
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Si-
mulator van de HCC afd. Zee-
land. Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordp
ress.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@zeelandnet.nl

BAe146/Avro 70, 80 enz.

Just Flight is intussen gekomen
met een eigen versie geschikt
voor de laatste P3Ds, 2,6GB
groot dus een stevige addon.
Het ziet er allemaal gelikt uit. Ik
had een paar plaatjes beloofd.

Z E N I T H  C H  7 5 0
EEN BOUWDOOS

Helaas een bouwdoos voor een
vliegtuig op ware grootte, waar-
mee je ook echt vliegen kan. Ik
zou het eerlijker vinden indien
dit soort fabrikanten ook een
versie zouden maken in schaal
1 : 10.

Notam 265  februari 2021hcc zeeland!

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

Microsoft Flight Simulator
Scenery and Airports
Joe Lavery van PC-Pilot die deel
heeft uitgemaakt van het Alpha/
Beta testteam voor de nieuwe
flight simulator van Microsoft ver-
telt in dit artikel dat hij vanaf het
begin volledig ‘blown away’ was
door wat Microsoft, of eigenlijk
Asobo hier heeft neergezet.

In die korte tijd dat MSFS2020 er is zijn er al vele liveries gemaakt door enthousiastelingen: hier de TBM

Goede en uitgebreide handleiding voor MSFS2020. In het Engels en kost zeven euro. 140 Pagina’s. Ga naar:
https://www.rdpresets.com/store/p12/MSFS_2020_Guide_by_RDPresets.html#/  Tip van René Smeding.

Ga even naar: https://www.dutchflightsimgroup.nl/  Er gaat een wereld
voor je open. Vooral veel over MSFS2020. Wel een account aanmaken.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
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mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
https://www.rdpresets.com/store/p12/MSFS_2020_Guide_by_RDPresets.html#/
https://www.dutchflightsimgroup.nl/


Joe Lavery van PC-Pilot die deel heeft
uitgemaakt van het Alpha/Beta test-
team voor de nieuwe flight simulator
van Microsoft vertelt in dit artikel dat
hij vanaf het begin volledig ‘blown
away’ was door wat Microsoft, of ei-
genlijk Asobo hier heeft neergezet.
Hier volgt de vertaling en we weten
allemaal, de scenery in een flight simu-
lator, die doet ertoe!

Normaal als ik ‘inswing’ op een recensie heb ik een
helder idee over wat ik ga zeggen en waar ik ga begin-
nen. Maar deze laatste versie van de Microsoft Flight
Simulator (MFS, maar iedereen noemt ‘m inmiddels
MSFS2020) franchise en dan speciaal als we de rende-
ring (zeg maar stofinvulling) van de luchthavens en de
scenery bekijken, dan hebben we het over een totaal
ander beest …

Weggeblazen

Zoals de meesten van het Alpha/Beta team, was ik
absoluut weggeblazen na mijn eerste vlucht, want
Asobo heeft goed geluisterd naar de klachten van vele
flightsimmers over de afgelopen jaren. Die klachten
hielden in: onrealistische landschappen, scenery die
plotseling voor je komt opzetten en vliegvelden die

opvallen door onrealistische weergave als een soort
bakens. Er zijn ook de problemen met de slechte weer-
gave van het weer en teleurstellende prestaties …  en
zo kan ik nog even doorgaan maar de meesten van
jullie die dit artikel lezen zijn sowieso bekend met deze
tekortkomingen.

Microsoft Flight Simulator

Dus wat is er nu anders aan MFS? Nou, alles! Ik realiseer
me dat dat een boude bewering is maar deze simulator
is volledig nieuw en van de grond af opgebouwd. In
het verleden heb ik wel eens kritische opmerkingen
gemaakt ingegeven door mijn persoonlijke ambities
die voornamelijk geconcentreerd waren  op het waar-
genomen realisme van flight simulators. En het wordt
natuurlijk getemperd door de ingebouwde voorzich-



tigheid van ‘wees voorzichtig met wat  je eisen zijn’,
want als deze realiteit wordt bereikt gaat dat gepaard
met een duidelijk verlies aan prestaties  (framerate).
Dus dan eindig je met iets dat er fantastisch uitziet
maar voor het grootste deel onbruikbaar is. En deze
juweeltjes eigenen zich bovendien een grote hoeveel-
heid van je harde schijf toe en eisen steeds meer com-
puterkracht.

De wereld van Microsoft Flight Simulator

MFS betrekt zijn gegevens van Bing Maps dat is ge-
combineerd met een enorme collectie fotogrammetrie
(De fotogrammetrie houdt zich voornamelijk bezig
met het maken van kaarten uit luchtfoto's die met
speciale meetcamera's worden gemaakt. Wikipedia)
gebruikt om gegevens te extrapoleren uit fotografi-
sche beelden van gebouwen en andere daaraan ver-
bonden elementen waarbij gebruik wordt gemaakt
van Azure AI (Azure is het Cloud ‘programma’ van
Microsoft). Deze combinatie zorgt voor een bijzonder
realistisch uitziend landschap dat dicht tegen de echte
wereld aan zit. Dus je ziet geen wegen die er duidelijk
herkenbaar op geplakt zijn of grote patronen van zich
steeds herhalende landclass. En eigenlijk kan je deze
manier van werken niet echt vergelijken met welke van
de bestaande flight simulators ook omdat er geen
eindpunt is of een plek waar dit uiterst realistische
landschap ophoudt… het is gewoon overal!

Ho, stop eens even Lavery, het is nu ook weer niet alles
zo een gesneden koek omdat op plaatsen waar full 3D
fotogrammetrie beschikbaar is de scenery zo wordt
gerenderd (stoffering aanbrengen in het basis draadfi-
guur) dat het gebouw eruit ziet als in de echte wereld.
En in veel gevallen houdt dit in de architectonische stijl
als de tastbare attributen. Waar deze gegevens nog
niet beschikbaar zijn zul je nog steeds een gebouw zien
maar dat kan zo zijn dat het helemaal niet lijkt op het
origineel. En nadat dat gezegd is hebben we het hier
toch over een flight simulator en vanaf elke hoogte

boven de 400ft is het praktisch onmogelijk om het
verschil te zien. Als je het aandurft om af te dalen naar
straatniveau beginnen de gebouwen uiteen te vallen in
vormen en oppervlakken waarmee zij in elkaar werden
gezet. En dat is geen kritiek. Het is simpelweg de ma-
nier waarop deze virtuele wereld werd opgebouwd.
Maar dat gaat niet in dezelfde mate op voor de met de
hand opgebouwde steden die van een hogere kwali-
teit en resolutie zijn zodat die kunstwerken minder
geprononceerd (minder schokkerig? Vert.) Zijn.

Dat neemt niet weg dat deze vorm van renderen van
het landschap andere beperkingen heeft, om een voor-
beeld te noemen: bepaalde constructies geplaatst aan
de rand van water of geplaatst in het water zien er
verkeerd uit omdat ze ondergedompeld lijken te zijn.
Dit is beter zichtbaar op een wat lager niveau waar
kleine eilanden, bruggen, jachthavens, boten en sche-

pen hierdoor worden beïnvloed. Op dezelfde manier,
waar steden en cities (grote steden) buiten het werk-
gebied van de met de hand vervaardigde scenery val-
len, speciaal plaatsen die ik goed ken, heb ik het gevoel
dat er te veel bomen zijn. Ik moet toegeven dat ik
extreem gevoelig ben op dit punt maar het is zomaar
wat mij opvalt.

Maar, deze commentaren verbleken tot minder be-
langrijk als je je realiseert dat de gehele wereld met zo
een nog niet gezien realisme is afgebeeld. Het maakt
het waargenomen verschil tussen simulatie en de ech-
te wereld helemaal niet overduidelijk. In feite in som-
mige screenshots is het vrijwel onmogelijk om het
verschil aan te geven.

Wat ook het vermelden waard is zijn de vogels en
andere dieren die je in deze nieuwe simulator vindt.
Terwijl er sommige waren in de eerdere versies van FS,



zijn ze niet te vergelijken met de prachtige modellering
en animatie die je in deze versie tegenkomt.

De luchthavens

Ik heb gezien dat sommige leden van een aantal flight
sim forums de prijs van de Premium Deluxe Edition iets
aan de hoge kant vinden dus laten we eens een mo-
ment kijken naar die stelling. De prijs van deze editie
ligt zo rond de 120-130 euro. Een gemiddelde add-on
luchthaven kost rond de 40 euro. In de MFS Premium
Deluxe Edition zitten 40 zeer gedetailleerde luchtha-
vens, dus als je die 40 apart zou moeten aanschaffen
kom je uit op een bedrag van rond de 1600 euro. Deze
velden in de MFS zijn niet helemaal van het niveau van
de ORBX-producten maar ze zijn een enorme verbete-
ring ten opzichte van die, die geleverd worden bij wel-
ke basis simulator uit het verleden dan ook. Er zijn
37.000 vliegvelden in het totaal en terwijl sommige

vanzelfsprekend nogal karig zijn uitgerust, zijn die
vliegvelden waar ik tot nu toe naar gekeken heb inclu-
sief de prominente gebouwen die daar staan. Toege-
geven deze zijn vooral standaard maar de grotere
luchthavens zijn ook uitgerust met bewegende objec-
ten een variëteit van statische elementen en een be-
paalde graad van grond-AI-verkeer. Slecht zelden zul je
een veld tegenkomen met alleen maar een controleto-
ren of een windzak om aan te geven dat het hier om
een vliegveld gaat.

Gronddiensten

Het is eerlijk om te stellen dat niet iedereen geïnteres-
seerd is in de procedures die nodig zijn om hun vlieg-
tuig op te zetten voor een vlucht, zodat zaken als
brandstof, bagage en cateringdiensten meestal op een
soort defaultniveau blijven staan. Maar voor diegenen
die wel geïnteresseerd zijn: al deze diensten kunnen



aangevraagd worden via het ATC-menu. In het alge-
meen gesproken zijn deze animaties soepeltjes en wer-
ken ze goed. De service trucks zijn ook mooi
gemodelleerd en zien er bijzonder realistisch uit. Ze
benaderen je vliegtuig voorzichtig en dan neemt de
animatie het naadloos over om de diensten die je aan-
vroeg te leveren. Ik zag ook dat de animaties en speci-
aal  het koppelen van de airbridge, de jetway, veel
nauwgezetter gaat dan ik in eerdere flight sims heb
gezien. Ook wanneer je add-on software gebruikt. Zo-
lang als je je vliegtuig binnen de voorgeschreven gren-
zen parkeert, manoeuvreert de brug zich in positie en
‘vouwt’ de manchet zich uiterst realistisch over de
romp.

Cities

Om de 37.000 luchthavens die in MFS zitten compleet
te maken hebben de ontwikkelaars een niet verder
gespecificeerd aantal 3D cities toegevoegd. Deze zijn
vrij uitgespreid over de gehele wereld, waarbij men
zich voornamelijk heeft geconcentreerd op die belang-
rijke steden die bij iedereen bekend zijn. En als het gaat
om authenticiteit kan ik alleen maar vergelijkingen ma-
ken bij die steden waar ik ook echt geweest ben: Lon-
den, Parijs, Rome, Venetië, Barcelona en San Diego zijn
er een paar waar ik tot nu toe naar heb gekeken en die
zijn eenvoudigweg spectaculair. Ook hier is de louter
massale hoeveelheid gegevens die je krijgt voorge-
schoteld buitengewoon zoals je op de bijgaande
screenshots kunt zien.

De eerste vluchten

Mijn eerste vluchten waren een aaneenschakeling van
ontzag en verwondering. Min of meer om persoonlijke
redenen besloot ik een trip te maken ‘down memory
lane’ en Parijs aan te doen, de hoofdstad van Frankrijk.
Niet alleen omdat ik er geweest ben maar een aantal
afleveringen terug beoordeelde ik een product van
VFR France dat de stad en de omliggende landelijke
streek tot in detail omvatte.

Mount Fuji, Japan, dag en nacht spectaculair.



Terwijl dat product, in FSX/P3D termen spectaculair
was is de MFS versie zelfs nog meer gedetailleerd. De
3D-vormgeving van alle belangrijke landmarks is ge-
woon fenomenaal; overal kan je de fijne details die de
architectonische elementen weergeven tegenkomen.

Een ander stuk vormgeving dat ik nog niet heb ge-
noemd is de weergave van water, dat realistische rim-
pelingen en reflecties heeft. En het wateroppervlak
wordt ook beroerd door atmosferische omstandighe-
den en dan in het bijzonder door de windsnelheid. Als
je de wind laat toenemen veranderen de rimpelingen
in golven en uiteindelijk in grote witgekamde aanzwel-
lende brekers. Dit effect is vanzelfsprekend duidelijker
aanwezig op grote wateroppervlakken en minder op
het water van rivieren en zo.

Nachtvliegen

Een andere element waardoor dit product een uitblin-
ker is vergeleken met zijn voorgangers is de omgeving
bij vliegen in de nachtelijke uren, dit heeft iets weg van
tovenarij. Ik geloof dat dit de eerste keer is dat realis-
tisch VFR-nachtvliegen in een simulator mogelijk is. En
zonder twijfel komt dit door de opbouw van het licht
dat de wegen door het landschap accuraat laat zien.
Dit gecombineerd met het licht van de steden en cities
leveren je de visuele aanknopingspunten om je positie
te kunnen herkennen. Op een maanverlichte nacht heb
je ook nog de reflecties van rivieren en meren om je te
helpen.

Andere ontwikkelaars

Ik vind het fijn te zien dat Microsoft zijn policy van een
open ontwikkeling heeft gecontinueerd zodat MFS
ook ondersteund zal worden door derde-partij ontwik-
kelaars die wij flight simmers goed kennen. Ik begrijp
dat dat zij nieuwe locale scenery zullen leveren zodat
de nog wat algemene scenery verder naar een hoger
plan gebracht kan worden. Maar nadat ik dat gezegd
heb, de default weergave is al zo goed dat ik mij kan

voorstellen dat veel gebruikers volkomen gelukkig zul-
len zijn met alleen maar hun eigen en herkenbare hoek-
je van de wereld te upgraden of eventueel een
aankomst op een wat verder afgelegen locatie toch
nog wat realistischer te maken. Dus als iemand een
ontwerp voor een stuk sceneryproduct voor MFS ont-
wikkelt zou het bijzonder eenvoudig zijn om die wat
standaard gebouwen in te ruilen voor wat realistischer
vertegenwoordigingen of je kunt ook wachten totdat
ORBX zover is dat zij een cityscape gaan aanbieden. En
in feite hebben zij dit al gedaan want twee van deze
cityscapes worden besproken in dit nummer van de PC
Pilot (London City en Innsbruck).

Prestaties

Als je al een flight sim verslaafde bent zal het systeem
dat je hebt staan zonder twijfel voldoen aan tamelijk
zware specificaties en zal het prima in staat zijn om
MFS te draaien. Als dit je eerste uitstapje is in dit genre
dan stel ik voor dat je je aan de specificaties zoals
opgegeven door Microsoft houdt. Mijn eigen specifica-
ties die bij dit artikel gevoegd zijn leverden een perfect
soepele uitvoering met de meeste schuiven helemaal
naar Ultra. Op geen enkel moment was er sprake van
plotseling opkomende scenery effecten zoals die nog
steeds voorgaande simulators plagen. Eigenlijk, op een
heldere dag kan je behoorlijk opmerkelijke details zien
zover het oog reikt.

Conclusie

Dit is zonder twijfel de meest substantiële stap voor-
waarts in de wereld van flight simulation ooit op zo-
veel verschillende niveaus. Het levert een volledig
opgaan in de gesimuleerde wereld zoals we dat nog
niet eerder hebben gezien speciaal als je denkt aan
VFR-vliegen. Nu de ontwikkeling verder gaat met regel-
matige updates, third-party add-ons en rapporten van-
uit de gemeenschap, geloof ik erin dat Microsoft Flight
Simulator het product zal zijn waarop wij hebben zit-
ten wachten. En ik ben helemaal eerlijk, dit is een ont-

wikkeling die niet had gedacht nog mee te maken in
mijn leven.

Joe Lavery



In het decembernummer hadden we de laatste
aflevering over de BAe146/Avro 70, 80 enz.
van Quality Wings. Just Flight is intussen ge-
komen met een eigen versie geschikt voor de
laatste P3Ds, 2,6GB groot dus een stevige add-
on. Het ziet er allemaal gelikt uit. Ik had een
paar plaatjes beloofd. Ga even naar:
https://www.justflight.com/product/146-pro-
fessional-p3d

Just Flight Bae146 / Avro
70, enz.

https://www.justflight.com/product/146-professional-p3d
https://www.justflight.com/product/146-professional-p3d
https://www.justflight.com/product/146-professional-p3d




Een aardige illustratie welke kant het DESKTOP-
vliegen op gaat? Deze candid camera foto is ge-
maakt door en bij Cor de Rijke.
Grote curved screens hebben toekomst. Het beeld
blijft intact aan de zijdelingse randen dus
een vrijwel perfect 'om je heen kijken' gevoel.
Bijkomend voordeel dat je van het gedoe met drie
losse monitoren verlost bent. De opstelling op
de foto gaat nog verbeterd worden door het
scherm iets hoger en dichterbij te plaatsen. De
cockpit is door Cor zelf gemaakt. 2020 met lekker
geluid er bij en zo werd het vanzelf al later
en later.. (aldus Ron Konings).

Maar, dan zeg ik ‘gedoe met drie losse monitoren’,
daar ben je dan van verlost. Oké ik kan mij voor-
stellen dat dat een hele opluchting is, want het is
nu simpel geworden: je koopt een curved screen
en laat dat per pakketpost thuis bezorgen (nog de
volgende dag), je sluit het aan en daarna voilà.
Wat kosten die schermen tegenwoordig? We we-
ten wel al dat de prijzen snel zakken want ze zijn in
trek. Die prijzen variëren sterk, want er zit nogal
verschil in. Verschil in formaten. En doordat ikzelf
de ontwikkelingen van ‘het brede scherm’ van het
begin heb meegemaakt kan ik wel een gefundeerd
advies geven. Ik heb vroeger thuis een opstelling

gemaakt van drie schermen naast elkaar voor de
flightsim zelf plus een scherm daarboven voor de
kaarten enz. Toen ik dat in elkaar had gezet waren
er nog geen verbrede en gebogen schermen dus



was het behoorlijk slim om gewoon drie schermen
1920 x 1080 nauw sluitend naast elkaar te zetten.
En ik was niet de enige. De jongere generatie (zie

de foto van Ron Konings) heeft het makkelijker.
Plug and Play! Maar hoe liggen de prijzen? Ik ben
zo brutaal geweest om een stukje over te nemen
uit Computer Idee nr 1, 8-22 december 2020 waar-
in een klein overzicht staat van de top 5 monitors
voor gaming en dat zie je hier. En er staan in dit
nummer nog veel meer interessante dingen: AMD
ligt mijlenver voor, of anders gezegd, weg met In-
tel. En het efficiënt downloaden van video’s, een
beoordeling van de nieuwe kaart van Nvidia, de
RTX 3080 (nog moeilijk verkrijgbaar?). En dan laat
ik even de advertentie van de SANDBERG Com-
mander Gaming Chair buiten beschouwing want
dit is van een handelaar en niet van de redactie.
Computer Idee is lekker goedkoop en een beetje
simpel gehouden en het was dus prima geschikt
voor mij in de beginperiode.

Die beeldschermen hiernaast en ik praat natuurlijk
voor mijzelf geven ook weer wat je niet moet ne-
men. Kijk, 1920 x 1080 als enkel scherm telt niet
meer mee. Waarom staat die in het lijstje? Omdat
ie verkocht wordt. Is niet te begrijpen. Met de eer-
ste uit de rij zit je vrij goed. 3840 x 2160. De breed-
te is twee maal je ouderwetse scherm en de
hoogte is ook een stukje beter. Een interessant
scherm. Maar ik heb drie schermen naast elkaar
met een gezamenlijke resolutie van 5760 x 1080.
En die 1080 van mij zit me niet lekker, maar de
prijs van schermen bepaalde dat indertijd. De prijs
was, zeg maar, 3 x 150 = 450 euro. Het vierde
scherm in de rij zou interessant zijn indien de
hoogte niet 1080 zou zijn. Als je dan toch gaat voor
een duur scherm en het is je gelukt om anderen
thuis die ook nog iets te zeggen hebben,  te over-
tuigen van de noodzaak van een duur gebogen
scherm, dan zou ik gaan voor 3840 (2 x de breedte

van een ouderwets scherm en) x 1440 (dus een
stuk hoger dan 1080). Dan zie je gewoon meer van
de wolkenlucht boven je en dat wordt met de nieu-
we FlightSim van Microsoft best wel een ding. En
mocht je het nu helemaal voor het zeggen hebben

thuis, ik ga ervan uit dat je partner gewoon van je
houdt, dan is wellicht de volgende  (iets anders in
deze categorie) interessant: Samsung C49RG90,
Ecran PC Gaming incurvé, UltraLarge, Dalle VA 49",
Résolution 5K (5120 x 1440), 120 Hz. Dan zit je op
een breedte van 5120 en dat begint de breedte
van 5760 te naderen. Kosten: 965 euro (Amazon
23-1-21) en gratis bezorgd. Ik heb geen ervaring en
ook geen oordeel hier, ik wil alleen maar een indi-
catie geven.

Maar stap voor stap ga ik je naar een andere con-
clusie leiden, want Ron heeft het mis in zijn eerste
conclusie: het beeld blijft intact aan de zijdelingse
randen dus een vrijwel perfect 'om je heen kijken'
gevoel. Dat zegt Ron. Eh, ja, en daar gaat het om.
Zolang je niet te veel van de beelden aan de zijkant
laat zien heb je geen last van storende vertekening.
Perspectivische vertekening. En een schermbreed-
te van 5760 pixels is voor de meeste van ons, nogal
wennen. ‘Wennen aan’, ja bijvoorbeeld wennen
aan een lock down, is al moeilijk! Wennen aan per-
spectivische vertekening aan de randen van je



beeld, is ook moeilijk! Nou ja niet voor mensen die
regelmatig met groothoeklenzen hebben gewerkt.
Ik heb al eerder drie artikelen samengesteld over
drie schermen naast elkaar en die kan je downloa-
den:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/
dat is de archiefpagina van onze Notam en in de
middelste kolom vind je drie artikelen ‘Drie scher-
men’ nr. 1, 2 en 3. Die moet je hebben.
Het menselijk oog zou je kunnen vergelijken met
een lens. Maar achter die lens zitten ook nog  her-
senen die welbewust het beeld van die lens kun-
nen veranderen en het is niet zo dat mensen met
een goed stel hersenen beter kijken dan dommeri-
ken. Want wat gebeurt er in dat brein van ons?
Wat gebeurt er met dat beeld dat via de ooglens
geprojecteerd staat op het netvlies. Ten eerste
draaien de hersenen het beeld dat wordt doorge-
seind weer 180° om want het beeld staat onderste-
boven op het netvlies. Maar daarna gaan de
hersenen ook selectief te werk: ze schrappen wat
onbelangrijk is en versterken juist wat essentieel is.
Essentieel is een kleiner gezichtsveld recht vooruit.
Recht vooruit van het oog. Als het oog naar rechts
draait, draait dat kleinere gezichtsveld ook mee.
Daar wordt maximale scherpte doorgevoerd en
ook wordt een juiste perspectivische constructie

gemaakt (populair gezegd, de verticale lijnen wor-
den rechtgezet. Nou ja, niet helemaal. Als je pal
aan de voet van een toren gaat staan en dan om-
hoog kijkt niet dus. Trouwens je moet alles wat ik
hierover schrijf niet te strikt nemen). Dus als de
verticale lijnen van een toren, iets verderaf die
naar boven toe naar elkaar toegaan door de came-
ra (het oog) nogal wijkend naar de hersenen wor-
den gestuurd, dan worden die gecorrigeerd. Die
worden rechter gezet. Onze hersenen kunnen dat.
Een camera kan dat niet. En als je werkt met slecht
één projector thuis op een een groot halfrond
scherm dan lukt dat ook niet. Als je drie projectors
hebt, één recht vooruit, één bijvoorbeeld 45° naar
links en de derde 45° naar rechts dan wordt het
meteen een stuk beter met die vertekening. En als
wij zes ogen zouden hebben die hetzelfde werken
als die drie projectoren zou de vertekening ook
veel correcter zijn. Maar wij mensen hebben dat
niet nodig want de hersenen stuffen gewoon die
vertekening verder aan de zijkant uit. Die wordt
niet bewust geregistreerd. Wat niet wil zeggen dat
wij zijwaarts niets zien. Wij kunnen tot ver zij-
waarts zien en dat is maar goed ook want het ge-
vaar loert om een hoekje, niet waar? Als wij
zijwaarts iets zien gebeuren draaien wij ons hoofd
en de ogen waardoor het beeld in het perspecti-

visch correcte deel komt te liggen. Zou fijn zijn als
de flight simulator een dergelijke voorziening inge-
bouwd zou hebben, ik bedoel hersenen. Of als de
flight simulator met drie camera’s zou werken. He-
laas! Dus als ik mijn beeld echt breed wil hebben
om ook zijwaarts zoveel mogelijk te zien kom ik te-
recht in drie schermen met een breedte van 1920 x
3 = 5760 en dan heb ik aan de zijkanten een formi-
dabele vertekening. Op het plaatje hierboven,
vooral aan de rechterkant is dat goed te zien. Dat
witte ‘ding’ is de rechter motorgondel. H’m ziet er
gek uit. Maar als ik het beeld rechts nu laat ophou-
den pal aan de rechterkant van het instrumenten-
paneel dan wordt het een stuk dragelijker. Nou
dan doen we dat ook maar links. En je kunt ook
nog veel verbeteren door te experimenteren met
het punt waar je ogen zich bevinden: meer naar
voren, meer naar achteren, maar dat is lastig te
realiseren zonder een cameraprogramma (EZdok,
Opus FSI en nog een nieuwere) en daarom doen
curved screens die twee maal de breedte hebben
van het ouderwetse 1920 (3840) het goed en als
dan ook de hoogte bijvoorbeeld vergroot is naar
1440, dan heb je een heel fraai stuk gereedschap.
En toch. En toch kan je dan zijwaarts minder ver
kijken. Je hebt minder een beeld rondom. De prij-
zen van gebogen schermen met een resolutie van

https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


3840 x 1440 beginnen interessant te worden maar
zijn nog steeds een stuk prijziger dan drie losse
schermen. Die drie losse schermen vragen wel wat
van de grafische kaart.: 5760 x 1080 =  6.220.800.
Een scherm van 3840 x 1440 = 5.529.600 pixels. Ik
heb de drie schermen naast elkaar gezet op een
Nvidia 970 en het scherm erboven voor de kaarten,
enz. op een tweede grafische kaart. Met die drie
schermen op de 970 zit ik zo ongeveer aan m’n
max. (P3D).
Kortom, het wordt tijd dat ik overstap naar een
nieuw scherm, b.v. de Samsung Odyssey met 5120
x 1440 = 7.372.800 pixels dat is dus meer dan mijn
drie schermen maar dat komt doordat dit scherm
1440 hoog is i.p.v. 1080. De prijs? Valt toch best
mee! En je zit nu al in de buurt van 5K (wat dat ook
betekenen mag) dus dan ook maar een nieuwe
grafische kaart, b.v. de RTX 3080 (800 euro, dacht

ik) dan natuurlijk een nieuw moederbord, enz, enz.
En dan heb ik een prachtmachine maar nog niet
een breedte van 5760 pixels, dus nog niet een echt
mooi beeld rondom zoals Ron Konings dat heeft
thuis in zijn flight simulator die een beeld geeft
over 180° (drie projectors).
Dus ja, hebben de curved screens de toekomst? Ja,
zeker weten, de prijs voor de echt interessante
schermen moet nog zakken. Er zijn veel voordelige
schermen te krijgen met een breedte van ongeveer
anderhalf maal de breedte van de oude 1920, die
zitten zo rond de 2560, 2570 pixels. Ik vind ze voor
de flight simulator niet interessant. Niet breed ge-
noeg. En dan nog iets over de bezel-correctie bij
drie losse schermen. Het plaatje hier rechts laat
zien wat het probleem is: het verspringen van het
beeld. Je kunt het zo bijstellen dat schuine lijnen
weer in elkaars verlengde komen te liggen bij

meerdere schermen naast elkaar. Maar… dan snij
je een stukje uit je beeld weg. Tenminste, er ver-
dwijnt een stukje beeld achter de dubbele rand
van de schermen. En laat daar nu net een belang-
rijke schakelaar zitten. Ik gebruik geen bezel-cor-
rectie meer en ik ben er aan gewend inmiddels.
Maar niets houd je tegen om ook eens te kijken
naar een video van Squirrel: https://www.youtube.
com/watch?v=8BNftyf9HL0  waarin hij de twee
mogelijkheden naast elkaar zet, dus drie schermen
tegenover de ultra wide XG49VQ. Misschien is het
toch een budgettaire kwestie. En tip van Wil:
https://tweakers.net/nieuws/176320/dell-
introduceert-eerste-gebogen-40-inch-monitor-
met-resolutie-van-5120x2160-pixels.html?Utm
source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=twk_nieuwsbrief
Erik
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Z E N I T H  C H  7 5 0
EEN BOUWDOOS
Helaas een bouwdoos voor een
vliegtuig op ware grootte, waarmee
je ook echt vliegen kan. Ik zou het
eerlijker vinden indien zulke fabri-

kanten ook een versie zouden ma-
ken in schaal 1 : 10, zodat wij
minder vermogenden ook zo een
kist zouden kunnen bouwen. Want

bouwen, daar gaat het om. Nu moe-
ten we ons behelpen met de flight
simulator.



In Notam 217 (https://flightsim
zeeland.files.wordpress.com/2015/
06/notam-161020-217.pdf) heb ik
de Wittman Tailwind besproken,
dat was ook zo een geinig bouwdo-
zenvliegtuig. De Zenith 750 is ook
leuk toestel, ontworpen door Chris
Heintz, een in Zwitserland afgestu-
deerde aeronautical engineer die
o.a gewerkt heeft aan de Concorde
en die later chief engineer bij Robin
Frankrijk werd. Hij emigreerde naar
Noord Amerika en bouwde zijn ei-
gen privé vliegtuig dat hij Zenith
noemde. Hij zette zijn eigen bedrijf
op en ontwierp meer dan twaalf

nieuwe vliegtuigen allemaal geba-
seerd op het idee dat ze geleverd
moesten kunnen worden als kit. En
omdat hij het niet kan laten zijn on-
vermoeibare enthousiasme op an-
deren over te brengen schreef hij
ook nog het boek ‘Flying on your

own wings’
(Amazon,.com,
Bol.com). Jammer
genoeg bestaat
de Zenith nog
niet voor de nieu-
we flight simula-
tor van Microsoft,
dacht ik, maar
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wie weet. Het is in elk geval een
leuk en modernig vliegtuigje met
originele oplossingen voor o.a. de
instrumenten als een glass cockpit
op een enkel apart scherm dat ge-
monteerd wordt op een beugel.

Maar er zijn vele andere mogelijk-
heden.
https://www.youtube.com/watch?
v=VaO6S4S45MM

Erik.
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Een foto gemaakt door Fred Menge (trouwe
Notamlezer). De standaard 172 in de MSFS
2020. Courchevel. Ziet er toch perfect uit?



Mil Mi-24 ?


