
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@zeelandnet.nl

ORBX TrueEarth Nederland
80 GB, Engeland, Schotland
en Wales 350 GB! Waar moet
dit heen?

Kopen? Natuurlijk, als je niet
anders kunt. Maar kan je ook
vliegen met wat je hebt op de
computer? Kan je ook dansen al
dans je niet met de bruid?

Little Navmap  Winds
Aloft

Gradus Hageman gaat onver-
droten door met zijn artikelen
over Little Navmap. Dat komt
ook doordat de maker van Little
Navmap als maar doorgaat. Het
begint een echt studieobject te
worden terwijl we dachten: Hè,
een lekker simpele flightplanner
en nog gratis ook.

back to basics, brand-
stofplanning voor lange-
re routes serie 2 les 5

De vertaling van les 5 serie 2
van de artikelen van Peter
Stark. Zo bij elkaar zijn er al
heel wat vertalingen versche-
nen die allemaal terug te vin-
den zijn op onze archiefpa-
gina. En allemaal over het
onderwerp ‘hoe leer ik vlie-
gen’.

Dit jaar twee Zeeuwse eve-
nementen in teken lucht-
vaart

MSFS luchtkastelen?

Mouse without Borders.
Een programmaatje om twee
computers te bedienen met één
toetsenbord en één muis. Een
bijdrage van René Smeding.

Notam 248  augustus 2019hcc zeeland!

F L I G H T S I M  Z E E L A N D
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Verslag van de GA-bijeenkomst van
20 juni j.l. in 's Heer Arendskerke
Veranderingen.… daar zitten we niet altijd op te wachten. Maar ze
wachten niet op ons. Zo verraste Microsoft de community met de
aankondiging van een nieuwe flightsimulator. Wie had dat ge-
dacht.

Adembenemend filmpje, pats boem, dat wordt het. Carlo had al een en ander
voorbereid voor deze avond en zo konden we lekker discussieren en specule-
ren over wat er straks op onze schermen zou kunnen staan. Nou, prachtig na-
tuurlijk, gelikte video en spectaculaire views. Maar het gevoel dat we niet meer
op dezelfde manier kunnen simmen zoals we dat vanaf de jaren '80 deden, laat
ons niet los. Om te beginnen zijn de hooggedetailleerde 4k sceneries niet meer
op onze PC maar op een server en worden ze aangeleverd terwijl we vliegen.
Een account van zoveel dollar per maand ligt in het verschiet en de vergelijking
met Steam is niet ver weg. Al met al een verdienmodel waarbij onze autonomie
onder ons vandaan wordt gehaald.
En dan heb je voor- en tegenstanders. En een aardige discussie. En dan hopen
we dat het niet dezelfde weg opgaat als MSFlight indertijd.

Een verandering van iets andere orde werd al polderend bereikt waar het gaat
over de zin van actueel weer bij onze internetvluchten. Bij GA is het wel te over-
zien. Maar voor de AL is het een ander verhaal. Het blijkt keer op keer dat ver-
anderingen in de zorgvuldig ingeprogrammeerde FMC tot lichte paniek leidt in
diverse AirLiner cockpits… Natuurlijk is het erg spannend om alles 'zoals in het
echt' te willen doen. Maar als het gaat over de echtheid van ons vliegen valt er
wel een en ander op af te dingen. Wat wèl van belang is, dat we àllemaal mee
kunnen vliegen.

We spreken dus af dat een gestuurd vluchtplan bindend is en het weer en de
windrichting in het plan niet meer veranderen. Het voordeel is dat een mp ge-
oefend kan worden met de zekerheid dat de vlucht ook zoals voorbereid gevlo-
gen kan worden. Dit is veel belangrijker dan dat het weer van vandaag is of van
vorige week. Dit bereikte compromis kwam niet zonder discussie tot stand en
we hopen dat meer vliegers zich eens aan een mp wagen. Niet bang zijn, gas er
op en vliegen! Geen FMC ervaring of niet aanwezig? ATC geeft je ruimhartig
vectors tot in de fuik van de ILS.

Vanaf deze plek ieder een goede zomer gewenst met voldoende regen om zon-
der gewetensbezwaar weer lekker achter de pc te zitten..

Ron.

Verslag van de airliner-bijeenkomst van 4 juli j.l.
in 's Heer Arendskerke
Alweer de laatste bijeenkomst dit seizoen. Gaat de tijd echt zo snel? We komen
al ruim 15 jaar samen om onze hobby onder de HCC vlag te beleven. En te bele-
ven valt er genoeg! 10 en 11 augustus staan we weer op de Zeeuwse Vliegdagen
op EHMZ.  Of we nog een rol gaan spelen bij de herboren Zeeuwse Luchtvaart-
dagen is afwachten. 28 september de herkansing voor de Hoogvliegerdag ook
op EHMZ. We krijgen het nog druk.

Vliegsimulatie is volwassen geworden en algemeen geaccepteerd. Het uit-
brengen van een nieuwe sim door Microsoft himself is daar wel een bewijs van.
Al moet het verdienmodel wel even vermeld worden. Carlo had weer wat inte-
ressante filmpjes van het net geplukt en een leuke discussie was het gevolg.
Ook hier geldt: afwachten.

Een klacht over extreem lange downloadtijden voor ORBX en de (on)mogelijk-
heid geinstalleerde ORBX bestanden te verplaatsen zullen we bij aanvang
nieuw seizoen 5 september Airliners gaan behandelen. We gaan het dan heb-
ben over symbolische link. Tuurlijk, gooi maar in m'n pet. Meer weten? We zien
jullie graag op de 5e september!

Ron.



ORBX TrueEarth Nederland 80 GB, Engeland, Schot-
land en Wales 350 GB! Waar moet dit heen?

Een ding is duidelijk: als je het wilt kopen dan koop
je het. We hebben in het flightsimgebeuren geen last
van een staatssecretaris van volksgezondheid die
gaat letten op onze verslavingen. Paul Blohuis heeft
zijn goedkeuring gehecht aan ORBX-verslaving ook
omdat het relatief gezien niet veel geld kost.
En andersom gaat ook op: als je het niet wilt kopen
dan koop je het niet. Mis je dan veel? Jawel, maar je
kunt ook van de nood een deugd maken, of anders
gezegd, roeien met de riemen die je hebt en je niet
elke keer door allerlei nieuwe software gek laten ma-
ken, want software-makers doen maar een ding het
liefst: software maken.

ORBX Global Base Pack was indertijd een belangrijke
stap voorwaarts. De ondergrond die de default scenery
volledig verving en wat een belevenis! En nu vinden we
het al weer gewoontjes. Rupsje Nooitgenoeg. Toege-
voegd werden Global Open Landclass en Global Vectors.
Open LC zorgde voor een betere stoffering van het
landschap, dus per klasse van het landschap werd de
stoffering verder uitgewerkt, landbouwgrond, weide,
berglandschap, enz. en vectors verzorgde de correcte
plaatsing van wegen, spoorlijnen, rivieren en kanalen,
kustlijnen. OpenLC was eerst één programma maar werd
later opgesplitst in Europe, North America, South Ameri-
ca en de algemene OpenLC verdween van het toneel.
Waardoor je toch met een vraag bleef zitten: als ik nu de

OpenLC voor deze verschillende werelddelen erin zet
kan ik dan de oude OpenLC bij ORBX inleveren en mijn
geld terug krijgen? Flauw? Ik weet het niet. Als je nu de
nieuwe TrueEarth Engeland, Schotland en Wales gekocht
hebt dat gebaseerd is op fotografische ondergrond, heb
ik dan bijvoorbeeld Global Vectors nog wel nodig. En
het Global Base Pack? ORBX zegt dat je alles doodge-
woon op elkaar kan stapelen en dat het dan werkt. Jawel
het werkt (ik heb The Netherlands geprobeerd) maar
wordt het allemaal niet teveel bovenop elkaar? En met
het beeld gespreid over drie schermen naast elkaar is de
framerate altijd een issue voor mij. En dat kan je ook
merken want als ik EU Germany North over het bestaan-
de installeer dan gaat de framerate beslist een 4 per se-

Omgeving Cannes



conde omlaag en kom ik al in het probleemgebied van
beneden de 20 terecht. Ik ben nog niet zo dolletjes en-
thousiast over deze nieuwe ontwikkeling, maar natuurlijk
heb ik wel Nederland geïnstalleerd want er is niets an-
ders (NL2000 kan niet worden vergeleken met ORBX The
Netherlands).

Vroeger (daar gaat ie weer) stelden wij ons tevreden met
wat we hadden en dat was niet veel. We maakten zelf
vliegdekschepen van het papier van kladbloks, je weet
wel dat grove houthoudende papier, met spanten van
karton en met Gluton of Collall. En de vliegtuigen wer-
den gevijld van een stukje rondhout met de vleugels
eraan geplakt. Later toen we wat meer te makken had-
den kochten we bouwplaten van ESKA en bouwden we
de Fokker S11 en de Hawker Hunter. En je fantasie deed
de rest. Wat ik zeggen wilde: ga op zoek en ga proberen
om het maximale uit je situatie te halen.
Want met die drie programma s, Global, Vectors en

Landclass heb je een boel in huis. En om ook meteen de
beperking aan te geven: als je het oude programma En-
geland van ORBX, dat er al was voordat Global kwam
installeert dan zie je wel degelijk verschil met Global. Het
is beslist mooier en ook meer typisch Engels. En de

framerate zakt verder. Nou dan maar niet vliegen boven
Engeland. Waar dan wel? Denemarken bevalt mij ook
goed. Een plaatje op de volgende pagina. Vooral Zuid
Frankrijk doet het goed en de Franse Alpen, Zwitserland,
Oostenrijk en Noord Italië en dat heeft natuurlijk te ma-
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ken met het feit dat dit allemaal heuvelachtig of berg-
achtig landschap is. Dat is nu eenmaal wat boeiender om
naar te kijken. Ik heb dat even globaal in kaart gebracht.

Veel bomen, dat is wat mij opvalt. Maar dat kan je na-
tuurlijk aanpassen met een van de schuiven in het instel-
menu. Eigenlijk kan je het zo mooi maken als je zelf wilt,
een soort ansichtkaart wordt het dan. En wie weet hoe
het er daar ter plekke in de werkelijkheid uitziet. Dat
weet je eigenlijk alleen van je eigen omgeving dus waar
je woont. Nou laten we eens ORBX Global van Neder-
land vergelijken met ORBX TrueEarth The Netherlands.
Dan valt ORBX Global gewoon af. Er klopt niet veel van
en het belangrijkste, het zo karakteristieke polderland-
schap met zijn vaarten en tochten ontbreekt geheel. In

TrueEarth is dat wel goed gedaan. NL2000 dan? Met alle
respect, want het is freeware, maar je mist toch veel van
de gebouwen als je het vergelijkt met TrueEarth. En True
Earth is ook niet heilig: de grote kerk in Zierikzee met
zijn dikke vierkante toren waarvan de spits ontbreekt is
in TrueEarth weergegeven als een stevig hoger vierkant
kantoorpand. Daar is dus iets fout gegaan.  En daarom
vlieg ik graag in de gebieden zoals hier links weergege-
ven. Ik ken het gebied onvoldoende om te zien wat er
fout is. Of als je het cynisch wilt bekijken: ik wil gewoon
mooie plaatjes met liefst spectaculaire wolkenluchten.

Het is duidelijk dat we vooral praten over GA-vliegen,
dus low and slow om te genieten van het landschap. Met
airliner vliegen zijn je eisen natuurlijk anders want op
grote hoogte zie je niet veel meer van het landschap. Je
kunt bij airliner vliegen ook veel beter de schuiven in het
instelmenu meer naar links zetten om zo te winnen in

Dichtbij Kopenhagen



framerate en dat airlinerprofiel dan te saven. Oké, Global
plus Vectors plus landclass voldoet voor mij uitstekend
voor GA-vliegen met de schuiven behoorlijk naar rechts.
Maar het is natuurlijk niet alleen het landschap dat het
lekker vliegen bepaalt. Het zijn ook de velden, de lucht-
havens en dan vooral de kleinere met veel GA-traffic.
Met een eenvoudige Cessna mijn weg vinden in het in-
gewikkelde patroon aan taxiways van Schiphol, ik kan
daar de lol niet van inzien.

En dan ga je op zoek naar mooie kleinere velden en dan
nog het liefst in freeware. Overigens, zo klein hoeven die
velden niet te zijn want bijvoorbeeld Innsbruck LOWI
met zijn spectaculaire omgeving is ook voor GA-vliegen
niet te versmaden. ORBX heeft inmiddels een mooie van
Innsbruck en die kost geld. Maar ORBX is niet krenterig.
Je kunt heel wat freeware binnenhalen van hun website.
Een overzichtje: LFMU Béziers, LFCR Marcillac, LFHH Re-
vintin, LFHN Vouvray, LFHO Ardèche Méridionale, LSZS
Samedan,  LESU Seo De Urgel, LILH Rivanazzano, LIRA
Elba, LOGO Niederoeblarn. Deze velden vind je in het
Global Airport Pack. Daar zitten en nog veel meer in Omgeving Genève

Bij LFHO Ardeche Meridiomale



maar ik heb alleen de hier genoemde regio genomen.
Op de ORBX home pagina vind je verder nog: LIDA Asia-
go Airport (aanbevolen, moeilijke approach) en LSGK
Saanen Airport. En er was vroeger een file voor AI Traffic
voor Europa maar die kan ik niet meer vinden.

Wat heb ik er verder in zitten? Van LLH (https://www.
Llhinfo.com/) heb ik verschillende velden en die zijn best
mooi maar niet goedkoop. Het loont de moeite om te
wachten want ze geven regelmatig stevige kortingen.
LFMD Cannes, LFBD Bordeaux, LFBZ Biarritz en nog wel
een paar. Je kunt beter even naar hun website gaan.
Daar vind je ook LFLJ Courchevel dat veldje met die sterk
hellende baan. Zie de foto op de eerste pagina van deze
Notam. En dan is er nog VFR France maar dat zijn meer
de verschillende gebieden en wat minder de luchtha-
vens.

Laten we eens overstappen naar Oostenrijk want daar is
ook het een en ander te halen. Voor LOWI, Innsbruck is
de versie van ORBX toch de betere en ook de meest re-
cente. Ga eens naar https://www.freewarescenery.
com/fsx/austria.html   daar kan je LOWK Klagenfurt vin-
den en die is zeker niet slecht, en verder LOWG Graz en
nog meerdere kleine velden. Je moet zelf proberen of
het wat is want het is niet het allermooiste, allernieuwste.
Verder kan je nog even kijken op Rikoooo een website
vol verrassingen, vooral voor vliegtuigen, maar er zit ook
scenery tussen. Rikoooo is zeker niet slecht:
https://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/88/
819
en dan kom je natuurlijk terecht bij de bekende adressen
zoals Aerosoft.

Wat ik ermee zeggen wilde: als je nu door armoede ge-
teisterd helemaal niet mee kan doen aan deze nieuwe
trend van alsmaar groter en mooier probeer dan eens
het maximale te halen uit je bestaande configuratie. Het
is zo makkelijk meteen maar weer de knip te trekken
wanneer je het gevoel hebt dat je ook beslist aan deze
nieuwe ontwikkeling moet mee doen omdat je anders
jammerlijk achterblijft.

Erik.

LFHO Aubenas

LFMD Cannes

https://www.llhinfo.com/
https://www.llhinfo.com/
https://www.freewarescenery.com/fsx/austria.html
https://www.freewarescenery.com/fsx/austria.html
https://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/88/819
https://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/88/819


LOWK Klagenfurt

LOWG Graz

LOWG Graz

LOWK Klagenfurt



Little Navmap  Winds Aloft



Beste Piloten,

Recentelijk heb ik jullie geïnformeerd betref-
fende het weer in LNM. BP043 Daarbij heb ik
aangegeven dat in update 2.4 waaraan hard
gewerkt wordt, het winds "aloft", de ons omrin-
gende winden, weergegeven zullen worden op
de map. Het is niet mijn bedoeling jullie lastig
te vallen met elke verandering binnen LNM
maar deze aanpassing geeft je werkelijk een

prachtig inzicht in de omringende atmosfeer
en ik wil het jullie niet onthouden.

Deze aanpassingen zul je in update 2.4 van
LNM terugvinden. Ik vind het een geweldige
update en denk deze zeker veel op mijn IVAO
vluchten te gaan gebruiken. De beelden spre-
ken voor zich.

Even voor de duidelijkheid:

Het weer dat je op de vorige pagina ziet komt
uit NOAA en wordt voor zover ik kan achterha-
len 4x per 24uur ververst. Het is de bedoeling
dat in update 2.6 Active Sky ook wordt geïm-
plementeerd. Je kunt dan kiezen tussen NOAA
en Active Sky.
Let ook eens op de instellingsmogelijkheden
rechtsboven (de hoogtes).

Wordt het te druk op je scherm dan schakel je
de omgeving uit en zie je alleen de winds-aloft
op je route.

High Fly,

Eigenlijk is het een beetje onvoorstelbaar zoals Ron
tegenwoordig het vluchtplan voor de mp-vluchten
aanbiedt. Het vluchtplan in PDF en Word, kaarten
voor de luchthavens en nog wel wat meer. Prachtig!
Mag wel eens gezegd worden.



Na de eenvoudige navigatie-oefe-
ning van de vorige aflevering heb
je hopelijk je GPS en VOR-klokken
weggegooid en heb je gezworen ze
nooit meer te gebruiken. We heb-
ben gezien dat door goede plan-
ningtechnieken navigatie op zicht
bijna net zo nauwkeurig kan zijn
en zeker leuker is dan met ge-
bruikmaking van elektronische
hulpmiddelen. In deze aflevering
gaan we de factoren van brand-
stofplanning bestuderen waarmee
we langere routes nauwkeurig
kunnen plannen en vliegen.

Onze nieuwe route

Onze nieuwe route leidt ons over
het schilderachtige Noord Italië
waar we langs de voet van de Al-

pen vliegen en waar we aan het
einde een omweg maken over Ve-
netië voordat we landen op een
plaatselijke airstrip. De route is als
volgt: Levaldigi (LIMZ) - Caselle
(LIMF) - Vergiate (LILG) - Lugano
(LSZA) - Orio Al Serio (LIME) -
Boscomantico (LIPN) - Asiago (
LIDA) San Nicolo, Venetië (LIPV) -
Belluno LIDB). Je ziet ook dat er
geen navaids of airways zijn alleen
maar visuele fixes. Vluchtplannen
voor plan-G, FSX/P3D en X-Plane
kan je vinden in de downloadsectie
voor dit nummer op www.pcpilot.
net of je kunt eenvoudigweg de
details invoeren in het geeft niet
welke flightplanner. Met dank aan
A2A Simulators gaan we gewoon
door met het vliegen in de Cessna
C182 Skylane en in de download-
sectie staat ook de complete C182

Pilot’s Operating Handbook en een
uittreksel van de C182 Performan-
cekaart die iedereen kan gebrui-
ken.

Weer het weer? Houden wij reke-
ning met het weer?

Natuurlijk houden wij rekening
met het weer. Ik was op zoek naar
een pakkend tussenkopje. We heb-
ben in deze serie al eerder gezien
dat het eerste waar we naar kijken
als we een vlucht plannen, het
maakt niet uit wat voor vlucht, het
weer is dat ons te wachten staat.
Voor een langere trip is het niet
voldoende om alleen maar even je
hoofd uit het raam te steken. Het
weer op de haven van vertrek kan
dramatisch anders zijn dan op de
haven van aankomst of zelfs en
route.

Omdat we vliegen met behulp van
zichtbare referentiepunten op de
grond moeten we zoveel mogelijk
proberen niet in wolken terecht te
komen, zelfs als dat betekent dat
we dan vandaag niet kunnen vlie-
gen. Terwijl je zou kunnen vliegen
in Instrument Meteorological Con-
ditions (IMC) in je simulator is de
ervaring in de werkelijkheid in een
bewegend en stuiterend licht vlieg-
tuigje een totaal andere ervaring
die je altijd moet proberen te ver-
mijden. We moeten daarom het
weerbericht checken voor ons veld
van vertrek, voor het en route ge-
deelte, veld van aankomst en mo-
gelijk ook alternatieve velden en

back to basics, brandstofplanning voor langere routes
serie 2 les 5

Twaalf jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over de
grondbeginselen van het vliegen. In
die twaalf jaar is er veel, veel ver-
beterd aan vooral de add-ons voor
de flight simulator. Het werd daar-
om tijd om deze series te herschrij-
ven met gebruikmaking van deze
nieuwe add-ons van hoge kwaliteit.
Dit is de vertaling van les 5 van se-
rie 2.
Oh ja, je zult ook zien dat ik steeds
meer overga op de Engelse lucht-
vaarttermen. De luchtvaart is in het
Engels.

Erik

www.pcpilot.net
www.pcpilot.net


we moeten er zeker van zijn dat de
hoeveelheid bewolking, het type
bewolking en de hoogte van de ba-
sis hiervan valt binnen veilige li-
mieten van onze vaardigheden en
onze brevetten.
Een heel nuttige website waar je
‘live’ weervoorspellingen voor de
luchtvaart kunt vinden is:
https://aviationweather.gov/metar
en je kunt ook voorspellingen voor
het einde van de route, de terminal
forecasts (TAFORs) op deze pagi-
na vinden. We gaan later in deze
serie meer in detail kijken naar de
meteorologie maar voor dit mo-
ment gaan we even uit van nul
wind, mooi weer zonder noemens-
waardige bewolking of dreigend
onweer in ons gedeelte van de we-
reld.

Maar voordat we te ver gaan

Nu we tevreden zijn dat het weer
geen belemmering is voor onze
geplande vlucht kunnen we ons
gaan richten op een meer gedetail-
leerde brandstofplanning. Als we
korte vluchten plannen is het
meestal voldoende bij GA-vliegen
gewoon met volle tanks te vertrek-
ken. Onze laatste navigatie-oefe-
ning bijvoorbeeld had een geplan-
de tijdsduur van slechts 46 minu-
ten. Zelfs als we een 30 minuten
reserve hadden ingebouwd konden
wij vertrekken met slechts 90 mi-
nuten brandstof aan boord. Onze
C182 heeft een bereik van rond de
280 minuten op een hoogte van

10.000ft, dus was het niet echt no-
dig een brandstofberekening te
maken. Maar nu we ons voorberei-
den voor deze langere vlucht zul-
len we ons het proces van brand-
stofplanning moeten aanleren.
Het grootste deel van de informa-
tie die wij nodig hebben is te vin-
den in onze Pilot’s Operating
Handbook (POH). Als je gekozen
hebt voor een alternatief om mee
te vliegen moet het mogelijk zijn
om voldoende nauwkeurige gege-
vens on line te vinden.

Taxi, take-off en climb

Om met onze brandstofberekening
te beginnen kan je gebruik maken
van de Flight Planner Spreadsheet
(Excel) die steeds verder wordt
uitgebouwd en die je kunt down-
loaden van onze Online Content
(zie rechtsboven op deze pagina)
en waarvan de inhoud gratis is. Of
je maakt gebruik van een van de
gratis beschikbare flightplanners
in PDF-formaat. Terwijl airlinerjets
en andere zware vliegtuigen heel
zorgvuldig de brandstof verstookt
tijdens taxiën en take-off in de be-
rekening opnemen doen GA-vlie-
gers dat meestal niet omdat het
taxi-traject meestal maar kort is en
de motoren en dus ook het ver-
bruik maar klein zijn. Maar voor
alle zekerheid check je je POH om-
dat sommige vliegtuigen een be-
paalde gefixeerde hoeveelheid
voorschrijven. Onze A2A Cessna
182 POH schrijft bijvoorbeeld een

hoeveelheid van 1,7 US gallons
voor dus laten we dat ook gebrui-
ken en voeren we dit in in het taxi-
gedeelte van het vluchtplan. Vlieg-
tuigen van bijna alle soorten ver-
bruiken meestal veel brandstof
tijdens de klim. En alsof fabrikan-
ten dat ook hebben begrepen kan
je de vereiste hoeveelheid brand-
stof direct uitlezen uit een tabel of
grafiek die je kunt vinden in de
POH. Je ziet hier een tabel voor de
C182 met een maximale belading
van 3.100lb. Volgens onze geplan-
de vlucht klimmen we naar 7.500ft
en gebruiken we het profiel aange-
geven in de POH en we kunnen
zien dat het ons 14 minuten kost
terwijl we 23nm verder komen en
3,5 US gallons aan brandstof ver-
bruiken.
Voer dit in in het klimgedeelte van
ons vluchtplan. Oplettende lezers
hebben natuurlijk al opgemerkt
dat we bij de vorige vlucht waarbij
we ver onder het maximale ge-
wicht zaten we veel sneller op on-
ze kruishoogte zaten.

De kruisvlucht en de afdaling

Opnieuw kijkend naar de tabellen
in de POH of op de kaarten voor

een kruisvlucht in standaard at-
mosferische omstandigheden kun-
nen ons verbruik voor de kruis-
vlucht bepalen. Het diagram hier-
onder is een gedeelte van een
cruise performance table van een
C182 en het laat zien dat op 7.500ft
(laten we zeggen 8.000ft) we ver-
wachten dat we rond de 12,0 gal-
lons verbruiken:

● Totale afstand vlucht = 330nm

● Minus afstand klim van 23nm

● Blijft over voor de kruisafstand
en afdaling 307nm

● Bij 150kts kruissnelheid = 123
minuten

● 123 minuten tegen 12,0 US gph
= 24,6 US gallons.

PC-Pilot levert in hun downloadsec-
tie de inhoud die vroeger op de bij-
geleverde DVD stond en in dit geval
de gegevens voor deze vlucht. Ga
naar: https://pcpilot.keypublishing
.com/ en dan rechts bovenin: Online
Content. Dan vul je in: 7971 -
321081 (voor deze uitgave 121 van
PC-Pilot) dan kom je op de down-
loadpagina en daar kies je voor
Back to Basics.

https://aviationweather.gov/metar
https://pcpilot.keypublishing.com/
https://pcpilot.keypublishing.com/


Zet dit in het betreffende gedeelte
van het vluchtplan. Hoewel we
minder brandstof gebruiken op de
afdaling als we de throttle dicht
zetten houden de tabellen bij de
meeste lichte vliegtuigen hiermee
geen rekening. Beschouw dit als
een kleine extra veiligheidsmarge.

Reserves

Je hebt natuurlijk ook gezien dat
we werken met behoorlijk wat
‘aannames’ bij de tabellen en kaar-
ten voor de prestaties. In het echt
kan het gebeuren dat we het
mengsel niet helemaal correct ver-
armen of dat we niet helemaal effi-
ciënt naar onze kruishoogte
vliegen of de condities in de at-
mosfeer kunnen niet zo zijn als wij
dachten dat ze zijn of zoals ze
voorspeld werden. Als vuistregel
wordt 10% ‘onvoorzien’ toege-
voegd aan onze berekende brand-
stof voor taxi, klim en kruisvlucht.
In onze vlucht bijvoorbeeld is de
berekende hoeveelheid 29,8 US
gallons. Voeg dus nog eens 3,0 US
gallons toe voor de post onvoor-
zien.
Alleen voor het geval dat we de
weg kwijt zijn of doordat het weer
ons dwingt af te wijken van de ge-
plande route moeten we ook een
zekere hoeveelheid reservebrand-
stof aan boord nemen.

Die reservehoeveelheid varieert
een beetje over de hele wereld,
maar voor vliegtuigen die vliegen
onder de Visual Flight Rules (VFR)

wordt normaal gesproken een re-
servevoorraad voor 30 minuten
vliegen extra toegevoegd. Bij ons
verbruik van 12,0 US gph heb je
dan een extra hoeveelheid van 6
US gallons nodig en dat dien je te
checken. Jawel, er zijn hele leuke
oefeningen om een plotselinge
brandstofstop te simuleren, maar
toch. Als VFR-vlieger wordt meest-
al niet van ons verlangd om extra

brandstof mee te nemen om uit te
wijken naar een alternatief veld of
om variabele reserves mee te ne-
men tenzij ATC ons dat opdraagt
door bepaalde omstandigheden
zoals opstoppingen in het lucht-
ruim. Deze eisen zijn gebruikelij-
ker voor vliegtuigen die opereren
onder Instrument Flight Rules
(IFR).
Onze afsluitende brandstofbereke-
ningen hebben laten zien dat we
ons vliegtuig moeten starten met
tenminste 38,8 US gallons bruikba-
re brandstof in de tanks. Is dan
niet al onze brandstof bruikbaar?
Nee, dat is eigenlijk niet zo. Ook al

kunnen de tanks van de C182 92,0
US gallons brandstof bevatten is
een deel niet beschikbaar voor de
motor doordat het opgesloten kan
zitten in tankschotten en brand-
stofleidingen. Daarom wordt voor
lichte vliegtuigen altijd een speci-
fieke hoeveelheid brandstof opge-
geven die altijd beschikbaar is
voor de motor en bij de C182 is dat
87,0 US gallons. Met andere woor-
den, als ons brandstofsysteem ge-
heel leeg zou zijn zou je 38,8 US
gallons moeten tanken plus nog
eens vijf gallons, wel iets om in het
achterhoofd te houden. Dus nu we
dat allemaal weten kan je je vlieg-

Brandstofplanning luistert nauw en de
moderne vliegtuigen in de simulator
maken het mogelijk het brandstofpeil
ook visueel te checken.

Ook met de beste planning zullen we toch rekening moeten houden met onver-
wachte weersverandering.



tuig tanken met 38,8 US gallons
bruikbare brandstof als voorberei-
ding voor deze vlucht.
We beschikken nu bijna over vol-
doende kennis om te beginnen aan
ons ingewikkelder route over
Noord Italië. Bijna? Ja, bij het vlie-
gen van deze schilderachtige route
van 330nm verstoken we tenmin-
ste 29,8 US gallons brandstof ook
al hoeven we niet aan onze reser-
vebrandstof of aan de brandstof
‘onvoorzien’ te komen. Met Avgas
dat 6,01lb/US gallon weegt zullen
we minimaal 179lb vliegtuigge-
wicht kwijt raken en dat is onge-
veer hetzelfde als een passagier
van stevig postuur. En dit zal onge-
twijfeld de manier waarop het
vliegtuig stuurt veranderen. Dat
dwingt ons tot een final check voor
we vertrekken: weight and balance
van het vliegtuig.

Waar gaat dit allemaal over?

We zijn ongetwijfeld heel goed be-
kend met het feit dat we niet moe-
ten proberen ons vliegtuig te laten
opstijgen met te veel gewicht voor
de gegeven atmosferische omstan-
digheden en lengte van de baan.
Als je regelmatig vliegt vanaf klei-
ne landelijke airstrips in de zomer
heb je waarschijnlijk al op de har-
de manier geleerd om zeker te we-
ten dat je vliegtuig niet overladen
is. Maar gewicht is slechts de helft
van de vergelijking met ook de al-
gehele balans van het vliegtuig die
absoluut kritisch is. We moeten

niet alleen de balans bekijken bij
de take-off maar ook gedurende de
gehele vlucht en de landing omdat
het gewicht zoals we al gezien
hebben verandert tijdens de
vlucht. Hieronder zie je een simpe-
le tekening van een balans. de ge-
wichten genereren krachten die
werken rond het scharnierpunt.
Die krachten worden momenten
genoemd en kunnen vrij simpel
berekend worden. Het tweede
plaatje laat een gewicht van 100lb
zien op een afstand van 100 inches
van het scharnierpunt. Het mo-
ment geproduceerd door dit ge-
wicht is 100lb x 100 inches =
10.000 lb-in. Het gewicht rechts
van het scharnierpunt weegt 50lb

en is ook 100 inches van het schar-
nierpunt. Deze genereert een mo-
ment van 50lb x 100 inches =
5.000 lb-in. Duidelijk dat in deze
situatie de balk tegen de klok in
draait rond het scharnierpunt.
Maar kijk eens naar het onderste
plaatje. Het moment van het lin-
kergewicht is 100lb x 100 inches =
10.000 lb-in. Het moment van het
rechtergewicht is 50lb x 200 inches
= 10.000 lb-in. Dus de balk ligt in
evenwicht ook al zijn de gewichten
niet gelijk. Dit scenario is niet zo
veel verschillend van wat we in de
werkelijkheid bij een licht vliegtuig
zien. Dus als piloot moeten wij ze-
ker stellen dat de balans van het
vliegtuig rond het scharnierpunt
binnen de limieten is die door de
fabrikant zijn opgegeven.
Het punt waarop al het vliegtuig-
gewicht aangrijpt dat rondom ge-
plaatst is noemen we het centrum
van de zwaartekracht (CG), kort-
weg zwaartepunt, en in een ideale
uitgebalanceerde wereld zit het

zwaartepunt precies op het schar-
nierpunt, dus het punt waar het
totale gewicht aangrijpt is hetzelf-
de punt rond welke het vliegtuig
‘scharniert’ of roteert (rond een as
van links naar rechts evenwijdig
aan de vleugel) . Maar in de prak-
tijk verplaatst het zwaartepunt
zich van het rotatiepunt vandaan
als we passagiers, enz. wegnemen
of toevoegen. Als de onbalans tus-
sen de twee te groot wordt is het
vliegtuig niet meer onder controle
te houden net zoals bij iemand die
na een zware nacht te veel over de
rand van een kano hangt.

Tijd om je hoofd rust te gunnen

In de volgende aflevering zien we
hoe we in de praktijk de balans
van ons vliegtuig berekenen voor-
dat we vertrekken met bestem-
ming Levaldigi. En in de tussen-
tijd? Doen, doen, doen. Oefenen,
oefenen. De praktijk is net zo be-
langrijk als de theorie.

Bij de C182 van A2A kan je de balans nauwkeurig regelen

Ook: https://www.windy.com

https://www.windy.com


ARNEMUIDEN - Zeeland kent dit jaar niet één, maar twee lucht-
vaartevenementen. De Zeeuwse Vliegdagen in augustus op vlieg-
veld Midden-Zeeland en de Zeeuwse Luchtvaart Dagen in oktober
in de Lasloods in Vlissingen.

De Zeeuwse Vliegdagen werden vorig jaar georganiseerd als alterna-
tief voor de Luchtvaartdagen. Dat laatste evenement is van Stichting
Wings to Victory en vond altijd plaats op vliegveld Midden-Zeeland. Vo-
rig jaar kon het de Luchtvaartdagen niet door laten gaan.

Een groepje liefhebbers van het vliegveld richtte hun eigen stichting op
en organiseerde de Zeeuwse Vliegdagen. Wings to Victory kan de
Luchtvaartdagen dit jaar wel door laten gaan. Beide stichtingen gaan
nu dus onafhankelijk door. Dat resulteert in twee evenementen waar de
Zeeuwse luchtvaartliefhebbers hun hart op kunnen halen.

De Zeeuwse Vliegdagen vinden in het weekend van 9 tot en met 11
augustus op Vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden plaats. Het pro-
gramma staat vooral in het teken van de particuliere kleine luchtvaart.
Op de vrijdagavond worden er verschillende demonstraties gehouden
met modelvliegtuigen.

In de rest van het weekend staan er stands met Zeeuwse artikelen.
Ook is er een banenmarkt, waar instanties als de Koninklijke Land-
macht zullen staan. Er zijn voertuigen van onder meer de douane, poli-
tie, brandweer en de KNRM. Publiekstrekker is de crashtender, een
groot brandweervoertuig van de Vliegbasis Woensdrecht. Tijdens de
Zeeuwse Vliegdagen wordt dit jaar het NK Drone Race, een behendig-
heidsrace met drones, gehouden. Muziek, een foodplaza en een speel-
plein voor de kinderen zorgen voor de afwisseling. Op de zaterdag en
de zondag zullen er heteluchtballonnen opstijgen. Zweefvliegtuigen,
parachutisten en helikopters geven demonstraties.

De organisatie hoopt minstens achtduizend bezoekers te ontvangen.
Entree is maximaal vier euro per persoon.

Luchtvaartdagen

Na een jaar van afwezigheid beleven de Zeeuwse Luchtvaartdagen
een nieuwe start. Wel op een andere plek. De Lasloods in Vlissingen is
dit jaar het decor voor het evenement van de stichting Wings to Victory.
Het werkt samen met Festung Walcheren.

De Luchtvaartdagen staan deels in het teken van 75 jaar Slag om de
Schelde. Vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Er
zijn vliegtuigen, helikoptervluchten, legervoertuigen en simulators. Ook
de kleintjes worden niet vergeten: voor hen zijn er kleine autootjes.
Tentoonstellingen over de Slag om de Schelde en vrouwen in de oorlog
zullen te zien zijn. Ook is het Wings to Victory museum te bezichtigen.
De Zeeuwse Luchtvaartdagen vinden plaats op vrijdag 18 en zaterdag
19 oktober.

Rechtstreeks overgenomen uit de PZC (Provinciale Zeeuwse Courant) van
15 juli j.l.

Dit jaar twee Zeeuwse evenementen in teken luchtvaart



Een aantal jaren geleden, met het verdwijnen van MSFS, de intro
van MS Flight en de opkomst van Dovetail’s Steam edition FSX-SE,
heeft FlightSim Eindhoven een bewuste keuze gemaakt om in club-
verband met de producten van een aantal toonaangevende leve-
ranciers als Microsoft (Windows-10), Prepar3D, ORBX en PMDG in
ons flightsim platform als basis te investeren.  MSFS2020? … eerst
zien en dan geloven…. Hier een vertaling van FSEindoven van een
artikel van de CEO van PMDG:

Captains,

Ik (Robert S. Randazzo  PMDG Simulations) wil een aantal eerste gedach-
ten plaatsen om de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingsagen-
da van PMDG en de zojuist aangekondigde Microsoft Flight Simulator 2020
vast te stellen.
Zoals altijd zijn er weinig feiten op de markt, maar er worden veel gissin-
gen, meningen en hoopvolle ideeën in de hele sim-wereld in discussies
gegooid. Dit is een gebruikelijk verschijnsel en geboren uit de menselijke
natuur en is niet indicatief voor een bepaalde sterkte of zwakte in de sim-

gemeenschap. Het leidt er meestal toe dat “kudde-mentaliteit” het over-
neemt en sommige leden van de kudde falen volledig om te ontdekken wat
de feitelijke feiten zijn voordat ze meedoen aan de stormloop.
Dus deze post zal, naar ik hoop, de officiële feitenbasis zijn voor iedereen
die precies wil weten wat PMDG denkt met betrekking tot MSFS2020. Als
iemand andere feiten dan de hier vermelde aanbiedt, gebruik deze dan als
uw basis om ze te corrigeren. (Of een club, indien nodig.)
Vanaf dit moment kent PMDG de volgende feiten op basis van gepubliceer-
de informatie en directe informatieverzameling:
Microsoft heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe titel om vrij te
geven met behulp van de MSFS-naam.
Deze titel en de inspanning om het te ontwikkelen zijn al geruime tijd on-
der de hoed gehouden.
Geen van de bedrijven, waarmee we in contact staan, heeft een directe
discussie met Microsoft over deze titel gehad.
Er waren een paar maanden geleden enkele geruchten over deze titel,
maar ze verdampten zonder bevestiging.
Op basis van geschiedenis weten we:

MSFS luchtkastelen?



In 2005 begon Microsoft te onderzoeken hoe ze de secundaire Addon
markt voor zichzelf te gelde konden maken.
Er waren meerdere leiderschaps-, cultuur- en teamveranderingen in de
jaren die volgden.
MS Flight was de ultieme poging van Microsoft om geld te verdienen met
de secundaire markt door ontwikkelaars zoals PMDG te dwingen uitsluitend
via hun markt te werken, zich onder licentiebeperkingen te ontwikkelen en
klanten naar een op abonnementen gebaseerd model te verplaatsen.
MS Flight is uiteindelijk mislukt omdat het de kern van de sim-marktplaats
heeft gemist, slecht op de markt is getimed en geen goede vliegervaring
heeft opgeleverd voor Simmers.

PMDG was betrokken bij een poging om de rechten te verwerven om sa-
men met enkele partners de “core” van MSFS verder te ontwikkelen. Deze
inspanning faalde in het voordeel van Dovetail.
Tijdens deze poging hebben we geleerd dat Microsoft zou eisen dat het alle
ontwikkelingen binnen hun kerncode zou kunnen heroveren als ze zouden
besluiten opnieuw de markt te betreden.
Dit maakte de aankoop voor ons (PMDG) onhoudbaar, omdat het beteken-
de dat Microsoft altijd het voordeel zou hebben om met ons te concurreren
met behulp van ons eigen werk.
Dovetail probeerde uiteindelijk de simulatiemarkt te benaderen met het-
zelfde, omkaderde bedrijfsmodel, dat secundaire ontwikkelaars zou dwin-
gen om alleen via hun eigen portals en onder strenge beperkingen te
verkopen die de productkwaliteit en concurrentie zouden verminderen.

Gezien bovenstaande feiten:
PMDG neemt een afwachtende houding aan ten opzichte van Microsoft
Flight Simulator 2020. We hebben eenvoudigweg niet voldoende informatie
om een slimme zakelijke beslissing te kunnen nemen met betrekking tot
toekomstige ondersteuning en planning voor deze nieuwe titel. Vanaf dit
moment is niemand in ons deel van de markt zelfs op de hoogte van het
feit of de titel after-market-ontwikkeling mogelijk maakt, hoe die produc-
ten zullen worden verkocht of welke beperkingen er zijn, die gunstig zijn
voor ontwikkelaars of niet. Totdat deze gebieden door Microsoft zijn opge-
helderd, kunnen we eenvoudigweg niet positief of negatief beoordelen en
daarom zullen we op dit moment geen beslissingen nemen.

Dat alles gezegd zijnde – hier is mijn (Robert S. Randazzo  PMDG Simulati-
ons) persoonlijke mening:
Simmers hebben een geschiedenis te hyperventileren op de nieuwste en
laatste preview; zelfs als er geen feiten zijn om hun opwinding te onder-
steunen. We zien dit nu in de markt, waarbij sommige gebruikers aankon-
digen dat dit een “game changer” is en verklaren dat het universum van

zijn rotatie-as af beweegt, zelfs wanneer ze niet eens weten of het plat-
form aan hun sim-behoeften zal voldoen.

Ik raad iedereen aan om simpelweg de ontwikkelaars van Microsoft Flight
Simulator 2020 aan te moedigen om de inspanningen te verdubbelen en
het allerbeste te doen wat ze kunnen, en dan te kijken wat ervan komt.
Ieder van ons zou graag een nieuw, modern technologieplatform zien dat
open is voor ontwikkelaars zoals PMDG, maar het is hoogst onwaarschijn-
lijk (gezien de recente geschiedenis) dat dit zal gebeuren.
Het zal mij niet verbazen dat deze titel meer op de marktgemeenschap is
gericht op basis van mijn historische gesprekken met Microsoft, terwijl ze
probeerden manieren te vinden om hun klantenkring uit te breiden. Ik zal
ook niet verbaasd zijn dat Microsoft zijn ogen heeft gericht op het aanval-
len van de ruimte waarin veel van je favoriete uitbreidingen bestaan:
vliegtuigen, landschappen, luchthavens en apps. Ze komen niet vanuit
onbaatzuchtigheid in deze bedrijfstak, ze zijn hier voor winstmarges, en de
marktgeschiedenis in het verleden heeft keer op keer aangetoond dat die
marges bestaan in de relatie tussen de after-market-ontwikkelaars en de
eindgebruiker.

Als die marktplaats op dezelfde manier is opgebouwd als de inspanning
met Flight of Dovetail- dan is het inderdaad een vreselijke zaak voor klan-
ten op de lange termijn.

Als consument word ik niet zo gemakkelijk door de neus geleid als veel
simmers graag zijn … ik ben bijna een kwart eeuw op deze markt geweest
– en ik heb veel spelers zien komen en gaan. Ik heb goede bedrijfsmodel-
len en slechte gezien – en ik heb geprobeerd de platformontwikkelaars te
helpen begrijpen wat ze moeten doen om de kern van de markt te verove-
ren. Ik ben slechts zelden verrast door uitkomsten in deze eigenzinnige
kleine ruimte die we flightsimulation noemen – en dat zorgt ervoor dat ik
een voorzichtige houding aanneem met betrekking tot de terugkeer van
MS naar onze hoek van het internet.

Laten we hopen dat de les hier is geleerd – en er zal ruimte blijven voor
ons allemaal om u op een reeks beschikbare platforms hoogwaardige si-
mulatieproducten te blijven leveren.

Robert S. Randazzo, PMDG-simulations, http://www.pmdg.com

Op deze pagina van FSEINDHOVEN gaan straks de reacties verschijnen:
https://flightsimeindhoven.com/2019/06/22/fse-weekly-update-2019-21/

http://www.pmdg.com
https://flightsimeindhoven.com/2019/06/22/fse-weekly-update-2019-21/
https://flightsimeindhoven.com/2019/06/22/fse-weekly-update-2019-21/
http://www.pmdg.com


René Smeding werkt op twee
computers zoals velen van ons
doen en hij kreeg schoon genoeg
van twee toetsenborden en twee
muizen, zoals ook velen van ons
hier genoeg van kregen. Er zijn
programma’s om dit op te lossen
en hij begon met het bekende
‘Input Director’ en dat werkte
niet lekker omdat hij iedere keer
bij wisseling de ID moest active-
ren. Het programma ‘Mouse
Without Border’ dat op sites van
Microsoft zelf staat bleek de op-
lossing.

Hij kwam eerst in de download pa-
gina’s terecht van Microsoft maar
Mouse Without Border was nog
niet zo eenvoudig te vinden. Waar-
om? Omdat je op deze download-
pagina’s zo machtig veel interes-
sants tegenkomt dat je na een half
uurtje niet meer weet wat je nu aan

het zoeken was. Daarom kunt je
beter rechtstreeks in Google intik-
ken ‘mouse without border’ en dan
vind ik de volgende eigenlijk de
handigste omdat je er ook een pri-
ma uitleg bij krijgt.
https://www.supereasy.com/mouse
-without-borders-setup-guide/

Deze moet je binnenhalen:

En dan krijg je dit:

Het is een onderdeel van Microsoft
Garage. De rest wijst zich zelf.

https://www.supereasy.com/mouse-without-borders-setup-guide/
https://www.supereasy.com/mouse-without-borders-setup-guide/



