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Verslag van de GA-bijeenkomst van 1 juli  j.l. in 's
Heer Arendskerke
Vragen? Geen vragen. En binnen twee minuten zitten we in een leuke dis-
cussie. Onze tweede post-corona bijeenkomst voelde weer als vanouds.
Tien man in de zaal is geen record, maar wel een teken dat we een groep
'ouwe getrouwen'  hebben die we ook voor een deel in onze internetvluch-
ten tegenkomen.  We zijn er als HCC FS wg goed doorheen gekomen.

De discussie dus. Omdat Carlo 2020 al op het scherm had staan rees de vraag in
hoeverre Google Earth gebruik maakt van hun Streetview foto's. Bing heeft geen
(?) streetview maar maakt met  fotogrammetrie (fotogeometrie is iets anders) een
interpretatie van gevels en muren op basis van een serie schuin genomen luchtfo-
to's.  Google doet dat ook maar schakelt over op foto's wanneer Streetview ge-
bruikt wordt. Beide diensten zijn vooralsnog gescheiden. Het een lukt wat beter als
het ander en met rake voorbeelden op het scherm werd dit onderwerp uitgediept.
Merci Carlo, weer wat geleerd.

Ron deed verslag van recente ervaringen met installatie en probleempjes in
NL2000. Wie met de browser Chrome werkt kan niet van NL2000 downloaden. Na
een hoop vertwijfeld gepruts en uiteindelijk gegoogel bleek dat Edge vereist is voor
download. Daarbij komt de keuze v5 of v4 aan bod. We weten dat v5 Terrain flets
is dus gekozen voor de levendiger v4. Airports v5 zijn ook wat fletser maar kunnen
op v4 Terrain gebruikt worden. Bij constatering hoogteverschillen kan teruggeval-
len worden op v4 Airports. NL2000 stelt eisen aan library, installer en uiteindelijk
ook aan geduld en volhardendheid. Maar het resultaat blijft de moeite waard.

Pim deed een goed voorstel om gezamenlijk de mogelijkheden van IFR inclusief
SID en STAR op de GPS 500 en hoger -die we in de GA tegenkomen- te onderzoe-
ken.
Verder kwam hij problemen tegen bij de landingsprocedure in zijn XPlane Zibo 737.
Omdat het met roepen vanuit de zaal heel lastig is er een vinger achter te krijgen,
gaat Airliner Rene Smeding dat met en bij Pim stap voor stap doornemen.

Rene vroeg waarom hij geen controlzones in Little Nav Map kon zien. Wel de grote-
re, maar niet de kleinere. Het voortdurend veranderende LNM komt ook in behan-
deling dus zal ook dat vraagstuk opgelost gaan worden.

Naast LNM zijn ook vliegen op een VOR en de Scenery Library terugkerende suc-
cesnummers. Ze komen aan bod. Wil je een onderwerp (weer) belicht hebben ko-
mend seizoen? Doen we!

Vragen? Geen vragen? Na bovenstaand weten we wel beter. We hebben een
prachthobby.

Ron.

De laatste bijeenkomst van dit seizoen en ook de meest normale na lange
tijd. Alsof er niks aan de hand was stonden de tafels als vanouds en begroet-
ten we elkaar alsof het gisteren was. Pim bracht een kaart in ons midden
waarop we allen sterkte wensten aan Richard Netto.
Zonder voorgezet programma wisten we de tijd goed te gebruiken met het

bespreken van allerlei probleempjes die onze hobby zo kenmerken. En soms lijkt
het zo simpel dat je je afvraagt waarom je dat niet kunt oplossen. Sommige zaken
lijken onoplosbaar maar we geven nooit op. Zo was er de simpele vraag van Ron
hoe er lengte- en breedtecoordinaten - van de actuele positie - op het schermpje
van de GPS500 te krijgen zijn. Wie het weet mag het zeggen; wij kwamen er niet
uit. Ook zijn volgende vraag was simpel: 'hoe kan ik in Windows een map of be-
stand tegen wissen beveiligen'. Wie het simpele antwoord weet mag het zeggen;
wij kwamen in het moeras van read only encryptie en backup vast te zitten. Goede
backups maken dus..

Vaste onderwerpen zijn JoinFS en LNM. Hier alleen maar goed nieuws. Ook al ma-
ken er vrijwel geen fsimmers gebruik van het logboek is er een goede ontwikkeling
binnen de laatste versie van LNM. En dan gaat het over export van de records van
binair- naar tekstbestand.  Ook geeft LNM tegenwoordig de circuitrichting goed
aan. Tip van Jan Hut. Aan de andere kant moeten we weer wat inleveren aan ge-
bruiksgemak wanneer we een PLN bestand in de FlightPlanner of FMC willen impor-
teren. Daar komen we nog wel op terug. Het bekende fenomeen van de alsmaar
verspringende vensters in LNM is oplosbaar. JoinFS is toe aan versie 3. Dirk is ge-
vraagd deze versie op de server te zetten. We zijn benieuwd naar de voordelen die
deze 3 te bieden heeft.

En dan FSX. De oude getrouwe met de slechte start in 2006. Maar nog steeds
wordt er mee gevlogen; en waarom ook niet. Registratie online kan alleen na een
wijziging in het register. Tip van Jan Liere. Dat moet je dan maar nèt weten. Het
lijkt wel sabotage door Microsoft om de registratie zo te bemoeilijken. Voor Jaap
van Liere werden de FSX opties op een rijtje gezet.
Daarna kwam dus P3d. Al is die bij Jan Kerkhove nauwelijks in beweging te krij-
gen. We hielpen hem op weg door eerst na te gaan waarom zijn PC zo traag rea-
geert. Taakbeheer en processor activiteit bekijken en checken wat er met de PC
mee opstart waren de voordehand liggende tips. Als actie voegde Rene Smeding
het terugzetten op datum toe.

Toen was de beurt aan Pim. Een inleidend filmpje over circuit vliegen en daarna
besprak hij een NDB approach. Je zal het maar moeten doen, zo tussen de bergen
met weinig zicht...als simmer hebben we het maar makkelijk, maar het is de uitda-
ging ook in de simulatie de procedure zo goed als kan te volgen.

Zoals gezegd: een normale avond met een gezellige afsluiting in de foyer. Waarbij
Jan Hut en Arna zich niet onbetuigd lieten voor (achter?) de pianola. Ook daarvan
gaan we meer horen!

Ron.

Verslag van de GA-bijeenkomst van 15 juli  j.l. In
's Heer Arendskerke
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Het is nu de tijd van de kleine
vliegtuigen. Zolang de grote
add-on ontwikkelaars geduld
oefenen totdat hun van ouds-
her uitgebrachte dikke blikken
ook gaan functioneren in de
nieuwe Microsoft Flight Simula-
tor (MSFS), worden steeds
meer kleine vliegtuigen uitge-
bracht die aan de basis van de
vliegerij herinneren en als bij-
zondere edelsteen springt hier-
uit de Blériot XI die de Görlizer
ingenieur Otmar Nitsche voor
de Flight Simulator via zijn label
Wing42: https: //wing 42.com/
bleriot-xi/?Vv=796834 e7a283
in de markt zet. Met dit vlieg-
tuig stak de Fransman Louis
Blériot in het jaar 1909 voor de
eerste keer Het Kanaal over. Wing 42 levert drie varianten van het vliegtuig.

Naast de versies ‘Anzani’ en ‘Anzani (R.I.P.
Editie)’ staat de ‘Gnome’-Versie klaar, bekend
door de Gnome Omega 7-motor, die 50 PK le-
verde. Bij de Anzani W3 motor lag dat slechts

op 25 PK. De Gnome versie vliegt daarom vol-
gens opgave in het vliegtuig-keuzescherm van
de simulator met 81 km/u sneller met 16.000
voet hoger en met een bereik van 464 km of
ook wel drie uur vliegtijd een grotere afstand
dan de beide andere versies. In het simulator-
handboek van Wing42 zelf wordt de kruissnel-
heid overigens als 78 km/u aangegeven en het
bereik met 250 km. De Gnome heeft bovendien
een eenvoudiger in bedwang te houden  vlieg-
model.

Daarom raadt het simulatorhandboek van dit
vliegtuig aan om eerst met deze versie te begin-
nen om daarna pas stap voor stap te wennen
aan de andere twee versies. Hun moeilijkheids-
graad wordt in het handboek met een stijgend
aantal doodshoofdjes aangegeven. Een beetje
macaber maar het past goed bij de R.I.P.-Editie
hetgeen ‘rust in vrede’ betekent. Het simulator
handboek beslaat 21 PDF-pagina’s en verklaart
de verschillen tussen deze drie modellen en
waarvoor ze zoal bruikbaar zijn.

Historisch belang

Een 34 pagina’s tellende facsimile van een his-
torisch handboek uit het jaar 1911 is ingesloten.
Het interessants vind ik de historische platte-
grond die luchtvaartexpert Tom Harnisch bij-
draagt. Op 41 pagina’s ervaren wij veel
wetenswaardigs rondom het ontstaan van en
het avontuur van het nuttig maken van het
kleine vliegtuig.

Bekendste feit is de oversteek van Het Kanaal
door Louis Blériot in het jaar 1909. Op slechts
100 meter hoogte, dus een goede 328 voet bo-
ven de zee vloog Blériot van Calais naar Dover.
Voor een deel was het zicht zo slecht dat hij he-
lemaal niets meer zag - citaat uit de manual :

https://wing42.com/bleriot-xi/?v=796834e7a283
https://wing42.com/bleriot-xi/?v=796834e7a283


‘Ik was meer dan tien minuten alleen, in isole-
ment, verloren midden in de grote zee en ik
kon helemaal niets aan de horizon zien en ook
ook geen enkel schip’. En toch lukte het om de
juiste nadering in te zetten. Slechts de sterke

windvlagen verhinder-
den een zachte lan-
ding. Het vliegtuig
brak maar Blériot
kwam er onbeschadigd
uit.

Dat zag er een paar
jaar later anders uit
voor de eerste Ameri-
kaanse vrouwelijke pi-
loot. In het jaar 1912
stak Harriet Quimby
ook met succes het ka-
naal over maar dat

was helaas een dag nadat de Titanic verging
zodat haar prestatie in de media verloren ging.
Vijf  maanden later kwam Quimby om het le-
ven toen zij met een passagier aan boord in een
nieuwe Blériot tweezitter onderweg was. De
neus van het vliegtuig zonk onbeheersbaar
sterk zodat beide inzittenden uit de stoeltjes
geslingerd werden en te pletter sloegen op de
grond. Het vliegtuig gleed naar de grond en
landde vrijwel onbeschadigd op vlak water. De
oorzaak van het ongeluk is nooit verklaard.

Simulatie

Zoals aangeraden heb ik eerst de Gnome-vari-
ant geprobeerd en kwam daarmee snel tot een
werkbare samenwerking. De motor levert ruim
voldoende kracht om langzaam en gestaag een

Dit stukje is een vertaling van een artikel in FS
MAGAZIN nr 2 van 2021 van de hand van Dr.
Mario Donick. De tijdschriftmakers melden op
de voorpagina dat zij het ‘einzige deutschspra-
chige Fachzeitschrift für Flugsimulation’ zijn.
H’m, nou ja, ik vind het best wel een goed
blad. Ga even hier kijken: https://fsmagazin
.de/

Erik

Drie cilinder Anzani (schaalmodel van Amati)

https://fsmagazin.de/
https://fsmagazin.de/




correcte circuithoogte te bereiken. De afwijke-
de ailerons (bij deze en ook bij de Fokker Spin
tordeerde de gehele vleugel https://flightsim
zeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-
130321-178.pdf  ) kunnen voor een normale
vlucht met bochten goed gebruikt worden zelfs
als de bochten niet erg scherp moeten zijn.
Mijn eerste circuit in de Calais-Duinkerken
omgeving (ICAO-code LFAC) verliep vrij nor-
maal en ik had de tijd om mij aan het mooi uit-
gevoerde 3D-model van het vliegtuig te verlus-
tigen. Voor de landing kan men ofwel vlak voor
BASE de motor volledig uitzetten en naar de
baan zeilen of de (enige) magneetschakelaar
kort uitschakelen en en later weer aanzetten.
Zo staat het in het handboek.

Met gestegen zelfvertrouwen uitgerust sprong
ik over de Anzani-variant heen en nam ik di-
rect plaats in de ‘Anzani (R.I.P. Editie)’, die erg
moeilijk te vliegen zou zijn. Deze versie stelt de
realistische versie in het pakket voor.

De eerste indruk was dat ik in een compleet an-
der toestel zat. Ten eerste moet om de motor te
starten de propeller gedraaid worden (dat doe
je met de muis) en ten tweede is het vaart ma-
ken en de klim hemeltergend langzaam. Ga dit
bij voorkeur oefenen op een veld waar er zich
geen 50-meter hindernis in het verlengde van
het begin of einde van de baan bevindt. En ten
derde is de uitwerking van de rudder beperkt.
Het schijnt eerder een ondersteuning van de
goede werking van de ailerons te zijn. Met
moeizaam proberen lukte het mij toch een (te
krap) circuit te vliegen op een volgens onze
huidige maatstaven te geringe hoogte. Uitein-
delijk kwam ik dan toch in de final approach en
na uit zetten van de motor (wat vanzelf gaat als
je de gashendel helemaal terugneemt) lukte het
mij om een landing te maken op (!) de baan

weliswaar rechts van de middenstreep maar
zacht genoeg. Gelukkig is een eigenschap van
de Anzani-motors niet gesimuleerd waarover
Tom Harnish (bekende luchtvaartauteur)
schrijft: echte piloten waren aan het einde van
een vlucht bedekt met een laag smeerolie door-
dat de motor bij elke ontsteking olie uit zijn
openingen spuugde.

Samenvattend

De omzetting van de Blériot XI door Wing42 is
een mooi model geworden en brengt een tijd-
perk van de luchtvaart tot leven dat boeit door
experimentele ontwerpen en indrukwekkende
prestaties. Nadat de ‘Gnome’-variant na een
korte inwerkperiode ook voor ontspannen sight
seeing vluchten geschikt was gemaakt of de
aanbevolen route over de Alpen of over de Py-
reneeën, zoals die is beschreven in het hand-
boek, uitvoerbaar maakte is de ‘Anzani’-variant

meer voor het korte avontuur. In elk geval is
het totaalpakket voor maar 20 euro de tip van
de redaktie van FS Magazin waard.

Amati

Amati een bedrijf dat kits maakt voor model-
bouwers heeft een bouwdoos voor een model
schaal 1 : 10 waar je menig uurtje plezier aan
zult beleven indien je een modelbouwer bent.
Erg mooi.

Erik.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-130321-178.pdf
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Wie had gedacht dat visual night flying
(VFR night flying) zoveel factoren zou
omvatten? In de serie gaan we in deze
aflevering door met het bekijken van
een paar zinsbegoochelingen en leren
we een aantal pilotentechnieken om vei-
lig bezig te blijven.

De hellende landingsbaan

De vorige aflevering besloten we met de
beschrijving hoe erg smalle en erg brede
landingsbanen de kijk op de situatie bij
piloten kan verstoren tijdens de kritische
fasen van de vlucht maar dat kan helling

van de baan dus ook. De eerste afbeel-
ding op de volgende pagina laat zien
hoe een baan  met een helling omhoog
een verandering van perspectief creëert
alsof het vliegtuig hoger zit dan het in
werkelijkheid zit, en de piloot verleidt
wederom onder de corrrecte glide slope

naar de baan te gaan vliegen. En tegen-
gesteld zal een runway die een helling
naar beneden heeft de piloot zo verwar-
ren dat hij ruim boven de glide slope
gaat vliegen waardoor hij in een overs-
hoot terecht komt (het volgende plaat-
je). Helling van landingsbanen is

Vliegvelden op een tafelberg leveren weer
een nieuwe uitdaging op (Sedona/KSEZ).Back to basics

Zinsbegoocheling en tips om het veilig te houden
Serie 3 Les 4



moeilijker te ervaren in veel flight simu-
lators omdat flightsimulators de baan
vaak waterpas zetten. Maar als je Micro-
soft Flight Simulator, X-Plane 11 of be-
paalde kwaliteits FSX/ Prepar3D scenery
add-on producten zoals Aerosoft’s Lukla

bezit, zul je zien dat het ze gelukt is om
niet alleen hellende banen te creëren,
maar ook golvende waar de baan echt
kuilen en verhogingen heeft over de
gehele lengte. Dus als het mogelijk is
probeer het dan en ervaar deze illusies
in je simulator.

Het ter plekke aanwezige omgevingster-
rein.

Er is een aantal vliegvelden over de ge-
hele wereld waar de banen zijn gemaakt
op een afgevlakte heuveltop, op een
zogenaamde mesa. Een goed voorbeeld
is Sedona/KSEZ Airport in Arizona, USA
(afbeelding op de vorige pagina). Als je
als piloot zo een vliegveld ‘s nachts na-
dert moeten je zintuigen het licht van
gebouwen op het lager liggende omge-
vingsland interpreteren en moet je je
een beeld vormen van het donkere deel
van het gebied meteen aansluitend aan
de baan omdat het begrip grond eigen-
lijk verdwenen is. En dit maakt het
moeilijk voor je brein om de afstand en
hoogte tot de baan in te schatten waar-
door een belangrijke ‘zwarte-gat-illusie’
ontstaat zoals besproken in de vorige
aflevering. Ook naderen van zulke run-
ways eindigt vaak in undershooting tot-
dat de pilot door begint te krijgen dat hij
voortdurend stevig onder het correcte
glijpad zit. Maar ‘s nachts zou het wel
kunnen gebeuren dat je je te laat reali-
seert hoe het glijpad hoort te zijn. Je

hebt het door het donker te laat in de
gaten. Er zijn vele gedocumenteerde
gevallen van vliegtuigen die te kort op
de baan al contact maken door deze
omstandigheden (vriendelijk uitge-
drukt).

Ongewone gedragingen

Tot nu toe hebben we genegeerd dat er
verschillende instrumenten in ons paneel
zitten die ons kunnen helpen bij het her-

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pi-
lot series over de grondbeginse-
len van het vliegen. In de
tussentijd is er veel, veel verbe-
terd aan vooral de add-ons voor
de flight simulator. Het werd
daarom tijd om deze series te
herschrijven met gebruikmaking
van deze nieuwe add-ons van ho-
ge kwaliteit. Dit is de vertaling
van les 4 van serie 3. En volgens
mij gaat het Peter Stark nooit luk-
ken om te stoppen met artikelen
te schrijven.
Erik

Rijzende banen kun-
nen undershooting
veroorzaken

Dalende banen kunnen
resulteren in over-
shooting.

Sommige simulators en producten maken het
mogelijk om volledig het effect van hellende
banen te ervaren. Hier Lukla van Aerosoft.

Ook moderne digitale beeldschermen gebruiken een kleine gyro voor referen-
tie

Variaties in de kunstmatige horizon wor-
den al gebruikt sinds 1738 en zijn tegen-
woordig zeker niet minder belangrijk.



Oefening 1 - ongewoon terrein
Begin je vlucht op Porto Santo/LPPS op de Madeira
eilanden. Dit vliegveld heeft uitdagende approaches
doordat er van je gevraagd wordt om over water aan
te vliegen met de landingsbaan neergelegd tegenover
kliftoppen. Voor onze oefening vliegen we naar het
vlakbij gelegen Madeira/LPMA vliegveld. Je kunt deze

korte vlucht maken in elk vliegtuig van GA tot airliner.
Omdat het bijzondere van deze oefening gelegen is in
het specifieke terrein raad ik je sterk aan om wat spe-
ciale scenery voor de Madeira eilanden te installeren.
Er zijn ook een aantal freeware en uitstekende com-
merciële add-ons beschikbaar. Stijg op van Porto San-
to en draai tenminste één circuit voordat je de tijd
omgooit van overdag naar ‘Dusk’ om dan nog een cir-

cuit te vliegen. Vervolgens verstel je de tijd naar
‘Night’ - bij voorkeur een donkere nacht en draai je
nog een circuit. Vlieg nu naar Madeira/LPMA en zorg
dat je nadert van over de zee en niet over de berg in
het midden van het eiland. De afbeeldingen hierboven
laten de moeilijkheid zien van deze approach in alle
omstandigheden en je zou het moeten proberen met
daglicht en ‘s nachts met weinig zicht.

kennen van een zich ontwikkelende gevaarlijke situatie
en in bepaalde gevallen kunnen wij deze instrumenten
of klokken ook inzetten om ons te helpen weer terug
te keren naar een veilige vlucht. Maar nacht-VFR-vlie-
gen, het woord zegt het al is VFR-vliegen, dus vliegen
op zicht. Terwijl wij zeker moeten en ook zullen leren
om gebruik te maken van deze klokken naarmate deze
serie verder komt moeten we ons ook blijven beden-
ken dat we onze ogen zoveel mogelijk buiten te cock-
pit laten rondkijken. Bij instructies voor veilig nacht-
vliegen wordt piloten geleerd hoe en wanneer zij be-
paalde klokken met kennis van zaken moeten gebrui-
ken, afhankelijk van de fase van de vlucht.
Een van de belangrijkste klokken is de Attitude Indica-
tor (AI). In moderne vliegtuigen zit dat pal voor de
neus van de piloot/piloten, want zo belangrijk is zijn
functie in het in stand houden van een veilige vlucht
wanneer piloten het zicht op de echte horizon ter ori-
entatie verliezen. Ze werken door hetzij een vacuum

te creëren of door een luchtstroom erlangs te voeren
of door electriciteit om een gyrowiel op hoge snelheid
te laten draaien. Zo een gyro kan vrij draaien om drie
assen die in rechte hoeken ten opzichte van elkaar
staan. Eenmaal op volle snelheid draaiend blijft hij op

lijn staan rond dezelfde as en het maakt niet uit hoe
we de basis waarop hij geplaatst is bewegen. Met an-
dere woorden als je een gyro monteert in een vliegtuig
dat draait rond zijn verticale as, kunnen wij het vlieg-
tuig laten ronddraaien (binnen redelijke grenzen) maar

De gevaren van undershooten van de ap-
proach in de nacht zijn in daglicht goed
te ontcijferen.

Straight and level! Toch? Eh, toch niet. Wees alert op de beper-
kingen van sommige  attitude-klokken.



de gyro in de AI zal gelijnd blijven staan
met de originele as, de as waarmee we
begonnen. In praktische termen bete-
kent dit dat de ‘horizon’ aangebracht in
de AI altijd staat opgelijnd met de hori-
zon in de echte wereld, waardoor de
piloot beschikt over een alternatieve
horizon mochf hij het zicht op de echte
horizon verliezen door wolken, donker

worden, mist, enz. Twee pagina’s terug
zag je het plaatje van de Attitude Indi-
cator. Natuurlijk wordt het ook steeds
gangbaarder om elektronische attitude
en heading (kompaskoers) referentiesy-
stemen in te bouwen in ‘glass cockpits’,
en ook die berusten op een miniatuur
gyro om de gegevens te leveren die je
op het Primary Flight Display ziet.

Als je ontdekt dat je niet in een ‘veilige-
vlucht’-situatie verkeert zou de eerste
reactie van de piloot moeten zijn om
terug te rollen naar vleugels weer hori-
zontaal (wings level is de standaard-
term). De twee plaatjes met de Spitfire
op z’n kop laat een volstrekt redelijk
scenario zien maar het is niet wat het
lijkt. Zoals je kunt constateren als je

naar de Spitfire kijkt. Dus je moet zor-
gen dat je weer wing level komt en dan
rechtop en niet ondersteboven. Vervol-
gens check je je snelheidsmeter om ze-
ker te zijn dat je niet in de buurt zit van
je Vne (de never exceed velocity) die
staat aangegeven op je airspeed indica-
tor met een rode lijn in het hoge gedeel-
te van de schaal. En nu duw je of trek je

Nacht VFR technieken zijn essentieel in bijna elk vliegtuig dat je vliegt.



de stuurknuppel rustig en geleidelijk om
terug te komen op level flight terwijl je
de gashendel aanpast indien nodig om
op een veilige snelheid te blijven.
Het is belangrijk zeker te zijn dat je de
vleugels horizontaal hebt voordat je
gaat duwen of trekken aan de knuppel
omdat een combinatie van zowel rollen
als versnellingskrachten ernstige stress
op de vleugels en airframe kunnen ver-
oorzaken hetgeen kan eindigen in kapot
gaan. En tenslotte, ga niet op jacht naar
de naald van de vertical speed indicator
(VSI het aparte klokje waar we te vaak
gebiologeerd naar zitten te kijken) om-
dat er een ‘reageermarge’ zit in deze
klok voordat deze klimmen en dalen laat
zien. En als je probeert dit te interprete-
ren, te volgen, dan wordt je aandacht
afgeleid van de belangrijkste klok de AI
ofwel de Attitude Indicator.

Rol altijd eerst naar level voordat je gaat
herstellen en ga niet over je Vne heen.

Oefening 2 - The Vomit Comet (vliegtuig
waarmee tijdelijk gewichtloosheid wordt gegenereerd)

Deze oefening is een heel nuttige manier om je vaardigheid
te vergroten in het gebruik van de kunstmatige horizon en de
altimeter (hoogtemeter) om weer te herstellen uit, wat schil-
derachtig wordt omschreven als ‘ongebruikelijke standen’
van het vliegtuig. Mocht een piloot zichzelf onverwacht ver-
ward voelen over ‘hoe hangt mijn vliegtuig in de lucht’ dan
moet hij over het vakmanschap beschikken om snel de infor-
matie op te pakken uit de kritische instrumenten, die infor-
matie onmiddellijk te kunnen begrijpen en inputs te leveren
op de controls om terug te keren tot een veilige vliegsituatie
- meestal straight and level. Er wordt hier niet gevraagd aan
de piloot om totaal professioneel te zijn in vliegen op instru-
menten - maar eenvoudig voldoende getraind zijn om het
vliegtuig terug te brengen naar straight and level zodat hij
daarna weer door kan gaan met vliegen op zicht.
Het is bovendien een oefening die je het
beste kan uitvoeren samen met een assi-
stent. Begin met naar het menu
Settings/Realism te gaan en zorg ervoor
dat ‘Aircraft stress causes damage’ of
een gelijksoortige instelling aan staat en
dat je realisme settings op maximum
staan. Zet dan je favoriete vliegtuig op
op een comfortabele kruishoogte met
daglicht en met helder weer. Kies ervoor
je instrumentenpaneel in het zicht te
hebben en zoom naar een maatstaf zodat
je alleen de primary flight sim instrumen-
ten in beeld hebt zoals de AI en de hoog-
temeter. Je moet niet de echte horizon
kunnen zien. Sla deze vlucht op zodat je
het makkelijk kunt herhalen als je dat
nodig hebt. Met je ogen dicht laat je je
assistent het vliegtuig in een ongewone
stand zetten waarna je toestemming
krijgt je ogen te openen. Je assistent
hoeft helemaal niets te weten van vliegen
en in feite is de uitdaging voor jou groter
indien hij geen enkel idee heeft wat hij
aan het doen zijn.

Herstel zo goed als je kunt waarbij je in gedachten houdt dat
eerst de wings level moet plaats vinden voordat je aan de
pitch gaat sleutelen. En zorg ervoor dat je het vliegtuig niet
overbelast door te snel duwen of trekken aan de knuppel.
Dat moet rustig en gladjes gaan. Herhaal dit een aantal ke-
ren om zeker te weten dat je begrijpt hoe je de informatie
voor je neus moet interpreteren. Je kunt de ‘instant replay’
functie gebruiken om in de simulator na elke oefening te zien
hoe je presteerde. Nadat je een ‘ace’ geworden bent veran-
der je de tijd die op daglicht staat naar ‘s nachts met een
volle maan en ga je weer herhalen. En dan kies je voor een
nieuwe maan (of helemaal geen maan) en ga je weer oefe-
nen. Als je je eenmaal comfortabel voelt bij het terugbrengen
naar straight and level onder alle omstandigheden leg je uit
aan je assistent dat het standaard is dat hij/zij nu naar de
keuken gaat om voor jou een drankje naar keuze in te
schenken.

De volgende keer
Nu we een stevige ervaring hebben met illu-
sies en hoe we die het beste kunnen omzei-
len gaan we in de volgende aflevering door
met het aanleren van een aantal basis instru-
ment vliegvaardigheden en hoe we de over-
stap maken tussen visueel en instrument-
vliegen ‘s nachts.



The blue screen, ook toen al.



Ron Konings heeft een overvolle verhuisdoos
met FS9 originele software in de aanbieding,
gratis.

En via Pim verkoopt iemand zijn Saitek set.
De verkoop gaat via Pim Busking.

ronkonings@zeelandnet.nl busking@hccnet.nl

mailto:ronkonings@zeelandnet.nl
mailto:busking@hccnet.nl


Een impulsaankoop

was het zeker niet.

Formaat, resolutie

en prijs zijn vaak te-

gen het licht gehou-

den en aftasten op

het internet was

regelmatig aan de

orde.

Ongeveer 12 jaar geleden ben ik overgestapt op een TripleHead opstelling
met drie monitoren van 19 inch 1280 x 1024 pixels en voor die tijd een must-
have.
Met de komst van steeds bredere monitors zag je het 3x1 pakket bij sommige
simmers steeds breder worden. Wellicht goed voor je nekspieren maar ik zag
dat als een overkill. Bijkomend nadeel op dit moment is het iets spontane
groothoek effect van MSFS2020. Bij 3x1 opstellingen breder dan 120 cm is
vertekening en wazigheid aan de zijkanten storend te noemen.

Van de TrippleHead opstelling
met een ideale totaal breedte
van 120 cm - overeenkomstig
met een 49 inch monitor - heb ik
veel plezier gehad. Het enige
wat soms knaagde waren de
monitor randen (bezels). Geluk-
kig ga je tijdens het vliegen op in
de beleving en heb je soms geen
weet meer dat die randen er zit-
ten. Een soort van gewenning...
Alleen als je met de muis in de
cockpit moet zijn en een be-
paald knopje zit net achter een
rand wordt je weer geconfron-
teerd met de nadelen van een
3x1 opstelling. Toen de eerste
49 inch monitors op de markt
kwamen was ik direct van me-
ning dat het een succesnummer
zou worden. Maar de prijs van
€ 1500 vond ik te hoog om als
enige reden bezelloos verder te

simmen. De breedte had ik uiteindelijk al. Inmiddels is de prijs stevig gezakt
en heb ik eindelijk de knoop doorgehakt. Ook het YouTube filmpje van ‘Squir-
rel' heeft mij over de streep getrokken
https://www.youtube.com/watch?v=8BNftyf9HL0
De laatste afweging was de keus tussen de verticale resolutie van 1080 of
1440. Met de wetenschap dat een goede grafische kaart op dit moment loei-
duur is en niet of nauwelijks verkrijgbaar ging de voorkeur uit naar een reso-
lutie van 1080. Met mijn huidige GPU 'GTX1080’ zou het net kunnen, maar
dan voor mij met te veel geknepen grafische instellingen.

De aanschaf van een 49 inch Samsung C49HG90DM curved monitor
Nico Commijs

https://www.youtube.com/watch?v=8BNftyf9HL0
https://www.youtube.com/watch?v=8BNftyf9HL0


Tweede reden is het prijsverschil van circa € 700 t.o.v. een 1440 monitor.
Derde reden is dat de afstand - ogen naar het verste punt van het gebogen
scherm - in mijn situatie precies een meter is. Op die afstand zijn pixels niet of
nauwelijks zichtbaar. Alleen rechte lijnen onder een bepaalde hoek kunnen
verraden dat er sprake is van een 1080 monitor. Heb je een 1080 monitor op
je bureau staan met een oog-scherm afstand van pakweg 60 cm dan is de
aanschaf van een 1440 monitor te overwegen als de meerprijs geen bezwaar
is en de PC is uitgerust met een krachtige grafische kaart. Moet ook daar nog
geïnvesteerd worden, dan is het schermpje plus kaartje een stevige financiële
aderlating. Inmiddels heeft de nieuwe monitor al weer enige uurtjes ge-
draaid. Het grote verschil met mijn oude opstelling is overduidelijk het ont-
breken van de bezels en je hebt het gevoel van meer vrijheid zonder achter
tralies (lees bezels) te zitten. In een outside view kan het vliegtuig wat groter
in beeld worden gebracht en niet meer gedwongen passend tussen de mid-
delste schermranden. De knopjes en schakelaars in de cockpit zijn nu makke-
lijker te bedienen. Behalve het voordeel van bezelloos simmen zijn met de
nieuwe monitor ook helderheid, scherpte, contrast en kleur er op voorruit
gegaan! (Informatique € 799,00) Specs. Handleiding:
https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202103/2021030519323
3676/BN46-00699A-Dut.pdf

Nico Commijs

CPU: Intel i7-7700K
GPU: GTX 1080
GPU: GTX 1050
Geheugen: 32GB
HD SSD: 250GB M.2
HD SSD: 1TB HD: 2TB
Monitor: Samsung 49 inch 3840 x 1080
Monitor: Samsung 17 inch (2x)
Besturing: Windows 10
Sim: MSFS 2020
Yoke: Honeycomb Alpha
Throttle: Honeycomb Bravo
Throttle: TPM Saitek
Pedalen: MFG Crosswind
GoFlight: Enkele modules bruikbaar
CPflight: Gedeeltelijk bruikbaar

Meest gebruikte vliegtuigen: A320: (FlyByWire) PA-28R Arrow: (Just Flight)
Overig: SimBrief, LNM, IVAO Altitud

https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202103/20210305193233676/BN46-00699A-Dut.pdf
https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202103/20210305193233676/BN46-00699A-Dut.pdf


In de vorige afleve-
ring hadden wij de
Cessna verlaten
met heel wat on-
derdelen eraf  ge-
sloopt, gesloopt
van de powerplant.

En we zagen ook hoe ingewikkeld
het wel is als alle onderdelen nog
op de motor gemonteerd zijn. Dat
is de foto hierboven. Trouwens
motor? Wij piloten noemen het
een power plant dus vertaald ei-
genlijk energiecentrale en dat is
veel juister. Piloten weten ook veel
meer van hun motoren af dan au-
tomobilisten anders krijgen ze niet
eens hun brevet. In de plaatjes in
de kolom hier rechts zie je achter-
eenvolgens de luchtinlaat, die no-
dig is omdat de benzine (ik houd
het even op het woord benzine)
gemengd moet worden met lucht,

anders werkt het niet. De luchtin-
laat zit onder de uitlaat, dat is die
ronde trommel. Dan slopen we er
vervolgens af de dynamo (laten
we hem voorlopig even zo noe-
men) die zorgt voor de elektriciteit

en ook de complete
uitlaat. En hup, daar gaat ie. Nu
kunnen we straks onder de motor
veel duidelijker zien hoe de oh zo
noodzakelijk lucht wordt aangezo-
gen. Als je de drie afbeeldingen
hieronder bekijkt krijg je al een

idee hoe dat geregeld is. Dat inge-
wikkelde kastje met die hendels
moeten we nog nader bekijken.
Maar dat het ingewikkeld is die
luchtaanvoer is duidelijk. De hoe-
veelheid lucht in verhouding tot
de benzine luistert nauw. Nauw
om een goed ontbrandbaar gas te
vormen en ook hier vlak onder de
motor zit de verwarming op de
uitlaat gebouwd. We willen ook
een goed regelbare verwarming
aan boord hebben. Verwarming?!
Hoe zo? Ja, de moderne tijd. Zoals
dat in WWII ging, zo doen we dat

Geen verwarming aan boord, toen.



niet meer (het plaatje is geen illu-
stratie maar een schaalmodel). De
hoeveelheid lucht in verhouding
tot de benzine luistert nogal nauw.
Als de verhouding niet 1 : 15 is
krijgen we geen ontploffing en
slaat de motor af, altijd een veront-
rustende ervaring als je dat met
een eenmotorig vliegtuigje ergens
in de lucht overkomt. Zoals ge-
zegd, die verhouding van 1 : 15 is
belangrijk. Als ik de zwarte knop

verder indruk, dat is de bediening
van de throttle of van de gasklep
en ik heb de rode knop ook hele-
maal ingedrukt, heb ik het ideale
mengsel voor vliegen beneden de
3000 voet met maximaal vermo-
gen, bijvoorbeeld voor de klim.
Met de zwarte knop regel ik dus
de gasklep, dus de hoeveelheid
mengsel die door de carburateur
gaat naar de cilinders. Hoe verder
ingedrukt hoe meer mengsel hoe
sneller de motor gaat lopen (on-
derste plaatje). Perfect geregeld zo.
Met de rode knop regel ik de ver-
houding brandstof/lucht. Maar
die moest 1 : 15 blijven! Precies. En
boven de 3000 voet (ongeveer)
neemt de dichtheid van de lucht
snel af. De lucht wordt ijler en dat
gaat snel. Dus als ik iets hoger
kom klopt die verhouding van 1 :
15 niet meer. Er is te veel brand-
stof in verhouding tot de hoeveel-
heid lucht.  En het is belangrijk dat
we dat goed begrijpen want als we
op grotere hoogten gaan vliegen
waar de lucht veel dunner is moet
er een en ander worden aangepast.

We hebben een verneveling nodig
om een ontplofbaar benzine/
luchtmengsel te krijgen en dat
wordt gemaakt in de carburateur.
Jarenlang hebben wij het moeten
doen met de ouderwetse carbura-
teur in de vliegerij, waarbij het

mengsel werd samengesteld met
behulp van een sproeier in een
venturipijp, een gasklep en daar-
voor werd een vlotterkamer ge-
monteerd. Voor vliegen geen
geweldige constructie omdat bij-
voorbeeld op zijn kop vliegen pro-
blemen in de carburateur
veroorzaakte. Maar vroeger vloog
men niet ondersteboven. Tegen-
woordig zijn vrijwel alle carbura-
teurs in vliegtuigen kleine inge-
nieuze computers met brandstof-

inspuiting die kun gegevens ver-
zamelen door middel van sensors
op allerlei plaatsen, kortom te
moeilijk voor mij. Je ziet ‘m hier
meteen links.

De ouderwetse carburateur kan ik
wel uitleggen. Het groene balletje
is de vlotter in de vlotterkamer,



die ervoor zorgt dat de carbura-
teur niet overloopt. Links bovenin
zie je de gasklep, dat ronde platte
schijfje die de hoeveelheid meng-
sel regelt en die verbonden is met
de zwarte knop in de cockpit. Het
voor deze afbeelding blauw ge-
kleurde gedeelte in de ‘door-
stroomschacht’ is het venturige-
deelte, een hele oude en schitteren-
de uitvinding. Ga even naar een
eerder in de Notam verschenen
artikel over Bernoulli versus New-
ton: https://flightsimzeeland.
files.wordpress.com/2015/06/01-
lift.pdf   daar lees je dat, als er
lucht stroomt door een buis waar-
in op een bepaalde plaats een ver-
nauwing zit waardoor de snelheid
van de lucht toeneemt en daardoor
de luchtdruk afneemt. Als in de
getekende venturi op de vorige
pagina een onderdruk ontstaat
wordt vanzelf het gasmengsel dat
naar boven komt in de sproeier

eruit gezogen en gaat dan snelheid
krijgen in de venturi richting de
cilinders. Hier zie je de sproeier en
je ziet ook dat er van onderen
lucht aangezogen kan worden en
ingewikkelde regel-’dingen’ zor-
gen ervoor dat het mengsel 1 : 15
wordt. Echt, ze hebben er jaren
over gedaan om dit systeem te
vervolmaken en bij het verhaal
over de Berini in de vorige afleve-
ring werd al gesteld dat je de car-
burateur wel weer goed in elkaar
moet zetten. Kennis van zaken is

vereist. Hier zie je de gasklep bijna
helemaal geopend met het meng-
sel dat erlangs stroomt.

De rode knop

Door de rode knop uit te trekken
veranderen we de mengselverhou-
ding, want die willen we weer ge-
lijk hebben. Gelijk aan (nou,
ongeveer) die vereiste 1 : 15. En
dat doen we niet door bijvoor-
beeld de lucht af te sluiten want
het was juist de hoeveelheid lucht

die op grotere hoogten minder
werd. Wat kunnen we dan rege-
len? De hoeveelheid benzine. We
kunnen de hoeveelheid benzine
verminderen, vanzelfsprekend
niet vermeerderen want dan
wordt de verhouding nog slechter.
Jammer is dat. We zitten nog mid-
den in de klim en ons motorver-
mogen neemt juist af door wat ik
net vertelde. Helaas… Pindakaas.
Maar als ik dit niet doe gaat de
motor echt slechter lopen en min-

der kracht leveren en als dat zo
doorgaat slaat hij af. Het motor-
vermogen neemt af en we gaan
langzamer vliegen… maar de
lucht wordt ook dunner en we on-
dervinden minder weerstand
waardoor de snelheid weer toe-
neemt. Wort het ene dan door het
andere gecompenseerd? Nee, toch
niet, hoe hoger je komt hoe amech-
tiger de motor wordt, inderdaad
hij krijgt ademgebrek.
Bijstellen van de rode knop is een
tamelijk precies werkje en in het
begin kan je je daar geen voorstel-
ling van maken, hoe dat moet. Ge-
lukkig heeft Bill Stack hierover een
video gemaakt die helder en gede-
tailleerd is en mede over die video
is eerder een artikel verscheen in
de Notam: https://flightsimzee
land.files.wordpress.com/2015/06

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/01-lift.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/01-lift.pdf
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https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/power-management-bill-stack.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/power-management-bill-stack.pdf



