ron Konings lukken om een ge-
animeerde vergadering op te zetten zonder dat er als vast punt een presentatie wordt
gegeven. Heel simpel: Laat iedereen zijn zorgen en problemen met het functioneren
van de flightsim op tafel leggen. Ik persoonlijk had er weinig fiducie in maar het be-
gint op gang te komen. Oké, er komen natuurlijk vaak dezelfde problemen op tafel en
vaak is het niet mogelijk om met een kant en klare oplossing te komen. Maar toch is
er sprake van een kentering. Waar nog niet zo lang geleden bij de toehoorders een
houding was van ‘poeh, poeh, behoorlijk ingewikkeld, niet zo veel zin in’ begint er
nu toch interesse te groeien met de daaruit voortvloeiende brede discussie. En in die
discussie komen vaak interessante details naar boven. En met dergelijke uitwisselin-
gen kan je al snel een avond vullen. Maar daar zijn deze avonden toch voor? Dus pre-
sentaties zijn nu uit den boze? Nou nee.
Bijvoorbeeld: Cor de Weerdt vroeg of we toch eens het invoeren van alle gegevens in
de FMC van de PMDG 737 NGX op het scherm konden zetten en Ron, handige blik-
sem, draaide het gelijk om: Cor, als jij dat nu eens zelf op het scherm zet, zoals jij dat
zou doen, dan kunnen we er met zijn allen over brainstormen Dus een presentatie
zonder een tijd verslindende voorbereiding voor Cor. Ideaal toch? Voorop gesteld dat
Cor dit aandurft. Ik ben er niet bang voor. Kan best boeiend worden. Voor meerdere
van ons wordt het dan weer even de geroeste kennis naar boven halen, of misschien
nieuwe kennis opdoen.
Jan Kerkhove dacht de flightsim te slim af te zijn: Als een vlucht in de 737 een beetje
te lang gaat duren en je de approach graag de volgende dag doet dan save je gewoon
je vlucht bijvoorbeeld bij top of descent en dan kan je daarna gewoon weer doorgaan.
Helaas. De volgende dag lag de FMC behoorlijk in de vernieling. LNAV werkte nog
wel maar VNAV niet meer. Dan ben je gedwongen om over te gaan naar een afda-
lingsprofiel, nou niet echt op het handje, laten we zeggen op de half automaat met be-
hulp van VS (vertical speed) of level change. Peter vd Meule waarschuwde er
indertijd voor om vertical speed te gebruiken in een afdaling i.p.v. level change. Bij
vertical speed kan je vliegtuig zich in de grond boren terwijl je bij level change een
grens stelt aan de daling door het invullen van je hoogte. Best interessant. En blij toe
dat hij dat saven en opnieuw beginnen niet heeft gedaan met de Airbus van Aerosoft.
Als je dat doet is je vliegtuig compleet mesjogge geworden en ben je bovendien je
instellingen van je flightstick kwijt zoals ik onlangs constateerde. Hoe komt dit? Zo-
wel de PMDG 737 als de Airbus van Aerosoft schakelen bij voorbaaat allerlei func-
ties van FSX uit en zetten daar een eigen programmatuur voor in de plaats, waardoor
dit soort standaardcommando’s niet goed meer werken.
De video die Wil had ingebracht over bijna rampen bij de landing was boeiend. Voor
ons zijn de landingen op St. Barths en Saba waarschijnlijk favoriet. Iets voor een mul-
tiplayervlucht?
Erik.

"We missen er nog een" zei Ron schertsend met een blik op de presentielijst. Een kern
van vaste bezoekers vormt rijtjes op de lijst die ditmaal met de hand werd ingevuld.
Bij verstek van Roel zal Jan van Liere zorgen voor een ingevulde en verstuurde lijst.
Tja, dat krijg je als je er altijd bent…
Ron vroeg of er belangstelling bestaat voor een lezing over drones. U weet wel, die
speelgoedhelikoptertjes die alle kanten op- en uiteindelijk te pletter vliegen. Onze
conclusie: het is een andere tak van sport die snel duur wordt wil je het serieus beoe-
fenen. Want serieus zijn we!

Zo deed Carlo verslag van een onverwachte vloed van mal- en spyware die zijn
FSUIPC download frustreerde. Zoals met de meeste ongemakken: hoe je er aan komt
weet je niet maar gelukkig wel hoe je er vanaf komt. Malwarebytes en SuperAntiSpy-
ware bieden troost. Steeds CCleaner erover heen en herstarten doet de rest. Let wel:
alleen bij onverklaarbare problemen! Kind en badwater, u kent het wel.
Ko deed summier verslag van de JoinFS experimenten. Het gaat niet zo snel, mede
door het goed functioneren van FSInn bij de meeste MP vliegers. Maar het zou toch
heel mooi zijn als we méér vliegers online kregen. MP vliegen op onze eigen server is
echt hartstikke leuk, maar het vermoeden is dat de W10 home perikelen, het Engels
en strakke procedures een drempel opwerpen. Op de vrije dinsdagen blijven we pro-
beren meer MP'ers te kweken.
Met Jan Kerkhove maakten we een eerste uitstapje naar de Airliners deze avond. We
gaan 6 april de laatste Airlinervlucht op het scherm zetten en bespreken dan collectief
Jan’s opgedoken problemen. Is die avond ook weer gevuld.

Er viel nog veel meer te vertellen deze avond. Zoals een tripje naar de 737 sim van
Ron van Ingen in Oudewater. Erik, Dirk en Ron maakten er een dagje uit van, gecom-
bineerd met een tussenstop bij TRC, professionele cockpitbouwers in Arkel. Ron kon
na enig gehannes (thuis niet uitgeprobeerd) via Carlo een korte video laten zien.
Indrukwekkend wat een man met een missie bereikt. Erik heeft als volleerd reporter
foto's en aantekeningen gemaakt. U leest het in deze NOTAM!
De laatste akte deze avond speelde nà de pauze. Ron had de freeware download van
Spanje gewassen en gewatergolfd zodat een logisch geheel op zijn externe schijf
staat. Hoe je daarmee over het schone Spaanse landschap kunt vliegen werd uitge-
breid doorgenomen. En dat is no por nada, want het omgaan met de Scenery Library
blijft een lastig onderwerp. Zodanig dat het animo om de externe schijf mee te nemen
ter roulatie afwezig bleek. De eerder uitgezette hd met Italië zwerft nog rond begreep
ik. Andere keer dan maar. Maar ik begrijp dat velen nog steeds huiverig zijn voor sce-
neries; al missen ze - naar mijn idee - daardoor een deel van de pret die simvliegen
geeft.

Ron.



Drie heren, Ron Konings, Dirk Vincent
en Erik Treu gingen op stap en dat zit
zo: Naar aanleiding van de artikelen in
de Notam over meerdere schermen en
als laatste de flight sim van Ron met het
180° scherm had Ron van Ingen contact
gezocht of we niet eens wilden komen
kijken naar zijn 737 Flight Simulator.
Dus togen wij naar Oudewater voor een
kijkdag. Ron Konings moest ook nog
even een klok van zijn cockpit afleveren
ter reparatie bij TRC Simulators de leve-
rancier van zijn Cessna cockpit  en dat
lag op de route. Dus dat is het tweede
deel van ons verhaal. Meer eerst de 737
cockpit.

Ron van Ingen is een ondernemer, een
ondernemer in ruste, hij wilde het rusti-
ger aan gaan doen en daarom heeft hij
een Boeing 737 cockpit gebouwd. Dus
zeg maar, hij is een ondernemende on-
dernemer in ruste. Want ja, wat moet je
anders met je tijd vroeg hij ons.
En dat kwam zo: Ron is in vele branches
werkzaam geweest o.a. ook luchtvaart-
bevrachting en door zijn vele contacten
vooral in de luchtvaart liep hij op een
goede dag tegen een overtollige  cock-
pitsimulator van een 737 aan. En wat
doe je dan? Precies, je zorgt dat je die
binnenhaalt. Het was een echte simula-
tor met de echte maten en met ook nog
een jump seat achter de captains chair.
Later liep hij ook tegen een officiële gal-
ley aan die hij natuurlijk niet kon weige-
ren. De laatste tijd maakt hij vorkhef-
trucks die achter op vrachtwagens wor-
den gehezen, dus zeg maar maatwerk-
vorkheftrucks. Doordat hij het toch
rustiger aan is gaan doen kon hij in

d r i e  h e r e n
g a a n   o p   s t a p

zijn bedrijfsruimten in Oudewater plek
vrijmaken voor deze simulator.
En daarna ging alles vanzelf eigenlijk.
Tenminste dat is de indruk als je aan
boord stapt. Wat is het woord hiervoor?
Indrukwekkend! Helemaal compleet, he-
lemaal echt, met in de galley een koffie-
zetmachine die altijd standby staat. Deze
simulator staat niet op een bewegend
onderstel, ik denk dat daar echt geen
ruimte voor was, maar de manier van
projecteren van de scenery is in principe
dezelfde als bij Ron Konings. Ook Ron van
Ingen heeft het programma FlyElise ge-
bruikt voor het samenstellen van het
beeld en drie beamers tegen het plafond
zorgen voor de ‘opvulling’ van het
scherm dat een cirkelsegment beslaat
van 220°. Zoals je in Notam 221 hebt
kunnen lezen is het een enorm karwei
om dat samenvoegen van de drie beel-
den goed sluitend te krijgen.
Dat scherm heeft Ron zelf in elkaar gezet,
er moesten profielen worden rondgebo-
gen tot zij dit cirkelsegment precies volg-
den en daarna, na de opstelling werd dit
bekleed met dun hout uit de jachtbouw
en dat werkte niet goed. Het oppervlak
was niet vlak genoeg. Er moest een stu-
cadoor aan te pas komen om het mooi
strak en glad te krijgen. Het scherm staat
bijna tot op de grond en is drie meter
hoog en het staat pal voor de simulator
zoals je in de foto’s kunt zien. In de beide
bestuurdersstoelen zit je middenin deze
cirkel en dat is voldoende om je een sterk
gevoel van diepte te geven. Als je in de
deuropening van de cockpit staat en Ron
legt de 737 in een bocht dan houdt je je
onwillekeurig vast aan de deurpost. Le-
vensecht dus.



Ron van Ingen in de captains seat, Dirk Vin-
cent is co-pilot.

Ron vloog een rondje Schiphol en de rou-
tine met de 737 was zichtbaar. Trouwens
hij heeft veel GA gevlogen in het echt
maar een brevet heeft er door te drukke
werkzaamheden nooit ingezeten. Na-
tuurlijk is het taxiën, take-off, climb en
dan weer de approach het leukst in zo
een simulator. Je realiseert het je eigen-
lijk niet indien je op één of drie schermen
vliegt, maar bij zo een ‘echte’ cockpit is
de middenconsole een en al bedrijvigheid
tijdens zo een rondje vliegen met een
groot deel op de autopilot. De trimwielen
draaien fanatiek rond en ook de throttle
leidt een levendig bestaan. Toen we na-
derden stond er een kist op de baan dus
werd het een go-around. Heel boeiend
om dan te zien wat de trimwielen en de
gashendels doen bij zo een manoeuvre
op de autopilot. Allemaal echte vliegtuig-
geluiden. En doordat Ron de simulator in
zijn werkplaats/garage heeft opgebouwd
ontbrak ook de typische geur van benzi-
ne en olie niet. Suggestief allemaal.
Zoals gezegd, de simulator staat niet op
een bewegend onderstel, dat zou voor
een amateurbouwer toch een beetje te
moeilijk worden maar Ron Konings ver-
telde Ron van Ingen dat je natuurlijk wel
een buttkicker kunt installeren. Dat is
een soort speakerkast met stevige luid-
sprekers die je onder de cockpit mon-
teert en die zorgt voor de nodige trillin-
gen  bijvoorbeeld bij de touch down. Ik
zie dat er nog wel van komen bij dit
speeltje want het is allemaal tamelijk
echt, die BVE, de Bijna Vlieg Ervaring zo-
als Ron Konings dat zegt. Een scherm dat
voor je gevoel bijna rondom zit, zodanig
dat je vergeet dat het een scherm is, alle
geluiden in de cockpit vooral van de

schakelaar en ook de alarmsignalen , die
kan je moeilijk negeren en dan de geur
van brandstof en olie, je wordt volledig
meegezogen in het avontuur. En eigenlijk
is een 737-cockpit maar klein. Een beetje
benauwend zou je kunnen zeggen, maar
je voelt je hierdoor wel één met je kist. Ik
had me altijd al afgevraagd hoe je je in
de bestuurdersstoel moest wurmen om-
dat er maar een klein streepje ruimte is
tussen de stoel en de middenconsole.
Nou simpel, de stoel gaat op rails naar
achteren en dan het laatste stukje zij-
waarts. De rails heeft Ron zelf in elkaar
gezet. Ach, gouden handjes. Je vraagt je
ook af hoe dat nou moet in een huwelijk
indien de heer des huizes een dergelijke
tijd verslindende hobby heeft. Geen pro-
bleem, zijn vrouw vliegt zelf regelmatig
mee. Ze vindt het veel te leuk. De sim is
nog niet af, is een sim ooit af, want er
zitten nog wat haperingen in. Ron heeft
voldoende kennis van zaken voor het in
de juiste configuratie zetten van de ver-
schillende computers in een netwerk en
werken met FSUIPC, maar als er echt
software geschreven moet worden moet
hij op anderen terugvallen. Vandaar dat
hij contact heeft gezocht met FlighSim-
Zeeland in de hoop dat er uit de gesprek-
ken nog wat meer zou rollen. Hij heeft
ook al contact gehad met simmers in het
hoge noorden maar die wonen toch een
beetje te ver weg. Dus hij is op zoek naar
mensen met ervaring niet te ver van Ou-
dewater om gegevens uit te wisselen. En
je bent uitgenodigd voor een vlucht. Dit
is zijn website: http://ircmobieletech
niek.nl/ via welke je contact kunt opne-
men.
Erik.

http://ircmobieletechniek.nl/
http://ircmobieletechniek.nl/


Een simulator moet aan de binnenkant, in de cockpit mooi en le-
vensecht zijn. De buitenkant doet er niet toe. Het scherm over
220° waarop het beeld wordt geprojecteerd staat er pal voor.





Pa Roth was een technische en creatieve man die ver-
slingerd was aan vliegen. Vliegen met GA-kisten. Een
belangrijk gedeelte van zijn carrière lag in de mallen-
makerij. Ja, dat is ook een beroep. Toen er weer wat
ruimte was voor een carrière-switch vatte hij het plan
op om simulators te gaan bouwen, maar dan niet voor
privédoeleinden maar om ze ook te verkopen. De keus
viel, niet als verrassing op de Cessna, omdat vele, vele
vliegscholen over de hele wereld met Cessna’s vliegen.
Er moest een prototype gemaakt worden van de Cess-
na 172 en dat prototype moest later uitgebouwd wor-
den tot een soort standaardpakket tegen een accepta-
bele prijs. Om dit plan, of misschien deze droom van

de grond te krijgen haalde pa zijn beide zoons in het
bedrijf, de een voor de verkoop, de toekomstige com-
mercieel directeur en de ander als de hoofdtechneut.
Dat is Curt en met Curt hebben wij gesproken.
Curt was van professie kok en dat is natuurlijk de bes-
te garantie voor creativiteit. Maar Curt had al heel jong
laten blijken dat zijn interesse vooral de techniek en
ontwerpen was. Hij wist zich in korte tijd het ontwer-
pen in Computer Aided Design eigen te maken, zoals
wij weten geen eenvoudige programma’s. Een proeve
van bekwaamheid kun je zien als je even het artikel
uit Notam 221 erbij pakt:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06

/drie-schermen-3.pdf  Het onderste plaatje op de eer-
ste pagina is van zijn hand. Wat is het precies? Een
Katana? Of een Cirrus? Het is in elk geval toekomst-
muziek. Maar de simulator zoals hij nu geleverd wordt
is met behulp van dit programma in elkaar gezet. Dat
was ook de opdracht die Curt van pa meekreeg. Het
prototype dat eerst ontwikkeld werd zie je hieronder
en dat prototype was onbruikbaar. Veel te zwaar, niet
in onderdelen te verschepen en ook niet sexy. En hier
kwam de ervaring van pa erin met zijn achtergrond in
de mallenmakerij. Gekozen werd voor een systeem
van losse voorgevormde panelen die door de klant
(met hulp) zelf in elkaar gezet konden worden en

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/drie-schermen-3.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/drie-schermen-3.pdf


waarbij de verbindingen allemaal met popnagels wer-
den gemaakt. Echte vliegtuigindustrie derhalve.
Er moesten dus mallen gemaakt worden en mallen
maken is duur. Eigenlijk alleen lonend indien je grotere
aantallen tegelijk aanmaakt, een forse investering. En
een gok. Gaat het ons wel lukken om deze simulator in
grotere aantallen te verkopen. En eigenlijk net nadat
deze eerste stappen gezet waren en de losse panelen
in de fabriek stonden brak de wereldwijde crisis uit, zo
een acht, negen jaar geleden. In het begin werd er dus

weinig verkocht en de twijfel sloop erin. Want wie gaat
er nu in hemelsnaam een flight simulator op de markt
zetten voor een eenvoudige GA-kist voor eigen bouw
die, als je het pakket thuis afgeleverd krijgt, bestaat
uit een hoop panelen gemaakt van ABS en dan nog
een flinke hoeveelheid aluminiumprofielen en nog wat
meer. Eigenlijk hetzelfde gevoel als je een IKEA-keu-
ken thuis afgeleverd krijgt. Allemaal dozen en handlei-
dingen. Die handleidingen van IKEA worden regelmatig
bespot in bladen en op de tv, maar de spotternijen zijn

vooral afkomstig van wat luxere lieden die graag laten
zien dat ze echt twee linkerhanden hebben, of anders
gezegd gewoon te lui. Ik heb zelf een ruime ervaring
met IKEA-keukens en als je het eenmaal begrepen
hebt is het een eitje. Is het in elkaar zetten van deze
Cessna dan ook een eitje? Nou, het is allemaal nieuw
en dat kost natuurlijk tijd, maar Ron Konings vond dat
het goed te doen was. De moeilijkheidsgraad zit na-
tuurlijk in het inrichten van het softwaregedeelte, de
plaatsing van de beamers, het fijn-tunen van de beel-
den op het doek, kortom het hele computergedeelte
aan de praat krijgen. En dat is allemaal puur afhanke-
lijk van wat je erin wilt hebben. Alles is mogelijk. Nou
alles?
TRC heeft zich door de aanvangsproblemen in de cri-
sisjaren heen gebeten en levert inmiddels over de hele
wereld, want er zijn meerdere fabrikanten van de gro-
te airliner-simulators maar heel weinig fabrikanten
voor betaalbare GA-kist-simulators. Inmiddels zijn er
wereldwijd zo een 60 exemplaren geleverd en bij TRC
verwachten ze dat ze over niet al te lange tijd aan de
100 komen.
De foto hiernaast is niet een foto van vier heren
(waarvan één onzichtbaar) maar is een foto van het
basispakket, de cockpit-unit met nog niets erin en het
frame van aluminium waarop het doek gespannen
wordt. Je kunt dan twee dingen doen: zelf alle klokken
inbouwen en het software gedeelte in elkaar zetten de
beamers plaatsen, of dit alles laten doen door TRC.
Dat laatste is duurder. TRC heeft inmiddels meerdere
mensen in dienst en het bedrijf is groeiende.
En er staat ook nog een echte oude Fiat 500, voor het
grootste deel gerestaureerd en prachtig gespoten in
een kleur uit die tijd in echte enamel paint en geen
metallic, want dat hadden ze toen nog niet. Hij is nog
niet helemaal klaar, de koppeling lag nog uit elkaar en
het schiet eigenlijk niet echt op met de Fiat. Een stop-
klus. Gewoon te druk met de te leveren Cessna’s.

Erik.

http://www.trcsimulators.com/

http://www.simkits.com/

http://www.simkits.com/

http://www.trcsimulators.com/
http://www.simkits.com/


Deel 3: In deze aflevering gaan we
door met een aantal geavanceerde
voorzieningen in de default FSX/FSX
Steam/Prepar3D GPS500 nader on-
der de loep te nemen. We gaan vlie-
gen in Noord-Californië.

Zonnig Californië

In onze vorige tutorial vlogen we van
Barcelona naar Nice (onverwacht!) In
een 737 en dat liet zien hoe we een aan-
tal bijzondere handige voorzieningen
konden inzetten zoals het verkorten van
de route, routes naar alternatieve lucht-
havens, DME/ARC approaches en zelfs
een go-around. Om te laten zien hoe
veelzijdig deze basis-GPS is, zal onze
vlucht op een bepaalde manier het te-
genovergestelde zijn. We gaan vliegen
in een General Aviation toestel op een

korte IFR-vlucht van San Carlos (KSQL)
naar Salinas (KSNS) in Noord-Californië.
Voor deze vlucht heb ik de Noord-Cali-
fornië, San Carlos en Montrerery (KMRY)
van ORBX genomen maar je kunt na-
tuurlijk deze tutorial vliegen met elke
default scenery. Approach kaarten kan
je ophalen van https://skyvector.com/
We gaan vliegen met de RealAir Simula-
tions’ Turbine Duke v2 om een aantal
redenen. Ten eerste is het een emmer-
vol vliegplezier en

ten tweede is het bij dit model mogelijk
diè GPS te installeren die wij graag in
het vliegtuig zouden willen hebben. Het
wordt steeds gebruikelijker dat soft-
waremakers producten uitgeven die de
optie hebben om het de gebruiker mo-
gelijk te maken third-party add-on GPS
units te installeren. Heel wat andere
add-on vliegtuigen laten een andere
variatie zien door over de in essentie
nog steeds de GPS500,hun eigen varia-

tie van ‘afdekplaat’’ te zetten. Dus ook
al vlieg je niet meer in

een default vliegtuig dan kan je nog
steeds kennis maken met al deze
prachtige mogelijkheden die de GPS
te bieden heeft ook al vlieg je in an-
dere kisten.
Als je met real weather wilt vliegen
doe dat dan of, enig ander scenario.
Het nieuwe eraan is dat je van de
prachtige scenery van dit gedeelte van
de wereld alleen maar meer gaat genie-
ten. Maar als je toch een soort van uit-
daging (slechts een kleine uitdaging,
geloof me) wilt hebben, stel ik voor

The Global Positioning System
Deel 3 door Peter Stark.

De vertaling

Hoewel hij er een beetje anders uitziet
dan de default GPS500 is deze Carenado
GPS volledig uitgerust met vrijwel de-
zelfde voorzieningen dus hoef je je niet te
houden aan de default vliegtuigen maar
kan je ook  plezier hebben aan deze add-
ons.

Als je op de GPS wilt vliegen zet dan de
NAV/GPS schakelaar in de juiste stand.
Is beslist beter.

https://skyvector.com/


weer op maat in te stellen: wind rond de
de 120°/10 knopen, wolken 8/8 cumulus
van 500ft tot ongeveer 4500ft, zicht
van 0 tot ongeveer 4500ft van 3/4nm
(1,2km). Deze tutorial is gebaseerd op
deze gegevens.

Parkeer op San Carlos, maar voordat we
gaan opstarten en taxiën gaan we eerst
even het plan doornemen. We vliegen
een paar vrienden naar Salinas voor een
familiebijeenkomst maar het weer is een
beetje gewoontjes met slecht zicht en
laaghangende bewolking. Een snelle
check van het weer en de kaarten laat
zien dat na het vertrek van baan 12, we
de direct track kunnen oppakken naar
de Salinas VOR13 initial approach fix op
de SANTY intersection. Dat is slechts
33nm ten zuiden van San Carlos, dus we
kunnen gewoon plannen om direct naar
SANTY te vliegen op een hoogte van
ongeveer 5000ft. Gebruik de FSX flight
planner om de route in te voeren: KSQL-
SANTY-KSNS op een hoogte van 5000ft

en safe de vlucht.
Omdat de default ATC een beetje pro-
blematisch kan zijn als er specifieke ap-
proaches moeten worden weergegeven
laten we ATC voor wat het is op deze
vlucht.

Salinas VOR13 Approach

Nadat we los zijn draaien we naar rechts
om de direct KSQL-SANTY track van
150° te onderscheppen (herinner je je
de CTS-functie nog?) En ga level vliegen
op 5000ft en stel de autopilot in om het
vliegtuig over te nemen in de GPS-mo-
dus (het plaatje met de schakelaar op
de vorige pagina). Dat geeft ons enige
tijd voordat we SANTY bereiken om de
VOR approach in Salinas beter te bekij-
ken. We gaan deze approach in de GPS
inbrengen door op de PROC-knop te
drukken. Scroll dan naar ‘Select Ap-
proach’ druk op Enter, scroll naar VOR13
en druk op Enter, scroll dan naar SANTY
en druk weer op Enter. Dit is allemaal
veel eenvoudiger dan het hier klinkt -

gebruik altijd de grote knop voor het
scrollen door de menu’s en druk op En-
ter om je keus te bevestigen.
Vervolgens vraagt de GPS of je de ap-
proach wil laden of activeren (waarvoor
je wederom de grote knop gebruikt). En
dit is weer een andere vaak voorkomend
onderwerp van verwarring voor flightsim
piloten dat tot frustratie kan leiden. Als
we Enter geven op Load, zullen de de-
tails van de VOR Approach track over de
grond ingevoerd worden in het GPS
vluchtplan maar nog niet gebruikt wor-
den door de autopilot. Dat is een manier
om vast de details van je approach in te
voeren op een moment dat de workload
nog een stuk minder is eerder op de
vlucht en op die manier kan je het acti-
veren als je dichter bij de bestemming
komt. Maar als we kiezen voor activate
in plaats van load, gaat de autopilot dat
ook onmiddellijk uitvoeren. Dat wil zeg-
gen dat de autopilot je geplande route in
de vuilnisbak gooit en meteen de track
naar de initial approach fix (IAF) gaat
vliegen. Dus ook al was je nog honder-
den mijlen van je IAF verwijderd dan zul
je zien dat je vluchtplan compleet ver-
dwenen is en dat daarvoor een Direct To
modus naar de IAF in de plaats is geko-

men, zoals in het plaatje hierboven. Dat
helpt niet echt.
Maar in deze vlucht zitten we al op de
track direct naar de IAF, dus in dit geval
kunnen we zonder probleem Activate
geven.
Meteen nadat je dat gedaan hebt zie je
de nieuwe leg op de kaart van de GPS
verschijnen en ook in het vluchtplan.

San Carlos is een druk general aviation vliegveld net ten zuiden van San Francisco
International.

Als je de voor deze vlucht voorgestelde
gegevens voor het weer hebt ingevoerd
kan je net wat meer dan een uitdaging te-
genkomen maar verwacht niet dat je veel
van het landschap ziet.



Zolang we de autopilot in de GPS Nav
modus houden zal je vliegtuig doorgaan
met het volgen van de track helemaal
naar Salinas volgens deze approach. En
misschien wel net zo nuttig, het brengt
je ook weer terug naar het holding point
in geval van een missed approach.
Misschien heb je al opgemerkt dat je
kaart op de GPS behoorlijk vol begint te
raken met airspaces, luchthavens, na-
vaids en je vluchtplan daar tegen op
moet boksen. Maar het is erg eenvoudig
om al deze informatie indien onnodig
weg te werken namelijk de CLEAR of
CLR knop. Druk achtereenvolgens een
aantal keren op deze knop terwijl je
naar het resultaat kijkt op de map. Elke
keer als je drukt verdwijnt er meer van

het scherm. Cycle net zolang door totdat
het resultaat voldoet aan je eisen. Als je
later toch weer meer details nodig hebt
cycle je weer door en dan zie je dat alle
gegevens weer terug komen.
In deze fase wil je misschien ook de
VOR2-radio afstemmen op 117.30MHz
en de VOR2-OBS op een inbound track
van 122°. Dit is niet strikt noodzakelijk
maar het is goed luchtmanschap (in na-
volging van zeemanschap) dat je de
approach kunt voortzetten met je VOR2
als de GPS uit zou vallen.

Volgens de approach kaart begin je aan
een langzame afdaling naar 3600ft als je
SANTY voorbij bent en daarna naar

1600ft als je over SAMES bent. Daarna
kan je doorgaan naar de minimum des-
cent altitude van 500ft eventueel ge-
bruik makend van de autopilot. Maar
helaas pindakaas (staat niet in het origi-
nele Engelse artikel), de laaghangende
bewolking en het slechte zicht resulteren
in een missed approach, we kunnen niet
landen. Zo gaan die dingen. Als je nog
in de GPS Nav Modus bent blijven zitten
tijdens de approach kan je volstaan met
je gas open te draaien en weer gaan
klimmen naar de op de kaarten vermel-
de hoogte van de holding van 3000ft en
brengt de GPS je daarna automatisch
terug naar het holding point. Als je
daarna verder geen nieuwe gegevens
invoert of veranderingen aanbrengt
wordt je vervolgens in de holding gezet,
waar je eens rustig kunt gaan nadenken
over ‘wat nu’.

Onze alternate (alternatieve luchthaven)

Niet ver van Salinas ligt Monterey
(KMRY) waar, en dat komt goed uit, een
ILS aanwezig is voor runway 10R waar-
door we wel kunnen landen. Maar hoe
krijgen we de GPS zover om ons eerst
uit de holding te krijgen, dan richting
Monterey en dan naar de initial ap-
proach fix van de ILS via vectors van
ATC? Maar het zal blijken dat dat niet zo
moeilijk is als je dit alles een beetje op-
breekt in kleinere beheersbare stappen.
Laten we om te beginnen een directe
track naar Monterey uitzetten door op
de NRST-knop te drukken. Druk dan op
PUSH CRSR, scroll naar beneden naar
KMRY/Monterrey met de grote ronde
knop en druk op Enter. Druk dan op de
Direct To knop, Enter en nog een keer
Enter om de activering te bevestigen.
Deze kleine stap maakt het mogelijk om
te vliegen van de huidige positie direct
naar Monterey.
De volgende kleine stap is de ILS ap-
proach in te voeren door op PROC te
drukken, scroll naar Select Approach
indien nog nodig, dan ILS10R, Enter,

Vectors, Enter, Activate. Je gebruikt
weer de grote knop om te scrollen waar
dat nodig is.
Doordat we nu Vectors hebben gekozen
in plaats van de track naar een dichtbij
gelegen initial approach fix, zul je zien
dat nu de de hartlijn van de ILS ap-
proach wordt weergegeven en dat die
lijn verlengd wordt (tot ongeveer 13nm)
om je makkelijker te kunnen oriënteren.
Je ziet het hier rechts. De GPS weet dat
je vectors op krijgt van ATC naar een
punt ergens op die verlengde lijn en
wanneer dit plaats vindt is de GPS in
staat die inbound track op te pakken
indien je dat zou willen. Je zou ook de
GPS kunnen gebruiken om een track uit
te zetten naar een van de initial ap-
proach fixes op de kaarten, op dezelfde
manier zoals we dat gedaan hebben in
de vorige aflevering, maar het punt hier
is dat we willen laten zien hoe de door
ATC opgegeven vectors worden gebruikt
in combinatie met de GPS.
Om een typische ‘vectors to final’ te de-
monstreren ben ik even ATC en vraag ik
je je heading te verleggen naar 280° die
je op een ruime downwind leg zet voor
Montrey Runway 10R, zoals je hier
rechts ook ziet. Eenmaal op deze down-
wind daal je naar 2600ft wat je initial
ILS approach altitude is en zet je de Nav
radio op 110.70MHz zodat de klokken de
Monterey ILS vinden als we verder na-
deren. Als je op ongeveer 15DME van
Monterey zit draai je naar 190° om te
beginnen met het onderscheppen van de
LOC. Op dit moment moet je ook de
Nav/GPS-schakelaar naar NAV zetten en

gaan vliegen in Heading Hold modus. Dit
maakt de overstap naar de ILS erg sim-
pel.
Als je op de GPS ziet dat je de verlengde
hartlijn van de ILS begint te naderen
draai je verder naar links naar een hea-
ding van 130° en ga je over naar de
Approach Modus op de autopilot (behal-
ve als je ervoor kiest om de ILS op de
hand te vliegen). Het vliegtuig zal nu de
localiser en glideslope oppakken in de
bocht en op die manier zou je in staat
zijn tot een sensationeel mooie landing
op Monterey!

Als je een approach via vectors selecteert
wordt er een verlengde lijn, een verlengde
‘leg’ op de kaart geplaatst van die ap-
proach om je te helpen bij de oriëntering.

Hier de volgorde van ons gewijzigde
vluchtplan om de Monterey 10R ILS op te
pakken vanuit de holding van Salinas.

Dit is het derde en laatste artikel in een
serie 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.

Erik



Het kleine broertje

In de echte wereld is de GPS500 uitge-
rust met een 5inch scherm en is hij ge-
plaatst in het instrumentenpaneel en
heeft aansluitingsmogelijkheden voor
extra sensors zoals voor een terrain
awareness avoidance system, of voor
gegevens van het weer of voor het

luchtverkeer. De GPS295 heeft een
4inch scherm en kan op je stuurknuppel
worden geklikt, op de zijruit of zelfs op
de voorruit in een soort heads-up con-
structie en het is een draagbare unit.

Het verschil tussen de twee modellen in
FSX/FSX:SE/Prepar3D is veel minder
groot en is vooral cosmetisch. Terwijl de

GPS295 misschien licht in gewicht en
grootte is, is het nog niet een lichtge-
wicht als het aankomt op nuttige voor-
zieningen en tot verrassing van de
meeste flightsim piloten is hij bijna net
zo volledig uitgerust als de GPS500. We
zullen even de principiële verschillen
voor je aangeven zodat je eenvoudig de
overstap tussen de twee kunt maken en
nog steeds gebruik kunt maken van de-
ze advanced features.

Laten we met het cosmetische beginnen.
Je zult geen draaiknoppen vinden op de
GPS295. De functie is overgenomen
door een vier-richtingen tuimelschake-
laar. De overstap is simpel (zie de af-
beelding hier links):

● Waar je normaal gesproken de grote
draaiknop gebruikt, gebruikt de 295 de
naar boven en naar beneden schakelaar
(geel).

● Waar je bij de 500 de kleine draai-
knop gebruikt, gebruikt de 295 de
rechts en links posities van de schake-
laar (rood).

● Waar de 500 je vraagt om het cen-
trum van de kleine draaiknop in te druk-
ken om de cursor te activeren, heeft de
295 een makkelijke aparte CRSR-knop
om in te drukken.

● In plaats van het vluchtplan op te
roepen met de knop FPL, gebruikt de
295 de ROUTE-knop.

● De 295 heeft geen OBS/SUSP functie
dus je kunt niet tijdelijk het vluchtplan
onderbreken.

Pak ‘m beet Ace!

En dit is de afsluiting van onze rondgang
door de meer geavanceerde voorzienin-
gen in onze nederige default GPS500/
295. In de eerste kennismaking lijkt de
uitstalling van al die knoppen een beetje
verwarrend en het in verkeerde volgorde
indrukken kan en heeft ook tot frustra-
ties geleid in het begin bij veel gebrui-
kers. Ook al lezend door deze serie had
je waarschijnlijk al de logica ontdekt van
de grote en kleine draaiknoppen toen je
door de verschillende menu’s ging.

Als het je bedoeling is om verder te ont-
dekken wat de GPS500/295 je te bieden
heeft splits de taken dan op in kleinere
stappen en onthoud: Je kunt altijd de
CLR knop indrukken om opnieuw te be-
ginnen!

De Default GPS bevat een verrassende hoeveelheid gegevens en is veelzijdig genoeg om gebruikt te worden in vliegtuigen met twee
stoelen of zelfs 400 stoelen.



Canadese ontwikkelaar XtremePrototy-
pes is druk doende geweest een van
zijn eerdere producten opnieuw te be-
werken: de iconische Gates Learjet Mo-
del 25. Riemen vast als we met een van
de originele ‘pocket rockets’ een rond-
je gaan vliegen.

De opstandige zeventiger jaren

Indien je terug zou kunnen reizen naar de
70ties zou je zien dat de Beatles uit elkaar
gaan, de wereld zou Elvis verliezen en de
mensheid zou doorgaan op die eerste

voetstappen op de maan. Luchtvaart klas-
siekers zoals de eerste Boeing 747s, Con-
corde en de F14 Tomcats waren alle in
volledig operationele dienst en de we-
reldluchtvaartindustrie ging voorspoedige
jaren tegemoet.
De reeks bizjets ontworpen door Bill Lear
werd ook overbekend. Van origine geba-
seerd op een Zwitsers ontwerp voor een
jager, had Lear in de 60er jaren het Model
20 Learjets op de markt gebracht, maar
na een reeks van ongelukken werd deze
spoedig opgevolgd door het Model 25
waarin standaard airliner instrumenten

werden ingebouwd en systemen met een
ruime overcapaciteit werden toegepast.
Terwijl de tijd laat zien dat het ontwerp
steeds verder is uitgegroeid van deze 6/8
plaatsen bizjet naar de moderne Lear 85
die met maximaal 10 passagiers en een
bemanning tot 3000nm over continenten
kan vliegen, blijft de Lear 25 nog steeds
een warm plekje houden in de harten van
piloten en luchtvaart enthousiastelingen
als een trendsetter van zijn dagen.
Als je na dit tijdperk geboren bent zal de
cockpit voor jou waarschijnlijk de indruk
geven dat alles wordt aangedreven door

rubberbanden en het is zeker waar dat we
dit tegenwoordig een ‘steam gauge’
vliegtuig zouden noemen, dus een vlieg-
tuig met klokken uit het stoomtijdperk.
Hoewel het vliegtuig het vermogen heeft
om tot hoogtes van 45.000ft te klimmen
met dan een snelheid van M0.81 was de
navigatie nog volledig gebaseerd op
VOR/ADF en had het geen luxe zaken aan
boord zoals GPS of autothrottle. De piloot
moest ver vooruit plannen en constant de
systemen bijstellen op zijn raketvlucht
door de lucht.

GATES LEARJET GLJ25D van XtremePrototypes



Xtreme van nature

XtremePrototypes heeft al eerder goed
ontvangen modellen uitgebracht zoals de
X-15 en de Bell X-1 raketvliegtuigen en
ook een eerder Lear ‘20 series’ model. De-
ze nieuwe uitgave, de Lear ‘GLJ Model 25
Special Edition’ is vrij nauwkeurig geba-
seerd op het 25D Model uit de 1970s. De
lijst van updates en verfijningen op het
originele ontwerp is zo uitgebreid dat al-
les eigenlijk volledig nieuw is opgebouwd
met vele voorzieningen die een hoog ni-
veau van realisme in visuele en prestaties
laten zien. Veel van deze voorzieningen
zijn ook behoorlijk flexibel zodat de
flightsim piloot zelf kan beslissen hoe in-
gewikkeld hij het zelf wil maken.      Het
pakket omvat 1,2GB, waarin opgenomen
10 high definitioin liveries met een mix
van burger en militaire varianten. De goed
geschreven en zeer informatieve 160 pa-
gina’s tellende manual vraagt om gelezen
te worden tenminste als je dit toestel
goed de baas wilt worden. Een repaint kit
is tevens beschikbaar voor geregistreerde
gebruikers via de website van de ontwik-
kelaar.
Zelfs staande op het platvorm met de af-
dekpluggen nog in de luchtinlaat, de
wielblokken en de verschillende afdek-
hoezen op hun plaats ziet de Lear 25 er al
indrukwekkend uit het is moeilijk te gelo-
ven dat het silhouet nog steeds na 40 jaar
na de eerste vlucht nog onmiddellijk her-
kenbaar is en ook nog steeds mooi is. Als
je de tijd neemt er bovenop te kruipen
ontdek je veel van de 80 bewegende de-
len inclusief de stall vanes (voeler om een
stall te kunnen herkennen) en flexibele
slangen in het landingsgestel die dit
mooie vliegtuig sieren.

De cabine binnenstappen is zo ongeveer
in een tijdmachine stappen met de cabine
uitgerust met artwork direct uit de 70er
jaren. Het ‘kantoor’ van de Lear is vol met
de default GPS een weerradar samen met
de standaard analoge vlucht- en motor-
klokken. Samen met de GPS is de enige
andere concessie aan modernere tijden
het digitale DME-scherm. Maar niet alles
is ook wat het lijkt bij deze Lear 25, want
op het paneel zit een click spot waarmee
de gebruiker het GPS/weer-paneel kan
weghalen en vervangen door een digitaal
scherm voor de motoren of de Flight1
GTN 650/750 als je die geïnstalleerd hebt
op je computer. Dit geeft piloten de mo-
gelijkheid de Lear te vliegen zoals in de
70er jaren met navigeren van navaid naar
navaid of de GTN geheel te programme-
ren en hem meer te vliegen als een mo-
derne bizjet met gebruikmaking van GPS
en RNAV procedures.

stall vane

Lear instrumentenpanelen zijn altijd vol-
gebouwd maar een paar slimme hotspots
maken alles toegankelijk waarbij je bo-
vendien de GPS kunt vervangen voor b.v.
De Garmin GTN 650/750 geïntegreerd in
het paneel.

In deze Notam staan twee vertalingen
van Peter Stark uit de PC-Pilot. Waar-
om? Omdat Peter Stark onverdroten
doorgaat met artikelen schrijven die
onze Nederlands sprekende flightsim-
mers niet mogen missen. In dit nummer
het laatste van de drie artikelen over de
meer geavanceerde mogelijkheden van
de default GPS. Dit artikel over de
Learjet is enigszins een persoonlijke
voorkeur omdat ik dit een prachtig toe-
stel vind en in het volgende nummer
gaan we door met de Basics van het
vliegen ook artikelen van Peter Stark.
Dan beginnen we weer helemaal bij het
begin: vliegen met de Piper Cub en le-
ren om je heen te kijken en niet alleen
maar naar je klokken.
Erik



Soaring with the eagles (stijgend met de
adelaars, een bekende boektitel)

De GLJ 25 heeft ook een upgrade gekre-
gen met high definition gauges en scha-
kelaars samen met een uitgebreide set
van authentieke geluiden van zowel bin-
nen als buiten de cockpit. Alle Learjet
cockpits zijn altijd compact (volgebouwd)
en XtremePrototypes heeft goed door-
dacht een aantal hulpjes ingebouwd om
het je mogelijk te maken wat soepeler en
efficiënter de systemen te bedienen. Bij-
voorbeeld, het centrale throttlequadrant
kan een aantal schakelaars afdekken ge-
durende de vlucht (throttle naar voren),
dus er zijn een paar click spots aange-
bracht om de throttle hendel en ook de
yoke te laten verdwijnen.
Alles opgeteld zijn er vijf buiten camera-
views en negen binnen views te bewon-
deren de verlichtingsopties maken een
afzonderlijke cabin en cockpit flood light
mogelijk alsmede een paar fraaie panel/
gauges verlichtingen voor het ‘s nachts
vliegen. Als er iets verbeterd zou moeten
worden aan de verlichting van de GLJ
Model 25SE dan zou het moeten zijn dat
de taxi- en landingslichteneffecten de
grond verlichten.
Ik weet zeker dat sommigen zich nog de
acht-sporen tape recorders uit de 60er en
70er jaren kunnen herinneren. In feite was
het dezelfde Bill Lear die dit apparaat uit-
vond n dus ligt het voor de hand dat er
eentje is geïnstalleerd in het Model 25.
Door op verschillende manieren te klikken
met de rechter- en linkermuisknop op
deze ‘Jetstar 8’ die op de centrale console
zit kan je vier overbekende nummers
draaien uit die periode. Als je iets moder-

ners wilt zijn er instructies in de manual te
vinden hoe je dit moet installeren.
Piloten van moderne Learjets zouden een
set van jet motoren verwachten die je
omhoog brengen naar hyperspace, maar
in dit tijdperk waren de motoren turbojets
en geen turbofans. Terwijl de de pure tur-
bojets wat voordelen hebben zoals het
lichte gewicht en een bijna raketachtig
klimvermogen kunnen ze ook behoorlijk
zuipen, dus vluchtplanning is belangrijk
voor zelfs de korte vluchten. Gelukkig ma-
ken de tabellen en vuistregels in de ge-
bruiksaanwijzing dit tot een simpele zaak.
De vertical speed na cleaning up is schok-
kend, met een klimsnelheid aan het begin
van 4.000fpm+ als veel voor komende
waarde, dus denk eraan dat je je clea-
rance voor je airway al krijgt voordat je
van de grond loskomt. In de cockpit
heerst een hectische opeenvolging van
handelingen in de transition van take-off
naar gesettelde klim waar het vliegtuig
dan cleaned up moet zijn en het vermo-
gen teruggebracht naar 90%, terwijl je de
departure volgt in een steile klim. Niet zo
vreemd dat het vliegtuig twee piloten no-
dig heeft.
Als je van plan bent om boven de 10.000ft
te gaan vliegen (en waarom zou je niet
boven de 40.000ft gaan vliegen met een
Lear?!) moet je bij 10.000ft gaan versnel-
len want anders ga je verder in de klim
buiten adem komen. Een goed profiel
schijnt te zijn om 300 knopen tot M0,70
en het daar vast te pinnen om vervolgens
te accelereren naar M0,77-0,81 als je een-
maal op kruishoogte bent.
De autopilot kan heel wat workload weg-
nemen maar is niet verbonden aan een
Flight Management Computer en je moet

Verlichting van het instrumentenpaneel en de klokken is prima en alle systeemscha-
kelaars zijn goed zichtbaar.

Je kunt de Lear het beste boven de 40.000
ft vliegen om ten volle te profiteren van
minder verbruik op grote hoogte.

Alle liveries vertonen sporen van gebruik
van deze 40 jaar oude kist. Plus veel de-
tails tot de decals en de popnagels toe.



dus voortdurend je verticale en horizonta-
le navigatie en vluchtprofiel regelen - net
zoals je dat in de 70er jaren zou doen.
Op andere delen van de vlucht is het in
de hand houden van het toestel een
‘piece of cake’ met uitstekende vliegei-
genschappen die soepel en goed reage-
rend zijn en dat help natuurlijk om je
vlieggedrag eruit te laten zien als dat van
een professional. Zorgvuldig trimmen
zorgt ervoor dat je je handen vrij hebt om
approaches te plannen of je in het lucht-
verkeer te voegen zolang je je maar reali-
seert dat de Lear 25 onmiddellijk regeert
op een verandering in power setting. Ga
je zorgeloos worden tijdens zo een ge-
deelte van je dienst dan zal je merken dat
plotseling de stall warning je aan staat te
schreeuwen.
Als het tijd is om af te dalen van een der-
gelijke verheven hoogte zonder een
vluchtcomputer dan werken een paar
simpele vuistregeltjes uitstekend. Draai je
gas dicht tot 75-80% en begin te dalen
met 2.000fpm. Het kan nodig zijn om de
throttle nog een beetje aan te passen als
je op de lagere niveaus komt zodat je be-
neden de 3000 knopen blijft.
En beneden de 10.000ft wordt het weer
een en al drukte als je aan de approach
begint. Neuswielbesturing en anti-skid
systemen moeten weer in werking gezet
worden, de frequenties van de navaids

moeten handmatig worden ingevoerd en
een verder terugbrengen van de snelheid
naar Vref, dat alles vraagt om aandacht.
De landing zelf is een veel minder ge-
haast proces tenminste als je zorgt dat je
al vroegtijdig in de juiste configuratie zit.
Op het laatste stukje van de final kan de
yaw damper uitgezet worden terwijl je
richt op de landing zone en je de Vref
vasthoudt. De throttle naar achteren als je
over de baandrempel bent en dan zorgt
een matige flare voor een zich snel sette-
len op de baan. En nu moet alle snelheid
eruit waarvoor een werkende reverse
thrust aanwezig is en handmatig uit te
zetten speed brakes.

Conclusie

Wanneer je eenmaal goed geleerd hebt
hoe je je vluchtprofiel moet handhaven
en je geleerd hebt hoe je vooruit moet
plannen geeft het vliegen in de Xtreme
Prototypes GLJ25 SE je een absolute kick
en dan ga je begrijpen dat het vliegen van
een Lear als een opwindende luxe baan
beschouwd wordt. Als je bovendien een
piloot bent die houdt van authentieke
‘period’ vliegtuigen en de systemen die
erin zitten of als je houdt van het vliegen
van bizjets waarbij je nog zelf het vlieg-
tuig moet vliegen en moet navigeren in
plaats van alles aan de computer over te
laten, zal de Xtreme Prototypes GLJ Mo-
del 25 je zeker tevreden stellen. Als je

werkelijk niet zonder moderne klokken
kunt is de GLJ 25 voldoende aan te pas-
sen om eenvoudig add-ons aan te bren-
gen zoals de Flight1 GTN 650/750 GPS
serie en je zo in de moderne tijd wordt
gezet. Een volledige lijst van voorzienin-
gen en verbeteringen is beschikbaar op
de website van de ontwikkelaar. Dit pro-
duct wordt warm aanbevolen en is zeker
een toestel om in je hangar te hebben.

XtremePrototypes, ongeveer $40, web-
site:
https://xtremeprototypes.com/en/produ
ct_GLJ25_se.asp

Voor FSX en Prepar3D.

https://xtremeprototypes.com/en/product_GLJ25_se.asp
https://xtremeprototypes.com/en/product_GLJ25_se.asp




Witte condenssporen, ook wel contrails genoemd,
onstaan uit de uitlaatgassen van vliegtuigen. In de
nieuwe Wolkenatlas van de World Meteorological
Organization worden deze wolken nu officieel
erkend. Je kunt ook zeggen dat piloten dus einde-

lijk eer van hun werk hebben. En ook het val-
streepgat of pilotengat, dus door een vliegtuig
veroorzaakt wordt nu officieel erkend. De Asperi-
tas of bubbelwolk, hier rechtsboven, behoort ook
tot de nieuwelingen. Hij ontstaat als bij onstabiele

weersomstandigheden krachtige luchtstromingen
het wolkendek doen golven. Het doet denken aan
een onrustige zee vanaf de onderkant bekeken.
En dat het zo lang geduurd heeft voordat de rol-
wolk, hier linksonder, officieel erkend werd is na-
tuurlijk onbegrijpelijk. Wij kennen hem al sinds
jaren. Maar de World Meteorological Organization
is dan ook een onderdeel van de United Nations.
Vergaderen, vergaderen.

Piloten houden van wolken dus het moet een
feest zijn om deze nieuwe atlas eens nader te
bekijken. Zie de link hierboven.

Van bubbelwolk tot valstreepgat: Wolkenatlas telt 12 nieuwe soorten.
De nieuwe International Cloud Atlas is uit:
https://www.wmocloudatlas.org/home.html

https://www.wmocloudatlas.org/home.html
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