
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

Gerard Langen heeft onlangs
flink zitten mopperen op de
nieuwe Flightsim en dat lokte
wel een paar reacties uit. Hier
een overzicht. Anders gezegd,
wat vindt men van FS 2020?

En wat vindt men van FS 2020
in andere bladen die niet speci-
fiek op de flightsim gericht zijn.
PC Gamer
is toch wel onder de indruk
maar toch ook niet. Er zitten
nog behoorlijk wat foutjes in
die gerepareerd moeten worden.
Een vertaling.

Peter Stark van PC-Pilot
behandelt in een nieuwe
serie de iconen, tendset-
ters in de GA luchtvaart.
De Cirrus SR22 was vanaf
het begin een succesfor-
mule.

Notam 267  april 2021hcc zeeland!

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

forward slip, hoge-
school vliegen.
Zweefvliegers kennen dit maar
al te goed. En een zeer bedre-
ven captain heeft ook een
keer met deze techniek voor
gevorderden een airliner in
nood weten neer te zetten.

Van’s RV14?
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Ik zal het stukje tekst hier rechts in
de afbeelding even vertalen want
hier wordt uitstekend weergegeven
wat een ‘forward slip’ nu eigenlijk
is. Een slip is eenvoudig een bocht
die je hebt ingezet maar die wordt
gestopt door je rudder. Bij een for-
ward slip houden de ailerons de hel-
ling vast, in dit geval is de linker-
vleugel gezakt, terwijl de rudder de
neus in de tegenovergestelde, dus
eigenlijk de ‘verkeerde richting’
houdt.

Het vliegtuig gaat recht vooruit (de rich-
ting van de oranje pijl), het vliegt dus
zijwaarts gedraaid en produceert zo een
grote luchtweerstand, die in belangrijke
mate de daalsnelheid laat toenemen. Als
de uitwerking van de rudder minder is
dan het effect van de ailerons zal het
vliegtuig gaan afwijken in de richting
van de eerder ingezette bocht met als
resultaat een side slip.

Het doel van de forward slip is snel
hoogte verliezen zonder dat de snelheid
toeneemt. Dus als je te hoog uitkomt in
een approach en je niet wilt dat je snel-
heid de pan uit rijst is dit een professio-
nele methode maar zonder oefening kan
het verkeerd aflopen want het gaat om
het vinden van de balans.

Een goed stukje is geschreven door Sa-
rah Deener op een AOPA site en dat ga
ik hier even vertalen: https://www.
aopa.org/news-and-media/all-
news/2020/august/flight-training-
magazine/sideways

Draaiend naar de base leg van het
verkeerspatroon, wist ik dat ik te
hoog zou uitkomen. Ik moest snel
hoogte verliezen anders zou de ae-
rodynamisch gladde Van’s RV-12
voorbij schieten aan het richtpunt
voor deze spot landing oefening. Ik
had drag, weerstand, nodig en al-
leen de flaps uitzetten zou niet vol-
doende zijn.

‘Slippen’ beval mijn instructeur. Ik be-
gon de bocht te draaien naar de runway.
Ik hield middelmatige druk op mijn bo-
venste rudder pedaal en de dalingshoek

nam toe - maar niet genoeg.
‘More rudder’ coachte hij. Een beetje
ongemakkelijk strekte ik mijn tenen ver-
der uit. ‘More rudder!’. En snel voelde ik
zijn voet stevig op het rudder pedaal
neerkomen zodat het naar de vloer
zonk. Het vliegtuig was weer terug op
het glijpad tegen de tijd dat we de final
approach indraaiden.

Waarom slippen?

De meeste leerlingvliegers ervaren een
aerodynamische slip per ongeluk terwijl
ze aan het oefenen zijn met bochten
draaien: een bocht inrollen door de aile-

rons. De leerling vergeet te corrigeren
voor yaw met de rudder waardoor de
neus de verkeerde kant uitgaat (zie ook
Notam 208 https://flightsimzeeland.
files.wordpress.com/2015/06/04-pitch-
roll-yaw1.pdf). De neus blijft achter bij
de bocht, hij draait naar buiten. Na het
opdoen van wat ervaringen gaan ze de
sensatie voelen van een niet gecoördi-
neerde bocht, getrokken te worden naar
de binnenkant van een slipping turn of
naar de buitenkant van een skidding
turn bijvoorbeeld en gaan ze instinctief
“step on de ball’ doen, op de pedaal
‘staan’ teneinde met de rudder te corri-
geren. En zij leren over de extra drag,
het extra remmende effect dat je als
straf meemaakt bij slordig voetenwerk
en dat in het ergste geval tot ongecoör-
dineerd een bocht nemen kan leiden tot
het zo gevreesde van skid naar uiteinde-
lijk een stall-spin-ongeluk.

Als ailerons en rudder samenwerken
presteren vliegtuigen op hun best. De
passagiers voelen zich lekker en van de
instructeur komen alleen maar knikjes
van goedkeuring. Bij een moedwillig
omgedraaid pedaalgebruik in een slip
zetten wij die normen op hun kop, in
feite gaan wij zijwaarts vliegen met de
brede kant van het vliegtuig tegen de
relatieve wind in. Waar zijn deze vaart
remmende, oncomfortabele, inefficiënte
manoeuvres goed voor? En hoe voeren
wij die op een veilige manier uit?

Er zijn in principe twee manieren voor
een slip: de forward slip en de sideslip.
Sideslips worden in de eerste plaats ge-
bruikt voor landingen met dwarswind
om ervoor te zorgen dat de dwarswind
niet het vliegtuig wegblaast van de cen-
terlijn van de baan. De piloot rolt het
vliegtuig in de wind, dus de vleugel aan
de windzijde gaat omlaag. Maar de pi-
loot wil eigenlijk geen bocht maken en
het is de bedoeling dat het vliegtuig een
touch down maakt met de neus recht
vooruit. Daarom gebruikt de piloot te-
gengesteld rudder om de neus op te

forward slip
hogeschool vliegen

Van’s RV12
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rijen met de centerlijn en zet hem dan
neer met de vleugel die in de richting
van de wind staat lager dan de andere
vleugel.

Aerodynamisch gezien zijn forward slips
hetzelfde, maar het doel is anders. Ter-
wijl bij sideslips de hoofdzaak is het ver-
schil tussen de richting waarin het
vliegtuig gaat (dat gerekend ten opzich-
te van de schijnbare wind) en de rich-
ting die de neus op wijst teneinde een
gewenste richting en ground track te
gaan. Forward slips gaan eigenlijk vooral
en alleen over drag, de luchtweerstand
die ik ondervind of anders gezegd de
remmende werking. Met forward slips
kan je de daalsnelheid vergroten zonder
dat je snelheid door de lucht toeneemt
in een nood-afdaling, geforceerde lan-
ding of om je vrij te vliegen van obsta-
kels in een volgebouwd landingsgebied.
Voor vliegtuigen zonder flaps is de for-
ward slip de enige manier om het glijpad
steiler te maken op een final approach.
Als je jezelf op een gegeven moment
tegenkomt op een terug naar de natuur
excursie in een Cessna 120, zijn slips
onmisbare vaardigheden.

Afhankelijk van de omstandigheden kan
voor een slip full rudder nodig zijn, dus
de maximale stand naar buiten van de
rudder, en manoeuvreren dicht bij de
grond levert dan extra risico op wat ze-
ker niet veronachtzaamd mag worden.
Flink stampen op je rudderpedaal vlie-
gend in een verkeerspatroon kan ervoor
zorgen dat je je ongemakkelijk gaat
voelen en daar is een goede reden voor.
Maar houd eens in gedachten dat het
beter is dat je niet bang hoeft te zijn
voor slips als je ze maar niet verkeerd
doet. En dat kan je met een beetje oefe-
nen oplossen.

De lucht in!

Er wordt in instructor’s manuals aange-
raden om forward slips te oefenen op

hoogte om zo leerlingen zelfvertrouwen
te laten opbouwen voor veilig ‘cross-
controlling’ het vliegtuig, dus het onder
controle houden van de zijwaartse be-
weging van vooral de neus. Ga op zoek
naar een referentie zoals bijvoorbeeld
een rechte weg of een spoorlijn en oefen
afdalen in een slip met gedeeltelijk en
variërend gas erop om zo het hoogte-
verlies te verminderen en geef jezelf
vooral tijd om te oefenen: als je een-
maal de slip beheerst zal je ook meteen
vorderingen maken in gas-dicht-afdalin-
gen zoals je in een standaard slip bij een
landing zou doen.
Zijwaarts vliegen kan je een nogal on-
comfortabel gevoel geven en instruc-
teurs zeggen ook dat het wel enige tijd
duurt voordat je gewend bent geraakt
aan de krachten en psychologische fac-
toren die werken op een piloot op een
steile slippende afdaling. Sommige men-
sen voelen zich er in het begin behoor-
lijk ongemakkelijk bij en proberen
steeds zo veel mogelijk over te hellen
naar de hogere kant van het vliegtuig.
In een trainer waar je naast elkaar zit is
het makkelijker om naar links te slippen
zodat je beter de koers naar voren kunt
zien maar zorg dat je de wind goed aan-
voelt in de afdaling naar de landing want
je zult nog in de wind willen draaien dus
dan wordt het een transition van for-
ward slip naar sideslip voor de touch
down. Zorg er ook voor dat je ruim op
tijd weer herstelt van de forward slip
zodat je je dan kunt richten op de lan-
ding zelf.

Zoals ook in het Flying Handbook wordt
weergegeven zal een grotere helling,
een steeper bank, resulteren in een
snellere afdaling maar je komt in de
praktijk de limiet van de slip tegen als je
aan de maximale uitslag van de rudder
komt te zitten. Als je nog sneller moet
afdalen zal de neus verder naar beneden
brengen de snelheid doen toenemen zal
de rudder uitslag ook meer effect heb-
ben. Dus je kunt nog steiler afdalen.

Forward slip: forward slips laten de hoek van dalen toenemen door de luchtweerstand
van het vliegtuig te laten toenemen. De piloot geeft rudder in één richting en gebruikt te-
gengesteld werkende ailerons om uiteindelijk op de originele track over de grond uit te
komen.

SideSlip: net zoals bij de forward slip gebruik je bij een sideslip bank en een tegengestel-
de werking van de rudder. Deze techniek heeft zijn nut in een zijwind om de neus in de
lijn van de baan te houden bij de landing. Beide illustraties van Charles Floyd. https://
charlesfloyddesignandillustration.com/ (maakt prachtige illustraties!)
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Maar voor een forward slip als voorbe-
reiding voor een landing kan meer snel-
heid, begrijpelijk, contraproductief zijn.
Je mag dan het teveel aan hoogte kwijt
raken maar als je uit de slip komt met
een overmaat aan snelheid heb je alleen
maar het ene probleem ingeruild voor
het andere. (Gas erop houden in een slip
kan ook je snelheid vergroten en dus
een steile afdaling in de weg staan).
Slips kunnen dus helpen maar ze zijn
geen vervanging voor een go-around.

Een andere gebruikelijke fout is de neus
teveel omhoog te laten komen. Op lage-
re snelheid door de lucht wordt de rud-
der minder effectief en de toename van
de angle of attack (invalshoek van de
luchtstroom) kan er to leiden dat het
vliegtuig dicht tegen een stall aanzit.
Instructeurs zien dat leerling piloten zich
soms onprettig voelen bij de slipping
bank (het vliegtuig helt naar een kant
en slipt weg uit de bocht naar de andere
kant) en laten daardoor onwillekeurig de
vleugels terugkeren naar level, vaak met
de neus omhoog. Leerlingen kunnen ook
ongewild aan een turning slip beginnen
doordat zij de druk op het pedaal laten
verslappen of dat zij laten gebeuren dat
het vliegtuig te langzaam gaat, waar-
door de rudder minder effect heeft.

Weer met beide benen op de grond

Net zoals veel piloten heb ik jarenlang
gevlogen zonder meer dan lichte of ge-
middelde slips te gebruiken. Met lange
runways zonder obstakels en met vlieg-
tuigen die voorzien zijn van flaps was er
voor mij geen echte noodzaak. Maar
toen ik aan de opleiding voor commer-
cial pilot begon in de RV-12, werkte een
klein beeltje slippen gewoon niet. Met
een glijpad-ratio van 13 : 1 wilde de
RV-12 vooral blijven vliegen ook met full
flaps naar beneden en de standaard cer-
tificatie voor commercieel piloot geeft
slechts een ‘gaatje’ van 100 voet voor
short-field landings (landingen op een
korte baan). Dus ik diende mij op te

maken voor de frontale slip (of moet ik
juist zeggen de slip zijwaarts). Eerst
gingen we slippen op hoogte. En toen
slippen op de downwind. We gingen slip-
pen in de bocht van downwind naar ba-
se. En daarna slippen op de final
approach. Ik bestudeerde het Pilot’s
Operating Handbook om te begrijpen
hoe de manoeuvre invloed had op op
het vliegtuig waarin ik vloog onder het
motto van ’ken je vliegtuig’. En ergens
onderweg werden slips routine en wer-
den ze ook leuk. Een enigszins onge-
makkelijk gevoel door het ongecoördi-
neerd vliegen geeft je ook voldoening
als de banden het wegdek raken precies
op het punt waar je ze wilde hebben.

Sarah Deener (Managing Editor, 'AOPA
Pilot' and 'Flight Training').

Zover ik weet is de B52 het enige vliegtuig met een verdraaibaar onderstel dat keurig
in de richting van de baan wordt gedraaid bij een sideslip. Handig! Maar misschien
krijgen ze dit bakbeest anders niet aan de grond.

Dus: https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2015/06/04-pitch-
roll-yaw1.pdf onze archiefpagina
waar je het artikel PITCH ROLL
YAW kunt downloaden daar vind je
ook de begrippen slippen en skidden
in beeld gebracht, en plaatjes vertel-
len meer dan praatjes.
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Op die vraag kwam ik eigenlijk na een bericht van Gerard Langen en die vraag
geef ik hieronder weer:

Naam: Gerard Langen (HCClidnr. 199306)
E-mail: g.h.h.langen@kader.hcc.nl
bericht: Beste mensen, Ik heb deze dagen met heel veel moeite en tijd het
nieuwe MSFS2020 gedownload en geïnstalleerd.. Ik ga vandaag voor het eerst
echt kijken wat en hoe het allemaal werkt. Wat mij opvalt is dat bij het op-
starten er een startscherm van X-box opstart. Ik zie ook alleen maar Ameri-
kaanse (?) Luchthavens.
Mijn vraag: Wie van jullie heeft daar ervaring mee en is dit normaal of heb ik
per ongeluk een verkeerde versie geïnstalleerd?
Ik kijk uit naar het antwoord.
Veel gelukkige en gezonde vluchten in 2021
Gerard Langen

Er kwamen 24 reacties binnen die allemaal zijn doorgestuurd naar Gerard en
24 is helemaal niet slecht voor een dergelijke mini-enquête. De Notam heeft
316 lezers en dit is natuurlijk een onderwerp waar nog lang niet iedereen zich
in verdiept heeft. Ik ga een uittreksel maken uit deze 24 reacties want ze stuk
voor stuk weergeven wordt een beetje langdradig. Bovendien zijn er een paar
duidelijke patronen te herkennen in de antwoorden. Die van Carlo van Oers is
natuurlijk rustig en ter zake doende zoals we gewend zijn. Ik geef ‘m even
compleet:

Een melding van X-box in de opstart is heel normaal.
X-box staat bij Microsoft voor de game omgeving dus alle spellen van Micro-
soft en dus ook FS2020 wordt opgestart met een X-box melding. Zie het maar
als een soort advertentie. Het is dus geen verkeerde versie die je hebt ge-
download.
De X-box versie voor de X-box console komt er wel maar is nog in de maak. In
de loop van 2021 komt hij op de markt, zal wel tijdens de E3 zijn in juni. De E3

is de jaarlijkse presentatie van Microsoft. Kort, je kunt op dit moment geen
verkeerde versie downloaden. Dat het lang duurt kan wel kloppen, hij moet
tenslotte rond de 120 GB. downloaden en dat duurt dus even.

 Dat je alleen maar Amerikaanse vliegvelden ziet kan ik niet plaatsen. Alle
vliegvelden van de wereld zitten erin. Misschien een screenshot sturen want
zo op afstaand kan ik dit probleem niet plaatsen. Overigens is deze sim nog
lang niet af en zitten er hier en daar nog wat tekortkomingen in. Ik heb echter
geen problemen gehad met installeren en updaten. De 8e update is al weer
achter de rug en hij wordt steeds beter. Er wordt erg hard gewerkt bij Asobo
aan deze sim. Petje af, dit is een enorme klus.

Succes!
Met vriendelijke groet  Carlo van Oers  HCC Flight Simulator Zeeland

En ook de reactie van Cor de Rijke mag er zijn:

Het is mij niet geheel duidelijk waar het probleem zit.
Het is ook niet duidelijk met welke versie er wordt gevlogen en hoe de Sim is
geïnstalleerd.
Daarom een algemene beschrijving van MSFS2020 en hoe de game is opge-
bouwd.
 De nieuwe MSFS is niet alleen een nieuwe Sim maar ook volledig anders op-
gezet van structuur.
Microsoft maakt gebruik van een aantal programma’s die er voor zorgen dat
de game kan worden gedownload, gespeeld en ge-update. Daarbij maakt het
gebruik van Microsoft Store en XBOX. Deze programma’s dien je op de PC ge-
installeerd te hebben staan.
FS2020 is zowel te downloaden als aan te schaffen op DVD’s (10 stuks) maar
ook te verkrijgen (downloaden) via Steam. Deze laatste mogelijkheid heeft zijn
eigen installatie structuur.
MS2020 kent 3 versies. De standaard versie, de Deluxe versie en de Premium
versie tevens de duurste van de drie. Alle versies vertegenwoordigen alle we-
relddelen en vliegvelden. De Premium Deluxe versie heeft meer vliegtuigen in
huis en uitgebreider bewerkte vliegvelden. De Luxe versie alles daar tussenin.
Ongeacht welke versie je hebt moet je over de hele wereld kunnen vliegen. Bij
de eerste installatie worden als het goed is alle later verschenen up-dates
meegenomen. De updates komen in de Microsoft store terecht. Controleer de-



ze regelmatig. Normaliter zal een update worden opgehaald zodra je de Sim
start. Deze zoekt automatisch naar updates of je dat nu wilt of niet.
Zodra de Sim is opgestart (neem even de tijd om jezelf een kopje koffie in te
schenken) verschijnt er een logo van Asobo ( de maker) van FS2020 en daarna
volgt de check voor updates. In het welkomst scherm daarna kun je met de
World Map over de hele wereld scrollen   (pak met je muis de wereldbol en
draai hem rond) en in het gebied waar je wilt gaan vliegen een AirPort kiezen.
Inzoomen op deze map doe je met je scrolwieltje op je muis. Hoe verder je in-
zoomt  hoe meer vliegveldjes er op poppen. Met de muis op het icoontje van
je gekozen AirPort kies je je startbaan of gate vanwaar je vertrekt.

De opbouw van FS2020 en de menustructuur verschilt nogal van FSX of
Prepar3D
Boven in het scherm vind je de icoontjes van de verschillende instellingen.
ATC, Weather, Custom toolbar enz.
Door in de game de ESC (escape) knop in te drukken ontrolt zich het OPTION
MENU bestaande uit 3 thema’s
GENERAL - ASSISTANCE - CONTOLS
Klink op een van deze en er ontrolt zich een scherm waar van alles is in te stel-
len en te regelen. Het gaat te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan maar
doen is leren.
Mocht er in de toekomst behoefte zijn om stapsgewijs binnen de club kennis
te maken met de nieuwe Sim, dan wil ik daar graag naast je ventielen andere
dimmers die hem inmiddels ook in huis hebben bij helpen.
Hopelijk heb ik je een klein beetje op weg kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Cor de Rijke

En de reactie van Jan Vaane (FlightSim Eindhoven) mag je snedig noemen:

De wereld is klein .. Gerard Langen…uit Heino- g.langen@telfort.nl
Ik heb net een uitvoerige e-mailcorrrespondentie met Gerard achter de rug.
Hij heeft een oude 17” LENOVO laptop met FSX Steam waarvan hij het tweede
scherm (VGA) niet kon aankrijgen. (Fn+F3)
Heeft 6 mails gekost om dat boven tafel te krijgen ..
MSFS gaat op deze machine geen success worden. HDD-DDR3 RAM en geen
videokaart maar interne graphics 2GB.
Het antwoord op zijn vraag: kijk maar wat je er mee doet.

Ja, dat is een normaal opstarscherm van X-box dat voorbij komt.
Wij bevelen je aan om van SOFLY de gebruikersgids aan te schaffen of een
aantal YouTube filmpjes te bekijken over hoe MSFS werkt. Succes met deze
geweldige simulator.

A Guide to Flight Simulator https://sofly.io/flight-simulator-guide/

Jan Vaane.

Dat waren de drie belangrijkste reacties of eigenlijk de meest complete. Er
waren nog diverse andere geluiden die de moeite waard waren. Een iets min-
der enthousiast geluid komt van Ab Hoving (de professionele scheepsmodel-
lenbouwer, ga even Googelen). Hij vind dat het te vroeg op de markt is
gegooid:

Dat downloaden is inderdaad een crime! Duurt tijden. Maar als je genoeg ge-
duld hebt en je wacht al de latere updates af die je ook nog moet downloaden
en installeren, dan zul je toch merken dat het spel veel te vroeg op de markt is
gedumpt, maar dat de eye-candy voortreffelijk is. Zeker als je bij
flightsim.to een keuze maakt uit het grote aanbod van gratis add-ons om zelf
te installeren.
Als ik alles bij elkaar optel en ik vergelijk het programma met mijn versie van
X-plane, die ik helemaal heb opgesierd met alle luchtfoto’s van Europe en de
VS, plus het onvolprezen Boeing 737 model van Zibo, dan zie ik mij nog niet zo
maar overstappen maar MS. Mooie plaatjes is 1 ding, een goed werkend
vliegtuig-systeem is een tweede en daar schiet MSFS2020 voor mij nog be-
hoorlijk te kort.

De reactie van Hans de Vries Voorzitter FS Haaglanden zit in dezelfde catego-
rie plus nog twee interessante websites:

Dat het correct installeren van MSFS 2020  een crime is dat staat wel vast, ik
heb op de club PC van de FS Haaglanden ook deze simulator geïnstalleerd kort
nadat deze beschikbaar kwam dus in augustus 2020, ik herinner mij dat de
installatie van ruim 92 Gb een halve middag duurde, maar alles was beschik-
baar, gebruikservaring heb ik nog niet dat hebben andere leden inmiddels
wel, maar een ding weet ik zeker, er is maar een versie MSFS 2020 een ver-
keerde versie bestaat niet, overigens nu wel met veel updates.

https://sofly.io/flight-simulator-guide/


Als je het Engels enigszins machtig bent is dit misschien een handige link. Ook
is er een site die alle nieuwste ontwikkelingen van Microsoft Flight Simulator
beschikbaar heeft, Flightsim.to

Het commentaar van L.G. Van den Broek is ook interessant. Ik geef hier com-
pleet weer:

Ik heb kort na de uitgifte in augustus de middelste versie gedownload en had
bij het opstarten al gelijk rode vlekken in mijn nek. Het feit dat het door XBox
studio's is gemaakt stond het voor mij weer als een paal boven water dat ze
het bij Microsoft weer als een spelletje zien. Enorm veel fouten in het pro-
gramma. Hardware (Saitek Rudder, Yoke en trottle) werden niet herkend. Wel
m'n gamepad. Daar was ik uiteraard niet verbaasd over. Als je bij Sydney
kwam, was nergens de Harbor Bridge te bekennen. Een wereldattractie waar
elk jaar het eerste vuurwerk wordt afgestoken. Een doorn in het oog van vele
Australiërs.
Die hebben zelfs een forum opgericht waar je die brug kan downloaden. Kost
je wel ± 200 Mb, alleen al voor die brug.
Toen ik vanaf EHRD RWY 24 vertrok zou je op z'n minst de Europoort verwach-
ten. Wat schetste mijn verbazing ?
Een weiland. Niet één, maar dan ook niet één gebouw was voor mij als Rotter-
dammer herkenbaar. Vlieg je over Pearl Harbor of Miami ? Nergens een boot
te bekennen. Je zou toch verwachten dat die amerikanen op z'n minst de Mis-
souri en het Arizona monument in de haven van Pearl Harbor zouden maken.

Ze pretenderen bij Microsoft dat ze met satellietkaarten werken.
Waarschijnlijk uit de tijd van Wilbur en Orville Wright ??? Ik vond het, met ve-
len, een complete afgang en had hem weer snel verwijderd.
Lekker weer mijn vertrouwde goedwerkende P3D en PMDG.
Oh ja, dat is ook zoiets. De meest verkochte en bekendste 737-800 zit er niet
in. Moest ik ook weer nieuw kopen bij PMDG. Hup weer € 100,= extra.
Weet niet hoe het nu is, want er zijn inmiddels diverse updates / patches uit-
gebracht. Men had gehoopt op een massaverkoop, maar het werd een massa
klachtenstroom. Vooral omdat men wereldwijd donders goed weet hoe zijn
eigen omgeving er uitziet. Er gaat nu al een gerucht dat ze met Google Maps
aan het onderhandelen zijn. Wanneer je nu op YT gaat zoeken op

MSFS2020 kom je een hoop gewauwel tegen met steeds op de achtergrond
dezelfde (promotie)filmpjes. Om het maar op z'n Rotterdams te zeggen: Ieder-
een lult er over, maar niemand laat iets nieuws zien.
Bedenk bovendien dat al je gekochte ORBX sceneries en Airports hoogstwaar-
schijnlijk niet meer werken. Bij ORBX zijn er zeer beperkte (vaak dure) nieuwe
sceneries voor FS2020. En dan nog voor onbekende luchthavens.
Volgens Microsoft zou dit ook niet meer nodig zijn vanwege de vele aanwezi-
ge luchthavens. Ja sure. Voor Duitsland is alleen Frankfurt, geloof ik, aanwe-
zig. Alsof Hannover, München, Bremen, Düsseldorf van die kleintjes zijn.
Dit is/was mijn beleving.
Misschien dat iemand mij op andere gedachten kan brengen, maar dan moet
die persoon wel van goede huize komen.

Ik ben wat mijzelf betreft tot de conclusie gekomen dat ik van onvoldoende
goede huize kom om L.G. Op andere gedachten te brengen. De reactie van
Mente Holwerda is vooral praktisch, minder een stemmingsbeeld en vaak heb
je daar meer aan:

MSFS 2020 heeft drie verschillende uit voeringen zie aangekoppeld de  foto en
versie heeft een bepaald aantal vliegvelden. Zo nu en dan komen er nog weer
extra nieuwe bij, geleverd door MSFS 2020. Als je wilt kun je gratis meer opha-
len bij https://flightsim.to/by-country/NL/ (bijvoorbeeld) Het is wel handig
wanneer je daar je registreert, en elke keer inlogt. De site houdt bij wat jij
hebt opgehaald, dan zie gemakkelijk wanneer er een nieuwe versie is geko-
men. Verder nog een tip, als je behoorlijk wat mods (airplans aircraft en sce-
neries) hebt opgehaald op boven staande site.

Dan kun je een speciaal programma gebruiken, waarin je keuzes kunt maken
wat je wilt gebruiken. Zie hier onder: https://flightsim.to/file/ 1572/msfs-ad-
dons-linker. Je hebt voor ons land al gauw een 40 GB aan mods, en de hoe-
veelheid en complexiteit beïnvloeden de opstarttijd van MSFS 2020 Voor meer
algemene info zie: https://forums.flightsimulator.com/

Ed Cornelisse nam Gerard aan het handje mee: weinig tekst en veel plaat-
werk, aanschouwelijk onderricht maar zijn plaatwerk zou te veel ruimte in be-
slag nemen. Je kunt misschien dan beter de mooi vormgegeven manual van



SoFly kopen voor tien euro. Een mooi rustig, evenwichtig commentaar komt
van Ruud de Groot en nalezing van zijn antwoord heb je er gewoon weer zin
in:

Even een paar korte antwoorden en verwijzingen naar sites met heldere uitleg
en aanvullingen over MSFS2020 voor Gerard. In de Premium versie van
MSFS2020 zijn ook veel West-Europese luchthavens opgenomen. Deze zijn erg
gedetailleerd uitgevoerd. Daar zit o.a. Amsterdam bij opgenomen. In latere
updates die gratis zijn, worden steeds meer sceneries en luchthavens van an-
dere continenten aangevuld. De eerste bevatte veel mooie sceneries en air-
ports van Japan. De tweede weer van de VS, maar dit keer van de Grand
Canyon. Ook zeer de moeite waard. Daarnaast kun je inmiddels erg veel air-
ports kopen die geschikt zijn voor MSFS2020. ORBX heeft er al veel staan. Via
het programma van MSFS 2020 kun je ook binnen het onderdeel Marktplaats
kijken wat er allemaal al is en ook hoe duur het is.
Het is een programma dat nog steeds in  ontwikkeling is, vandaar ook de
soms erg uitgebreide updates die wel veel Gbites innemen, maar zeker de
moeite waard zijn. Overigens (en dat is een klein minpuntje) deze updates kun
je niet blokkeren of tegenhouden. Als je opstart en er staat een update klaar,
dan moet je deze binnenhalen. Ik heb er inmiddels al aardig wat uurtjes mee
gevlogen. Het programma heeft een zeer mooie  en realistische scenery als
ondergrond. Dit is met name voor het VFR vliegen echt een enorme stap voor-
waarts ten opzichte van de andere sims. Voor het IFR vliegen blijf ik voorlopig
met Prepar3D vliegen omdat dit voor mij met de B373 van PMDG veel realisti-
scher is. Het werken met meerdere schermen kan binnen MSFS ook nog niet
zo goed als bij P3D en dat vind ik voor mijn B737 nu juist zo leuk en realistisch.
Maar, nogmaals, VFR vliegen is zeker de moeite waard.
Dat je bij het opstarten een aankondiging ziet van X-box is niet vreemd. Het is
namelijk de bedoeling dat dit programma ook beschikbaar komt voor de X-
Box. Microsoft hoopt daarmee een geheel nieuwe markt van flightsimmers te
bereiken.Ze maken het programma dus geschikt voor twee platforums, de PC
en X-Box.
Op internet vind je inmiddels al erg veel uitleg over MSFS2020. Ten eerste op
de forumsite van MSFS2020 zelf. Zeer veel toegankelijke en waardevolle infor-
matie. Daarnaast wil ik jullie buurvereniging flightsim Eindhoven hier niet on-
vermeld laten. Deze vliegclub heeft op haar site erg veel uitleg in zeer heldere
hoofdstukken en met veel illustraties en oefeningen ontwikkeld. Echt een aan-

rader: https://flightsimeindhoven.com                                             De steden bij
MSFS2020 zijn jammer genoeg nog lang niet allemaal natuurgetrouw. Daar
wordt wel aan gewerkt, maar het zal zeker niet geheel werelddekkend worden
gemaakt. Er moet kennelijk ook nog iets voor de addon-ontwikkleaars over-
blijven (Simmarket, Aerosoft en ORBX). Maar je kunt inmiddels ook al erg veel
gratis addons downloaden die door enthousiaste hobbyisten zijn gemaakt.
Veel daarvan vind je bijvoorbeeld op deze site: https://flightsim.to
Ik heb daar met name enkele airports en steden voor West-Europa en Neder-
land gedownload.
Tot zover voorlopig. Ik hoop dat Gerard hier iets mee kan.

René Smeding schrijft na een eerste deel waarom hij voorlopig niet gaar vlie-
gen in de nieuwe sim (vooral omdat hij dan EZDok zou moeten opgeven en ik
begrijp prima dat hij dat niet wil) als afsluiting het volgende:

Voorlopig zal ik P3D blijven vliegen en ik denk dat dat ook voor X-plane ge-
bruikers geldt. Wat de scenery betreft steekt het met kop en schouders boven
de rest uit. Ik hoop dat jij er meer plezier aan gaat beleven en hoor graag
over een poosje wat jouw ervaringen zijn.

Wat er dan overblijft kan ik het beste even op een hoop gooien. Oh sorry dat
is niet erg respectvol en zeker niet nu iedereen zoveel moeite heeft gedaan
om te reageren. Ik bedoel ook eigenlijk dat de rest vooral een opsomming van
links naar websites is en dat wil ik je natuurlijk niet onthouden:

https://www.youtube.com/watch?v=NDGfyZl6R1Q

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

https://sofly.io/product/flight-simulation-guide/

https://www.simflight.nl/onderwerpen/msfs2020/
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https://www.flightsimwebshop.com/nl/blogs/tutorials/ontbrekende-content-
flight-simulator-2020/

https://flightsim.to/

https://www.dutchflightsimgroup.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=xVXb-0OUxWo

https://flightsim.to/by-country/NL/

https://flightsim.to/file/1572/msfs-addons-linker

https://forums.flightsimulator.com/

https://flightsimeindhoven.com/msfs2020/

https://www.simflight.nl/2020/06/20/msfs2020-user-interface-overview/

https://my.onair.help/hc/en-ca/articles/360016468240-MSFS2020-And-New-
User-FAQ-

https://www.msfsaddon.com/2020/11/msfs2020-graphics-settings-and.html

https://carenado.zendesk.com/hc/en-us/articles/360053542513-Where-are-
the-Aircraft-files-and-manuals-in-MSFS2020-

https://www.bommeltje.nl/website/weerstation-grave/wolken-atlas/

Was dit een geslaagde enquête als je dit een enquête mag noemen? Ik vind
van wel en ik vond alle antwoorden bij elkaar genomen en een beetje samen-
gevoegd en gesaneerd tamelijk verhelderend. Helaas moet ik nog wachten op
mijn nieuwe computer want de oude doet het niet meer, wel het gewone
werk maar niet meer de flight simulator. Waarschijnlijk een voedingspro-
bleem. Nou ja als je nu toch gaat repareren, in deze fase van alle omwentelin-
gen … dan maar meteen nieuw en een beetje goed.

Iedereen dank voor de medewerking,

Erik.

Jan van Liere heeft een schilderij laten maken van zijn favoriete vliegtuig.

Het is een idee. Als de aanschaf en eventuele restauratie van jouw favoriet te
veel in de papieren gaat lopen kan je dit nog doen. Anja den Ouden is goedko-
per dan een komplete kist. Ga even naar haar site: https://anjadenouden.nl/
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Wind is 40. Kan ik dan nog landen op ehhhh...32? 40 min 90 is ehhhh 310?
Linksom circuit is 90 graden er af en dan moet ik ehhhh....Wie zich voor
dit soort raadseltjes in drukke momenten gesteld ziet kan vergissingen
voorkomen met een simpel gradendingetje. Het is niet de bedoeling dat
we onze rekenvaardigheid lui maken met dingetjes - blijven trainen men-
sen

- Maar het kàn handig zijn. Weet u nog dat cd's per -tig werden verkocht in
plastic cakeboxes? Koekblikken. Onderste en bovenste cd waren vaak
transparant. De bodem kan als geheel worden gebruikt of uitgesneden zo-
als op de foto. Een geprinte gradencirkel tussen twee transparante cd's.
De onderste cd met een dotje lijm vastzetten in de bodem. De bovenste cd
voorzien van een kruis. En klaar. U heeft ook vast wel eens een handig din-
getje in elkaar gestoken. deel het met ons!

Ron

Henk Geelhoed kwam inderijd al met een dergelijk stukje gereedschap dat
je met een stuk karton en een ouderwetse splitpen kon maken:

Daar is een werktekening van die ik je
met plezier zal opsturen als je mij even
mailt.

Ikzelf gebruik nog steeds de Bretonse li-
niaal of Portland Plotter die ik heb over-
gehouden uit de zeezeilerij. Prima ding
maar kost geld en als je hem ziet denk je:
die fabrikant wilde snel rijk worden.
Maar zeezeilers zijn nu eenmaal een be-
kakt volkje dat in principe geplukt moet
worden.

Erik.

Een simpel gradendingetje



In Notam nr 264 van januari
stond een uitgebreide verta-
ling van het speciale num-
mer van GameStar, een
Duits blad voor gamers.
Game star had verschillende
Flight Simulator aanhangers
opgetrommeld voor dit num-
mer vandaar dat het ook
machtig interessant was. PC-
Gamer een Amerikaans blad
doet het met minder: slechts
twee korte artikeltjes die op
zich heel interessant zijn, om-
dat de auteurs niet gehinderd
werden door kennis van het
vliegen. Maar daardoor heb-
ben ze zich beide gestort op
vooral de scenery en dat levert
interessante benaderingen op.

Oh, en even terzijde, het plaatje bo-
ven dit artikel: dit is niet een F15
piloot (hij heeft nog maar één oog),
de illustrator kwam deze warrior gewoon op straat
tegen en voor een fles Jack Daniels wilde hij wel
model zitten. Maar nu de vertalingen:

HACK THE PLANET
MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Modders komt van mod of
modificatie, fundamenteel veranderen, een ge-
bruikelijke term in de game-wereld, Microsoft
maakt alles beter door een grootschalige
verandering/verbetering van de scenery. Nou
ja, zoiets dan.

De versie van Microsoft Flight Simulator van
de aarde is a marv. Laten we marv in dit geval
maar vertalen met marvelous. Satelliet data
van Bing Maps (iemand moet het toch gaan
gebruiken) geïnterpreteerd door Microsofts
Azure AI Platform (zeg maar de kunstmatige
intelligentie van de Cloud van Microsoft) zet-
ten een benadering neer van onze planeet en

wel alle 510.1 miljoen vierkan-
te kilometer ervan (reken het
even na). Het resultaat is een
technisch prestatie die kan
wedijveren met vliegen in een
echt vliegtuig over de omge-
ving en dat kan je een enor-
me stap voorwaarts noemen
vergeleken met Google
Earth, eigenlijk precies de
hele-wereld-toeristen-simu-
lator die we nu en op dit
moment nodig hebben. Nou
ja, behalve als het niet is wat
het zegt te zijn.

Daal tot onder de wolken
en dan zal je de nogal stan-
daard kantoorgebouwen
zien die in de plaats geko-
men zijn van de iconische
bakens in het landschap

zoals het Washington Monument en Buckin-

ham Palace. Of het Braziliaanse vliegveld op-
geslokt door een mijlendiep ravijn. Of de 2.000
voet monoliet die de hemel van Melbourne
doorboort, overduidelijk een tikfoutje in Open-
StreetMap, een bron waaruit Bing Maps zelf
zijn gegevens haalt.
Deze vaak hilarische fouten haalden de head-
lines en werden echte toeristattracties voor ga-

ORBX London City pack



mers. Maar dit waren niet de enige hiaten op
de Flight Sim globe, zoals iedereen die slechts
een vlakke weergave tegenkwam op de plek
waar zijn eigen stad moest staan je kan vertel-
len. ‘Het is groots buiten de steden waar alles
wat je nodig hebt een tamelijk grove hoogte-
kaart is en textures (stofweergave, grondweer-
gave) met een nette resolutie , waar satelliet-
opnamen voldoende zijn,’ zegt Ilya Perapech-
ka, een softwaretechneut en een sleutelfiguur
van de Flight Sim gemeenschap op Reddit,
waar hij verschijnt met de username
‘Jonahex111’.
Als het neerkomt op die voorsteden wordt een
aanzienlijke grotere detaillering verlangd.
Flight Sim gebruikt 3D-gescande fotogramme-
trie waar dat mogelijk is - maar het archief van
Bing beslaat maar ongeveer 400 steden waar-
van de meeste in de VS liggen. Voor alle ande-
re wereldstede, steden en dorpen in de wereld
worden 3D modellen van gebouwen automa-
tisch gegenereerd door neural algoritmen
(weet ik veel, vert.) ontwikkeld door
https://blackshark.ai/. Dit is beter dan niets
maar nog lang niet goed.
Wonend in Minsk is dit wat Perapechka maar
al te goed kent. ‘Er bestaat geen fotogramme-
trie voor mijn land  … en de kwaliteit auto-ge-
genereerde gebouwen is nogal armoedig’, zegt

hij. ‘Maar daar was ik
klaar voor, daar had ik
op gerekend. De echte
teleurstelling kwam
toen ik over Londen
vloog.’ Het is niet al-
leen de lichtshow van
het onderkomen van
de Queen dat een ruwe
behandeling kreeg
hier, vele van de brug-
gen in de hoofdstad
worden overspoeld
door de Thames, ter-

wijl de Gherkin wolkenkrabber die er in de
werkelijkheid uitziet alsof hij met algoritmen is
ontworpen volledig ontbreekt.
Voor een locatie die zo vaak wordt bezocht als
deze heb je inmiddels mogelijkheden. Op de
dag dat MS Flight Simulator gelanceerd werd
was er al een London City Pack voorhanden, te
downloaden van ORBX waarin je met de hand
vervaardigde versies van de beroemde skyline
van London City kon downloaden.
Microsoft breidt stap voor stap uit op de eerste
basis met gratis updates waarmee stap voor
stap een bepaald land ‘genomen’ wordt en een
paar van zijn meest prominente cities en land-
marks onder handen worden genomen. Maar
hoe zit het nu met de rest van de wereld. En
dat is waar de ‘modding’-gemeenschap een
woordje gaat meespreken. De FS2020Creatie
subreddit (reddit, subreddit: https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Reddit) is een bruisende
ruilwinkel/kringloopwinkel die vol staat met
‘huisgebrouwen’ cities, vliegvelden en won-
ders van de natuur. En terwijl sommige de re-

sultaten zijn van modders (veranderaars om
een goed nederlands woord te gebruiken) die
hun 3D modelleervaardigheden toepassen zie
je ook een andere benadering die je in het
grootste deel van deze scheppingen aantreft.
Bing is niet de enige bron voor fotogrammetrie
voor cities die publiekelijk verkrijgbaar zijn.
Google heeft zijn eigen bank met gegevens die
gebruikt wordt voor Google Maps en zijn ‘dek-
king is veel beter dan Bing Maps’ legt Perpech-
ka uit, en hij zegt dat de kwaliteit van de
beelden ook beter is. En de gemeenschap vond
vrij snel een manier om data uit Google Maps
te ‘slurpen’, ze daarna aan Blenders (3D-pro-
gramma) modelleer gereedschappen te voeren
en daarna weer terug naar de flight simulator.
Perpechka heeft dit bovendien veel simpeler
gemaakt met het Google Earth Decoder ge-
reedschap. ‘Mensen waren weken bezig om
slechts een paar vierkante kilometers te ver-
werken. Dus daarom besloot ik om iets beters
te maken, iets waarmee je slechts een regio
hoeft te selecteren op de map, dan op down-
load moet drukken en voilà’.

Is het een vogel?

It’s a bird … it’s a plane … it’s Superman (kan ik
niet vertalen).

Een van de meest productieve modders die
werkt met deze geslurpte gegevens is bekend
onder de naam ‘High_Frame_Rates’ in de ge-
meenschap. ‘Ik heb nog nooit een dergelijke
mate van modding gedaan in andere video-
games’, zegt hij - maar al een paar dagen na de
introductie van Flight Sim, na een testvlucht
over zijn geboorteland Australië en nadat hij

Buckingham Palace

Gherkin wolkenkrab-
ber

https://blackshark.ai/
https://en.wikipedia.org/wiki/Reddit
https://en.wikipedia.org/wiki/Reddit


een boel verdwenen landmarks had geconsta-
teerd, ging hij aan het werk. En sinds dat mo-
ment heeft hij versies geupload van Adelaide,
Perth en Brisbane.

Dat Microsoft ziet dat zijn eigen gemeenschap
overstapt naar Google data is misschien enigs-
zins beschamend als je ervan uitgaat dat Flight
Sim voor een deel de uitstalkast is voor zijn ge-
reedschappen en platforms. Maar dat heeft
modders nog niet ontmoedigd, en diegenen
met wie ik praat maken zich geen zorgen om
wat voor probleem dan ook, tenminste, niet
van de kant van Microsoft. ‘Sinds dag één
wordt er al levendig gediscussieerd over dit
breken van de Google’s Terms of Service, wat
misschien best zo zal zijn’, zegt
High_Frame_Rates. De 3D imagevervaardi-

ging die zij gebruiken is com-
mercieel en is niet bedoeld om
het op deze manier te gebrui-
ken, maar er is tot nu toe nog
geen bevel gekomen om hier-
mee te stoppen en het algemene
idee hierover is dat Google zich
niet al te veel zorgen maakt dat
sommige gamers laten zien dat
het Google product superieur is
aan de concurrentie. Ik denk dat
hun enige zorg is als iemand de
Google fotogrammetrie probeert
te gebruiken om daar financieel
beter van te worden. Want daar

zullen ze waarschijnlijk wel een probleem mee
hebben.             Intussen ziet Perapechka een
schitterende toekomst voor Flight Sim mod-
ding. Hij onderzoekt momenteel autogenera-
tion teneinde Microsofts eigen processen te
vervangen. Hij gelooft dat met het implemen-
teren van neural post-processing methods (hè,
wat?) het mogelijk zou moeten zijn om auto-
matisch beter gedetailleerde cities te krijgen.
‘Natuurlijk kan je zeggen dat niet niet één
technisch persoon iets beter kan doen dan Mi-
crosoft, maar kort verschenen onderzoekings-
resultaten doen mij denken dat dat wel zo is.
Daar bovenop, gemeenschappen voegen vaak
betere manieren van opbouwen toe dan de ori-
ginele ontwikkelaars.’ Zegt hij. Als je vliegt
over weer een andere door High_Frame_Rates
bewerkte city is het moeilijk om het daar niet
mee eens te zijn.

Alex Spencer.
Alex Spencer is een freelance schrijver voor o.a. PC

Gamer (Engels en Amerikaans).

Voor en na shots van High_Frame_Rates Mel-
bourne Cricket Ground.

Alex Spencer

Ilya Perapechka



Peter Stark van PC Pilot is schrijver het-
geen in zijn geval betekent dat hij het
schrijven niet kan laten. Een lange reeks
artikelen is van zijn hand verschenen en er
komen steeds nieuwe series bij. Met de se-
rie ‘de basis van het vliegen’ zitten we in-
middels in het nachtvliegen en de serie
‘lichte vliegtuigen’, waarvan je eerst dacht,
welke kant gaat dit uit, begint nu ook duide-
lijker te worden.

In deze serie worden trendsetters behandeld,
vliegtuigen die bijzonder succesrijk zijn geble-

ken of simpelweg populair zijn bij piloten en
zelfs bij de passagiers. Dus nu we er over na-
denken is het enigszins verrassend dat de Cir-
rus SR22 nog niet eerder werd voorgesteld. Dit
is de vertaling van het artikel uit de PC Pilot.

De SR22 wordt vervaardigd door Cirrus Air-
craft, dat zijn basis heeft in Minnesota, USA en
het is het best verkopende GA-vliegtuig van de
wereld sinds 2003 met 6.200 afgeleverde units
over de hele wereld. Zoals we keer op keer
gezien hebben in deze serie is het niet zo dat
een klassiek geworden vliegtuig opeens zo uit



het niets verschijnt. Het is bijna altijd de voort-
zetting en verfijning van een eerder model. En
met de SR22 is het niet anders. Met het origi-
neel werd gestart in 1994 toen Cirrus een
SR20 prototype onthulde dat eigenlijk niet mo-
gelijk was: een general aviation vliegtuig ge-
maakt van composiet materialen, geen
centrale stuurknuppel of vliegstuur en flat
screen digitale avionics overall. En alsof dat
nog niet genoeg was, piloten konden zichzelf
uit de problemen werken met een parachute-
systeem voor het gehele vliegtuig. Ondanks
dat menigeen de wenkbrauwen optrok waren
er maar vier jaar nodig daarna voor de SR20
om FAA goedkeuringen te krijgen.

Vervolgens werd de SR22 geïntroduceerd later
in het jaar 2000 en had heel wat verfijningen
ten opzichte van zijn kleinere en en minder
krachtige stalgenoot. Er was nu een optie voor
vier- of vijfzits uitvoering en recentere 2020
toevoegingen van de lijst met opties voor het
G6 model laten zien: Bluetooth, toegang zon-
der sleutel, USB-oplaadpoorten en - je kon er-
op wachten - een app voor je telefoon om op
afstand informatie te krijgen over bijvoorbeeld
brandstof, zuurstof, olie en het voltage van de
accu! Dit snelle verbeteringsprogramma maak-
te het vliegtuig zo populair dat de aantallen
geproduceerde vliegtuigen met gemak zijn uit-
gestegen boven elk ander GA-vliegtuig op de
markt en de modellen zijn inclusief een popu-
laire 315 pk turbocharged versie die jou en je
passagiers snel vervoert met 213 knopen op
25.000 voet.

Voor onze vlucht in dit artikel gebruiken we de
voortreffelijke TorqueSim ‘Take Command!’
Cirrus SR22 range in X-Plane 11 en je kunt
een beoordeling van de TorqueSim SR22 le-

zen in PC Pilot nr 130. De scenery die gebruikt
werd was Orbx Simulations TrueEarth Great
Britain North. Zoals gebruikelijk kan je alterna-
tieven voor FSX/P3D en voor X-Plane down-
loaden van de Pilots Notes in de downloadsec-
tie van dit nummer op https://www.key.aero/
article/pc-pilot-issue-131-downloads. Klik hele-
maal onderaan de pagina in de zwarte balk op
‘PC Pilot Downloads’ daar vind je ook een aan-

tal vliegplannen en basiskaarten voor deze
legs.

Een Mars reep van 100 pond

Zo onder het vliegen laten we even enige van
de vele nieuwe vindingen en voorzieningen
zien die kunnen worden geleverd in de SR22
range. Onze vlucht zal een VFR toeristische

https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-131-downloads
https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-131-downloads


vlucht zijn over het noorden van Schotland,
vertrekkend van en weer terugkomend op
Glasgow. De 279nm route gaat over Loch
Linnhe, Loch Ness, dan een stopover in
Feshiebridge om even snel een burger te pak-
ken of misschien een gefrituurde Marsreep,
een typisch schotse variant uit de regio daar
(Google even op ‘deep fried Mars bar’), waar-

na we weer naar
het zuiden gaan
naar Edinburgh
voor een mooi stuk-
je sightseeing en
tot slot weer terug
naar Glasgow. De
planning van je
VFR-vlucht ziet er

zo uit: EGPF EGEO EG38 EGPE EGPH
EGPH EGPF, en deze pilot’s notes zullen je de
weg wijzen gebruikmakend van visuele ken-
merken samen met een af en toe verschijnend
VOR-station voor het geval je dat nodig zou
hebben.
Vertrek van Glasgow/EGPF en als je door
1.000ft gaat draai je, om de 320°M track op te
pakken, outbound naar Oban/EGEO en klim je
dan naar 4.500ft. Houd de inhammen goed bij
als je over ze heen vliegt zodat je er zeker van
bent dat je Oban Airport kunt herkennen dat
aan de zuidkant van de inham ligt. Vlieg over
Oban heen en vervolg met heading out naar
Loch Linnhe terwijl je afdaalt tot 3.500ft en dan
volg je een track van rond de 040°M recht-
streeks naar de Loch. Aan de kop van dit
meer, eh loch, zie je het schilderachtige Fort
William meteen rechts van je en ongeveer 5nm
verder naar het zuiden is de hoogste ‘berg’ van
Great Britain - Ben Nevis - die gewild is bij
Highland hikers (zie ook de volgende pagina).
Ga door met vliegen over de serie meren



waarvan de track (koers over de grond) zo
rond de 40°M is en dan kom je ook over het
overbekende Loch Ness. Houd je aandacht bij
de wateroppervlakken als je erover heen vliegt
voor het geval dat je ineens het monster ziet!
Ja, Orbx heeft hem opgenomen in het Orbx
Schotland product maar je moet echt laag en
langzaam vliegen om een kans te hebben hem
te zien. Je kan er ook voor kiezen om wat aan-
vullende tijd in te plannen om je kansen te ver-
groten. Waarnemingen van het monster zijn
gedocumenteerd tot 565 met een toenemend
aantal sinds de late 1870s en verschillende
verklaringen van het verschijnsel houden in,
een aal, een Greenland haai en zelfs een oli-
fant!

Als je Loch Ness verlaat vlieg dan richting In-
verness city (dat 7nm ten zuidwesten van het
vliegveld is). Bekijk nog even het mooie uit-

Loch Linnhe

Loch Ness

Het glass cockpit en zijstick ontwerp was revolutio-
nair toen het werd geïntroduceerd.

Fort William

Inverness



zicht als je daarvan houdt voordat je zuid-
waarts draait en een track van 172°M naar
Feshiebridge/EG38 gaat volgen. Het vliegveld
ligt temidden van een paar heuvels dus stel je
afdaling uit totdat je het dal bent binnengevlo-
gen en vlieg dan een cicuit op zicht en ga lan-
den. Feshiebridge is de thuishaven van
Cairngorm Zweefvlieg Club en je kunt parke-
ren op het veld in het verre noordoostelijke ein-
de van het veld en je kunt met pauze gaan.
Eenmaal een beetje opgeknapt kan je van
Feshiebridge vertrekken door meteen naar
5.500 voet te klimmen en de track van 160°M
direct naar Perth te volgen (VOR 110.40MHz
beschikbaar als je die nodig hebt) je laatste leg
doe je door te starten op de 182°M track naar
Edinburgh/EGPH terwijl je langzaam afdaalt

naar 1.500 voet. Je zult de kenmerkende en
historische rode stalen spoorbrug - de Forth
Bridge - zien. En teken dit op want het is je
eerste waypoint na het vertrek van Edinburgh.
Je kunt nu de linker downwind voor baan 24
gaan volgen of de rechter downwind voor baan
06 afhankelijk van de condities. Na landen taxi
je naar plaats 34 op de verre zuid-oostelijke
rand van het platform net als je van taxiway
Hotel af bent waar je de SR22 kunt ‘opslaan’
en je richting stad kunt gaan voor een stukje
sightseeing.
De laatste etappe brengt ons terug naar Glas-
gow en we vliegen dan laag en dit is zeker we-
ten VFR-vliegen en we volgen een serie rivie-
ren snelwegen op een hoogte van 1.000 voet
of minder met een snelheid van rond de 170

knopen. Je moet nu vooruit gaan denken om
niet een paar waypoints op zicht te missen.
Mocht je, eh, geografische in verlegenheid ge-
bracht worden dan kan je afstemmen op VOR
naar Glasgow (115.4MHz) en dan direct daar
naartoe vliegen. Misschien kan je het later dan

Aankomst op Feshiebridge - het gladde gestroomlijnde model vraagt van je dat je approaches goed plant
om te voorkomen dat je als een ongecontroleerde raket door het circuit gaat.



nog een keer proberen. Maar eerst, vertrek
van Edinburgh door middel van een directe
track naar de rode Forth Bridge die we al eer-
der zagen (338°/4nm van Edinburgh Airport)
terwijl we onder de 1.000 voet blijven. Ga niet
boven de 1.000 voet voor de resterende 49nm
van deze leg en voel je niet geremd om bene-
den de 500 voet te komen als je behoefte hebt
aan een iets grotere uitdaging. Vanaf de Forth
Bridge vlieg je een track van rond de 296° en
volg je de rivier de Forth stroomopwaarts. Een
paar mijl nadat deze zich versmalt tot een
stroompje vlieg je over Sterling. Deze stad
heeft een rijke geschiedenis met zijn ligging
aan de rivier de Forth het natuurlijke over-
steekpunt tussen de Highlands en de Low-
lands en Stirling Castle kan je zien aan de
noordelijke kant van de stad. Ga nu onmiddel-
lijk over naar track 180° waar je aan de zuide-
lijke buitenwijken van Sterling over een belang-

rijke kruising van snelwegen vliegt. Volgt de
M80 naar het zuiden ongeveer 5nm. Op dit
punt draait de M80 af naar het zuidwesten en
is makkelijk te herkennen doordat het samen-
valt met de M876 die zich afsplitst richting het
noordoosten. En nu moet je de M80 volgen
naar het westen helemaal tot aan Glasgow -
een afstand van ongeveer 14nm. Na een rond-
je beroemde spots van de stad zuig je de enor-
me lijst architectuur in je op voordat je op track
gaat van 281° voor de laatste paar mijl naar
Glasgow Airport. Je kunt de rechter downwind
nemen voor baan 05 of de linker downwind
voor baan 23 en na de landing ga je naar je
oorspronkelijke parkeerplaats en berg je je
SR22 op!

Wat is jouw klassieke vliegtuig?

Heb jij een vliegtuig dat je speciaal vindt, dat
een verbazingwekkende geschiedenis heeft, of
dat vol zit met allerlei voorzieningen die ook
andere zouden kunnen interesseren en dat
verkrijgbaar is voor een brede range van flight
simulator platforms? Zend mij een mailtje naar:

Peter.stark@pcpilot.net

Het zicht rondom in de SR22 is buitengewoon en
gekoppeld aan de indrukwekkende technologie is
het eenvoudig te begrijpen waarom hij zo populair
is.

Elk oppervlak en elke voorziening op de SR22 is
ontworpen om luchtweerstand te minimaliseren en
zo de snelheid en het bereik te vergroten.

mailto:Peter.stark@pcpilot.net 



