
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of om-
dat u zich heeft aangemeld voor
de werkgroep Flight Simulator van
de HCC afd. Zeeland. Kijkt u ook
eens op:
https://flightsimzeeland.wordpres
s.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@zeelandnet.nl

De eerste van duizenden
B-17 ’s  die 25 missies hadden
volbracht en dat zonder één
bemanningslid te verliezen. Er
is ook een film over gemaakt.

Jan Jongen schreef een artikel
van negen pagina’s over dit
eeuwig geliefde onderwerp.
Proberen of we nog een ver-
volg bij hem kunnen lospeute-
ren.

WW II artiesten
Luchtvaartschilders en dan
natuurlijk vooral dramatische
taferelen uit de tweede
wereldoorlog. Love it. Drie
schilderijen in deze Notam.

Notam 268  mei 2021hcc zeeland!

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

Twee Airbus joysticks
naast elkaar
de ene kost 70 euro en de an-
dere 1.750 euro. Je gelooft het
niet? Lees meer hier.

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


Twee Airbus joysticks
naast elkaar
de ene kost 70 euro en de ander
1.750 euro. Rechts is met Force Feed
Back (de duurdere) en die links is dui-
delijk afgeleid van een bekende bestu-
ringsset van Thrustmaster. Qua kleur
benadert de Thrustmaster de echte
Airbus grijsblauwe kleur het dichtst.
Het echte Airbusblauw is iets vrolijker
dan het zogenaamde DDR-grijs waarin
alle liften, deuren, Stasi-archiefkasten,
enz. in de voormalige DDR waren ge-
schilderd, ook beter bekend als Depri-
Grijs. Van beide joysticks heb ik een
vertaling gemaakt van artikelen in de
PC Pilot. Eerst de knuppel hier links.
Het artikel over de knuppel rechts
volgt daarachter.



The TCA product line

Thrustmaster geeft aanvullende
producten uit als toevoeging op de
TCA-lijn. In september kon je die
bestellen vooruitlopend op levering
die toen nog niet op gang geko-
men was. Deze lijn bestaat uit:
TCA Quadrant (gashendel) Airbus
Editie, het TCA Officer Pakket, be-
staande uit de TCA Flightstick en
het TCA Quadrant, de afbeelding
hiernaast. Ga even Googelen voor
de prijzen, die waren de laatste tijd
in beweging.

De TM Flying Clamp (tafelklem, de
onderste twee afbeeldingen) kan
voor de gehele TCA productlijn
gebruikt worden maar ook voor het
HOTAS-systeem. De klemmen
kunnen met een snelmechaniek
losgegooid worden. Ongeveer
zestig euro. Op de flightstick zit
een stelwiel voor het gas waarvan
het onderste gedeelte ingericht
kan worden voor reverse thrust.

Thrustmaster heeft slechts weinig
introductie nodig als het gaat om
flight simulation. Over een dertig
jaar heen heeft de maatschappij
een reputatie gevestigd in het ont-
wikkelen van vindingrijke en hoge
kwaliteit hardware randapparatuur
voor militaire flight simulation. Dus

je zou kunnen zeggen dat het een
beetje als verassing kwam toen ze
aankondigden met een nieuwe
productlijn te komen die Thrust-
master Civil Aviation (TCA) ge-
noemd werd. Ja, hoe verzinnen ze
zo een naam, en waarmee ze
zichzelf hebben geïntroduceerd in
de markt voor de ‘burgerlijke’ flight
simulation. De eerste in deze lijn is
de TCA Sidestick Airbus Edition
waarvan je hieronder de beoorde-
ling leest.

De TCA Sidestick Airbus Editie

De TCA sidestick is gebaseerd op
de feitelijke sidestick zoals je die
vindt in de Airbus airliners. Hoewel
het aan de buitenkant overeen-
komst vertoont met de Thrustmas-
ters T.16000M, zijn er toch
duidelijke verschillen. De TCA Si-
destick is een officieel goedge-
keurd Airbus-product en is volgens
Thrustmaster een 1 : 1 replica van
een stick die je tegenkomt in de

Thrustmaster’s TCA Sidestick Airbus Edition Cleared for take-off

Dit is de vertaling van een artikel
van Richard Benedikz van de PC
Pilot. Zijn specialiteit? Ik weet het
nog niet. In principe schrijft hij
wat kortere artikelen dan Peter
Stark. Fijn!

Erik.



echte jet en die gemaakt is van
heavy-duty plastic met het omhul-
sel afgewerkt in Airbus-blauw. Sa-
men met een pitch- en roll-as heeft
de TCA-Sidestick ook een draar-
bare greep voor de Z-as die ge-
configureerd kan worden om het
roer te bedienen. En voor die pilo-
ten die al een rudder pedal set
hebben kan de Z-as in vaste posi-

tie op slot gezet worden met de
druk op een knop of het kan be-
stemd worden voor de ‘helmstok’
voor het besturen van het neus-
wiel.
Net zoals de T.16000M, is de TCA
Sidestick gebouwd met Thrust-
masters gepatenteerd Hall Effect
Accurate Technology (HEART)
technologie. In essentie maakt het

gebruik van magnetische senso-
ren die een 14-bit resolutie leve-
ren, zodat de invoer via de
controls soepel en nauwkeurig
verlopen. Maar belangrijker mis-
schien: Hall Effect Sensors maken
geen fysisch contact dus er geen
sprake van slijtage (potmeters).
Ter vergelijking: bij veel spin- en
roeimachines zijn magneten over

het vliegwiel geplaatst die wel ste-
vig weerstand leveren maar geen
contact maken. Dus: geen slijtage.
Een enkele throttle-as kan gebruikt
worden voor de power van de mo-
toren met een mogelijkheid om
ook reverse thrust in te richten. Op
de sidestick springt een genereus
aantal knoppen en schakelaars in
het oog, inclusief 12 knoppen op

Boven: de joystick is volledig tweehandig
ontworpen en kan links- en rechtshandig
worden ingericht door twee knoppen-modu-
les los te halen en te herplaatsen.
De TCA Sidestick is een 1 : 1 replica van de
sidestick in de Airbus Aairliner.

De TCA Sidestick heeft een draaibaar rud-
der dat vastgezet kan worden in een bepaal-
de positie.

Op de sidestick springt een genereus aantal
knoppen en schakelaars in het oog, inclusief
12 knoppen op de basis, drie drukknoppen,
een haan (haan van een pistool) en een acht
standen HAT switch.



de basis (zes per kant) die je voor
allerlei functies kunt inrichten, zo-
als flaps, onderstel, speed brakes,
enz. Op de stick zelf zitten drie
drukknoppen (niet drukknopen,
twee aan de achterkant en een
voorop), een haan (trigger) en een
acht richtingen HAT switch.
De joystick is volledig tweehandig
ontworpen en kan links- en rechts-
handig worden ingericht (voor de
captains en voor de first officers
kant) door twee schroeven los te
draaien en de knoppenmodules
eruit te wippen. Om hierin te voor-
zien heeft Thrustmaster heel net-
jes twee inwisselbare modules bij
de stick verpakt. Een tuimelscha-
kelaar kan dan gebruikt worden
om te schakelen van linkshandig
naar rechtshandig gebruik. De joy-
stick is uitgerust met acht rubber
kussentjes onderin de basis zodat
hij stevig op het bureau staat zon-
der weg te slippen. Er zijn ook nog
twee M6 montagepunten zodat hij
vastgemaakt kan worden aan een
tafel of unit en hij zo geschikt is
voor montage in een huisvlijt cock-
pit.

Het doel voor ogen

Als een alternatief voor het pro-
grammeren van de randappara-
tuur waarbij gebruik gemaakt
wordt van default simulator instel-
lingen levert Thrustmaster een
toepassing genaamd Thrustmaster
Advanced pRogramming Graphi-

cal EdiTor (TARGET). In essentie
wordt het gebruikt voor koppelbare
Thrustmaster randapparatuur die
dan kunnen worden geconfugu-
reerd met op maat gemaakte pro-
fielen. Bijvoorbeeld, de TCA
sidestick kan gegroepeerd worden
met het TPR rudder systeem en
speciaal gemaakte profielen kun-
nen dan worden gecreëerd voor
alle grote flight simulators.

Vliegtest

Installatie is zo simpel als het eruit
ziet. De TCA Sidestick is plug &
play, dus je verbindt eenvoudig de
joystick met een USB poort waar-
na hij automatisch herkend wordt
en is hij klaar voor gebruik.
De unit werkt prima bij alle belang-
rijke simulator platformen inclusief
X-Plane, FSX, Prepar3D en de
nieuwe Microsoft  Flight Simulator.
De commando-invoeren zijn
scherp en precies dankzij de Hall
Effect sensoren, hoewel de zelf-
centrerende kracht tamelijk sterk is
terwijl die beweging van de stick in
de echte Airbus veel vloeiender
gaat.
De beweging van de throttle is
mooi geleidelijk maar de afstand
waarover hij wordt verplaatst is
aan de korte kant, wat het lastig
kan maken om de power setting
accuraat te maken, dus een apart
geïnstalllerd throttle kwadrant zou
hier helpen (die door Thrustmaster
ook wordt geleverd in deze serie.

Dit artikel gaat alleen over de
stick, vert.). Aanvullend, ik vind het
soms moeilijk om de grens te vin-
den van de reverse thrust en je
glijdt heel makkelijk voorbij de idle
stop, vooral op momenten dat het
spannend wordt.
Maar over het geheel genomen,
zoals het eruit ziet en zoals het
aanvoelt maakt dat de TCA Side-
stick bijzonder geschikt is voor het
vliegen met een Airbus, maar na-
tuurlijk werkt het ook op elk ander
vliegtuig. Ik heb altijd gevonden
dat de klassieke T.16000M, even-
eens gemaakt door Thrustmaster
een uitstekende Airbus Sidestick
was en deze TCA unit completeert
de ervaring perfect.
De bouwkwaliteit van deze unit is
robuust en het stevige plastic om-
hulsel maakt de indruk dat het een
stevig molesteren aankan, dus ik
zie geen reden waarom het niet
jaren in gebruik zou kunnen blij-
ven. Een bewijs op dit punt: mijn
oude T.16000M is uitstekend door
jaren stevig gebruik heen geko-
men inclusief blootstelling aan ge-
bruik op vele simulation shows en
hij gaf geen krimp.

Conclusie

Over het geheel heeft Thrustmas-
ter een uitstekend stuk werk afge-
leverd met de TCA Sidestick.
Hoewel het gebaseerd is op Air-
bus controls is het in dezelfde ma-
te geschikt voor andere

vliegtuigen. Het is niet alleen een
uitstekende joystick voor begin-
nende / gevorderde flightsimmer
maar hij voelt zich net zo goed
thuis in een Airbus op maat ge-
maakte cockpit, dus hij kan voor
een ieders wensen de taak op zich
nemen. Met een prijs van rond de
zeventig euro is het value for your
money. En met de throttle kwa-
drant erbij zit je ook op een inte-
ressante prijs.





Het is moeilijk om echt vliegen ‘echt’
weer te geven in onze virtuele we-
reld. Er zijn veel dingen die je ziet, die
je hoort en die je voelt die omgezet
moeten worden en in de juiste ver-
houding gebracht moeten worden
voor het gaat lukken dat gebruiker
gelooft dat hij in het echte ding zit en
niet achter een bureau. Als het gaat
om wat we zien, komen we steeds
dichter bij de echte wereld met de
nieuw uitgegeven Flight Simulator
van Microsoft die nu toonaangevend
is in VFR flight (Visaul Flight Rules).
Er zijn bovendien enorme sprongen
gemaakt op het gebied van omge-
vingslicht en -geluid in de cockpit. We
kunnen bijna onze zintuigen voor licht
en geluid geloven dat we ter plekke
zijn maar er is nog steeds één gevoel
dat moeilijk te vangen is. Elke piloot

zal je vertellen dat het vliegtuig je laat
weten wat er aan de hand is via de
stick of de yoke. Een kleine vibratie in
dit stuk besturingsmechaniek kan je
laten weten wat te doen met de gas-
hendel of de stand van de propeller-
pitch. Een windvlaag die de aileron
optilt kan worden gevoeld als een
soort zenuwtrek en de aanloop naar
een stall kan worden gevoeld doordat
de bediening lichter aanvoelt of door-
dat de stick shaker in werking wordt
gezet. Dat gevoel ervaren, het gevoel
alsof je met een levend ademend
vliegtuig te maken hebt is moeilijk te
realiseren in de home sim omgeving,
nou ja zo een beetje dan. Brünner
Electronic heeft een full force feed-
back flight stick ontwikkeld maar kan
die wel het gevoel van het echte ding
pakken? Laten we dat eens bekijken.

De onderdelen van de kit

Vorig jaar heb ik een recensie ge-
schreven over de Brünner CLS-E NG
Yoke en ik ben er verliefd op gewor-
den. De robuuste yoke voor op het
bureau combineerde een werkelijk
andere flightsimervaring in toch maar
een indrukwekkend kleine behuizing.
Hij blijft op mijn ‘moet ik ook hebben’
(mok ok he in het zeeuws) uitrus-
tingslijst staan. Nadat ik dat gezegd
heb, de regelmatige lezers van PC Pi-
lot weten dat ik de strakke vormge-
ving van de Airbus sidestick prefereer.
Oké, Brunner heeft ervoor gezorgd

Brünner Electronik’s

CLS-E Force
Feedback joystick
Een joystick gebaseerd op de A320 sidestick.
Hieronder de originele sidestick uit de A320.

Zij-aanzicht vande
4,5 kg wegende stick



dat ik over de CLS-E stick kan beschik-
ken. De stick is verkrijgbaar met ver-
schillende opties, inclusief HOTAS-
greep, de T50-greep en een algemene
jetuitvoering. In dit artikel ga ik de
versie gebaseerd op de A320 sidestick
verder aan de tand voelen.
Net zoals de CLS-E NG Yoke, laat de
CLS-E Stick een geheel metalen con-

structie zien die uiterst solide aan-
voelt. Binnenin zitten borstelloze
gelijkstroommotoren en contactloze
positiesensoren. Het binnenwerk is
ontworpen om lang mee te gaan en
met zo weinig mogelijk wrijving om
slijtage te voorkomen. De aanslui-
tingsmogelijkheden houden ook ‘plug
and play’ in, USB en Controller Area
Network (CAN), waardoor het vrijwel
altijd passend zal zijn bij elke home
cockpit opzet. En home cockpits zijn
de plaats waarvoor deze stick be-
doeld is om tot leven te komen. Het is
niet een stick voor op het bureau
maar is bedoeld om permanent vast
te zetten in een daarvoor bestemd
omhulsel. Voor testen heb ik hem in
een lade naast mijn bureau gezet en
dat is een oplossing die vrij goed
werkt. Maar één ding: de stick is niet

licht. Met een gewicht van een in-
drukwekkende 4,5 kg is dit beslist een
solide stuk gereedschap. Hij wordt
geleverd met een 36V gelijkstroom
energievoorziening en een USB-kabel
zodat je snel kunt testen als je hem
eenmaal hebt uitgepakt. Dan moet je
ook de stick registreren op de Brün-
ner webpagina om de vereiste
CLS2Sim software te kunnen down-
loaden die ook de ingebouwde force
feedback laar draaien. Goed, het
wordt tijd, nu je ook dit geïnstalleerd
hebt, om de software nader te gaan
bestuderen.

Software setup

De CLS2Sim software werkt als een
brug tussen de stick en de simulatie.
Vanuit de simulator bekeken is de

stick te combineren met FSX,
Prepar3D, X-Plane 10/11 en zelfs DCS.
Ondersteuning voor de nieuwe Mi-
crosoft Flight Simulator komt eraan
maar op dit moment zorgen proble-
men met SimConnect binnen de sim
ervoor dat verbinding nog niet ge-
maakt kan worden. Je moet simpel-
weg de verschillende plug-ins
installeren die je allemaal kunt vinden
in de Brünner start menu map. Voor
de Mac en Linux gebruikers zijn er
compatible versies, die werken met
X-Plane 9 en 10, beschikbaar die je
ook kunt downloaden.
Met CLS2Sim, moet je een paar din-
gen doen voordat je in de simulator
springt. Het eerste is dat je even je
weg moet vinden naar de Settings-
afdeling te vinden in het ‘File’-menu.
Hier kan je verschillende opties aan-
zetten, inclusief zaken als ‘Auto-Con-
nect’ naar de stick, check de verbin-
ding en indien het loopt over een net-
werk bevestig de IP-setting voor de

Een kleine vergelij-
king met de Thrust-
master HOTAS stick
laat zien dat de Brün-
ner stick niet zo groot
is als je aanvankelijk
denkt.

Eén ding: de CLS-E
stick is geen stick
voor op het bureau.

Dit is de vertaling van een artikel
van Jessica Bannister-Pearce in
de PC Pilot. Zij bouwt zelf compu-
ters en ik heb begrepen dat zij
ook een Airbuscockpit bouwt
maar dat schijnt toch een meerja-
renproject te zijn. Volgens mij
hebben echte cockpitbouwers het
maar moeilijk met nu weer een
nieuwe flight simulator. Of zie ik
dat verkeerd?

Erik.

Close-up van de
CLS-E stick



machine waar de sim op staat. En het
belangrijkste, je hebt de optie om aan
te geven welke simulator je gebruikt.
Selecteer eenvoudigweg de sim die je
wilt gaan gebruiken en en klik op
‘OK’.
Als je daarna weer terug bent op het
hoofdscherm klik je op de hardware
connect knop om de CLS2Sim soft-
ware te verbinden met de stick. Als je
dan verbonden bent, heb je de moge-
lijkheid om veranderingen in de stick
setting aan te brengen en die in een
profiel te laden. Het is de profielma-
nager die bepaalt hoe de stick gaat
werken. En nu zijn er twee manieren
om met de stick te werken. Ten eer-
ste kan je een nieuw profiel aanma-
ken speciaal op een vliegtuig toege-
spitst of misschien eenvoudiger, toe-
gespitst op jouw gevoel voor vliegen.
Door het op deze manier te doen

maak je gebruik van het gehele scala
van op maat gemaakte ervaringen.
Wil je dat het gewicht, de druk van de
elevator invloed uitoefent op de
stick? Nou, dat kan je instellen even-

als hoeveel invloed propwash heeft
op de stand van de stick. Je kunt de
druk instellen, de gevoeligheid, je
kunt hydraulische druk op de stick
aanzetten en selecteren wat voor
wisselwerking auto op de stick heeft.
Je kunt zelfs aanpassen hoe het effect
van trim op je stick en de stand van je
stick zal zijn als het vliegtuig eenmaal
is uitgezet. Het is een ‘sim-tweakers’
paradijs.
Als je helemaal geen zin hebt om te-
recht te komen in al die bijzonderhe-
den van control loadings en vibraties
van de motor(en) dan kan je een veel-
heid van te voren gemaakte profielen
beschikbaar via de Brünner Profile
Cloud gebruiken. Je moet je dan wel
registreren maar eenmaal ingeschre-
ven kan je verschillende vliegtuigop-
ties bekijken en downloaden die
beschikbaar zijn voor de CLS-E Stick.
Nadat je je keus hebt gemaakt klik je
op ‘Apply’ en ‘OK’ en dan ben je klaar
om te gaan vliegen.

De tegenstrijdigheid

In de simulator hoef je aan het opzet-
ten van de stick niet te veel te doen
omdat CLS2Sim dat allemaal verzorgt.
De beste manier om alle stadia van
het opzetten te doorlopen is in een
vliegtuig te stappen en te gaan vlie-
gen. Om mee te beginnen koos ik de
voortreffelijke Vertx DA62. Er bestaat
een profiel gebaseerd op de X-Plane
versie van de DA62, maar aangezien
het het vliegtuig is waarmee we hier
te doen hebben en niet de simulator
is dat prima. Het eerste dat opvalt is
met een cold and dark begin op het
platform de stick in de stand hele-
maal naar voren staat. Maar als de
motor eenmaal draait gaat hij terug
naar het centrum doordat er van de
propeller een luchtstroom over de
elevator gaat. De druk van de bestu-
ringsvlakken is duidelijk voelbaar. De
stick gaat tevreden een beetje ram-
melen als de motor draait en je voelt

Zelfs het omklap-
pen van de Airbus
stick is gemodu-
leerd.

prop wash

DA62 van VERTEX



de hobbels en oneffenheden in de
taxiways en de startbaan. In de take-
off aanloop is het fascinerend dat je
voelt dat de besturingsvlakken tot le-
ven komen naarmate de snelheid toe-
neemt. In de lucht voel je de lichte
turbulentie van de lucht over de vleu-
gel en als je het gebied van overspeed
nadert kan je ook voelen dat de druk
van luchtstroom op de controlvlakken
verder opbouwt en de stick steeds
moeilijker te bewegen is. Het is een
vele malen betere ervaring dan het
‘dode stick’ gevoel van de reguliere
besturingsapparaten. Als je de autopi-
lot inschakelt, komen verdere verbe-
teringen naar voren waarbij je voelt
dat de stick netjes en rustig de schok-
ken van de turbulentie corrigeert en
dan kom ik gelijk op een ‘ding’ dat
niet klopt bij deze stick. De stick die ik
nu heb is gebaseerd op de stick die
wordt gebruikt in de A320en het is
een waarachtige 100% reproductie
van de echte stick. Omdat ik altijd
linkshandig vlieg is de captain’s stick
voor mij comfortabel in gebruik en
dankzij door de ingebouwde techno-
logie is het invoeren van kleine preci-
sie-inputs een plezier. Maar, en hier is
het probleem dat ik heb met deze
force feedback stick, de A320 heeft in
het echt geen terugkoppeling van de
besturingsvlakken op de stick. De
stick in het echte vliegtuig heeft hy-
draulische demperondersteuning in
de stick ingebouwd die de piloot eni-

ge tegendruk geeft, maar dat is het
dan ook. Reacties van de autopilot
worden niet als een soort ‘gevoels-
trekjes’ teruggevoerd naar de stick. In
de werkelijkheid is de stick een uiterst
gevoelig stuk gereedschap dat geen
invloed heeft op hoe de piloot in de
werkelijkheid vliegt maar het komt
erop neer dat het toch een ‘dead
stick’ is. Dus een force feedback stick
hebben in een Airbus, eigenlijk slaat
dat nergens op. En ook nergens kwam
dit duidelijker naar voren dan toen ik
het enige A320 profiel binnenhaalde
en in X-Plane sprong om het te testen
met de Toliss A321. Het profiel was
gekopieerd van de PMDG 737 en had
in huis hydraulic control loading, stick
shaking en nog meer. Dat maakte het
vliegen met de A321 heel erg moeilijk
omdat de hydraulics steeds tegen
overpowering aan zaten. Bij een yoke
(vliegstuur) waarbij het mogelijk is
het stuur met beide handen vast te
pakken is het OK maar voor de stick
bleek het te veel te zijn. Het kostte
mij enig geknutsel aan de settings
binnenin dit profiel om tot een accu-
rater A320 gevoel op de stick te ko-
men. Maar daarvoor moest ik zo
ongeveer alle geboden voorzieningen
uitschakelen.

Conclusie

De CLS-E Stick van Brünner is onte-
genzeggelijk een geweldig stuk ge-
reedschap. Zijn robuuste kwaliteit

waarmee hij gebouwd is, de Zwitser-
se precisie maken dit tot een engi-
neering kunstwerk. In gebruik met
het juiste vliegtuig en met het correc-
te profiel produceert hij het ‘gevoel’
van het echte instrument. De DA62,
de Robin DR401 en andere zorgen
daardoor voor een geweldige GA-pi-
loot beleving met deze stick. En ik
twijfel er niet aan dat hij het ook fan-
tastisch zal doen met DCS, speciaal
met een van de combat-stijl opzetten.
Daarentegen, voor de Airbus-piloot, is
dit misschien niet de stick voor jou.
Jazeker, het is heel goed mogelijk om
een volledig accuraat gevoel op de
stick voor de Airbus te creëren door
de meeste van de toeters en bellen
uit te schakelen, wat dan weer bij een
stick die 1750 euro kost vreemd aan-
doet. Ondanks dat vertegenwoordigt
deze stick toch het ultieme voor
flightsim piloten, maar anders dan de
exemplaren voor op het bureau voelt
deze heel duidelijk aan als uiterst ge-
schikt voor de cockpitbouwersmarkt
in tegenstelling tot de ‘bureauvlieger’
die op zoek is naar een stick die meer
te bieden heeft dan de standaard yo-
ke kan leveren. Het is nog steeds een
goede investering als je een kleinere
GA-set hebt om de lucht in te komen,
maar ik ben niet zeker of dit nu de
juiste stick is voor Airbus-piloten.
Wat geen vraag is, is hoeveel deze
stick je simbeleving kan veranderen.
Hij pakt het ‘gevoel’ van het echte ap-

paraat zo prachtig mooi dat je je gaat
afvragen hoe je ooit zonder deze hebt
kunnen vliegen.
Dit combineren met een van de Brün-
ner kleinschalige bewegingsplatfor-
men (zie plaatje) zou een droom
kunnen zijn maar voor nu is de CLS-E
Stick niet helemaal de must-have die
ik hoopte dat het zou worden.

Jessica Bannister-Pearce

In het kort: de steeds groter worden-
de betrouwbaarheid en de mogelijk-
heid om te tunen naar je vliegerva-
ring maken de Brünner CLS-E Stick tot
een fantastisch product, maar niet
noodzakelijkerwijs voor de Airbus-pi-
loot.
Website: www.brunner-innovation.
swiss
Manufacturer: Brünner Electronik AG.
Price: €1,749 (£1,580 approx)
Documentation: Goed
Build Quality: Uitstekend

https://www.brunner-innovation.swiss/
https://www.brunner-innovation.swiss/


Begin 1943 waren de Ame-
rikaanse en Britse lucht-
macht (de laatste onder
leiding van Arthur ‘Bomber’
Harris) volop bezig met het
bombarderen van Duitse steden.
Op 23 januari vlogen opnieuw
bijna honderd geallieerde bom-
mewerpers over het kanaal om
zich door de Duitse flak-luchtaf-
weer en de zwermen Messers-
chmitts en Focke Wulfs een weg
naar hun doel te vechten. Eén van
de toestellen, een B-17F Flying
Fortress met de naam Memphis
Belle, kon die dag een bijzonder
record vestigen.

Gezagvoerder Robert Morgan had
samen met zijn bemanning al heel
wat bommen gedropt op doelen in
Frankrijk, Duitsland en België. Ze
hadden spoorweg emplacementen
gebombardeerd, de Focke Wulf
vliegtuigfabrieken, militaire bases,
de sluizen van St.Nazaire en de
scheepswerven in Wilhelmshaven.
En nu waren ze op weg naar een
Duitse onderzeebootbasis in het
Franse Lorient.
Als deze missie slaagde, zou de
Memphis Belle de eerste van dui-
zenden B-17’s worden die 25 mis-
sies had volbracht zonder één be-
manningslid te verliezen. En het
magische getal 25 betekende dat de
bemanning naar huis mocht.
Dat dit een bijzondere prestatie
was, blijkt wel uit de cijfers. In de

eerste drie maanden dat de
groep bommenwerpers waar
de Memphis Belle toe behoor-
de bombardementen uitvoer-

de, werd 80 procent neergeschoten.
Van alle vliegtuigen die op een mis-
sie gingen, kwam gemiddeld 6 pro-
cent niet terug. Bij de gevaarlijkste
operaties konden de verliezen zelfs
oplopen tot 25 procent.
De Memphis Belle slaagde erin om
de bommen op het doel in Lorient te
krijgen. Maar op de terugweg naar
de Eighth Air Force basis bij het
Britse Bassingbourn kreeg het toe-
stel te maken met Duitse jachtvlieg-
tuigen die het 22 minuten lang het
leven zuur maakten.
Opeens leek de missie toch nog te
mislukken. Een Focke Wulf Fw-190
viel de Memphis Belle recht van vo-
ren aan. Morgan kon geen duik-
vlucht maken omdat er beneden
hem andere bommenwerpers vlo-
gen. Hij trok dus hard op, met als
gevolg dat de kogels uit de Duitse
jager de staart van de bommenwer-
per raakten. Staartschutter John
Quinlan begon over de intercom te
schreeuwen: “Het hele achterstuk is
eraf geschoten en we staan in
brand. De hele staart gaat eraf! Dat
bleek mee te vallen; ondanks schade
aan een van de staartvlakken slaag-
de Morgan erin de B-17 veilig naar
huis te vliegen.
Daarna begon de Memphis Belle en
haar bemanning aan nog een laatste
missie: een drie maanden durende





tocht door de VS waarbij 31 steden
werden aangedaan en de tien beman-
ningsleden overal als helden werden
onthaald. Maar toen de schijnwerpers
eenmaal waren gedoofd, dreigde het
beroemde toestel roemloos ten onder
te gaan. Nadat het een tijdje als trai-
ningsvliegtuig was gebruikt, belandde
het uiteindelijk op een vliegtuigkerk-
hof in Oklahoma.
Daar werd ‘de Belle’ echter van de
hakbijl gered door een journalist die
een artikel over het beroemde toestel
schreef en het schijnbaar schandelijk
vond dat de beroemde bommenwer-
per zo aan zijn eind zou komen. De
journalist nam contact op met de bur-
gemeester van Memphis, die het toe-
stel voor 340 dollar kocht. Daarna
stond het een tijdlang op een paal
buiten een kazerne. Later werd het
verplaatst naar Memphis Internatio-
nal Airport, waar het jarenlang in de
buitenlucht stond weg te roesten.

Midden jaren tachtig kwamen er op-
nieuw mensen met historisch besef in
actie en zamelden 552.000 dollar in
om het toestel aan te kopen en in ou-
de staat te herstellen. In mei 1987
vloog de Memphis Belle weer. Bij de
daaropvolgende plechtigheid waren
zeven van de oorspronkelijke beman-
ningsleden aanwezig, waaronder ge-
zagvoerder Morgan. Naast hem stond
nog een belangrijk persoon in het le-
ven van de B-17: Margaret Polk, ooit
het liefje van de piloot en de ‘Mem-
phis Belle’ waar het vliegtuig lang ge-
leden naar was vernoemd.

Letterlijk overgenomen uit:
https://www.kijkmagazine.nl/nieuw
s/luchtvaarthistorie-memphis-belle/
Kijk ook eens verder op de website
van KIJK. Machtig interessant.

Nose art was erg in en vanzelfspre-
kend werden als aandenken aan
home sweet home vele babes afge-
beeld waaronder tamelijk kuise en
ook wat grovere afbeeldingen.
Memphis Belle was natuurlijk heel
keurig maar de B-17 was dan ook

vernoemd naar het liefje van de
commander pilot. Er waren ook an-
dere afbeeldingen die dingen sugge-
reerden. In die tijd was dubbelzin-
nigheid toch nog meer in trek dan
grove sex-uitingen. Dat is later ver-
anderd.

Maar hoe gaat het verhaal verder?

Op 13 juni 1943 vertrokken Captain
Robert Morgan en zijn bemanning
met hun toestel 'The Memphis Belle'
na 25 missies terug naar Amerika
voor een Public Relations Tour.
Geen luchtafweergeschut meer,
geen vijandelijke jagers… ze hadden
de luchtoorlog overleefd. Samen
met hun mascotte, het hondje Stuka,
vlogen ze 'back home'. Thuis in de
States werden 32 steden bezocht
totdat de Belle tijdelijk eindigde op
een vliegtuigkerkhof. Op 17 juli
1946 vloog het toestel naar Mem-
phis, de stad die haar voor 350 U.S.
$ van de schroothoop had gered.
In de eerste drie maanden van deel-
name aan de luchtstrijd boven Eu-
ropa verloor de U.S. Air Force 80%
van haar vliegtuigen. De leiding van
de luchtmacht besloot een 'bonus'

Gezagvoerder van de Memphis Belle
Major Robert K. Morgan een paar jaar
later. Na zijn inzet in Europa vloog hij
nog 26 gevechtsmissies in de B-29
Superfortress tegen Japan.

https://www.kijkmagazine.nl/nieuws/luchtvaarthistorie-memphis-belle/
https://www.kijkmagazine.nl/nieuws/luchtvaarthistorie-memphis-belle/


in te stellen voor elke crew die 25
missies uitvloog; de 26ste missie:
naar huis !
De Memphis Belle vloog haar eerste
missie op 7 November 1942 naar
Brest in Frankrijk. Haar laatste mis-
sie voerde op 17 mei 1943 weder-
om naar Frankrijk, naar Lorient.
Tussendoor waren er 23 missies ge-
weest boven Frankrijk, België en
Duitsland. In totaal had de machine
60 ton bommen op de vijand losge-
laten, 20.000 luchtmijlen gevlogen
(148 uur en 50 minuten onderweg).
Gedurende de missies werden er 8
vijandelijke vliegtuigen neerge-
haald, werd het vliegtuig doorzeefd
met kogels en Flak-ijzer, werd de
staart er bijna geheel afgeschoten
en werd er 9 keer een motor ver-
vangen ! Geen van de bemannings-
leden raakte ooit zwaargewond.
De bemanning had het vliegtuig
voor het eerste gezien in Bangor,
Maine in het najaar van 1942. De
eerste vlucht ging naar Memphis
waar het toestel gedoopt werd en
de naam kreeg ter ere van het liefje
van piloot Robert K. Morgan; Ms.
Margaret Polk. Het logo werd op de
neus van het vliegtuig gezet door
Korporaal Tony Starcer, naar voor-
beeld van een ontwerp van de be-
kende pin-up schilder George Petty.
In de film wordt de rol van de Cap-
tain gespeeld door Matthew Modi-
ne. Eric Stolz is de communicatieof-
ficier en Billy Zane speelt de rol van
de bommenrichter. John Lithgow is

de militaire PR man die de Belle uit-
eindelijk meeneemt naar de Ver-
enigde Staten.
In de het eerste deel van de film
ontmoet je de bemanning met al
hun persoonlijke vriendschappen
en problemen (beetje saai). De in-
drukwekkendste actie komt in het
laatste gedeelte van de film.

Mevrouw Margaret Polk (The Mem-
phis Belle) overleed in 1990. Drie
jaar eerder was ze met 25.000 toe-
schouwers getuige geweest van de
inwijding van het Memphis Belle
Pavilion. Samen met de originele
crew van de Memphis Belle werd ze
bedolven onder rozenblaadjes die
door zeven B-17's boven het pand
werden uitgestrooid. De U.S. Air
Force had de Memphis Belle uitge-
roepen tot historisch erfgoed.
Op 29 augustus 1992 vervulde cap-
tain Robert K. Morgan zijn 27ste
missie. Hij trouwde met zijn huidige
vrouw Linda voor de Memphis Bel-
le. Generaal Paul Tibbets (de piloot
van de 'Enola Gay', het toestel dat in
WW2 de eerste atoombom afwierp),
gaf de bruid weg.

Bijna letterlijk overgenomen uit
TRACES OF WAR een artikel van Don
van den Bogert:
https://www.tracesofwar.nl/movies
/210/The-Memphis-Belle-.htm

https://www.tracesofwar.nl/movies/210/The-Memphis-Belle-.htm
https://www.tracesofwar.nl/movies/210/The-Memphis-Belle-.htm


Wat aan de cockpit vooraf ging

Weliswaar beschrijft de titel van dit verhaal de
eindtoestand, maar toen dit allemaal begon was er nog
geen sprake van een 737 in een garage. Laat ik ergens
begin deze eeuw starten met het verhaal.
Zo lang als ik me kan herinneren ben ik gefascineerd
geweest door vliegtuigen en alles wat er mee te maken
heeft. Vele versies van de Microsoft Flight Simulator zijn
mijn revue gepasseerd totdat ik ergens in 2005 of 2006
wat meer “houvast” om me heen wilde bij het uitoefe-
nen van mijn vliegkunsten.
Maar hoe begin je dan? Nogal voor de hand liggend: in
een vlieghoekje op de logeerkamer met het obligate
CH-stuurtje en de bijbehorende pedalen, maar wat
komt daarna? Net in die tijd kwam VR Insight met de
eerste versies van hun modules op de markt. Dat paste
in mijn plaatje: niet te duur en redelijk “open” zodat je
er meerdere vliegtuigtypes mee kon nabootsen. Een
jaar of 2 later had ik een generic “cockpitje” gebouwd,
waar ik veel genoeglijke uren in heb doorgebracht,
eerst nog in FS2002 met de Dreamfleet Feelthere 737-
400 (echt de topper destijds: de eerste met een “echte”
FMC!), wat later in FS2004 met de Boeing 757 serie van
Phoenix Simulations, ook een volwaardige nabootsing
die tegenwoordig het predikaat “study level” zou krij-
gen, en tot slot vanaf 2011 met de PMDG 737 serie voor

FSX. De flightsim PC was inmiddels uitgerust met een
TripleHead2Go van Matrox om 3 schermen aan te
sturen, een soort van pedestal bevatte een zelf ge-
bouwde throttle quadrant en uit China had ik 2 low-cost
touch screens laten komen die mijn Primary Flight
Display, Navigation Display en EICAS-schermen konden
afbeelden. Daar was bij FSX wel een tweede PC voor
nodig. Die rol werd vervuld door een afgedankte Penti-
um-PC die met WideFS aan de flightsim PC gekoppeld
werd.
Al lezend op internet en met de komst van hulppro-
gramma’s als in eerste instantie Topcat en een paar jaar
later PFPX werd me – al vliegend met de PMDG Boeings
-  de lol en het belang van het procedurele vliegen
steeds duidelijker. Enfin, ergens in 2012 stond mijn
besluit vast: ik ging starten met de bouw van een min
of meer full-size cockpit replica van een 737.

Keuzes: liefst van te voren maken…

Als je eenmaal bedacht hebt hoe leuk het zou zijn om
in je eigen complete cockpit te kruipen dan moet je
eigenlijk als eerste je gaan afvragen welk doel je het
belangrijkst vindt, want er zijn talloze opties.
Hoeveel tijd heb je beschikbaar, welk type vliegtuig wil
je nabootsen, hoe exact moet de nabootsing zijn, wat
kun en wil je zelf bouwen en wat is je budget zijn

belangrijke vragen waarop je maar beter vooraf een -
al is het maar voorlopig -antwoord moet geven. Ook
niet onbelangrijk: waar laat je dat ding?
Ik zal mijn overwegingen bij het zoeken naar de ant-
woorden op die vragen geven, maar de uitkomst zal
voor iedereen anders zijn.
Om te beginnen met het laatst genoemde, maar aller-
belangrijkste punt: waar laat je zo’n enorm bouwwerk?
Hoewel ik mede cockpitbouwers ken die hun huiskamer
gebruiken voor een 737 neus, gaat dit in de meeste
situaties toch wat te ver. Is het al niet dat de bouwer er
zelf voor terugdeinst, dan wordt hij wel door zijn huis-
genoten teruggefloten. Een garage, een kelder of een
zolder zijn voor de hand liggende opties – maar daar
moet je dan wel over beschikken… Je kunt je project
aanpassen aan de beschikbare ruimte: een single seat
in plaats van een full-size, of wat knijpen op de breed-
tematen zodat de beschikbare ruimte breed genoeg is.
Goed meten is noodzakelijk!
Dan de beschikbare tijd. Vergis je niet, een project als
dit vreet tijd, zeker als je ook nog aan vliegen wil
toekomen, iets wat ik je ten sterkste aanraadt. Want er
zullen momenten in het bouwproces zijn dat je om
allerlei redenen niet verder kunt of wilt en dan is het
voor de motivatie uiterst belangrijk om gewoon met je
eigenlijke hobby, de vliegerij, door te kunnen gaan.



Als je nadenkt over beschikbare tijd, bedenk dan ook
dat alle tijd die je aan de bouw en het vliegen besteedt
automatisch niet wordt besteed aan : partner, gezin,
kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden (behalve een
enkele simcollega natuurlijk J), aan andere leuke
hobby’s die je misschien koestert of – niet onbelangrijk
- aan lichaamsbeweging.
Voor mezelf heeft deze afweging er toe geleid dat van
de tijd die is vrijgekomen sinds ik niet meer werk
slechts een deel aan de cockpit en het vliegen wordt
besteed; praktisch gesproken: overdag, 2 tot 3 werkda-
gen per week.
Een volgend punt is het uit te beelden vliegtuigtype.
Wat voor soort vliegen vind je het leukst? Groot, klein,
short- of long haul, passagier- of cargo, militair, general
aviation, enz. Daarbij komt een belangrijke oneigenlijke
overweging kijken: niet van alle types die je zou willen
is op de markt veel te koop. Zeker als je op het punt
eigen werkzaamheid beperkte mogelijkheden hebt, zul
je snel terecht komen bij die types waarvoor veel te
koop is en vooral bij types waarover veel te vinden is op
internet: met afstand op kop de B737, vervolgens de
A320, C 172, Beech Baron en King Air, de B777, B747,

een klein beetje F-16 en dan heb je het wel zo’n beetje
gehad. Omdat mijn eigen voorkeur lag en ligt bij het
nabootsen van geregelde passagiersdiensten over niet
te lange afstanden kwam ik uit bij de 737.
Ook van groot belang: hoe precies moet alles kloppen?
Is het voldoende als de atmosfeer een beetje overeen-
komt, of moet elk schakelaartje en lampje exact dezelf-
de functie hebben als in werkelijkheid? Bedenk bij dat
laatste dat in een simulator veel knoppen eigenlijk
flauwekul zijn, met: “fasten seatbelts” en “no smoking”
als simpele voorbeelden. Persoonlijk heb ik niet de
allernauwkeurigste replica proberen te bouwen, maar
heb wel de juiste sfeer nagestreefd, zodat je jezelf in en
om je cockpit kunt onderdompelen in de fantasiewereld
van de simulatie.
Wat kun je zelf? Heb je 2 rechterhanden en wat inzicht
in elektronica, dan kun je vrijwel de hele cockpit bou-
wen op basis van schakelaars, ledjes, allerlei plaatma-
teriaal en dergelijke. Het andere uiterste is alles kopen.
Want inderdaad, voor b.v. de 737 is gewoon alles te
koop. Compleet gemonteerd of in onderdelen. Omdat ik
redelijk thuis ben in de elektronica en ook niet bang ben
voor allerlei knutselwerk heb ik het merendeel van de

cockpit zelf gebouwd met kunststofplaten, MDF, houten
balken, losse schakelaars e.d. en een hele hoop matverf
in de kleur Eisengrau: de standaard grijze Boeing verf.
Het zal geen verbazing wekken dat de keuze bij de
vorige vraag leidt tot grote verschillen in noodzakelijk
budget: het is aan de ene kant best mogelijk om een
mooie cockpit te bouwen voor € 10.000, maar alles
vliegklaar in je huiskamer kan ook het tienvoudige
kosten. Hoe dan ook: het is niet goedkoop.
Als je deze keuzes hebt gemaakt ben je er nog niet.
Want nu doemt de vraag op met welke simulatiesoft-
ware ga je aan de slag? Zoals momenteel (2021) de
vlag er voor hangt zijn XP-11 en P3Dv4 of v5 de meest
geschikte software platforms. Voor de 737 kun je in
XP-11 uitgaan van de Zibo Mod freeware, voor P3D kom
je bij commerciële aanbieders uit. Het is goed mogelijk
om een 737 te bouwen met PMDG als basis, maar er zijn
betere alternatieven: ProSim is uitstekend als software,
maar duur. Project Magenta is nog duurder en minder
geavanceerd dan ProSim. Zelf heb ik in 2012 gekozen
voor gebruik van de IFly 737 Pro software die iets
minder ver gaat dan ProSim maar dan ook minder dan
20% kost van wat je aan ProSim kwijt bent. Daarbij



speelt nog een andere overweging: door de uitgebreide
SDK (software development kit) die IFly beschikbaar
stelt is het koppelen aan hardware goed te doen.
ProSim is op dit punt nog gebruiksvriendelijker overi-
gens. Maar met het freeware programma IflyToFSUIPC
kon ik de door mij beoogde opbouw met Opencockpits
hardware prima doen.
Daarbij had ik grote vrijheid in het programmeren van
de cockpit-functies vanwege het open karakter van de
hardware en de vele mogelijkheden van de SIOC-soft-
ware die gebruikt wordt voor het aansturen van de
Opencockpitsspullen.
Mijn keuze samengevat: een zo goed mogelijke replica
van een 737 cockpit op basis van FSX, IFly737 Pro en
Opencockpits hardware met zo veel mogelijk zelfbouw

van de panelen, de cockpitshell en al het andere wat er
bij komt kijken. De maten van mijn cockpit zijn natuur-
getrouw, met een kleine aanpassing in de breedte,
maar die is enkel zichtbaar voor de kenner.

De bouwstart

Waar begin je mee bij je cockpit? Omdat de ruimte nog
niet beschikbaar was ben ik begonnen met de bouw van
een overheadpanel. Zoals te zien op de foto’s: een
houten geraamte met de juiste maten waar ik vervol-
gens de paneeltjes op kon schroeven. Op de foto’s is de
principe opbouw van de overheadpaneeltjes een beetje
zichtbaar: onderlaag is een 4 mm dikke perspex plaat.
Die dient om schakelaars e.d. op te bevestigen. De

afwerking wordt gevormd door 2 lagen papier: één
dikke laag van ondoorzichtig, dun zwart karton wat
dient als lichtblokkade en daar overheen een met Word
opgemaakte tekstpagina met witte tekst en symbolen
op een Boeing grijze ondergrond. Om het papier te
beschermen tot slot een laag van 1 mm dik transparant
nylon-achtig kunststof.
Met deze bouwwijze ben ik ongeveer een jaar bezig
geweest met het maken van het overheadpaneel. Je
komt bij zo’n paneel van alles tegen, b.v. de engine
start switches. De bedoeling is dat die ingedrukt moeten
worden om te kunnen bedienen en dat ze na een
geslaagde start automatisch in hun ruststand
terugkeren. Zoals op de foto is te zien: met
balpenveertjes, M6 draadeind en messingbuisjes die bij



Hornbach te koop zijn kom je een heel eind. Werkt nog
steeds perfect!
Ook interessant is het enorme aantal annunciators op
zo’n overheadpanel. Natuurlijk kant en klaar te koop
maar ook zelf te maken met behulp van op lengte
gezaagde stukjes rechthoekige kunststof buis en op
overheadfolie geprinte transparanten.
Een andere grote kostenpost indien niet zelf gemaakt
zijn de bedieningsknoppen in de cockpit. Al met al wel
zo’n kleine 100 in totaal. Daarvoor heb ik een mal
gemaakt van siliconenrubber waarvoor ik één knop
gekocht heb. Met die mal kun je vervolgens op grote
schaal knoppen gieten van kunsthars.

Overhead panel in de maak

Balpenveertjes draadeind en messing buisjes

Van rechthoekig kunststof buis

Knoppen gieten van kunsthars

Spaghetti in het overhead panel



Recent heb ik voor de speciale knoppen op de pedestal
gebruik gemaakt van de nu via mijn kleinzoon
beschikbare techniek van het 3D-printen, maar voor de
echt grote aantallen is gieten nog steeds een prima
alternatief.
Eén voor een ontstonden nu de panels voor de
overhead, zie de foto’s voor wat indrukken.

Ik had het al over de uitdagingen die je tegenkomt
tijdens het bouwen: zo kun je een wekker ombouwen
naar een pressure gauge met 2 servo’s en blijkt dat veel
van de kleine gauges in de overhead netjes kunnen
worden afgewerkt door gebruik te maken van een grijs
geverfde  5/4”-afvoer-fiberring.
Al met al was ik best tevreden met het resultaat, hoewel
niet alles even loepzuiver gelukt is. De totaalindruk van
het paneel toen het klaar was bleek meer dan
voldoende te zijn. Bedenk daarbij ook dat in de cockpit

De overstap



straks het vrij donker is, waardoor veel foutjes niet eens
zichtbaar zijn J.

De overstap

Met een overheadpaneel dat zijn voltooiing naderde was
het tijd om ook aandacht te gaan geven  aan de
fundamenten van de cockpit. Om het geheel
transportabel te houden is de bodem in tweeën
verdeeld en op wielen gezet. De losse bodemplaten
kunnen nog door een gewone deur gereden worden,
mits er voldoende manoeuvreerruimte is. Achteraf blijkt
dat je uiteindelijk niet veel opschiet met die tweedeling,
want de hele opbouw van de shell bestaat weer gewoon
uit één deel. Hoe dat ooit moet als je de cockpit wil
afbreken is een tot nu toe onbeantwoorde vraag.
Twee gevonden autostoelen, twee gekochte yokes en
wat laswerk verder zag de vloer er uit zoals op foto hier
te zien is.
Zoals ik al eerder opmerkte: ik vond het belangrijk om
altijd te kunnen blijven vliegen. Daarom werd de
generic opbouw van het prille begin verplaatst naar de
nieuwe cockpitvloer. Een heel ander gevoel al, dat is
zeker!
Omdat ik op internet een firma in Groot-Brittanië
ontdekte die goedkoop losse paneeltjes kon leveren
voor het Main Instrument Panel, besloot ik daar een
bestelling te plaatsen voor alle paneeltjes voor dit
centrale paneel. In een later stadium heb ik ook voor de
after overhead en de pedestal de paneeltjes daar
aangeschaft. Met die aanschaf kwam de cockpitbouw in
een stroomversnelling en het werd dan ook tijd de
definitieve locatie te gaan innemen, want anders zou
het onmogelijk worden om het ding nog heelhuids uit
de logeerkamer te krijgen.
Het bouwproject om de garage om te bouwen tot
flightroom kreeg in de tweede helft van 2013 gestalte.
Onze dubbele garage werd overdwars opgedeeld in een
ruimte voor fietsen, wasmachine en berging, voorzien
van 2 mooie garagepoorten en in een tweede ruimte
waar voldoende electriciteits- en ethernetaansluitingen
waren en die bovendien werd voorzien van verwarming
voor koude en een airco-unit voor warme dagen. De
projectieschermen voor de drie beamers kwamen daar
te hangen en begin 2014 kon er in de nieuwe flightroom
gevlogen worden. Weliswaar nog zonder cockpitshell en
zonder beamers, maar wel al op de definitieve plek.
Parallel aan de bouwactiviteiten werd ook aan de
opbouw van het main instrument panel gewerkt,
hetgeen er in resulteerde dat in april 2014 de eerste



proefvluchten met de IFly software, de 3 beamers en
het in mechanisch opzicht al gemonteerde main
instrument panel konden worden gemaakt.
De volgende stap was de bouw van de shell. Die vergde
wel het uiterste van mijn timmermansvaardigheden,
maar uiteindelijk is het toch gelukt om een verantwoord
omhulsel te bouwen. Het is merkwaardig hoeveel de
shell toevoegt aan de gewaarwording van het vliegen.
Door de besloten ruimte wordt het idee van de cockpit
behoorlijk versterkt.
De opbouw is helemaal in hout uitgevoerd. Het
lattengeraamte is waar nodig bekleed met 6 mm dikke
MDF platen die vervolgens zijn afgewerkt met een
passende kleur verf. Op speciaal verzoek van mijn
kleinzoon heb ik enige tijd later nog een achterwand in
de cockpit gemaakt die het idee van beslotenheid nog
behoorlijk versterkt. Een afsluitbare cockpitdeur is er
nog niet van gekomen…
Zoals te zien, deden de VR Insight MCP Combo en de
CDU II uit de oude generic cockpit nog altijd dienst.
Voor wat betreft de CDU is dat tot op heden nog steeds
het geval, maar de MCP Combo zou moeten wijken voor
een wat echter ogend exemplaar. Gezien de
complexiteit van het Mode Control Panel (MCP) met de
vele encoders en displays besloot ik deze kant en klaar
aan te schaffen bij Opencockpits. Weliswaar bestaan er
mooiere Boeing MCP-replica’s, zoals die van CP Flight,
maar daar is de prijs dan ook naar. Bovendien bood de
keuze voor Opencockpits dankzij de open interface me
de mogelijkheid om een aantal details via de
programmering van SIOC zelf naar eigen inzicht te
verbeteren ten opzichte van het standaard exemplaar.

Toen de Opencockpits MCP begin 2015 arriveerde,
ontbraken nog de 2 EFIS-boxen links en rechts van de
MCP. Met behulp van de eerder genoemde Engelse
paneeltjes zijn die in eigenbouw verrezen, zie de vorige
pagina.
Zoals op bovenstaande foto te zien is doet de VR Insight
CDU nog steeds dienst. Verder is goed te zien dat de
Lower EICAS (Engine Indication and Crew Alerting
System) vervangen is door een wat groter beeldscherm
en dat er geen CDU voorzien is voor de First Officer. Die
keuze heb ik gemaakt omdat ik meestal alleen vlieg en
omdat dat vliegen meestal online op het IVAO netwerk
plaatsvindt. Met het grotere scherm kan ik via Webeye
prima in de gaten houden of er een controller online is.

Zo groeide de cockpit gestaag verder in 2015.
De toegepaste bouwwijze leidt helaas onvermijdelijk tot
een bedradingsspaghetti, zoals een paar pagina's terug
te zien is. Met behulp van een goede registratie van
kabels en aansluitingen is dit overigens nog best goed
te hanteren, ook bij het opsporen van storingen zo is
gebleken.

Vliegen

Naarmate de tijd vorderde en de toevoegingen aan de
cockpit steeds minder ingrijpend werden, nam het
gebruik toe. Eén van de favoriete bestemmingen blijft



natuurlijk Innsbruck, waarvan onderstaand een paar
foto’s.
In de achterwand werden passenger signs en een
passenger flight information paneel ingebouwd; dient
geen enkel doel, maar is gewoon leuk.
Na de afbouw van de cockpitshell kwam de verdere
afbouw van de cockpit zelf weer aan de beurt. Toevallig
kon ik een defecte Cockpitsonic throttle quadrant
bemachtigen. Na revisie, waarbij nieuwe servo’s en
besturing zijn ingebouwd, de stabilo-indicators
beweegbaar zijn gemaakt en het geheel van backlight
is voorzien, is die nu een van de centrale elementen van
de cockpit. Ook een fire panel is er in zelfbouw
gekomen. Op dit moment ben ik druk bezig met de
pedestal. Daarvan zijn de VHF-radio’s en de
transponder operationeel, maar ontbreken alle andere
functies. Als laatste zal het after overhead panel worden
gebouwd, maar dat is nog toekomstmuziek.

Besluit

Er zijn nog heel veel thema’s die ik niet beschreven heb
in dit verhaal: de hardware details, software, scripts,
geluid, de beamers en de schermen. Maar ik hoop dat
ik wat licht heb kunnen laten schijnen over de aanpak
en de belangrijkste vragen die bij een zo omvangrijk
project als het bouwen van een home-cockpit komen
kijken.

--Jan Jongen, Heerlen, maart 2021
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