
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.
word press.com/
Contact/kopij naar: eriksonja2
@zeelandnet.nl
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F L I G H T S I M  Z E E L A N D

Dit is geen computer-
spelletje!
Wat is vliegsimulatie? Deel 1

Nu Microsoft Flight Simulator
(MFS) zich inmiddels gevestigd
heeft zien we een groeiend
aantal  verschillende menin-
gen over het punt of dit pro-
gramma een spel is of een
simulator.

X PLANE 12
Dit is de vertaling van een arti-
kel van Austin Meyer, de op-
richter van X-Plane in PC-Pilot
137. Eerste deel. Ingewikkeld.

X-Plane en freeware,
dat was de opgave

eerst het makkelijke deel: de
GA vliegtuigen

Als je in X-Plane 11 in de ingebouwde map het vliegtuig buiten het kader schuift krijg je dit. Niet Pigs in Space maar Cessna in Space
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Verslag airliner-bijeenkomst 3 februari j.l.

De opkomst was goed. Iedereen verlangde na-
tuurlijk naar weer wat meer contact met gelijk-
gestemden en er waren een paar interessante
onderwerpen.

Erik opende met X-Plane. Heeft iemand ervaring
met de custom scenery van X-Plane? Scenery
kan bestaan uit layers of uit objecten. Als een
layer te hoog terechtkomt in de custom scenery
worden andere zaken afgedekt. Zoals bijvoor-
beeld gebouwen op een luchthaven. Armoede!
Het advies van Carlo is: haal even de .ini-file die
dat regelt, die volgorde, weg uit custom scenery
en bewaar die op b.v. je bureaublad. Start op-
nieuw op en laat X-Plane een nieuwe .ini-file aan-
maken (doet hijzelf). Goede kans dat het nu in
de .ini-file in de juiste volgorde staat. Hoeveel
mensen vliegen er in X-Plane? Weinig. Vandaar
ook deze vraag. Om duidelijk te maken dat er
nog wel wat anders is dan MSFS 2020. Je wordt
ermee doodgegooid. Bovendien er komt een
nieuwe X-Plane, nr 12, zegt Austin Meyer.

Ed Cornelisse had een leuke korte presentatie
over Little NavMap. Het ging over de ‘hovertekst’
als je in multiplayer vliegt. Je krijgt dan op elk
vliegtuig de gegevens en bijvoorbeeld de afstand
te zien. Maar die valt ook nogal eens weg. Zit
daar een logica in. Ik hoop die presentatie van
Ed binnenkort in de Notam te kunnen weergeven
zodat de complete flight sim gemeenschap (de
Notam heeft 320 lezers) zich erop kan storten.

Carlo kwam met een door velen gekoesterde
wens: kan je de Bing maps ondergrond in MSFS
2020 vervangen door Google maps die natuurlijk
veel beter is. Veel scherper ook. Kijk even hier:
https://www.youtube.com/watch?v=juAlCu3QX
Ag
En ook hier:
https://nl.flightsim.to/file/19345/msfs-2020-
google-map-replacement

Wil je de twee naast elkaar zien
ga dan naar:
https://www.youtube.com/watch?
v=E11XsrBdzcg

Ik vond ook nog deze:
https://www.youtube.com/watch?
v=sP7oQaKPTlo
Gaat het hier om dezelfde? Ik
weet het niet

Ook machtig interessant is de add-on is Bijan 4
Season Pack. Niet gratis. Twee links hiervoor:

https://secure.simmarket.com/bijan-habashi-4-
season-pack_free-lod-for-msfs.phtml

https://www.youtube.com/watch?v=V6lOrmvWa
k8

Volgens mededelingen werkt het ook met Google
maps als ondergrond.

Dan nog een probleempje met Little NavMap met
de weergave van Open Street Map. Op een zeker
moment vertonen delen van de kaart allemaal
blokjes. Je kunt natuurlijk overstappen van Open
Street Map naar Open Topo Map en die is ook
leuk, maar ik heb begrepen als je schaduwen van
heuvels uitschakelt dat het dan opgelost is.

Erik
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Dit is geen computerspelletje!
Wat is vliegsimulatie? Deel 1

Nu Microsoft Flight Simulator (MFS) zich inmid-
dels gevestigd heeft zien we een groeiend aantal
verschillende meningen over het punt of dit pro-
gramma een spel is of een simulator. Terwijl er
bij de introductie nog behoorlijk wat problemen
waren speciaal voor de vliegers die een pure en
authentieke simulatie van het vliegtuig en de om-
geving wilden, zijn veel van deze problemen lang-
zaam en stapje voor stapje verholpen maar deze
eerste kennismaking heeft er blijkbaar voor ge-
zorgd dat meningen zich hebben ingegraven bij
veel gebruikers die zeker niet te bescheiden zijn
om die mening te ventileren.
Naar mijn mening zijn deze twee genres, games
en simulatie, nogal verschillend van elkaar; de

ene is puur voor vermaak met weinig diepgang in
het procedurele aspect van vliegen, terwijl de an-
dere is gemaakt om de vaardigheden die deze
procedures vereisen onder de knie te krijgen zo-
als je dat zou doen met een echt vliegtuig. Om de
waarheid te zeggen hebben beide een punt dat je
aanspreekt en (persoonlijk) zou ik stellen dat
MFS de mogelijkheid en de verscheidenheid
heeft om in beide kampen bestaansrecht te heb-
ben.
Maar om de mening van een aantal ervaren pilo-
ten en alom bekende vertegenwoordigers aan de
verkoopkant van flight simulation te sturen heb ik
een paar vragen opgesteld om een meer uitgeba-
lanceerde reactie te krijgen.
De overkoepelende vraag die ik aan iedere be-
trokkene stelde was of zij Microsofts nieuwe
flight simulator zagen als een spel of als een si-

mulator. Voor diegenen die ook werkzaam zijn in
de flight simulation industrie voegde ik de volgen-
de bijkomende aangescherpte vragen toe:
 1. Ervan uitgaande dat je het daar mee
eens kunt zijn wat zou je zeggen: dat het een si-
mulator is eerder dan een game?
 2. Hoe zou je deze twee nogal verschillen-
de genres omschrijven?
 3. Heeft het op de markt brengen van
MFS een duidelijk waarneembare invloed gehad
op de verkoop van andere add-ons van het plat-
form?
 4. Heb je reactie gekregen van je klanten
als antwoord op uitgifte van MFS; negatief of po-
sitief?
 5. Heb je enige respons gekregen die te
maken had met de uitgifte van je add-ons voor
de nieuwe flight simulator.
 6. Ervaar je het als een belangrijke stap
voorwaarts in de wereld van de flight simulation
en waarom dan wel?

De wereld en de scenery zijn ‘omver blazend’ en
voegen zoveel toe. Hier links en hieronder.

Dit is deel 1 van een vertaling van een artikel in de
PC-Pilot van de hand van Joe Lavery over de vraag
wat we nu aan de nieuwe flight simulator van Mi-
crosoft hebben en in welke categorie we hem moe-
ten indelen, game of simulator nu hij een tijdje op
de markt is en er al vele kinderziektes uitgehaald

zijn. Een onderwerp dat ons allen bezighoudt.



Dus met deze vragen in gedachte  hebben we de
volgende reacties gekregen van de verschillende
deelnemers.

Scott Philips - Just Flight Sales & Marketing

Wat betreft de vragen 1 en 2 zijn wij blij dat het
wordt geklasseerd als horende in beide catego-
rieën en dat het geheel en al ligt aan de benade-
ring van de individuen die het zullen gebruiken
en wat hun behoeften zullen zijn.  Het is overdui-
delijk een simulator en zal ook een simulator wor-
den met meer diepgang als we verder in de tijd
komen. Het is momenteel zeker een spel en mis-
schien als de tijd verstrijkt zal dat begrip spel
meer vervagen naarmate men meer vertrouwen
krijgt en er meer add-ons worden toegevoegd. We
constateren zeker een groot aantal nieuwe ge-
bruikers sinds de introductie van deze versie van
de flight simulator en dat kan alleen maar goed
zijn voor de industrie en anders dan bij de meer
doorgewinterde simmers ziet het ernaar uit dat
we een tamelijk perfecte situatie hebben en met
de constatering dat we van het team van Asobo
nog geen verzwakking zien in de ontwikkeling
kunnen de dingen alleen maar verbeteren.
Als antwoord op vraag 3, ja zonder enige twijfel
heeft het invloed gehad op de verkoop van de
andere platforms. En vraag 4 en 5, wij hebben
vele reacties gekregen. Ik zou zeggen dat 90%
positief is en 10% negatief. We zitten in een op-
windend tijdperk en dat is terug te vinden in de
feedback en in de commentaren die we zien.
En tenslotte, als antwoord op vraag 6, ja, dat is
het een belangrijke stap voorwaarts zolang het
door blijft gaan met de vorderingen. Overduidelijk
zijn de wereld en de scenery verbluffend en ze
voegen zoveel toe. Andere elementen moeten
nog verder ontwikkeld worden maar de tekenen
zijn positief, erg positief.

Toegevoegd commentaar van Richard Slater (ont-
wikkelaar bij Just Flight

Microsoft Flight Simulator is duidelijk een simula-
tor. Zijn gehele reden van bestaan is een accura-
te en realistische weergave van de procedures en
interactie die komt kijken bij het vliegen van een
vliegtuig. En dat is ook precies weergegeven in de
naam.
Maar de Cambridge Dictionary omschrijft een
game als een ‘onderhoudende bezigheid’. Ik ben
er zeker van dat de overgrote meerderheid van
MSFS gebruikers het zullen gebruiken voor enter-
tainment, eerder dan voor het oefenen van pro-
cedures vooruitlopend op het vliegen in een echt
vliegtuig, dus ik denk dat we helemaal gelukkig
moeten zijn met mensen die Microsoft Flight Si-
mulator een game noemen.

Anna Cigocnani (Orbx Simulation Systems

Antwoord gevend op vraag 1, een real-life simula-
tor als MSFS, probeert real life natuurkundige
processen weer te geven, in dit geval vliegen. Ik
denk dat je kunt zeggen dat behoorlijk wat game
engines ook simulators zijn en zij werken volgens
wetten van de natuurkunde maar heel vaak zijn
deze wetten uitgevonden en in elkaar gezet om
te voldoen aan het doel van het spel en zijn zij
niet mogelijk in de echte wereld (bijvoorbeeld, in
Assassin’s Creed - de kunde van Eivor om van
grote hoogten te springen en netjes te landen op
een kar met hooi zonder dat hij zich bezeert).
Antwoord op de tweede vraag: vaak worden simu-
lators gebruikt voor training dus de nauwgezet-
heid van de beelden en het reageren van de
omgeving zijn van het grootste belang. In games
kan je je veel meer zij-effecten permitteren die

Is het onderhoudend? Ja, dat is het zeker (Joe Lavery)



ook onderdeel van het spel zijn maar simulators
die natuurkundige principes uit de echte wereld
toepassen moeten ook bij ‘echte wereld’ model-
len blijven.
Het korte en bondige antwoord op vraag 3 tot 5
is dat we het fijn vinden als de groep gebruikers
zich uitbreidt, wij willen graag dat steeds meer
mensen gaan simmen! Het is heel goed dat we
weer een nieuw platform hebben om voor te
ontwikkelen/ontwerpen en zoals gebruikelijk
gaan we weer proberen de grenzen te verleggen
van wat mogelijk is.
Tenslotte vraag 6: Ik denk dat MDFS een gewel-
dig platform is. De Bing data als ondergrond heb-
ben zeker een laag van vooruitgang aan de
beelden toegevoegd. Maar de wereld is een grote
en gevarieerde plek dus is er nog een boel werk
te doen om de beelden en beleving met een hoge
graad van detail weer te geven - dat is waar wij
(Orbx) goed in zijn.

Steve Halpern (Flight1)

En dan meteen vraag 1: natuurlijk is het een si-
mulator. Elke simulator kan elementen van een
game in zich hebben zelfs als het gaat om zoiets
simpels als een vliegtuig precies goed plaatsen
op de centerlijn voor een landing . De vraag is in
hoeverre de simulator je toestaat ervaring op te
doen met de nabootsing van de meest geavan-
ceerde systemen en hoe je dat in de cockpit er-
vaart tezamen met het daaraan gekoppelde flight
modeling. Als het hierom gaat zijn andere simula-
tors verder dan MSFS.
Over vraag 2, MFSF is verbazingwekkend visueel.
Er is geen betere voor visueel vliegen, voor vlie-
gen op zicht. Het hangt er dus vanaf waarnaar je
op zoek bent. Het visuele aspect is altijd belang-
rijk maar een CAT III approach in een 737 heeft
niet dezelfde visuals nodig. Het hangt ervan af
wat je doel is met de flight simulator.

Antwoord op vraag 3 is ja. Ik geloof dat MSFS een
soort holding heeft ingevoerd in bepaalde gebie-
den van de markt omdat klanten afwachten en
proberen in te schatten waar MSFS naar toe
gaat.
Wat vraag 4 en 5 betreft: wij hebben niet veel
feedback gehad doordat we nog MSFS-producten
moeten gaan uitgeven. Dat wil niet zeggen dat we
geen producten voor MSFS zouden gaan uitge-
ven.
Bij vraag 6 kan je zeggen dat het een belangrijke
stap voorwaarts is in visualisatie technieken en
misschien wel het omgekeerde voor andere ele-
menten. Bijvoorbeeld het verdwijnen van de pro-
grammeertaal zoals pure C++, dat gebruikt wordt
voor het maken van de meest geavanceerde add-
ons en Direct Memory Access (DMA) voor de effi-
ciëntste methode om bepaalde add-ons aan de

simulator vast te knopen. Een speciaal voor de
PC alleen gemaakte versie van MSFS die het mo-
gelijk maakt in true C++ en DMA te werken of iets
gelijkwaardigs zou een uitstekende stap voor-
waarts zijn.

Marty Arant (Marketing Consultant verbonden
aan Laminar Research - X-Plane)

Op je vraag één, ik zou vooringenomen zijn als ik
deze vraag zou beantwoorden. Laat me gewoon
dit zeggen: X-Plane was in eerste instantie opge-
zet door Austin Meyer als trainingshulpje, omdat
hij piloot was en toen vond dat de beschikbare
simulator meer een game was die niet de correc-
te flight modelling en vliegkarakteristieken (zeg
maar de gedragingen van het vliegtuig onder ver-
schillende omstandigheden) leverde van het ech-
te vliegtuig. Onze eerste doelstelling is altijd

Vaak worden simulators gebruikt voor training ( Anna Cicognani)



geweest om van X-Plane de meest correcte, de
meest kloppende desktop simulator in de markt
te maken. Dit is waarom X-Plane geautoriseerd is
om gebruikt te worden in door de FAA goedge-
keurde trainingsapparatuur zoals Gleim en Preci-
sion Flight Controls.
Antwoord op de tweede vraag, nou, het hangt er-
van af hoe je het product gebruikt. Zeker weten,
de meeste X-Plane gebruikers waarderen het ac-

curate flight model meer dan diegenen die ande-
re merken simulators gebruiken. Dat wil niet
zeggen dat wij ons ook niet richten op hobbyisten
en gamers. Vele van deze gebruikers kunnen
misschien niet bepalen wat een correct flight mo-
del precies inhoudt maar zij weten wel wat goed
aanvoelt zelfs al hebben ze geen ervaring als pi-
loot uit de echte wereld. Over de derde vraag:
misschien heeft het invloed op add-ons omdat ze

de hobbyist meer zullen aanspreken. Echter, ver-
koop van X-Plane zit exact op het volume dat wij
ook verwacht hadden, gegeven de leeftijd van
het product. Bijvoorbeeld, wij zitten op het Steam
platform en ook al is dat in de eerste plaats een
gaming platform maar de beoordelingscijfers die
wij krijgen zijn veel hoger dan die van de andere
producten. Dit is blijk van de populariteit van het
product bij onze klanten. Het is ook belangrijk om
je te bedenken dat de reviews het feitelijke ge-
bruik weergeven na aanschaf en is niet geba-
seerd op ‘marketing hype’ die grote ondernemin-
gen opzetten in de markt om hun product te ver-
kopen.
Dan vraag vier en vijf in zijn geheel genomen, de
uitgifte van Microsoft Flight Simulator is voor ons
positief geweest. De meeste van onze klanten
zijn blij als er meer concurrentie komt.
En dan de laatste vraag: de wereld is groot dus

X-Plane was in het begin ontworpen door Austin
Meyer als een hulp bij vliegtraining (MartyArant)

Machu Picchu (Asobo)



klanten zijn op zoek naar verschillende voorzie-
ningen die voor hen belangrijk zijn. Als een maat-
schappij die 15 jaar niet actief geweest is in de
markt een nieuw product bouwt, dan hoop ik dat
het product voor hen een belangrijke stap voor-
waarts zal vertegenwoordigen, maar nogmaals,
bij Laminar gaan wij gewoon door met ontwikke-
len en realiseren van de meest nauwkeurige
flight simulator die te krijgen is voor zowel onze
commerciële als consumenten aanhangers.

Mathijs Kok (al een lange tijd simulator enthousi-
asteling)

Ik heb nooit begrepen wat het verschil is tussen
een game en een simulator. Simulators gemaakt
voor de consument (laten we zeggen zo een beet-
je alles onder de $ 150) zijn allemaal games. Dat
geldt voor bussimulators, zeilsimulators en flight
simulators (trainsimulators zijn een beetje an-
ders, er zijn een paar heel professionele training
tools voor onder de $ 100). Momenteel onder
bepaalde omstandigheden worden flight simula-
tors zoals P3D en X-Plane gebruikt voor specifie-
ke trainingsdoeleinden, om een deel te oefenen
van wat piloten moeten leren.
In mijn beleving moet het nogal denigrerend zijn
voor echte piloten om te denkend dat met een

installatie van P3D en bij voorbeeld een van die
grote PMDG vliegtuigen je kunt nadoen wat pilo-
ten doen. Een vliegtuig cockpitbemanning be-
staat uit twee hooggetrainde en uitgeruste
individuen die elke keer zo vaak getest worden
om zeker te zijn dat zij nog steeds in staat zijn de
ingewikkelde taak een airliner veilig te vliegen uit
te voeren. Aan de andere kant, een flight simmer
is een persoon met een glas wijn die behoorlijk
wat YouTube filmpjes heeft bekeken. Zoals ik!
Een simulator is net als een Operating System
(bijvoorbeeld Windows): het maakt het je moge-
lijk om een code in te voeren en die code maakt
dan gebruik van de functies van dat platform of
het nu Windows 10 is of MSFS. Vergeleken met
P3D mist MSFS nog een aantal functies en het is
ons dan onmogelijk om bepaalde delen te berei-
ken omdat de SDK nog niet compleet is , maar
dat zal verder uitgewerkt worden en met de Aero-

soft CRJ, denk ik dat wij getoond hebben dat een
airliner van de middencategorie heel goed moge-
lijk is. Asobo vult de ontbrekende delen aan en
door te werken met maatschappijen zoals PMDG
en Aerosoft is het zeker dat het gedaan wordt
zoals nodig is. Natuurlijk daar is tijd voor nodig
maar in de kern is MSFS eenvoudigweg een beter
platform, veel makkelijker om mee te werken en
makkelijker om complexe add-ons te maken
maar op dit moment nog niet. Dat gezegd heb-
bende, wacht tot je de PMDG DC-6 te zien krijgt.
Dat is een heel serieuze simulatie van dat vlieg-
tuig.
Heel wat stukken van MSFS zijn al beter dan P3D
maar dat wordt niet altijd herkend omdat ze nog
niet gebruikt worden. Bijvoorbeeld het turboprop-
model in MSFS die we gaan gebruiken in onze
Twin Otter (Aerosoft) is veel beter dan wat P3D te
bieden heeft. We hebben bovendien de verbluf-

De PMDG DC-6 is een erg serieuze simulatie van
dit vliegtuig (Mathijs Kok).

Zeker weten, de meeste
X-Plane gebruikers waar-
deren het accurate flight
model



fend mooie wereld, traffic. navdata, het weer
(oké nog niet helemaal perfect maar om dat in
P3D te bereiken kost dat een aanzienlijke som
geld!), wat allemaal ge-update en beter wordt bij
elke update.
Uiteindelijk doet het er niet echt toe voor een
maatschappij als Aerosoft. Voor ons zijn er maar
twee flight simulators die er toe doen op de com-
merciële platforms: X-Plane en MSFS. Commerci-
eel gezien is P3D nauwelijks nog een factor om
mee te rekenen. Er zijn nauwelijks nog klanten
voor en bijna niemand maakt nog add-ons voor
P3D op dit moment. Jammer maar wij nemen
niet deze beslissingen, het zijn de klanten die dat
doen.
En om het nog even helder te stellen: wat maakt
het voor verschil als mensen het een game noe-
men en weer andere mensen een simulator? Het

ene sluit het andere niet uit. Waarom zitten wij
hierover eigenlijk te discussiëren? Binnen 12
maanden zal MSFS behoorlijk zijn opgegroeid en
alles zal er dan sowieso anders uitzien.

Wat PC Pilot lezers te zeggen hebben

er komt heel wat naar boven. Flight Simulators
zijn… simulators. Of het een spel is of een trai-
ningsgereedschap hangt af van: 1) de ingebouw-
de mogelijkheden, nauwkeurigheid en het
realisme binnen die mogelijkheden. 2) hoe het
gebruikt wordt en 3) verwachtingen gebaseerd op
het gebruik dat je in gedachte had.
Sommigen kunnen FS2020 perfect gebruiken om
visueel te vliegen - je kunt erover redetwisten
maar het is onverslaanbaar voor VFR navigatie,
in het algemeen gesproken. Het is geweldig om
zomaar een kaart tevoorschijn te trekken (of
open te leggen) in een vliegtuig te springen en te
vliegen met als referentie de herkenbare zaken
op de grond.
IFR is een andere zaak en FS2020 wordt op dit

Met de CRJ denk ik dat wij hebben laten zien dat
een middenmoot airliner mogelijk is (Mathijs Kok).

Het is geweldig weer een
nieuw platform te hebben
waarvoor wij kunnen ont-
wikkelen. (Anna Cicognani)



moment overwonnen door out-of-the-box X-Plane
11, zeker met een bijgewerkte navigatie data-
base.
Er is ook een breedlopende discussie gaande
over realisme in het vliegen zelf en het gevoel
daarvan zonder dat er echt gediscussieerd wordt
over training van procedures. Ik persoonlijk heb
cross wind landingen geleerd een 10 jaren gele-
den door X-Plane te gebruiken en heb dat wat de
procedures betreft vertaald naar de echte we-
reld. Vlieg- en cockpitprocedures leren en het be-
grip flow is een fantastisch gebruik van de
simulator als we ons wel de beperkingen realise-
ren. In gedachten houden we in wel kamp we pre-
cies zitten, geen enkele game of hobby is
gelijktijdig exclusief - en het spectrum van gebrui-
kers en hun doelstellingen laat dit zien en zorgt
zo voor een levendige community en ecosysteem
(weet niet wat hij met dit laatste bedoelt, vert.)

‘Simulator’. Zeker geen game, lol (luid schaterla-
chen). Maar het is een goede vraag en sommige
mensen weten dat niet. Een game houdt meestal
in dat je naar niveau’s moet klimmen en dan oor-
konde’s krijgt en dat je een bepaald pad moet
volgen, dus van klik dit dan dan kom je daar, het
‘ding’ wat je dan mist moet je vinden om tot ‘punt
bereikt’ te komen. Met MSFS of elke andere
flight simulator heb je de hemel rondom de aarde
en je zet een vlucht uit van eigen ontwerp niet
een vastliggend pad waar zaken getrickerd moe-
ten worden en je repeteert (oefent) een mogelijke
vlucht uit de werkelijkheid.

Oké, dus laten we dit duidelijk stellen: flight simu-
lator is een hobby, ik denk niet dat iemand dat
wil bestrijden. Maar is het ook een game, een
spel? Ja en nee. Flight simulator op zich is geen

game. Maar je kunt er een game van maken ge-
baseerd op hoe je kiest om het te gebruiken. Een
vliegtuigrace opzetten met anderen on line… dat
komt bij mij over als een game.  Dat gezegd heb-
bende, 98% van de flight sim community gebruikt
het niet als een game. We doen het uit hobby en
voor serieuze piloten is het een serieus stuk ge-
reedschap om te trainen. Dus om op MSFS, X-
Plane of P3D van het etiket ‘game’ te voorzien is
erg misleidend als je ziet wat we allemaal kunnen
doen met deze wonderbaarlijke software pakket-
ten.

Ook ik krimp een beetje in elkaar als er over de
flight simulator gesproken wordt als een
spel(letje). Omdat ik niet wil dat ik een willekeurig
aspect ervan onderwaardeer in mijn boek, komt
dit onder de vlag van flight simulator. Ik zal graag
de zienswijze van de ontwikkelaars horen op dit
punt: zijn zij het aan het ontwikkelen voor een

game of voor een simulator platform.
Hoe dan ook, zijn gebruikers van flight simulator
platformen gamers of, zoals ik het zie, enthousi-
astelingen?

De volgende keer

In de volgende uitgave hebben wij meer beoorde-
lingen van experts van Emanuel Hagen, een ac-
tieve Boeing 737 piloot, van Lockheed Martin en
Jorg Neumann, hoofd van Microsoft Flight Simu-
lator plus meer commentaar van van onze PC
Pilot lezers.



Door Austin Meyer - deel 1.

Dus ben ik steeds gekomen met een nieuwe be-
langrijke versie van X-Plane elke paar jaar sinds
1995 of zo, en de drijvende kracht hierachter is
altijd geweest: ‘Oh, hier heb ik dan wat nieuwe
stof die ik gecodeerd heb! En ik heb niemand een
update in rekening gebracht de afgelopen jaren…
laten we deze een geheel nieuwe versie noemen.
De updates waren uitgekomen, laten we zeggen
fast and furious, de interface was maar net goed
genoeg voor een techneut om de klus te klaren
en het testen was nogal minimaal. Maar nu voor

X-Plane 12 liggen de zaken anders. Dit is een
volledig nieuwe en verschillende uitgave.

Verbeteringen doorvoeren

Ongeveer twee jaar geleden kondigde Microsoft
aan dat zij een onderneming hadden ingehuurd
om een sim te maken met scenery die er werke-
lijk goed uit zou zien (de nieuwe Microsoft Flight
Simulator). Op dat moment was het duidelijk dat
wij leidend moesten blijven in flight modelling
(de vliegkarakteristiek van het vliegtuig) en ook
moesten komen met een restauratie van de sce-

nery die de klant sprakeloos zou achterlaten. En
precies op dat moment brak er in China een virus
uit die de wereld overnam en die ons allen op-
sloot in in ons thuiskantoor voor twee jaar.
Dus dat was mijn beginpunt twee jaar geleden:
een concurrent die er geweldig uitzag op een

X 12

Dit is de vertaling van een artikel van Austin
Meyer, de oprichter van X-Plane in PC-Pilot 137.
Zie ook Notam 274:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/202
1/12/notam-211216-274.pdf

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/12/notam-211216-274.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/12/notam-211216-274.pdf


bepaalde manier en een virus dat mijn staff en
mij opsloot in huis met de computer voor ons
neus. We hadden onze tegenstander. We hadden
de kennis. We hadden de broncode. We hadden
de tijd. We hadden geen afleidingen. Wat zouden
we doen met deze situatie? Wat zouden we ver-
beteren of zelfs herschrijven? Het antwoord dat
naar voren kwam was: alles. Gewoon omdat het
gedaan moest worden.
Natuurlijk moest het flight model gehandhaafd
blijven of verbeterd worden maar vervolgens
moest elk systeem in X-Plane dat niet de verge-
lijking met state of the art kon doorstaan van
binnenuit herschreven worden. We moesten geen
zwakte vertonen waar dan ook. We hebben te

veel aangepakt om hier even een lijstje te geven
maar hier zijn een paar hoofdpunten.

Flight model: de ALIA test

Oké, laten we dit punt maar in een keer verhel-
deren zodat het geen belemmering meer is. X-
Plane is gebaseerd op een techniek die de ‘blade
elemnt theory’ wordt genoemd. Het is een con-
cept waarbij theoretisch een propellerblad wordt
onderverdeeld in vele elementen en waarbij ge-
zocht wordt naar de snelheid door de lucht en de
invalshoek (angle of attack) van elk afzonderlijk
element en dan bepaald wordt wat de coëfficiën-
ten zijn (de cijfertjes) van lift en drag (lucht-
weerstand) en pitch moment (het punt van

aangrijpen) en welke airfoil (profiel van de
dwarsdoorsnede) van de propeller het is op die
betreffende plek. X-Plane doet dit niet alleen
voor elk propellerblad dat aan je vliegtuig vastzit
maar ook voor elke vleugel en stabilisator. Als
X-Plane eenmaal al deze snelheden en coëfficiën-
ten gevonden heeft dan wordt gecorrigeerd voor
de uiteindelijke vleugeleffecten, grondeffect,
Mach compression (alhoewel: liever niet allebei
op hetzelfde moment, dat grondeffect en die
Mach compression) plus nog een hoop andere
factoren en de uitkomsten worden verwerkt om
de krachten te vinden die werken op elk stukje
van het vliegtuig. X-Plane telt dan al die kleine
krachten op om de totale krachten die werken op
het vliegtuig te vinden teneinde de acceleraties
met de computer te vinden en deze te integreren
naar snelheden en via deze snelheden naar posi-
ties zo snel je weer ergens anders bent en tech-
nisch gezien is dat waarom we van vliegtuigen
houden (Bent u er nog? Vert.) Maar X-Plane doet
dit al sinds 1995, dus laten we liever praten over
een paar zaken die nieuw zijn in versie 12.00.

De oorsprong van X-Plane

Ik begin met uit te leggen in welke smeltkroes
X-Plane geboren is. Verschillende jaren geleden
werd ik benaderd door een man genaamd Kyle
Clark van een onderneming genaamd Beta
(https://www.beta.team/developments/) om een
simulatie te maken voor de nieuwe generatie in
de luchtvaart, een vliegtuig dat geen brandstof
meer zou gebruiken en geen startbaan meer no-
dig zou hebben. Dit vliegtuig dat na verschillende
versies uiteindelijk de naam ALIA kreeg, kreeg
zijn loskoppeling van brandstof en startbanen
dankzij meerdere elektrisch aangedreven propel-
lers en omdat dit vliegtuig elektrisch zou worden,
waar het gewicht van de batterijen enorm zou
zijn en prestaties daarom kritisch. Elk klein deel-
tje van het ontwerp en het opereren van dit
vliegtuig moest voorspelbaar en verfijnd zijn tot
een extreem niveau van details.
Dus de eisen waren duidelijk: een simulator die

X-Plane was doorslaggevend in de
ontwikkeling van de Alia-250 - een
elektrische verticaal opstijgend en
landend (eVTOL) vliegruig ontwik-
keld door Beta Tecnologies.

https://www.beta.team/developments/


veel verschillende propellers van verschillende
formaten en verschillend opgesteld, draaiend op
verschillende snelheden moest nabootsen. En als
eenmaal het toestel op snelheid was zou alle lift
omgeschakeld worden van de propellers naar de
enorme zorgvuldig vormgegeven vleugels. Dus
de simulator moest alle soorten vliegende opper-
vlakken bestrijken bij een reeks snelheden begin-
nend bij ZERO en exactheid was absoluut kri-
tisch. De simulator zou gebruikt worden om te

evalueren hoe dit vliegtuig zou vliegen voordat
het eerste prototype gebouwd werd en als een-
maal dat eerste REL vliegtuig zou vliegen zou elk
verschil tussen simulatie en de echte wereld on-
middellijk naar boven komen. Dit was de perfecte
en ultieme aanwending van de blade element
theory. Zou X-Plane dit kunnen bolwerken? Dit
was de vuurproef, eh, de proef met de elektro-
nen, niet met vuur. Het bleek dat X-Plane zijn
missie kon volbrengen en dat deed het dan ook.
ALIA heeft nu honderden testvluchten van het
toestel op ware grootte achter zich en de voor-
spellingen van X-Plane zijn goed gerealiseerd in
het full-scale prototype. Beta gebruikt X-Plane
om testpiloten te trainen om de missies werkelij-

ke testvluchten vooruit te vliegen en het gedrag
te voorspellen voor ontelbare voorgestelde ver-
anderingen.

Nieuwe verbeteringen

Dus, de evaluatie en het overzicht van de presta-
ties was groots en resulteerde in vele verfijnin-
gen in het flight model (met flight model wordt
bedoeld hoe de simulatie met alle beïnvloedingen
omgaat van de besturingsvlakken tot invloed van
de wind en nog veel meer, dus alles). Hier zijn
een paar van de specifieke nieuwe verbeteringen.

X-Plane heeft nu een een slimme nieuwe ‘snel-
heids connector” algoritme en dat werkt zo:

Austin Meijer geeft uitleg over
het werk dat gedaan is aan het
weersysteem in X-Plane

De cloud rendering (invulling van de stofweer-
gave van wolken) is volledig herschreven  voor
X-Plane 12 zodat de wolken nu volume hebben.X-Plane is geba-

seerd op een tech-
niek die we ‘blade
element theory’
noemen wat hier in
beeld is gebracht

X-Plane 12 voert alle ‘physics’ in de grafi-
sche kaart in om het nabootsen van regen
op je windscreen realistischer te maken.

X-Plane gebruikt de
grafische kaart om
miljoenen regendrup-
pels te simuleren.



tot nu toe hebben we alleen maar gediscussieerd
over de snelheid en de angle of attack (invals-
hoek) van de luchtstroom die in botsing komt
met elk klein stukje van de vleugel of propeller
maar dat laat toch een stukje van het proces
onbesproken. Welke invloed heeft elk stukje van
het vliegtuig op de langsstromende lucht? Het
lijkt erop dat dit niet van belang is totdat je je
realiseert dat omgekeerd de botsing met de vleu-

gels en de propellers met de luchtstroom gaat
bepalen hoe de botsing met de lucht op elk ander
deeltje van het toestel zal zijn. Vleugels vormen
een downwash (afbuiging naar beneden) op de
horizontale stabilisatoren (staartvlakken: neus
omhoog/omlaag). De boven- en ondervleugel op
een dubbeldekker beïnvloeden elkaar (zoals ook
de dubbele verticale stabilisatoren op de SR-71,
de Blackbird, doen door precies dezelfde oor-

zaak). Vleugels vormen niet alleen downwash
maar ook wake (zogwerveling, vortex is een
vorm van wake), weinig energie bevattende
luchtlagen die hun energie zijn kwijt geraakt op
de grens van de vleugel, ze zijn simpelweg over
de rand gegaan. Zal die wake de horizontale sta-
bilisator raken? Een stevige teruggang in effecti-
viteit (en stabiliteit en controle) zal het resultaat
zijn. Zoals altijd eigenlijk voer ik niet een wille-
keurige stabiliteit of vermindering van controle
in. Ik heb in X-Plane de vermindering aan snel-
heid door wake zoals is opgetekend en gepubli-
ceerd door NACA technische rapporten. Die
teruggang in snelheid wordt doorgerekend op elk
onderdeel op de stabilisator die door de wake
‘snijden’ en waar de vermindering aan kracht van
de stabilisator overeenkomstig afneemt. X-Plane
gaat altijd uit van basisprincipes en gepubliceer-
de data; ik stop er nooit lariekoekfactoren in.
Zoals wake en downwash als resultaat hebben
dat het ene deel het andere beïnvloedt, moeten
we niet de grootste beïnvloeder van allemaal
vergeten: de propwash. Ik heb nu een nieuw
model voor de propwash dat ook omvat de ma-
nier waarop de lucht ingezogen wordt in de disk,
de schijf van lucht die voor de propeller zit, op
druk wordt gebracht en en met verhoogde snel-
heid aan de achterkant eruit komt. Dit maakt wel
degelijk iets uit voor elke stabilisator in de prop-
wash maar niet op de manier die je zou verwach-
ten. Bijvoorbeeld als je in een eenmotorige
propeller aangedreven vliegtuig zit en je de gas-
hendel terug naar idle zet terwijl je op hoge snel-
heid bent, en dat is niet zo voor de hand liggend
totdat je erover gaat nadenken, dan gaat de pro-
peller energie opnemen van de lucht. En feitelijk
neemt de snelheid van de lucht achter de propel-
ler dan af. Jazeker dat is propwash maar in te-
genover gestelde richting. In dit scenario kan het
vliegtuig best op 120kts zitten maar de stabilisa-
toren daarachter in de lage energie luchtstroom
verstoord door de propeller komen dus lucht met
een aanzienlijk lagere snelheid tegen. Een terug-
val in stabiliteit en controle zal zeker het gevolg
zijn en en zoals te verwachten, komt het  voort

X-Plane 12’s nieuwe volledige
fly-by-wire Airbus A330

Een virtuele versie van Austin’s
Lancair Evolution in X-Plane 12



uit de basisprincipes ingebouwd in het X-Plane
model, verminderde snelheid van de lucht op
grond van momentum conservation (natuurkun-
dewet, zie ook: https://www.physicsclass
room.com/class/momentum/Lesson-2/Momen
tum-Conservation-Principle) door de propeller-
schijf, niet veroorzaakt door een of andere larie-
koekfactor (ook wel toffeefactor genoemd). Dus
tot hoever kunnen wij het propeller propwash
model gebruiken? Oké, een testverhaal dat ik
gebruikte is voor een dubbelassige helicopter. De
luchtstroom van de ene rotorbladenschijf heeft
onmiddellijk effect op de andere. De bovenste
schijf bouwt druk op om extra snelheid te geven
aan de onderste schijf maar de onderste schijf
verhoogt op zijn beurt de snelheid van de lucht-
stroom door de bovenste schijf door zuiging. Elke
schijf versterkt de andere.
Hoe is het gesteld met de romp, de body van het
vliegtuig? Die oefent zeker invloed uit op de

luchtstroom maar heeft dat ook enige invloed op
de rest van het vliegtuig? Natuurlijk, kijk maar
eens naar een King Air met een grote angle of
attack met de ene motor volgas en de andere
idle. De romp, bij die grote angle of attack ver-
oorzaakt een grote hoeveelheid drag, weerstand
van de lucht, en genereert ook een grote wake
schaduw precies op de verticale stabilisator (kiel-
vlak, staartvlak). Boem. Je zit in een vliegtuig
met een motor uit en wilt dus maximaal effect
hebben van die verticale stabilisator, maar zelfs
al zou het vliegtuig met een snelheid van 120
knopen vliegen dan nog lomen delen van het
staartvlak een luchtsnelheid tegen van 60 kno-
pen omdat ze in de wake van de romp terecht
zijn gekomen. De procedures die in X-Plane zijn
gekoppeld aan snelheid handelen al deze zaken
af. Zorgvuldig is geïnventariseerd hoe elk onder-
deel van het vliegtuig invloed heeft op de lucht-
stroom zodat de lucht op elk deel van het

vliegtuig in het programma beïnvloedt zoals het
hoort. Die computerisering betekent veel hier,
maar hallo, het zijn wel computers.

Het licht: de natuurkundige basisprincipes.

Dus het flight model in X-Plane is niet gemaakt
voor games, beginprincipe is het doorvoeren van
mathematica maar het licht in X-Plane heeft al-
tijd enigszins op het tweede plan gestaan. Je
voegt gewoon wat omgevings en diffuus licht toe
van een bepaalde kleur en daarna noem je het
goed. Maar hoe zit het met de materialen? Car-
bon fiber, gepolijst aluminium, geverfd metaal en
rubber, zij absorberen en reflecteren allemaal het
licht op een totaal andere manier. En ga eens
nadenken over lucht. Hoe absorbeert en reflec-
teert lucht. Dus, voor X-Plane 12, heeft Ben (Ben
Supnik, senior codeur en product organisator)
een compleet nieuw ‘lichtmodel’ geconstrueerd
dat is gebaseerd op basisprincipes. Hij blijft mij
elke keer bellen met steeds precies dezelfde
vraag hoe helder de dingen overkomen in de
cockpit, als je in een regenbui zit of in een wolk,
mopperend over oneindige reeksen watts per
vierkante meter, lumen, emissieconstanten. Zijn
beginpunt is letterlijk de helderheid van de zon
en hoe die lichtstralen door de atmosfeer komen
op het vliegtuig of in de cockpit. X-Plane gebruikt
al jaren de basisuitganspunten, grondbeginselen,
voor flight modelling en nu voeren we datzelfde
principe door voor het licht in X-Plane. Het effect
is verbazingwekkend (Kijk eens naar deze video
op YouTube daar zie je het nieuwe model voor

De jetways zijn tot leven gebracht in
X-Plane 12 en ze maken ook de ech-
te geluiden als ze in beweging zijn.

Alle geluiden in X-Plane 12 in-
clusief die van de ground service
voertuigen zijn opgewaardeerd
met toepasselijke geluiden opge-
nomen van de echte voertuigen.
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licht in werking:https://www.you
tube.com/watch?v=AvJrSSWWBGY )

Lucht beweegt op een paar manieren.

Tientallen jaren terug bouwde ik gewoon op de
gok een ‘Perlin’ noise function (googelen: inge-
wikkeld! Vert.) in X-Plane voor de thermals (stij-
gende lucht, thermiek): op de ene plek is wel een
kolom van stijgende lucht op de andere plek niet.
Zweefvliegtuigen gebruiken het. Jammer genoeg
was het allemaal te tam, armzalig eigenlijk. Jam-
mer genoeg zat er geen regelmaat of bereken-
baarheid waar je een thermal zou moeten vinden
of hoe hoog hij zou gaan. Je stumperde rond in
de hoop er toevallig een te vinden. Nu bij X-Plane
12 heb ik het thermal patroon vastgeknoopt aan
het wolken modelleer systeem. Dus nu selecteer
je het bewolkingsmodel dat je wilt en de stijg-
snelheid van de thermal die je wilt nabootsen.

X-Plane draait deze thermals af tot aan de cumu-
luswolken die je duidelijk kunt zien zodat je kunt
vliegen tussen de wolken en de thermals kunt
vinden waar je ze ook verwacht gebaseerd op de
rendering (invulling met texture van de mesh
ondergrond). En ook stijging van de luchtkolom
door botsen tegen een bergkam is zorgvuldig
gesimuleerd, de wind wordt omhoog gebracht
aan de windkant (loef) van de bergen en weer
naar beneden aan de lijzijde. Leuk om te weten
is dat heel dicht bij de grond de wind elk klein
detail van het terrein volgt, perfect elke kleine
heuvel en dal volgend, maar meer op hoogte
volg de wind de grotere schaal topografie. Houd
daar rekening mee als je van heuvel tot heuvel
vliegt.
Dus dat zijn een paar leuke manieren om zweef-
vliegtuigen te vliegen doordat je nog heel wat
uitdagingen tegen kan komen. Maar een andere
nieuwe manier om met het bewegen van de lucht
om te gaan in X-Plane 12 is het nieuwe Micro-
burst model. En je hoeft niet in een zweefvlieg-
tuig te zitten om hiermee in aanraking te komen,
geloof me gewoon. Dit effect van de wind kan
een airliner neerhalen. Het werkt zo: in de wer-
kelijkheid vallen miljoenen kilogrammen koude
lucht afkomstig van een storm snel naar bene-
den. En wanneer de lucht tegen de grond botst
heeft dat het affect alsof een miljoen knikkers uit
een emmer gestort worden, het spreidt zich snel
uit in elke richting vanuit het punt van de bot-
sing. Oké wat voor effect zou dit op een vliegtuig
hebben? Het is duidelijk dat iedereen die richting
een dergelijk fenomeen zou opstijgen plotseling
een toename in luchtsnelheid zou zien en de
daaruit voort komende invloed op de hoogte: het
zou het effect hebben van losgebarsten energie.
Vliegen in een stortbad van knikkers die zich snel
uitspreiden zou je ervaren als storm op de kop
(tegenwind) waarbij tonnen extra over het vlieg-
tuig heen gaan. Piloten zonder verstand zouden
gas terugnemen en zouden de neus omlaag du-
wen (als je in de buitenrand komt waar de lucht
alweer omhoog ‘veert’) teneinde op hun normale
take-off en klim te blijven. Dat zou goed aanvoe-

len voor een 30 seconden of zelfs minder op welk
punt het vliegtuig onder de microburst zelf te-
rechtkomt en de piloot plotseling een gevoel van
zinken, ten onder gaan (bewuste woordspeling)
ervaart waardoor hij gaat denken om woorden
uit de US sitcom Arrested Development aan te
halen: ‘Ik heb iets grandioos fout gedaan’. Op dit
moment is de wind op de neus verdwenen en
daarmee ook en groot deel van de snelheid door
de lucht en het vliegtuig zit nu in een dalende
kolom van lucht en de hoogte wordt snel een
stuk slechter maar om eens even de zanger Tony
Bennet aan te halen, het ergste komt nog. Over
het punt heen gekomen waar de lucht in botsing
kwam met de grond komt de piloot nu terecht in
het gedeelte van de microburst waar de knikkers
worden gedumpt achter het vliegtuig en dan
heeft hij plotseling een tailwind, een wind van
achteren. We houden allemaal van wind in de rug
behalve wanneer die snel bovenop ons gedumpt
wordt terwijl we laag zitten want nu kan de piloot
zomaar 30 of 40 knopen minder airspeed hebben
doordat de lucht plotseling van achteren komt en
min of meer gelijk op gaat met het vliegtuig en
dus met weinig stroming over de vleugels en de
staart. In feite kan de airspeed zo beneden de
stallspeed komen. Zorgen dat je ‘m aan de grond
zet nu is onvermijdelijk… zijn we al voorbij de
runway, hebben we die hele landingszone al ach-
ter ons?
Probeer dit eens uit. Ga in X-Plane en ga aan het
begin van een standaard runway staan met een
airliner. Druk op CONTROL-M een aantal keren
totdat je in ‘Thermals and Microbursts’ zit zodat
je kunt zien wat er gebeurt. Zet de microburst
failure aan in het failure scherm en stijg dan op.
En zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb - we
hebben een leuke wake turbulentie ingebouwd.
Druk weer een aantal keren op CONTROL-M tot-
dat je het label ‘Wake Turbulence’ tegenkomt,
schakel dan over naar external view dan kun je
je turbulence zien. Voer dan een aantal AI-vlieg-
tuigen in die een stuk groter zijn dan jij bent en
vlieg jezelf in hun turbulentie. Vind je het fijn,
het resultaat? Vervolgens in een grote Heavy en

Alle geluiden in X-Plane 12 in-
clusief die van de ground service
voertuigen zijn opgewaardeerd
met toepasselijke geluiden opge-
nomen van de echte voertuigen.
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ga precies voor een kleiner AI-vliegtuig vliegen.
Lukt het je om die ondersteboven te krijgen?

Water: de eerste principes… met een huwelijk
van rendering en natuurkunde wetten.

Dus X-Plane heeft al enige tijd wat nette water-
interactie voor de natuurkundige principes bij
watervliegtuigen maar de effecten van drijvende
objecten of rompen waren voor het gevoel eigen-
lijk nooit helemaal correct en het renderen van
golven heeft er nooit ingezeten om perfect te
laten zien wat water nou eigenlijk doet in het
fysische model.
Ik sla mijn ogen ten hemel al enige tijd om ver-

volgens voor mij uit te staren bij deze tekortko-
ming en uiteindelijk heb ik de rendering van
water voorrang gegeven om rendering en het
fysische-synchroon te krijgen dus what you see
is truly what you get. De resultaten zijn indruk-
wekkend met een nieuw lid in ons team, Sidney
Just, die kwam met nieuw 3D water dat werkelijk
ongelofelijk is als je er naar kijkt. Dobberend op
de golven in een 172 of R-22 met drijvers kan ik
bijna de duizenden tonnen water voelen die on-
der mij in beweging zijn als ik als een kurk er
bovenop drijf. Sidney heeft er ook voor gezorgd
dat de precieze vormgeving van het wateropper-
vlak aan de fysische engine is gekoppeld. Met
een water interaction die geheel herzien is, heb-

ben we eindelijk een 3D  interaction die geheel
aansluit aan de rendering van het water. Zet de
golfhoogte flink hoger, lukt het je dan nog om op
te stijgen tegen de golven in? Of misschien wil je
met de golven mee opstijgen… of er langs? Veel
van die golven zijn rollers als ze onder je door
gaan. Of misschien is het beter om zodanig op te
stijgen dat je niet dwars op de golven komt.
Maar wacht eens, was je niet aan het plannen
om op te stijgen met een windje in de rug?
Hmmmm, dit wordt interessant.

Austin Meyer

X-Plane FlyJSim 732 Twin Jet



ZLIN142 Freeware

X-Plane en freeware, dat was de opgave
eerst het makkelijke deel: de GA vliegtuigen

Hoeveel wil je er hebben, ik bedoel vliegtuigen? Ja,
hoeveel wil je er hebben? Ik ga ervan uit dat je een
geroutineerde flight simmer bent want anders kan
je beter nog niet met freeware aan X-Plane begin-
nen (scenery is lastig) en dat je over het MOK OK È
- syndroom heen gegroeid bent dus dat je vol-

maakt gelukkig kan zijn met een beperkte keus aan
vliegtuigen. Dan vind je in dit artikel een begin. Dus
hoeveel wil je er hebben, hoeveel heb je echt no-
dig. Aan GA-kisten krijg je de volgende erbij als je
X-Plane koopt: Cirrus Vision SF50, Beechcraft Ba-
ron 58, Cessna 172SP, Stinson L–5 Sentinel, Beech-

craft King Air C90B en Columbia 400. Die laatste
vlieg ik nooit mee. De ‘gebogen’ lijnen zijn niet om
aan te zien (knikken erin). Je hebt dan al een reeks
van eenvoudig tot gecompliceerd, eenmotorig en
tweemotorig, dus dan heb je eigenlijk alles al.
Maar wij mensen willen altijd meer. En het leuke
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van X-Plane is, dat het is uitgedacht met het
voorop gezette plan, om de ‘community’ te laten
meedoen bij het vervolmaken van de sim. Dat
houdt in dat er behoorlijk wat freeware is te vin-
den (je moet een beetje zoeken) en dat het ont-
werpen voor de sim niet moeilijk wordt gemaakt
door bijvoorbeeld Microsoft. Ontwerpen van
software wordt juist aangemoedigd. De onoffi-
ciële website waar de enthousiastelingen elkaar



treffen is: https://forums.x-plane.org/index.php?
/Files/ als je op zoek bent naar freeware.
Een die er meteen uitspringt is Aerobask met ver-
schillende erg mooie GA-vliegtuigen: de Lancair
Legacy, de Robin DR401, de Zlin 142, van AERO-
WORX is de C47 (DC3, Dakota) gebaseerd op de
C47 van Manfred Jahn met een cockpit van Jan Vis-
ser alom bekend. Je kunt ‘m eigenlijk niet tot de
GA rekenen. Het is eigenlijk een airliner maar te-
genwoordig zou ik het een ‘have fun’ vliegtuig wil-
len noemen, met de lastige besturing op de grond
met dat staartwieltje. Net echt. Trouwens dat was
ook de opzet van de maker van X-Plane, Austin
Meyer van Laminar Research:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021
/12/notam-211216-274.pdf
daar lees je ook over de blade element theory die

zorgt voor een veel realistischer vlieggedrag. Merk
je dat verschil met MSFS2020? Jazeker, maar Aso-
bo heeft al gezegd dat het toch ook hun streven is
om dit realisme in de nieuwe flight sim van Micro-
soft te bereiken. Dat heeft tijd nodig.
Waar ik ook graag in vlieg is de mooie Aeroliyr 103
die standaard in X-Plane zit. Geschikt voor het ver-
kennen van nieuw geïnstalleerde scenery.
In de volgende aflevering een paar airliners.

Erik.
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