
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

ingewikkelder navigatie
serie 2 les 7

Voortzetting van de lange,
lange serie van Peter Stark.
Het is toch gewoon doorzet-
ten als je het echt allemaal
wilt weten.

Little Navmap  release V2.4
vervolg

En nog zo een doorzetter. Gra-
dus Hageman volgt de ontwik-
kelingen van Little Navmap op
de voet. Hier de nieuwigheden
van versie 2.4 uitgelegd.

Giga giga bestanden en
Symbolic Links

Er is een interessante discussie
ontstaan naar aanleiding van
de immens grote bestanden
waar ORBX mee komt. UK is on-
geveer 350 GB. Waar laat je
dat? Nou gewoon op een apar-
te HDD-schijf en dan maak je
een Symbolis Link. Interesting
stuff.

Schiphol. Zes video’s waarin
‘alles’ van Schiphol wordt uit-
gelegd, ook SIDs en STARs.
Maar de eerste aflevering gaat
over de platformen vooral. Ge-
duld, de rest volgt. Er valt veel
te vertellen over zo een grote
luchthaven.

Notam 250  oktober 2019hcc zeeland!

F L I G H T S I M  Z E E L A N D

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


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

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
3 oktober j.l. in 's Heer Arendskerke
Waarom moeilijk als het makkelijk kan? De hele avond ging
het over MSFS, de nieuwe Flight Simulator van Microsoft.
Op https://tweakers.net/reviews/7382/1/microsoft-flight-
simulator-vliegen-boven-een-fotorealistische-wereld
reboot.html  staat een verslag van negen pagina’s geschreven door Paul
Hulsebosch van Tweakers. Na lezen ben je weer helemaal bij.     Erik.

Na de vakanties is het altijd leuk te vragen wie er gevlogen
hebben. In het echt dan. Pim was al een beetje voorbereid
op die vraag en uit zijn mobiel toverden we vleugel overkijk-
jes vanuit Jordaanse Airbussen op het beamerscherm. Wij
eenvoudige aardlingen hebben ons beholpen met de mp's.
Over multiplay vliegen gesproken: de deelname kan beter! We beseffen de
concurrentie van voetbal en o-zo-leuke tv programma's…maar een keertje
meevliegen zou de samenstellers plezieren. Niet bang zijn voor de micro-
foon of 'performance exposure'; het is gewoon leuk en dat houden we zo.
Overigens is er nu alwéér verbetering in de samenwerking tussen vlucht-
bedenkers en atc'ers. We stemmen goed op elkaar af. De GA vluchten vol-
gen waar mogelijk logisch de AL bestemmingen. Dus als een AirLiner
vlucht op -pakweg- HonKong landt gaan we met de GeneralAviation daar
de omgeving verkennen. Overigens: de volgende GA vlucht 1 oktober vlie-
gen we allemaal DC3 dus vis hem uit FSX of installeer een leuke freeware
en oefen je landing! http://www.sim-outhouse.com/sohforums/
local_links.php?linkid=22428&catid=37

Jan Kerkhove leek bezorgd over al die controlzones in de lucht maar we
konden hem geruststellen: dat is een zaak voor onze ATC'ers André, Ko en
Hennie. Waarbij opgemerkt: lijkt het je leuk om te doen, ben je een
stressarme logische denker, dan is ATC iets voor jou. Of Havendienst; een
leuk baantje om mee te beginnen. Uiteraard werd in dit kader de taxiway
incursion (zeg maar verkeerd afslaan) uit het nieuws te uit en te na door
ons besproken. Het belang van een alerte LVL en ATC - óók onder tijds-
druk - is maar weer eens bewezen. Wij vinden dat dit ook bij onze mooie
hobby hoort! Even een mailtje aan een van de mannen en je wordt bege-
leid tot een volwaardig AirTrafficController.

Een ander punt van zorg is het bezoekersaantal van onze bijeenkomsten.
Met meestal zo tegen de tien man is dat niet echt slecht maar we hadden
er vroeger rond de vijftien. Met wat rondpraten kwam via Jan Kerkhove
het idee om in de donkere wintermaanden 's middags bij elkaar te komen.
Zoiets heeft consequenties voor de werkenden onder ons en niet iedereen
wil z'n routine door de war schoppen. Verder werd de vlucht-na-de-pauze
weer als gemis genoemd. We zien nu ook leden na de pauze vertrekken
omdat het anders te laat voor ze wordt. Al met al een voorstel dat om jul-
lie mening vraagt.
Mail dus even naar ronkonings@zeelandnet.nl of je iets ziet in het
voorstel om in de winter de bijeenkomsten 's middags te houden.

Ron.
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Luchtdruk

Lucht circuleert door de atmosfeer
gedeeltelijk doordat warme lucht
(minder dicht) stijgt en koelere
lucht (dichter) blijft waar het is.

Omdat deze pools, blokken van
lucht stijgen of dalen zal de lucht-
druk hierin ook stijgen en dalen.
Bijvoorbeeld, een kolom lucht die
opstijgt doet de luchtdruk afnemen
op het aardoppervlak op die plek.
Tegenovergesteld, als dichte lucht
uit de bovengelegen troposfeer af-
daalt, zal de luchtdruk op dat punt
op het aardoppervlak toenemen.
Enigszins versimpeld, als we de
luchtdruk op het aardoppervlak op
elk van die plekken zouden meten
over een groot gebied (en dat is
precies wat de weerstations over
de hele wereld doen), kunnen we
deze meetgegevens in een kaart

Voorbereidingen voor ingewikkelder navigatie serie 2 les 7

Een synopsis weerkaart bevat veel informatie voor de piloot.



zetten. Als we alle punten met een
gelijke luchtdruk op het aardop-
pervlak met een lijn verbinden
hebben we een kaart zoals op de
vorige pagina weergegeven, die
natuurlijk bekend overkomt bij
iedereen die het weerbericht op de
televisie volgt. De lijnen die deze
punten van gelijke luchtdruk ver-
binden worden isobaren genoemd
en in een oogopslag kunnen zij
een getrainde piloot vrij veel ver-
tellen over het weer dat zij waar-
schijnlijk zullen tegenkomen op
hun vlucht zoals wij in het vervolg
van dit artikel zullen zien.
Het drukverschil tussen die ver-
schillende plekken brengt een
luchtstroom op gang van het hoge-
druk-systeem stromend naar het
lage-druk-systeem. Hoe sterk die
luchtstroom is hangt af van het re-
latieve verschil in luchtdruk tussen
de twee systemen. Bijvoorbeeld,
als de isobaren dicht bij elkaar lig-
gen is het verval in luchtdruk stijl
en zullen piloten stevige wind te-
genkomen. En omgekeerd de iso-
baren ver uit elkaar duiden op een
niet stijl verval en rustige winden.
Een ander gegeven dat helpt is dat
algemeen gesproken de lucht in
hoge druk systemen vrij stabiel is
en we dan dus meestal vriendelijk
weer tegenkomen. In gebieden van
lage luchtdruk waar de lucht on-
stabiel is en snel kan opstijgen
kunnen we vaak snelle wolkenvor-
ming, neerslag en sterke vlagerige
wind ondervinden. Door de isoba-
ren op de weerkaarten te bestude-

ren kunnen we ook de gemiddelde
windrichting bepalen. Als de aarde
stil stond zou de wind direct van
het centrum van hoge druk naar
het centrum van lage druk waaien,
maar natuurlijk draait de aarde
reist hij gigantisch snel door de
ruimte waardoor de winden paral-
lel aan de isobaren waaien. Bij-
voorbeeld als wij ons op het
noordelijke halfrond bevinden zal
dit resulteren in winden die rond
een lage druk systeem waaien en
dan in een richting tegen de klok
in en rond een hoge druk systeem
met de klokrichting mee. En merk
op dat dit op het zuidelijk halfrond
tegengesteld is. En ook: het effect
van wrijving langs objecten zoals
heuvels, gebouwen, enz. zorgt er-
voor dat de lucht tot een hoogte
van meerdere duizenden voeten
een richting krijgt die de isobaren
enigszins gaan kruisen. Je ziet dit
alles in het plaatje hieronder. Dus
nu kan een piloot een weerkaart

bekijken en kan hij snel afleiden
niet alleen de kans op stabiel weer
maar ook de gemiddelde windrich-
ting en -snelheid.

Temperatuur

Omdat lucht net zo is als andere
gasmengsels volgt lucht een aantal
fundamentele natuurkundewetten
die we als volgt onder elkaar kun-
nen zetten:

● Als lucht verwarmd wordt zet
het uit.

● Als lucht afkoelt krimpt het.

● Als lucht wordt samengeperst
stijgt de temperatuur.

● Als de druk op lucht minder
wordt daalt de temperatuur.

Dus als een pakket lucht opstijgt in
de atmosfeer kan je verwachten
dat de druk afneemt waardoor ook
de temperatuur daalt en ook de

dichtheid en natuurlijk geldt het
tegenovergestelde als het pakket
lucht afdaalt in de atmosfeer.
We moeten ons ook realiseren dat
lucht voor een bepaalde gegeven
temperatuur slechts zoveel water-
damp kan bevatten voordat het
condenseert en dan zichtbare wa-
terdruppels gaat bevatten hetgeen
zichtbaar wordt in de vorm van
mist of wolken. Het punt waarop
deze condensatie plaats vindt in
een pakket lucht wordt het verza-
digingspunt genoemd. Dus als de
temperatuur van een willekeurig
pakket lucht stijgt, stijgt ook het
vermogen tot het vasthouden van
meer waterdamp voordat er con-
densatie plaatsvindt. Dus een pak-
ket lucht op 40°C kan veel meer
waterdamp opnemen dan hetzelf-
de pakket lucht op 10°C. Inderdaad
kan de atmosfeer boven een tropi-
sche oceaan 60 keer zoveel water-
damp bevatten als dat hoog boven
de polen zou bevatten. En nu kun-
nen we een aantal van de betref-
fende punten die we hebben
bestudeerd samenbinden. Laten
we een denkbeeldig pakket lucht
volgen op zijn reis door de atmos-
feer. Ten eerste, als dit pakket
lucht gaat stijgen, hebben we al
gezien dat het stijgt in een omge-
ving met steeds lagere luchtdruk,
waardoor dit pakket kan uitzetten
in grootte. Deze uitzetting zorgt
ervoor dat de luchtdruk in dit pak-
ket lager wordt met als gevolg dat
de temperatuur op zijn beurt zakt.
Als de temperatuur van dit pakket



lucht het verzadigingspunt bereikt
zien we dat de waterdamp conden-
seert en er druppels gevormd wor-

den (is wetenschap niet prachtig?).
En deze slimme wetenschappers
hebben ook ontdekt dat de mate

waarin deze temperatuurdaling
plaatsvindt afhankelijk is van het
feit of de lucht verzadigd is of niet.
Maar gemiddeld koelt de lucht af
met ongeveer 2°C/1.000ft. Dus
door te begrijpen hoe, wanneer en
waar dit stijgen van de lucht kan
leiden tot het vormen van wolken
en andere verschijnsels kunnen
piloten beter voorbereid zijn en
daardoor veiliger vliegen.

Gevolgen

Als lucht zich verplaatst over het
landschap kan het omhoog ge-
stuwd worden door het terrein en
als dan de lucht gedwongen wordt
te stijgen, koelt het af volgens de
temperatuurgradiënt van de lucht
rondom. Als de temperatuur van
de lucht terugvalt tot het dauwpunt
zullen zich wolken vormen boven
dit condensatieniveau. Dit ver-
schijnsel is vaak waar te nemen
waar bergketens oprijzen ten op-
zichte van de omringende plateaus
en het is te herkennen door wol-
kenvorming over de heuvels en
bergtoppen.
Oplettende piloten zijn zich be-
wust van deze ontwikkeling omdat
het bijna altijd samengaat met tur-
bulentie en wind shear (windsche-
ring, valwind) omdat de wind snel
opklimt langs een kant van de
bergketen en daarna snel daalt
langs de andere kant. Dit gevaar
kan verergeren als de piloot ervoor
kiest om valleien te volgen om de
bergketen te passeren waar het

verzadigingspunt plotseling bene-
den de vlieghoogte valt met als ge-
volg een volledige wolkenvorming
rondom. Als deze vochtige lucht
over ruw terrein gaat zoals in het
plaatje linksonder zorgt de turbu-
lentie ervoor dat de verschillende
lagen gemengd worden waardoor
er stratusvormige wolken ont-
staan, dus wolken in lagen. Voor
piloten betekent dit meestal niet
meer dan een paar oncomfortabele
luchtzakken als je door dit gebied
vliegt.
We zullen er waarschijnlijk alle-
maal bekend mee zijn dat een don-
ker voorwerp dat wordt achterge-
laten in de zon warmte absorbeert.
Dat object kan er dan voor zorgen
dat de lucht in de omgeving op-
warmt en bijgevolg gaat opstijgen
in de atmosfeer. En zoals gezien
zal dit pakket lucht dan afkoelen
met een gradiënt zoals hierboven
al genoemd en als het dan zijn
dauwpunt bereikt zullen zich wol-
ken vormen. En nogmaals dit ver-
oorzaakt normaal gesproken geen
problemen voor de piloot anders
dan de turbulentie die gepaard
gaat met het snel stijgen van de
lucht.
Het terrein speelt niet altijd een rol
in de vorming van wolken. Bijvoor-
beeld als twee tegengesteld waai-
ende vochtige winden met een niet
al te groot temperatuurverschil el-
kaar tegenkomen kan de mix daar-
van het verzadigingspunt bereiken.
Zolang we beneden het hoogteni-
veau van het verzadingspunt blij-

Een pakket lucht wordt gedwongen boven
het verzadigingspunt met als gevolg wol-
kenvorming.

Hogere stratus-
vormige wolken
vertellen je dat
je enige turbu-
lentie kunt ver-
wachten.



ven zal wederom turbulentie het
enige effect zijn dat wij kunnen
verwachten.
Waarschijnlijk is een veel beter
bekende en veel beter zichtbare
manier dat verticale beweging van
de lucht in gang wordt gezet te
zien in de vorming van fronten
(het plaatje hierboven). Je ziet hier
een koufront waar een grote massa
koudere vochtige lucht in de rich-
ting van een massa warmere lucht
geblazen wordt. Op het punt waar
de luchtmassa’s elkaar tegenko-
men, duwt de dichtere koudere
lucht de warmere minder dichtere
lucht omhoog. Omdat de warme,
vochtige lucht grote hoeveelheden
waterdamp kan bevatten kan de
neerslag die het gevolg is van deze
stijging substantieel zijn dat is niet
de omgeving waarin VFR-piloten

(en trouwens ook IFR-piloten)
graag vliegen. Het gaat bovendien
vaak gepaard met sterke, vlagerige
wind, beperkt zicht en turbulentie.
Tegenovergesteld ontstaat een
warmtefront waar warme, vochtige

lucht het overneemt van een dich-
tere massa koudere lucht. De war-
me lucht gaat dan weer snel
stijgen en wederom resulterend in
minder dan plezierige vliegom-
standigheden. Warmtefronten rei-
zen meestal langzamer dan
koufronten dus ze kunnen ver-
schillende dagen blijven hangen
boven een gebied.
Ook opwarming van het aardop-
pervlak gedurende de dag kan
wolkenvorming activeren. Deze
opwarming overdag kan resulteren
in neerslag ‘s nachts. Als het een
heldere nacht is wordt de warmte-
energie in het aardoppervlak weer
teruggestraald de ruimte in waar-
door de temperatuur aan de grond
gaat dalen. En dit kan weer tot ge-
volg hebben dat de luchtlagen die
iets hoger zitten ook verder afkoe-
len. Als deze afkoeling doorzet kan
condensatie optreden waardoor
lagere stratusbewolking of mist

ontstaat. Het grootste risico voor
piloten het wegvallen van zicht en
dat de mist/stratus in het terrein
wordt opgesloten.

Onweer

Een van de plagen van het weer
waar piloten op zijn minst een hei-
lig ontzag voor dienen te hebben
zijn onweersbuien. Zelfs simula-
torpiloten zijn zich bewust dat zij
een groot gevaar betekenen, maar
waarom? Laten we kort het leven
van een onweersbui bestuderen.
Onweersbuien zijn berucht door-
dat zij snel opbouwen en dat is ge-
deeltelijk waarom zij verantwoor-



delijk zijn voor zulke heftige
weersomstandigheden. Deze snelle
opbouw kan niet plaatsvinden zon-
der hele diepe lagen van instabiele
lucht in de atmosfeer. En er moet
ook een grote hoeveelheid water-
damp in de lucht aanwezig zijn.
Dat is waarom we vaak onweers-
buien zien in warm en klam weer.
Tenslotte moet er iets gebeuren
waardoor het proces in gang gezet
wordt, het proces waarbij de voch-
tige lucht snel gaat stijgen door de
instabiele lucht. Dit kan gebeuren
bij veel van de factoren hierboven
beschreven.
Als deze luchtmassa eenmaal is
geactiveerd vormen zich grote cu-
muluswolken met sterke verticale
winden. Eventueel ijs en super-ge-
koelde lucht gevormd boven de
bevriezingshoogte wordt daar vast-
gehouden door de opwaartse
luchtstroom. Als de dreigende

storm doorgaat met zich verder op
te bouwen kan het ijs en het water
niet langer omhoog gehouden wor-
den door de opwaartse wind en zij
vallen dan snel door de atmosfeer
naar beneden, met als gevolg dat
de lucht die deze neerslag omringt
snel afkoelt met als gevolg plotse-
linge en heftige ‘downdraught of
wind’ (valwinden) die het ijs, de
hagel, de regen en/of sneeuw ver-
gezellen (zie de afbeelding vorige
pagina rechtsboven). Deze massa
koele lucht stroomt rondom de
stormcell en kan squalls (sterke
windstoot gedurende een paar se-
conden) en windsheer (windschif-
ting) in het gebied veroorzaken
maar ook mini koufronten waaruit
weer verdere stormcellen ontstaan.
Als de downdraughts uiteindelijk

tot rust komen zal de hevige regen
verminderen en het nog aanwezige
ijs in de bovenste lagen van de cell
raakt dan door de wind verwaaid
en vormt zo de bekende verschij-
ningsvorm van een aambeeld. Op-
windend nietwaar? De volgende
keer als je naar een onweersbui
kijkt op een veilige afstand kan je
al deze verschijningsvormen zich
zien afspelen en kan je indruk ma-
ken op je familie en vrienden met
jouw kennis van zaken. Piloten
van alle categorieën (uitgezonderd
misschien dappere profes- sionele
storm chasers) mijden onweers-
stormen ten koste van alles. De
krachten in zo een storm zijn zo
groot dat luchthavens worden ge-
sloten en vliegtuigen omgeleid
worden liever dan binnen mijlen

van zo een actieve stormcell te ko-
men. De zware windschiftingen
hebben vleugels doen afbreken en
kunnen ook zware ijsafzetting op
het airframe, hagelschade, zware
turbulentie, bliksem …, moet ik
nog verder doorgaan? Gelukkig
worden onweersbuien gekenmerkt
door een duidelijk karakteristiek
wolkenbeeld, de cumulonimbus
zodat het vermijden wat simpeler
is voor VFR-piloten.

De volgende keer

We beginnen met een nieuwe navi-
gatie-oefening waar we zien hoe
deze winden onze vlucht beïnvloe-
den en wat we moeten doen om
veilige navigatie zeker te stellen.

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pilot
series over de grondbeginselen van
het vliegen. In die tijd is er veel,
veel verbeterd aan vooral de add-
ons voor de flight simulator. Het
werd daarom tijd om deze series te
herschrijven met gebruikmaking
van deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van les
7 van serie 2.

Oh ja, je zult ook zien dat ik steeds
meer overga op de Engelse lucht-
vaarttermen. De luchtvaart is in het
Engels.
Erik



Little Navmap  release V2.4 vervolg
#300 V2.4; Calculate magnetic declination. Bereken magnetische
declinatie/variatie. X-Plane.

We kennen het “werkelijke noorden” (True North) de positie (as) waar de
aarde omheen draait, en het “magnetische noorden” waar de kompasnaald
naartoe wijst. Die 2 posities komen niet overeen. Het hoekverschil tussen
deze 2 wordt de variatie of declinatie genoemd. Navigatie wordt altijd ge-
koppeld aan de magnetische Noordpool.
Natuurlijk zijn er de moderne mogelijkheden, GPS en IRS (Inertial referen-
ce system) die zonder de magnetische Noordpool functioneren, maar als
alles in de cockpit uitvalt, zal het kompas als “last resort” blijven werken.
De magnetische Noordpool verandert van positie, op dit moment ongekend
snel. (Natuurkundigen verwachten zelfs een poolomkering. Dat is niet zo onmoge-
lijk want de polen wisselen gemiddeld om de 600.000 jaar en de laatste is al lang
geleden.)

De variatie is niet op elke plek op aarde gelijk. VOR’s en NDB’s hebben
daarom de locale variatie meegekregen. Als de Magnetische pool zich ver-
plaatst veranderen ook de variaties. Deze moeten dus weer worden aange-
past, sommige vaker omdat de variatie daar groter is. De maandelijkse
navigraph neemt deze veranderingen mee voor VOR en NDB.

Om de variatie te bepalen gebruiken FSX en P3D een interne zgn.
magdec.bgl file. Deze file gebruikt LNM.
De magdec.bgl is echter behoorlijk oud waardoor de maandelijks navi-
graph update vanuit dit oogpunt aan te bevelen is. Voor P3D en FSX ge-
bruikers is dit de eenvoudige “gedeeltelijke” oplossing.
X-plane heeft echter geen lijst waarin de magnetische afwijkingen van na-
vigatiehulpmiddelen staan. Daarom is voor X-plane deze aanpassing be-
doeld. LNM leest een tabel van de site “NOAA”. Deze tabel wordt elke 5
jaar aangepast. Hieruit wordt de "variatie" berekend en heb je de juiste
hoek met True North in X-plane.



#348 V2.4; Highlight airways like airspaces. Laat een volledige Airway
(jet en victor airways) oplichten, zie paarse lijn, op de map, bv UL603, een
Jet Airway richting München.
Er komt een extra tabblad in het informatiescherm. (dat wordt dan het 10e

tabblad).
De inzet hiernaast toont alle tussenliggende waypoints van deze airway.
Door op de airway te klikken komt deze lijst beschikbaar.
Als aanvulling komt in de toekomst de mogelijkheid rondom Airways een
vliegplan te genereren.

NAT en PACOT. Voor de “oceaanvliegers”
Nu we het toch over airways hebben, het zit in de planning dat update-
V2.6 een ondersteuning voor NAT and PACOT tracks zal geven. Een over-
zeese tocht kan dan eenvoudig in een flightplan gezet worden. Deze tracks
 kunnen ook worden opgelicht.

#236 V2.4; Better management for airspaces.
Interessante aanpassing voor de gebruiker.
Zoals we weten is het luchtruim in
gebieden/zones verdeeld. Een dergelijke zone
wordt binnen de computer een polygoon ge-
noemd. De polygonen die nu getoond worden
komen uit de flightsim en navigraph. Maar het
beheer van deze polygonen is matig zodat LNM
ze niet ten volle kan benutten.
De site “OpenAIP” levert polygonen die functio-
neler gebruikt kunnen worden. De airspaces
worden repeterend ingelezen. De gebruiker
heeft uiteindelijk de mogelijkheid de volgende
bronnen te selecteren; OpenAIP – Navigraph -
Flightsim. Er is ook nog een 4de , “user” mode.
In een later stadium worden de airspaces van
Ivao/Vatsim ook ingelezen. Dat heeft echter nogal wat voeten in aarde en
zal wellicht in #2.6 volgen.

 187 V2.4; Departure or arrival Runway
prediciton depending on weather
Vertrek en aankomst runway wordt aangegeven
op basis van de heersende wind.  Vermelding in
informatie scherm en tooltip. Keuze uit de

“weerbronnen” zijn: flightsim, Ivao/Vatsim, Active Sky en NOAA weer.

#344 V2.4; Show nearby navaids for airport.  Toon navigatie hulpmidde-
len rondom een vliegveld.
Nu we toch over aanvliegen van een "vliegveld" hebben, is het wellicht
handig de beschikbare navigatie middelen van een luchthaven, navaids,
gegroepeerd bij elkaar te zien. Dus komt er een tabblad bij in het informa-
tiescherm. In dit tabblad zul je 2 lijsten zien van elk maximaal 15 regels.
Lijst 1 laat de radio hulpmiddelen zien, binnen 50Nm van de geselecteerde
luchthaven. Lijst 2 de dichtstbijzijnde vliegvelden die procedures hebben,
ook 50Nm radius.

#326 V2.4; Add holding pattern to map.
Toon een holding op een willekeurige plaats op de
kaart/map. Vergelijk dit met een holding in je FMC.
Je krijgt de mogelijkheid de holding naar eigen in-
zicht in te stellen zoals bij het circuit. Handig bij VFR
en online vluchten als er ATC dekking is die je laat
wachten.



#437 V2.4; Allow to move and close tabs in information window.

Het wordt erg druk met al die nieuwe tabbladen. Daarom een eerste aan-
zet tot reorganisatie,
Met deze issue kunnen tabbladen naar behoeven verschoven of gesloten
worden. Een favoriete opstelling kun je bewaren en terughalen. Verscholen
tab’s wordt geopend als een gerelateerd object op de kaart wordt aange-
klikt.
Verwacht een verdere reorganisatie van dit belangrijke scherm.

# 388 V2.4; Enable PilotEdge. Add configuration for whazzup and status
file.   In de VS bestaat PilotEdge, een online wereld met als doel professio-
neel je flightsim hobby te beoefenen cq training voor piloten. Je vindt er
veel oud piloten en oud ATC’ers, dus as real as it gets. Met deze optie zie
je de online piloten over de map bewegen. Vergelijkbaar met IVAO maar
dan nog realistischer.

#420 V2.4; Save Options now.
Er is een optie gemaakt waarmee je alle mapinstellingen ed. van LNM per
direct kunt bewaren.
Wellicht komt in de toekomst de mogelijkheid hieraan een naam te koppe-
len. Kun je een favoriete mapinstelling bewaren.

 #337 V2.4; Disable tooltips
during measurement

Je herkent dit probleem wel-
licht. Wil je een afstandslijn
trekken komt er juist een po-
pup, tooltip, met airspaces te
voorschijn daar waar je wilt
tekenen.
Lastig, dus wordt deze tooltip in
2.4 automatisch uitgeschakeld
als een afstandslijn getrokken
wordt.
Persoonlijk heb ik deze functie
altijd uitgeschakeld staan via
instellingen: (gereedschap-op-

ties-kaart-[[tekstballonnen/Tooltips]-toon voor airspaces)

#343 V2.4; Mora display settings.  De gebruiker
krijgt de mogelijkheid de Mora display aan te pas-
sen op transparantie, grootte en kleur voor zowel
de cijfers als het rooster.

#365 V2.4; Option for true and/or mag.- track
along flight plan lines. Met deze optie kun je aan-

geven welke gegevens langs een vliegplan leg getoond worden op de map.

#339 V2.4; Consider wind when calculating TOC and TOD
Deze optie zorgt voor correcte berekening van TOC (kruishoogte) maar
nog belangrijker is het berekenen van het moment waarop je moet dalen
(TOD) rekening houdende met de heersende winden aldaar.

High Fly,

Gradus



In de Notam van augustus was het al even ter spra-
ke gekomen: de enorm grote bestanden van de
nieuwe ORBX-serie TrueEarth en  ook een beetje
commentaar daarop. Gedachten hierover, zoals
waar moet dit heen en het moet niet gekker wor-
den zijn toch je eerste reactie.  Maar waarom zou
je het niet op je computer zetten. Maar dan wel op
een aparte HDD-schijf van bijvoorbeeld 4TB. Die
zijn tegenwoordig betaalbaar. En daar zit ‘m de
kneep want ORBX installeert zijn scenery altijd in
de root van P3D (X-Plane komt zo). Ik citeer even
een e-mail van Gradus Hageman waarmee de dis-
cussie begon:

Hoi Erik,

Reactie op pagina 2 van de nieuwe Notam (nr.249
september), een stukje over geheugen SSD ed. Bin-
nen FSGG hebben wij een ruime ervaring met pho-
toscenery, zelfs van 1m/pixel nauwkeurig. Even
voor de duidelijkheid, 1m/pixel vergt 4x zoveel
ruimte als 2m/p. Al die data moet natuurlijk wel
ingelezen worden. De gehele Rocky Mountains is
bijna 3TB groot. Dan loop je natuurlijk direct tegen
de grenzen van je interne schijven aan.

Maar, dat is geen probleem,

Zelf werk ik, maar met mij nog vele anderen, tot
volle tevredenheid met een externe HD van ca.
€ 100,=  Dus niks fancy of speciaal. Als je USB3
hebt, is werken met normale externe schijven geen

enkel probleem. Ik heb zelfs een presentatie gehou-
den waarbij photoscenery op mijn USB stick stond,
ook geen probleem. SSD schijf is alleen zinvol als je
snel wilt opstarten. Voor scenery is dat echt niet
nodig. FSX en P3D laden tijdens de vlucht gebieden
rondom het vliegtuig in waar je nog niet bent. Dat
zorgt voor een soepele transfer.

Ja, mooi Gradus, maar hoe doe je dat dan als de
ORBX-scenery in P3D gezet wordt dus op die mooie
dure SSD-schijf die je speciaal voor de flightsim
hebt laten inbouwen? Nou zo dus (de tweede
e-mail van Gradus):

Als je, na installatie van een ORBX programma de
gecreëerde scenery map(pen) {daar zit het volume}
naar een andere schijf kopieert en vervolgens de
scenery.cfg daarop aanpast heb je e.e.a.omzeild.
Library en map users met versies laten staan an-
ders werkt het installatieprogramma niet goed.

Deze methode is snel en eenvoudig  toe te passen
maar heeft een aantal verborgen problemen.
1. Je moet nog wel eerst in de flightsim installeren,
dus die ruimte moet je hebben. Die komt pas vrij na
het verplaatsen.
2. Een update van een verplaatst programma via
FTX zal e.e a. opnieuw in de map ORBX zetten en de
verwijzing in de .cfg weer aanpassen. Dat betekent
dat je regelmatig met je .cfg in de weer bent. Dus
niet voor iedereen geschikt.
3. Alleen al het opstarten van ORBX-FTX zal je
scenery.cfg weer veranderen.

Omdat ik persoonlijk schakel tussen ca. 9 verschil-
lende scenery.cfg, zijn punten 2 en 3 voor mij niet
belangrijk. Ik zet de juiste scenery.cfg simpel terug.
Ik geef toe dat het enig commitment vergt, maar
het biedt daardoor een supersnelle opstart.

Gradus Hageman.

En eigenlijk vertel ik het nog niet helemaal correct
want voordat ik met Gradus had gecommuniceerd
had ik van Carlo van Oers van onze club een pre-
sentatie gezien over grote ORBX-bestanden in
X-Plane waarbij hij gebruik maakte van Symbolic
Links. Hij schrijft er het volgende over:

In Xplane heb je van ORBX per ORBX scenery onder-
deel, zeg maar regio of vliegveld, 3 mappen in de
"custom scenery map" (dat is de hoofd scenery

Giga giga bestanden en  Symbolic Links



map) staan. Deze hoofdmap wordt gebruikt om al-
le scenery in te zetten, bij Xplane moet daar alle
scenery in staan. Bij b.v. ORBX Oregon bestaat de
scenery uit 3 mappen:
"Orbx_A_US_Oregon_TE_Custom",
"Orbx_B_US_Oregon_TE_Overlay" en
"Orbx_C_US_Oregon_TE_Orthos".
1 map bevat 2200 bestanden totaal 2 GB. aan in-
houd, 1 map 7700 in 1.6 GB. en 1 map 50000 in
232 GB.
De eerste 2 mappen laat ik op de SSD staan voor
een snelle toegang en de derde map verplaats ik
naar de HDD omdat deze inhoud heel groot is en
daar maak ik een symbolische link van, naar de sce-
nery hoofdmap zodat ORBX Central denkt dat ook
deze derde map op de SSD staat.
Hierdoor heb je het beste uit 2 werelden, een deel
van je scenery kan van SSD geladen worden en het
(grote) deel van HDD.

En wat P3D betreft zegt Carlo het volgende:

Je kunt natuurlijk een Symbolic Link maken van de
hele ORBX map zodat alles van ORBX op de HDD
komt dan bespaar je de meeste ruimte. Het nadeel
hiervan is dat dan alles van de HDD moet worden
geladen wat resulteert in haperingen.

Carlo van Oers.

Dan zit er niet veel anders op dan dat ik Symbolic
Links moet gaan begrijpen.
Ga eens naar: https://www.howtogeek.com/
howto/16226/complete-guide-to-symbolic-links-
symlinks-on-windows-or-linux/
Daar word je ook doorgestuurd naar de maker van
Symbolic Links waar je verder nog even in kan gras-

duinen: http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/
linkshellextension.html

Symbolic Links zijn eigenlijk geavanceerde short-
cuts. Als je een Symbolic Link maakt naar een file
of een map zal die link door Windows gezien wor-
den als gelijk zijnde aan de bewuste file of map ook
al is het slechts een link verwijzend naar de file of
map.
Bijvoorbeeld, laten we stellen dat je een program-
ma hebt dat zijn files graag wil hebben in C:\Pro-
gram Files. Maar in werkelijkheid wil je het liever
opgeslagen hebben D:\Stuff, maar het programma
vereist dat de files in C:\Program Files staan. Je kan
dan de betreffende files/mappen verhuizen van
C:\Program Files naar D:\Stuff en daarna een Sym-
bolic Link aanmaken op C:\Program Files die ver-
wijst naar D:\Stuff. Als je dan het programma
opstart zal Windows automatisch het oppakken uit
D:\Stuff en alles werkt net alsof het nog steeds in
C:\Program Files stond.
Er bestaat een harde en een zachte link. Een zachte
link verwijst naar de nieuwe plaats van de files/
map terwijl een harde link Windows het idee geeft
dat de files/map nog steeds op de oude locatie
staat. Wat dat betekent weet ik (nog) niet maar ik
heb begrepen dat een harde link alleen op dezelf-
de schijf kan en dat is dan niet interessant voor
ons. Windows gebruikt hiervoor de termen ‘hard
link’ en ‘Symbolic Link’. Het commando mklink
rechtstreeks in Windows kan beide versies maken.

Het commando mklink invoeren doen we als volgt
(er zijn nog negen andere manieren):
Open taakbeheer (Ctrl + Alt + Del), open bestand
en dan ‘nieuwe taak uitvoeren dan cmd en het

vinkje plaatsen (administrator, wel doen dat vinkje)
zoals hieronder:
De vijfde regel is de regel die je moet gaan maken
en Windows heeft de instructie hoe het moet er-
onder gezet. Ik geef hem hier nog even weer:

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Link Target

Nu is het helaas zo dat rechtstreeks werken met de
prompt mij niet goed afgaat vandaar dat ik liever
een programmaatje gebruik voor het aanmaken
van de link (en velen met mij). Dus ik ga naar:
http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/
linkshellextension.html  daar klik je op Download
helemaal bovenin en dan op de volgende pagina
op Link Shell Extension (3.76Mb) en dat program-
maatje installer je (als administrator). Dan is er een
nieuw icoontje in je startmenu verschenen dat
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heet: LSEConfig. Je ziet het menuutje hiervan op de
eerste pagina van dit artikel en ook nog even een
stukje uitvergroot hierboven. Je kunt dus Hard-
links, Junctions en Symbolic Links maken. We gaan
hier voor de Symbolic Link.
Als alles goed gegaan is (volgens mij hoef je in het
config.-scherm niets te veranderen) moet je nu als
je rechtermuisknop klikt op een map een nieuwe
instructie tegenkomen op het uitgeklapte menu:
Pick Link Source of anders gezegd, je moet even
uitzoeken aan welke map je de link wilt koppelen.
Die aanklikken en daarna moet je die koppeling
nog ergens ‘droppen’.

En natuurlijk heb ik even proefgedraaid. EGHI, Sou-
thampton staat bij mij op de SSD2-schijf in P3D 4 >
ORBX > FTXEU > FTX_AA_EGHI. Die map knip ik en
plak hem in mijn HDD-schijf in de map ORBX. Dan
rechtermuisknop op deze file FTX_AA_EGHI en dan
Pick Link Source. Nu zit hij ergens in Windows klaar
om ergens anders een Symbolic Link te maken. Ik
ga weer terug naar SSD2-schijf in P3D 4 > ORBX >
FTXEU, rechtermuisknop, dan Drop as en dan kie-
zen voor Symbolic Link en dan krijg ik hem te zien:
helemaal bovenaan met het teken van een koppe-
ling erop.

Bij mij werkt het allemaal maar om met Rutte te
spreken: ‘Volgens mij is dit wat we kunnen ver-
wachten, maar garanties geef ik niet’.

P3D start zonder problemen op en ik krijg EGHI
netjes  en in al zijn glorie in beeld. En verder, als ik
FTXCentral opstart zie ik geen enkel gemopper en
worden er ook geen wijzigingen aangebracht in de
scenery-config waar Gradus melding van maakte.

Erik.

http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/linkshellextension.html


S C H I P H O L

Airport to Sim Amsterdam. Real pilots teach
you to fly.
Van deze serie video-tutorials heb ik indertijd al
de serie over de Majestic Dash 8 Q400 bekeken
en dat was interessant. Het volledige eerste film-
pje hiervan heb ik intensief gebruikt voor de be-
schrijving van de instrumentenpanelen (Notam
213 https://flightsimzeeland.files.wordpress.com
/2015/06/notam-160519-213.pdf). De andere
filmpjes waren problematischer. Niet doordat de
inhoud niet gedegen was, of uitgebreid genoeg,
maar doordat ze voor verschillende video’s in
deze serie twee engelssprekende echte piloten
hebben uitgenodigd en dan Engelsen van de ‘hot

patato’ categorie (Boris Johnson accent). En dan
ook nog flink door elkaar heen wauwelen. Maar
ze hadden er wel plezier in. Moeilijk te verstaan
allemaal ook als je wel wat gewend bent. Ja,
jammer. Eens kijken hoe deze serie over de
luchthaven van Amsterdam is. Het zijn zes film-
pjes en mij is beloofd dat de SIDs en STARs uit-
gebreid worden behandeld en wie wil dat nu niet
weten? https://www.airline2sim.com/course/
airport2sim-amsterdam/

Baan 04 - 22 is de oude Schipholbaan die parallel
aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer loopt
en daar vooral vonden alle ontwikkelingen plaats

van Fokker. De Fokker Friendship is onverbreke-
lijk verbonden met dit gedeelte van Schiphol. Op
de kaart op de volgende pagina is deze baan geel
gekleurd. Daar zie je ook het oude stationsge-
bouw met terras want een bezoek aan Schiphol
was een uitje. Het oude stationsgebouw is steen
voor steen herbouwd op Lelystad zoals wij we-
ten. Zie ook Notam 244 voor de allereerste ge-
schiedenis van Schiphol: https://flightsim
zeeland.files.wordpress.com/2019/03/notam-
190321-244.pdf. Belangrijk uitgangspunt bij het
ontwerp van het moderne Schiphol was dat men
altijd een baan in de wind zou hebben en daar
komt die ‘ster’-vorm vandaan die je hier rechts-
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boven en ook op het kaartje hierboven ziet. Ver-
der opvallend is dat baan 18R - 36L ver
verwijderd ligt van het platform en dat is volledig

veroorzaakt door mlieu-eisen en geluidsoverlast
want Schiphol ligt dichtbij drie grote steden en in
het dichtst bevolkte gedeelte van Nederland. Het
taxiën vanaf deze baan naar het platform kan als
je pech hebt 25 minuten duren en dat is niet po-
pulair bij piloten. Dat komt ook doordat men op
Schiphol het principe hanteert van ‘een runway
oversteken’ is niet toegestaan. Maar deze baan
wordt wel veel gebruikt omdat hij zijn werk goed
doet op het gebied van geluidsoverlast. Dit soort
problemen zullen allemaal over zijn als we Schip- hol in zee gaan bouwen. Door die stervorm ko-

men alle pieren ook samen in de centrale hal en
het is leuk te vermelden dat je van het ene uit-
einde naar het andere uiteinde volledig kunt lo-
pen (met roltrapvoetpaden) en dat er geen
shuttle bussen of zo nodig zijn om je van het ene
naar het andere punt te brengen.

De Bravo-apron op het kaartje hier links beneden
geel gekleurd wordt ook wel de Fokker farm ge-
noemd. Daar stond het in het verleden vol met
Fokker-toestellen. Nog steeds wordt het veel ge-
bruikt door de KLM (sorry AirFrance KLM) maar
tegenwoordig worden ook vaak de regional com-
panies hier geparkeerd zoals de SAAB en de
Q400. Het is een goede plek op het vliegveld
omdat het dichtbij de banen en het centrum van
de luchthaven ligt.

De Charley-pier (zie volgende pagina) is KLM-
land. En ‘s ochtends staat het hier vol. En dit is
ook hun enige thuisbasis. En KLM heeft veel, veel
vliegtuigen. Het is een ‘sea of blue’ dan. Naarma-
te de KLM-toestellen vertrekken wordt hun plaats
ingenomen door short haul vliegtuigen, vliegtui-
gen met een vlucht tussen 30 minuten en 3 uur:
Lufthansa, AirFrance, legay airlines (googelen!).

BRAVO
apron



Dan gaan we naar de Delta-pier. Hier worden de
heavies naartoe gestuurd. KLM maar vooral ook
Delta in de ochtenduren. Dus de Delta-pier is
zeker voor Delta. Delta heeft een partnerschap
met KLM. Later op de dag komen er ook weer
behoorlijk wat Delta’s binnen die naar dit plat-
form gaan. Maar er kan ook Easyjet staan als er
gaten gevuld moeten worden en het platform
voor Easyjet vol is. Het is allemaal tamelijk flexi-
bel.

De Echo-pier (hier rechts) is een mixture van de
big heavies en bijvoorbeeld de A380 maar ook
hier kan je 737s tegenkomen. Men gaat nogal
soepeltjes om met het plaatsen van vliegtuigen.
Amsterdam is beroemd om zijn dubbele lucht-
bruggen die je vooral hier zult tegenkomen. Het
zijn enorme gevaartes.

De Foxtrot-pier de Golf-pier en de Hotel-pier. De
Hotel-pier is het ‘goedkopere’ deel van de plat-
forms zonder luchtbruggen en dit is bij uitstek de
plaats voor Ryanair, Easyjet, Norwegian. De Fox-
trot- en Golf-pier zijn weer een mengelmoes van
KLM, long haul en nog een paar andere maat-
schappijen.

Volgende keer: welke banen zijn wanneer in ge-
bruik?

ECHO-pier

DELTA-pier

CHARLEY-
pier

FOXTROT,
GOLF, HOTEL-
pier
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