
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.word
press.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@zeelandnet.nl

Back to Basics
Night Flying Serie 3 les 2.
Vertaling van de tweede les
uit deze nieuwe serie van
Peter Stark van PC Pilot.

Platte navigatie
Dat is waarmee het allemaal
begon

Een breedbeeldcockpit van
André Portier. Dat wordt de
toekomst: de brede schermen.

Notam 266  maart 2021hcc zeeland!

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

Een nieuwe liefde:
de X-Cub

Je krijgt ‘m als een pakketje
thuisgestuurd.

X-Cub van CubCrafters

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


En zo krijg je ‘m thuisgestuurd, als pakketje Dit is een opname gemaakt in MSFS2020

Een nieuwe liefde: de X-Cub



CubCrafters is een vliegtuigfabrikant met zijn basis in
Yakima, Washington State, gestart in 1980 om onder-
delen en toegevoegde type certificate (STC) verande-
ringen te maken voor de Piper PA-18 Super Cub. Hun
type CC18-180 Top Cub kreeg een Federal Aviation Ad-
ministration certificat 16 december 2004 en bleef in
productie tot februari 2017.

Bij CubCrafters bleef men dromen van een Cub die
verder kon vliegen, sneller kon vliegen en een groter
gewicht kon vervoeren dan tot dan toe het geval was.
Met de ontwikkeling van de CC18-180 had men zo veel
ervaring opgedaan met moderne materialen en com-
puter-aided ontwerpen dat men vond goed toegerust
te zijn om dit soort verheven doelstellingen te realise-
ren. Ze begonnen zo aan een 6-jarige reis en kwamen
onderweg vele horden tegen en één daarvan is de ui-
terst strikte en bijzonder uitdagende alsmaar weer te-
rugkerende Part 23 Certification zoals die er nu uitziet.
Tegemoetkomen aan alle Part 23 Certification-eisen
verzekerde de bouwer ervan dat dit de veiligste en

sterkste Cub zou worden die ooit werd gebouwd. On-
derweg deden zij ook vele ontdekkingen en één daar-
van is de ontwikkeling van een nieuwe aileron met
een nieuwe push rod control (zeg maar een duw-
stang besturing) die heeft bewezen effectiever te zijn
dan de optelsom van de twee losse onderdelen vroe-
ger (waarschijnlijk wordt een soort
balans(roer)systeem bedoeld waarvan het idee al zo
oud is als de wereld, ach geeft niet, vert.). Al deze ver-
anderingen zijn van zichzelf al superbe maar tezamen
leveren zij een vliegervaring waarmee je als piloot be-
slist kennis gemaakt moet hebben.

En de rest van de engelse tekst is dusdanig in superla-
tieven vervat dat het niet meer in normaal Nederlands
te vertalen is. Maar … de specificaties van de X-Cub
liegen er toch niet om als je het vergelijkt met de ou-
dere Cubs. MSFS heeft de X-Cub in de standaard editie
gezet. Ga ook naar http://cubcrafters.com/xcub .

Erik

Piper PA-18 Super Cub

http://cubcrafters.com/xcub


Binnenverlichting

In onze vorige aflevering sloten we af
met een uiteenzetting over het aanpas-
sen aan het donker, als piloten hun ogen
de tijd moeten geven zich aan te passen
aan de lagere niveaus van het licht ge-
durende de nacht. Nadat we dat met
succes hebben gedaan willen we niet in
een vliegtuig springen en dan het dome-
licht (de hoofdverlichting, algemene ver-
lichting) aanzetten waardoor we die
gewenning aan het donker weer kwijt
zijn. Daarom maken veel lichte vliegtui-
gen gebruik van rood gefilterd licht om
de cabine en de klokken te verlichten
omdat het menselijk ook niet erg gevoe-
lig is voor rood licht en gaat het niet
onze nachtvisie in de war schoppen.
Maar, het aantal paneelsamenstellingen
met een gedimde groene nachtverlich-
ting is groeiende. Technisch gezien is

groen licht veel minder vriendelijk voor
onze nachtvisie, maar als de intensiteit
laag wordt gehouden is het verschil ver-
waarloosbaar en het groene licht heeft
een paar kleine voordelen. Om een
voorbeeld te noemen, met rood licht aan
klagen veel piloten dat zij niet gemakke-
lijk informatie op luchtvaartkaarten ge-
drukt in rode inkt kunnen lezen. Omdat
rode inkt vaak wordt gereserveerd voor
waarschuwingen is het denkbaar dat
hier gevaarlijke situaties uit voort kun-
nen komen. Dus als piloot zul je beide
soorten verlichting tegenkomen, je moet
het je realiseren als je ze tegenkomt
met hun aanwezige tekortkomingen. De
afbeelding hier middenboven laat een
modernere add-on zien met een perfec-
te balans tussen variabel (meer doelen)
klok (beeldscherm) paneel en achter-
grondverlichting voor de schakelpanelen
voor vliegen ‘s nachts en de lezers zullen

zeker meer plezier beleven aan hun vlie-
gen nadat het donker wordt met zo een
goed gemaakt en goed doordacht pro-
duct.

Gezien worden

Ik ben er zeker van dat de meeste le-
zers al de verlichting aan de buitenkant,
de navigatieverlichting en de roterende
bakenverlichting, van het vliegtuig ken-
nen. Maar weet je ook dat je deze lich-
ten kan gebruiken om te herkennen in
welke richting een vliegtuig vliegt of dat
het beweegt op de grond? De plaatsing
en het juiste gebruik van de buitenlam-
pen wordt vaak toegelicht in handlei-
dingen van luchtvaartautoriteiten en zo,
maar het is de moeite waard om de fun-
damenten hiervan weer eens samen te
vatten omdat het leren van deze regels
een nachtpiloot een behoorlijke hoeveel-

Back to Basics
Night Flying
Serie 3 Les 2

Nu we een afspraak hebben ge-
maakt wat we onder nacht verstaan
en we gezien hebben hoe sommige
menselijke zintuigen een niet voor-
bereide piloot op het verkeerde
been kunnen zetten, gaan we kijken
naar de verlichting van vliegtuigen
en van vliegvelden zodat dat gesne-
den koek voor ons wordt.

Ook in flight simulation geeft een kwalitatief goede variabele verlichting
van paneel en klokken een grotere tevredenheid.

Oefening 1 zorgt er zeker voor dat je de naviga-
tielichten van een vliegtuig begrijpt. Rode rote-
rende bakens en witte flitsende strobe lichten
zitten in de categorie kijk naar mij ik ben hier!



heid informatie kan verstrekken die de
vlucht veiliger maakt.
De navigatielichten worden geplaatst op
de uiteinden van de vleugels met de
bakboordvleugel (liinkervleugel) voor-
zien van een rood licht terwijl aan stuur-

boord (rechts) het navigatielicht groen
is. Een ezelsbruggetje is bijvoorbeeld
vanuit de politiek gedacht: links is rood.
En bakboord is links en stuurboord is
rechts maar dat weet natuurlijk ieder-
een. Als je beter kijkt naar een vliegtuig
‘s nachts zie je ook een derde navigatie-
licht op de staart van het vliegtuig - een
wit navigatielicht.
De hoek waarbij je elk van de navigatie-
lichten kunt zien is nauwkeurig bepaald
zodat de kijker in staat is om te bepalen
in welke richting het vliegtuig vliegt door
eenvoudigweg te observeren en te inter-
preteren wat hij ziet. Bijvoorbeeld de
afbeeldingen op de vorige pagina van de
drie Cessna’s onder elkaar, daar zie je
een rij van de verschillende zichtbare
navigatielichten. Je zou moeten kunnen
herkennen dat het bovenste vliegtuig
direct op je af komt, ook al zouden al-
leen de lichten zichtbaar zijn.

Een oefening

Start de flight simulator ergens in de
buurt van een afgelegen vliegveld op
een donkere nacht met geen maan. Met
je battery master en navigatielichten
aan, ga naar een view buiten het vlieg-

tuig en ga in de slew modus een paar
duizend voet omhoog (X-Plane piloten
kunnen de freeware X-Slew plugin ge-
bruiken). Draai dan de view rond het
vliegtuig op verschillende zoomfactors
met je ogen gesloten. Stop dan op een
willekeurig moment, open je ogen en en
kijk naar de positie van de navigatielich-
ten. Door gebruik te maken van de drie
genoemde plaatjes probeer je nu de
relatieve stand van het vliegtuig te be-
palen gerekend vanuit je eigen positie
en de richting waarin het vliegt. Herhaal
deze oefening totdat je dit naar tevre-
denheid correct en consistent kunt doen.
Het roterende baken is een ander vlieg-
tuig-buitenlicht dat de meeste piloten
goed kennen. Het is een eenvoudig flit-
send rood licht met als doel de aandacht
van de kijker te trekken. Je ziet ‘m in
het onderste plaatje. Het wil zeggen:
kijk uit hier ben ik en ik heb mijn motor
aan dus ik beweeg door de lucht. Het
baken is geplaatst op een opvallende
plek zoals op de top van het staartvlak
of op de boven’rug’ van de romp terwijl
bij grotere vliegtuigen vaak nog een
tweede is gemonteerd op de buik van de
romp. Alle vliegtuiugen die zijn uitgerust

met roterende bakens moeten die altijd
aan hebben staan als zij bewegen of de
motoren aan hebben - ook bij daglicht.
Strobe lichten zijn bijzonder helder fla-
shing witte lichten die ook in de catego-
rie ‘kijk naar mij’ thuishoren (het
onderste plaatje van de vier). Ze zijn
gewoonlijk gemonteerd op de vleugel-
tips en bij sommige grotere vliegtuigen
is ook nog een strobe zichtbaar op de
buik van het vliegtuig. Terwijl roterende
bakens bij uitstek aangezet worden als
het vliegtuig under power is worden sto-
bes wat meer met restricties gebruikt.
Het speciale scenario is dat ze alleen
aangezet worden als het vliegtuig de
baan opdraait voor de take-off, tijdens
de klim, afdaling en landing. Ze worden
meestal niet gebruikt tijdens de cruise,
behalve in een gebied van hoge ver-
keersintensiteit en meestal ook niet op
de taxiways en platformen. De belang-
rijkste logica hierachter is dat ze zo ver-
blindend en overheersend zijn dat ze
eerder een niet gewenste afleiding creë-
ren dicht in de buurt van andere piloten.
Er worden geen prijzen uitgeloofd voor
het gebruik van taxilichten (hier links op
de pagina) maar er is wel een netjes en

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pi-
lot series over de grondbeginse-
len van het vliegen. In de
tussentijd is er veel, veel verbe-
terd 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 ho-
ge kwaliteit. Dit is de vertaling
van les 2 van serie 3.

Erik



correct gebruik verbonden aan deze lich-
ten! Ze worden gewoonlijk aangezet bij
het taxiën, take-off en landing. De
meeste piloten houden rekening met de
buren door ze uit te zetten als zij in-
draaien naar de lijn van hun parkeerpo-
sitie zodat ze niet de piloten en de
grondploeg in de buurt verblinden. Het
is ook een normaal gebruik de taxilich-
ten uit te schakelen als ATC vraagt om
halt te houden op een taxiway zodat
andere piloten kunnen zien dat het
vliegtuig waarmee ze eventueel in con-
flict konden komen gestopt is.
Landingslichten zijn bijzonder helder (de
afbeelding hiernaast) ook op een kleiner
GA-toestel en het gebruik ervan is be-
perkt tot het moment dat je de baan
opdraait en tijdens take-offs en landin-
gen. Vaak kom je ook voorschriften te-
gen van ATC om de landingslichten aan
te zetten beneden bepaalde hoogtes in
gebieden met hoge verkeersdichtheid of
zelfs ook tijdens het daglicht wanneer je
lichte vliegtuigen ‘lanes of entry’ over-
steekt bij belangrijjke vliegvelden. Ze
moeten zeker weten niet gebruikt wor-
den op de grond als je eenmaal de run-
way hebt verlaten.

Verlichting van vliegvelden

We moeten nu weer even ons geheugen
opfrissen over de lichten op vliegvelden.
Terwijl een landelijk veld met een
3.500ft airstrip andere lichten heeft dan
een 10.000ft landingsbaan van een in-
ternational airport zullen ze toch ge-
meenschappelijke voorzieningen heb-
ben. In het algemeen kunnen we de
verlichting van luchthavens onderverde-
len in drie ruim genomen begrippen:
platform/voorzieningen, taxiways en
runways.
Platforms worden niet altijd verlicht door
schijnwerpers, dus daarom zijn de ran-
den van platforms meestal afgebakend
met lage intensiteit blauwe lichten.
Doordat ze low-intensity zijn, zijn ze
lang niet altijd zichtbaar vanuit de lucht

maar zijn ze opvallend genoeg als je op
de grond staat om zorgvuldige piloten
op daarvoor ingerichte plekken halt te
laten houden om niet platforms te verla-
ten of zich te begeven in verborgen ge-
varen (yeah yeah, vert.).
Taxiways verllichting komt meestal voor
in een of twee configuraties. General

aviation piloten zullen vaak dezelfde
blauwe platformlichten tegenkomen als
worden gebruikt om de randen van alle
taxiways te markeren. Het is natuurlijk
aan de piloot om ervoor te zorgen dat zij
binnen de taxiways taxiën en met be-
hulp van de taxilichten meestal aan ge-
zet om de geschilderde centreline goed

te kunnen volgen (eigenlijk dus netjes
binnen de lijntjes kleuren, vert.). De
tweede meest voorkomende zijn de
groene centre line lichten. Hier worden
groene lage intensiteit lichten gebruikt
om de centre line van de taxiways aan
te geven. Door met je neuswiel de groe-
ne lichten te volgen zou je veilig binnen
de grenzen van de taxiways moeten
blijven, tenminste als je vliegtuig niet de
door publicatie aangegeven grootte
overschrijdt. Op grotere luchthavens, op
sommige general aviation velden of
waar ingewikkelde taxiway patronen
bestaan, kan je ook beide soorten van
taxiway verlichting tegenkomen.
Verlichting van de landingsbanen is ook
niet helemaal consistent over de gehele
wereld, dus we gaan ons richten op de
meest voor komende vormen.
De meest voor de hand liggende runway
verlichting is witte lichten aan de randen
(zie linksboven). Ze geven de omvang
van de totale baanlengte aan en zijn
geplaatst met regelmatige tussenruim-
ten die niet groter zijn dan 200ft. Ja, dat
is correct, sommige banen hebben lich-
ten op intervallen die net weer even an-
ders zijn en die kunnen piloten die zich
niet goed hebben voorbereid op het ver-
keerde been zetten als het gaat om de
lengte van de baan. Het is ook een ge-
woonte om gele lichten langs de randen

Goed ontworpen landings-
lichten maakt vliegen een-
voudiger en veiliger.

Groene verlichting op de centerlijn van de
taxiways komt veel voor maar moet niet
verward worden met het blauwe licht voor
randen.

Niet veel vliegvelden bieden
de luxe van helder verlichte
platforms. Dus piloten moe-
ten weten hoe ze in het don-
ker moeten manoeuvreren.



Ook de landingsbanen hebben ver-
lichting met specifieke kleuren om
vliegeniers te helpen bij het zich
blijven oriënteren.

te zien langs de laatste 2.000ft van de
runway, indien de runway is voorzien
van een instrument approach, om de
vliegenier te waarschuwen dat het einde
nadert.
Veel banen kunnen ook nog voorzien
zijn van lichten op de drempel om het
startpunt en het einde van de baan aan
te geven. Tamelijk logisch is het start-
punt van de baan met groene lichten
aangegeven op het approach uiteinde
terwijl rode lampen het verre einde van
de runway aangeven.

De volgende keer

Zelfs met een goed begrip van vlieg-
veld- en vliegtuigverlichting, betekent
het ontbreken van vele andere visuele
aanknopingspunten dat piloten om moe-
ten kunnen gaan met misleidingen van
de zintuigen. In de volgende aflevering
gaan we een aantal hiervan nader bekij-
ken en wat we eraan kunnen doen om
hun invloed tot een minimum te beper-
ken.

Nachtvliegen is niet alleen maar totaal don-
kere hemel met sterren - je komt in een ge-
heel nieuwe beleving van het vliegen.



Platte navigatie
Dat is waarmee het allemaal begon

Astro navigatie
Dat is wat erbij kwam en wat we niet
gaan behandelen

GPS
Dat is waarmee we altijd werken dus
is GPS overbekend voor ons en hoe-
ven we dat niet te behandelen

Meridianen

Parallellen



Op de afbeelding rechtsboven op de vorige pagi-
na zie je dat, indien wij ons op plaats  - P -  bevin-
den onze positie kan worden aangegeven als 60°
west (westelijk van de nulmeridiaan over Green-
wich). Dat is de lengte en we noemen dit wester-
lengte. Onze breedte is 50° ten noorden van de
evenaar en we zitten dus op 50° noorderbreedte.
De meridianen geven de lengte aan, de parallel-
len de breedte.

En je ziet rechtsboven op deze pagina ook een
paar machtig interessante dingen namelijk de
draaiing van de aarde om zijn as, om de zon en de
helling van de aardas. En die drie zaken bepalen
een heleboel verschijnselen  waar wij dagelijks
mee leven.

Ten eerste: de draaiing van de aarde om zijn as.
Die gaat rechtsom als je het van onderen bekijkt
of linksom als je het vanaf de noordpool bekijkt.

En dat houdt in dat de zon opkomt in
het oosten. Dus in Japan is het eerder
licht dan bij ons. Kijk even naar de oran-
je dubbele pijl linksboven en laat dat
een moment tot je doordringen en stel
je de draaiing van de aarde even voor.
Dan wordt je het ontstaan van de sei-
zoenen ook wat duidelijker. Is dit al plat-
te navigatie? Nou nee, maar het is toch
wel beter dat je dit soort basisdingen
weet. Trouwens de meesten van ons
kennen dit natuurlijk.

We weten nu als we op plaats  - P -  zit-
ten waar we dat precies kunnen aange-
ven op de aardbol met een lengte- en
een breedtenotatie. Waar we naar toe
willen, daarvan kennen we ook de leng-
te en de breedte, die zetten we ook op
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de wereldbol en dan trekken we een lijn daartus-
sen en die kunnen we vliegen. Zo simpel is dat.
H’m, is een beetje onhandig zo. Want een com-
plete wereldbol meeslepen op onze avontuurlijke
reis kan misschien ontmoedigend werken. We
kunnen natuurlijk een hulpje meenemen die

trouw is en het sjouwwerk voor ons doet en de
wereldbol op zijn rug meeneemt, maar zijn er
geen makkelijker manieren?

Jawel, die zijn er: kaarten en met name lucht-
vaartkaarten. Daartoe moeten wij wel even die
wereldbol plat slaan en daarvan zie je hierboven
het resultaat. En dat werkt eigenlijk niet want er
vallen grote stukken tussenuit net als met een ei
dat je platslaat. Niet correct. En met correct be-
doel ik dat vooral de afstanden ook blijven klop-
pen. En nog wel wat meer dat moet blijven
kloppen.

Gerard de Kremer uit Ru-
pelmonde (Oost-Vlaande-
ren aan de Schelde), die
zichzelf als wetenschap-
per Gerardus Mercator
noemde (een kremer is
een kramer oftewel koop-
man en een mercator is
ook een koopman) ont-
wikkelde rond 1569, na-

dat hij was uitgeweken naar Duisburg,  een
oplossing hiervoor, je zou kunnen zeggen een ei
van Columbus, en dat noemen we nu de Merca-

torprojectie die veel in de cartografie wordt ge-
bruikt (tegenwoordig in modernere afgeleide
vormen). We maken gewoon een cilindrische af-
wikkeling van de aardbol en dan hebben we de
aarde in een plat vlak. Dat zie je hierboven.

Je plaatst in de globe precies in het midden een
lampje en om de globe wikkel je een transparant
papier waardoor je een cilinder krijgt. Nu kan je
door het tranparante papier heen elk punt op



aarde zien en dus overbrengen op de buitenkant
van de cilinder. Of Mercator dat allemaal zo ge-
daan heeft weet ik niet. Sowieso het zitten spe-
len met wereldbollen viel in die tijd niet in goede
aarde bij meer behoudende kerkvorsten vooral in
het zuiden van Europa. De kaart was voorzien
van parallel lopende meridianen (die lopen op de
wereldbol naar elkaar toe).

Maar er zat toch nog wel een ander probleempje
aan deze projectie en dat kan je hieronder goed

zien. Je ziet dat door de projectie vanuit het mid-
den van de globe de afstand tussen de parallellen
(je weet wel: de evenaar en de daaraan parallel
lopende breedtegraden) verder uit elkaar komen
te liggen naarmate je meer de noordpool en de
zuidpool nadert. Voor navigatie heeft het feit dat
parallellen en meridianen haaks op elkaar blijven
staan grote voordelen als je de koers wilt uitzet-
ten. De hoek met de meridianen, dus je heading
op je kompas blijft gelijk. Dat ze verder uit elkaar
komen te liggen, die parallellen, houdt ook in dat
één zeemijl bij de evenaar niet even groot is als
één zeemijl veel verder naar het noorden of het
zuiden. En daar had Mercator het volgende op
gevonden: Als je een afstand in de kaart wilt zet-
ten moet je die afstand overnemen uit de randde-
len van de kaart op de gelijke breedte als waar je
je bevindt. Hè wat? Nee, rustig, het is simpel.
Aan de kant van kaart staat een schaalverdeling

en die is van een verbluffende logica. Een (inter-
nationale) zeemijl (Engels: international nautical
mile, afgekort NM of nmi) is een lengtemaat die
gelijk is aan precies 1852 meter. Een zeemijl is dus
langer dan een (Engelse of statute) mijl (1609,344
meter). De zeemijl kan opgedeeld worden in tien
stukken van 185,2 meter, kabellengtes genaamd.
De zeemijl wordt als eenheid van afstand ge-
bruikt in de zeevaart en de gemotoriseerde lucht-
vaart. Ook de afgeleide snelheidsmaat knoop
(zeemijl per uur) wordt hier veel gebruikt. De En-
gelse wiskundige Richard Norwood besloot rond
1635 de lengte van een grootcirkel (zoals de eve-
naar of zoals alle grootcirkels die de lengtegra-
den bepalen) precies op te meten en stelde de
waarde van de zeemijl op 1/60e van een boog-
graad van deze grootcirkel, één boogminuut. Zijn
meting van de afstand van de Tower of London
tot York, ongeveer 280 kilometer, kostte twee



jaar en zat er volgens huidige maatstaven maar
600 meter naast, een fout van 0,2%. Zijn meting
stelde de waarde van een graad op 110,72 kilome-
ter, waarmee zijn zeemijl op 1,845 kilometer
kwam. Later werd in Frankrijk de grondslag ge-
legd voor het metrieke stelsel (jawel Napoleon).
Hierin werd bepaald dat de meter per definitie
1/10 000 000 deel was van de afstand van de eve-

naar tot aan de
noordpool, geme-
ten over de Meri-
diaan van Parijs.
Ongeacht de
lengte van die
meridiaan kreeg
de zeemijl daar-
mee een waarde
van 10 000/ ge-
deeld door
(60×90) = 1.851 85

kilometer. In 1929 werd tijdens de International
Extraordinary Hydrographic Conference te Mona-
co de lengte van de zeemijl vastgesteld op exact
1852 meter. Bij plaatsbepaling op zee en in de
lucht rekent men veelal in zeemijlen. De schaal-
verdeling van zeekaarten is toch al in graden en
minuten, met een passer kan dan eenvoudig de
afstand in zeemijlen langs de verticale zijde van
de kaart afgemeten worden. Niet langs de hori-
zontale zijde, omdat die boogminuten ‘korter’
worden naarmate men verder van de evenaar
(equator) verwijderd is. We hebben dus graden
en minuten en vroeger nog seconden, een zestig-
ste deel van een boogminuut, tegenwoordig
wordt gerekend in tienden van een minuut, het
decimale stelsel.
De Mercatorprojectie is een handige projectie en

wordt nog steeds veel als basis gebruikt maar er
kleven ook bezwaren aan. Naarmate we de polen
naderen wordt de zeemijl op de kaart groter. Dus
worden gebieden die dichter naar de polen liggen
in verhouding te groot afgebeeld. Je ziet hier in
het eerste plaatje Australië en Groenland op el-

kaar afgebeeld en in de
juiste grootte weerge-
geven. Maar bij de Mer-
catorprojectie krijg je
dit (onder) door die
veranderende zeemijl.
Er zijn mensen om min-

der boos geworden!
In het plaatje links
zie je dat versneld
groter worden van
de zeemijl weerge-
geven in steeds gro-
ter wordende
punten en dat
maakt veel duidelijk.
Natuurlijk zijn kaart-

makers hiermee aan de slag gegaan want wij
moeten nu eenmaal iedereen tevreden houden
en de Gall-Peters kaart is hiervan het resultaat. En
daar ga ik niet verder op in. Want dan kan je ei-
genlijk wel alle manieren van kaartprojectie weer-
geven en dat zijn er nogal wat. Hieronder een
lijstje daarvan. Expres lekker klein afgebeeld zo-
dat je je er niet in gaat verdiepen. Dat heeft geen
zin. En uit deze lange lijst kan je ook de conclusie
trekken dat eigenlijk geen enkele projectie deugt.

De ene projectie is meer geschikt voor dit en de
andere is beter voor dat, enz. enz. En eigenlijk

kaartpassers



wordt de mercatorprojectie nog steeds voor veel
doeleinden gebruikt. Om een paar punten op te
noemen:
- de mercatorprojectie is conform. De mercator-
projectie heeft de bijzondere eigenschap dat
kompasrichtingen getrouw worden weergege-
ven (men noemt dit wel richtinggetrouw. Dit is
van groot belang voor de scheepvaart geweest,
omdat dus een lijn van constante kompaskoers
(loxodroom) op de kaart een rechte lijn is. Hoe-
wel de projectie daarom veelvuldig is toegepast,
zeker in het verleden, en in de scheepvaart nog
steeds, wordt zij tegenwoordig voor meer alge-
mene wereldkaarten in atlassen en dergelijke
minder geschikt geacht.
-   om interactieve kaarten (door middel van "ti-
les", een matrix van mini-afbeeldingen) op inter-
net te tonen in een browser. Google Maps
gebruikte het tot 2018, TomTom gebruikt het, net
als haar concurrenten OpenStreetMap en Here
(voorheen NAVTEQ). Ook voor vaarkaarten
wordt het gebruikt. Bij deze toepassingen is de
vervorming van minder belang, omdat de meeste
navigatietoepassingen richting de polen minder
gebruikt worden, en er wordt ingezoomd, waar-
door het vervormingseffect nagenoeg nihil is.

Dus we vliegen met ‘the good old’ mercator pro-
jectie, of toch niet? Nou, die steeds groter wor-
dende afwijking naar de polen toe is gewoon
vervelend. Maar eerst de loxodroom versus
grootcirkel. Als je een oceaanoversteek maakt
met de mercatorprojector kan je welliswaar de
gehele tocht dezelfde heading aanhouden, wat
dan een rechte lijn op de kaart is, maar het is niet
de kortste weg. En dat willen we wel. Dat wil ie-
dereen tegenwoordig. Op de wereldbol rechtsbo-
ven is de loxodroom rood en de grootcirkel is

geel. De route via de grootcirkel ligt hier noorde-
lijker dan de loxodroom  en dat kan een bezwaar
zijn, bijvoorbeeld ijsbergen. Bij het varen over de
grootcirkel verandert de hoek van de heading
t.o.v. De meridianen voortdurend. Er moeten
continu koerscorrecties worden doorgevoerd. Op
langere oversteken heeft de grootcirkel zin, op
kortere trajekten niet. Grootcirkel? Oh ja, hier zie
je ‘m. De evenaar is een grootcirkel en ook de nul-



meridiaan, die meridiaan van Greenwich. En ook
andere. Op het plaatje hier zie je de grootcirkel
van Manilla (Filipijnen) naar San Francisco (USA).

Nu zit ons alleen nog die steeds verder uitdijende
afstand tussen de parallellen dwars naarmate je
dichter bij de polen komt. Wordt een beetje on-
werkbaar dat, zeker als je met een grote Boeing
over de noordpool vliegt. Maar wat dacht je van
de volgende oplossing ? Gewoon de mercatorpro-
jectie 90° gedraaid!  Of je maakt een kegelvormi-
ge projectie. Het is een beetje zoeken maar de

blauwe lijnen geven de continenten aan. Het is
duidelijk dat zeker bij die kegelprojectie heel wat
rekenwerk verricht moet worden om tot de juiste
headings, afstanden, enz. te komen. Die bereke-
ningen krijg je er van mij niet bij simpelweg om-
dat ze voor mij te ingewikkeld zijn. En dan nog, je

zag het staatje in dit artikel van de verschillende
kaartprojecties en dat zijn ze nog lang niet alle-
maal. Hieronder nog even de 90° gekantelde mer-
catorprojectie de transverse mercator. Omdat ik
‘m zo leuk vind.

Vaar- en vliegkaarten worden gemaakt met vele
verschillende pro-
jecties als basis. Nu
de vraag naar aller-
lei varianten met
allerlei verschillen-
de doelen zo groot
is bestaat er niet
één enkele projec-
tie die aan alle navi-
gatie-eisen voldoet.
De projectie die
nog het beste ant-
woord levert op
alle navigatorpro-
blemen is de Lam-
bert conformal, en
deze projectie kent
eigenlijk de ruimste
toepassing voor
aeronautical charts,
voor luchtvaart-
kaarten. Ze bestaan
voor elke uithoek
van deze aarde.

Erik.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekgetrouwe_kegelprojectie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekgetrouwe_kegelprojectie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekgetrouwe_kegelprojectie


Vederwolken
De Latijnse benaming voor deze wolken is
cirrus. Letterlijk betekent dat: franje. Dit zijn
'het is mooi weer'-wolken. Je vindt ze op een
hoogte van 8000 tot 12.000 meter boven de
grond.

Schapenwolken
De Latijnse benaming voor deze wolken is
cirrocumulus. Letterlijk betekent cumulus:
opstapelen.Deze wolkensoort ziet eruit als op-
gerimpeld zand. Dit zijn 'het wordt mooi weer'-
wolken. Je vindt ze op een hoogte van 8000 tot
12.000 meter boven de grond.

Kijk eens wat ik vond, op de website van schooltv. En dan zeggen ze nog dat onze jongeren niks meer leren.
Oké staartdelingen zijn niet meer hun grote kracht, maar dit is toch nuttig! Voor als je later wilt gaan vliegen.

Nevel
De Latijnse benaming voor deze wolken is
cirrostratus. Letterlijk betekent stratus: uit-
strooien. Deze wolkensoort ziet eruit als een
melkachtige lucht. Je vindt ze op een hoogte
van 8000 tot 12.000 meter boven de grond

Loodgrijze nevel
De Latijnse benaming voor deze wolken is
altostratus. Dit zijn 'het kan gaan regenen'-
wolken. Je vindt ze op een hoogte van 3000 tot
6000 meter boven de grond.

https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basis
onderwijs/DeBuitendienst/Wolkenkaart.pdf

https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendienst/Wolkenkaart.pdf
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendienst/Wolkenkaart.pdf


Grote schapenwolken
De Latijnse benaming voor deze wolken is
altocumulus. Letterlijk betekent alto: groot. Dit
zijn 'het is mooi weer'-wolken. Je vindt ze op
een hoogte van 3000 tot 6000 meter boven de
grond.

Bloemkoolwolken
De Latijnse benaming voor deze wolken is
cumulus. Ze zien eruit als wollige witte wolken.
Dit zijn, als je ze groter ziet worden, 'er komt
regen met misschien wel onweer'- wolken. Je
vindt ze op een hoogte van 500 tot 1500 meter
boven de grond.

Buienwolken
De Latijnse benaming voor deze wolken is
stratocumulus. Dit zijn natuurlijk 'er kan ieder
moment weer een bui vallen'-wolken. Je vindt
ze op een hoogte van 0 tot 2000 meter boven
de grond.

Mistachtig
De Latijnse benaming voor deze wolken is
stratus. Dit zijn zeer laaghangende grijsachtige
wolken. Dit zijn 'motregen'-wolken. Je vindt ze
op een hoogte van 0 tot 2000 meter boven de
grond.

Regenwolk
De Latijnse benaming voor deze wolken is
nimbostratus. Letterlijk betekent nimbus:
stortbui. Deze wolken zijn donker grijs. Dit zijn
'het regent'-wolken. Je vindt ze op een hoogte
van 2000 tot 6000 meter boven de grond.

Grote stapelwolk
De Latijnse benaming voor deze wolken is
cumulonimbus. De wolken stijgen tot zeer
hoog op en krijgen een 'aambeeldvorm'. Je
vindt ze op alle hoogtes maar het aambeeld ligt
boven 6000 meter boven de grond



Dacht ik niet! Zeker, wij missen de bijeenkomsten in ‘s-Heer Arendskerke
maar dankzij de tomeloze energie van onze voorzitter Ron Konings (en van
Ko) worden er regelmatig Multi Player vluchten opgezet en ontvangt elke
deelnemer van te voren een briefing van Ron of van Ko met vluchtgegevens,
approach plates van de betreffende luchthavens en wat verder van belang is.
Een struikelblok was toch altijd JoinFS, het programma waardoor we elkaar
kunnen zien, draaiend te krijgen. En dat gaat steeds beter. Hieronder een ver-
slagje van Ron over de stand van zaken met JoinFS.

Beste vliegers,

Afgelopen donderdag hebben we geexperimenteerd met JoinFS. Zowel P3D,
X-Plane als MSFS 2020. Vliegers kunnen elkaar zien met JoinFS. Dirk heeft
de server aangepast naar JoinFS versie 1.7.4.

Download deze versie (vermijd de reclametroep! Als ie in downloads staat
verander dan de naam in JoinFS 174) Installeer. Meestal is JoinFS dan meteen
gereed. Voor aanmaken nieuwe serververbinding: In het hoofdschermpje
JoinFS: Zet NETZWERK op rood. ADDRESS BOOK het venstertje heet dan
Favorieten. Rechtsklik op lege veld : ADD

Naam invullen (bijv HCC server) IP adres 82.176.175.140. Terug naar hoofd-
schermpje. Beide vlakjes groen. Klaar!

Groet van Ron

En wat fotootjes (de benen buitenboord moet nog opgelost worden):

Is flightsim Zeeland op sterven na dood?



De breedbeeldcockpit van André Portier. Breedbeeld is ‘in’.



Lycoming vier cilinder boxer, o.a. In de X-Cub https://www.youtube.com/watch?v=gIdXLMVP6VU

https://www.youtube.com/watch?v=gIdXLMVP6VU

