
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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X-Plane en freeware, airliners
(en nog een beetje GA)

In Notam 276 hebben wij geke-
ken naar de GA-vliegtuigen in
X-Plane 11, de vliegtuigen die
standaard worden meegeleverd
en nog een aantal heel fraaie
freeware kisten. Nu de airliners.

Little NavMap en Hovertekst
(labels)

Ed Cornelisse had in de februa-
rivergadering een vraag over
Little NavMap.

Dit is geen computerspelle-
tje!

Wat is vliegsimulatie? Deel 2

Vertaling van een artikel in de
PC-Pilot van de hand van Joe
Lavery over de vraag wat we
nu aan de nieuwe flight simu-
lator van Microsoft hebben en
in welke categorie we hem
moeten indelen, game of simu-
lator.

B17 echt of namaak? Je kan het
tegenwoordig bijna niet meer
zien. En de P51?

X-Plane Metroliner freeware

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@zeelandnet.nl
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl
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Alsof er geen corona geweest is. Het vertrouwde geluid van
schuivende tafels en stoelen de hoi's en hallo's, kabels uitleg-
gen, beamer....en de koffie van Arna met koek van Carlo.
Hadden we die de vorige keer ook? Wat blijven die koeken
toch lang vers..

Het vragenrondje leverde niet zo veel op maar we hadden
wel een heel leuk onderwerp op het menu: RNAV.  Alweer een 'nav' om de
naamsverwarring groter te maken?
Ed Cornelisse is eens in het onderwerp gedoken en met een interessante
verhandeling had hij onze volle aandacht. Met presentatie-ervaring uit
werkzaam leven liet hij zien wat RNAV inhoudt en hoe het zover is geko-
men. De hieropvolgende discussie over of - en hoe het inpasbaar is in onze
hobby bracht helderheid. In een notedop: het uitfaseren van grondge-
plaatste zenders verplaatst navigatie naar GPS en de overblijvende ba-
kens. Zelfs de noodzaak van een ILS vervalt hiermee. Dat is wel even
slikken als je gewend bent je positie met VOR en NDB te bepalen en voor
de landing het vertrouwen bij de ILS legt. Voor de P3D/FSX vliegers veran-
dert er niets, maar MS2020 probeert actueel te zijn en dan gaan we ver-
trouwde bakens missen. Het lijkt er op dat we steeds meer heel relaxed
langs het lijntje gaan vliegen en de edele kunst van het VOR vliegen en
een ILS aansnijden gaan kwijtraken. Hoe XPlane dit gaat behandelen we-
ten we nog niet maar wel weten we dat er nieuwe tijd en regime zijn aan-
gebroken. De PPT verhandeling van Eddy is voor iedereen verkrijgbaar en
aanbevelenswaard.
Carlo zit al langer met een vreemd JOINFS probleem. Alles staat goed -
voorzover we dat kunnen nagaan - en toch kan hij geen verbinding maken
met onze server.  Een 1:1 vergelijking liet zien dat Carlo geen verbinding
kan krijgen met servers maar wèl global kan verbinden. Firewall is het
niet, de router kan ook geen roet in het eten gooien, de huidig gebruikte
versie 3.1.4  werkt bij anderen goed. Ra ra wat is de oorzaak van Carlo's
isolement van onze mp vluchten...Suggesties - en liever oplossingen -
zullen in dank aanvaard worden.
Stephan Rau had zijn complete set meegenomen en na de pauze gingen
we er eens voor zitten. Vreemd gedrag van stuurvlakken en de aansturing
van Logitech's / Saitek / G Pro ( dan weten we waarover we het hebben)
panels zaten hem dwars.
Het goed definieren van de assen en daaropvolgende calibratie was stap
één; het uitschakelen van Autorudder was stap twee. Voor de panels is
een driver nodig en Spad next lijkt de beste mogelijkheid. Maar dat is voor
een volgende keer.

Ron.



In Notam 276 hebben wij gekeken naar de GA-
vliegtuigen in X-Plane 11, de vliegtuigen die stan-
daard worden meegeleverd en nog een aantal
heel fraaie freeware kisten. Om het nog even sa-
men te vatten hieronder het lijstje:

Cessna 172SP

Stinson L–5 Sentinel

Beechcraft Baron

Beechcraft King Air C90B

Columbia 400

We hadden in de vorige Notam afgesproken dat
we over het mok ok è (moet ik ook hebben) syn-
droom waren heen gegroeid, vandaar de vraag: is
dit tot nu toe een mooie serie GA-vliegtuigen? De
Stinton Sentinal (voorloper van de Piper Cub) is het
kale vliegtuig met wel radio’s aan boord en je kunt
ook trimmen (bij de kisten in de eerste Wereldoor-
log kon dat niet) maar er zit geen autopilot op. Die
kan je er (waarschijnlijk) simpel inzetten maar niet
doen! Als je wilt leren trimmen, zodat je vliegtuig
mooi straight and level is, neem dan de Sentinal
voorlopig als je standaardtoestel. En voor rondom,
dus om je heen te kijken is hij ook prima. Alles gaat
lekker langzaam. Trouwens standaard zit in X-Plane
nog een betere op dit punt: de Aerolite 103:

De Cessna 172 is genoegzaam bekend.  Deze is met
analoge klokken, is mooi gemaakt en met autopi-
lot, ideaal om over te stappen vanuit de Sentinel.
Ik geloof dat van de Cessna 172 ook standaard een
versie met de Garmin 1000 in X-Plane zit. Of ik heb
hem ergens vandaan gehaald. Als je toe bent aan
de snellere reizen en reizen over groot water dan is

X-Plane en freeware, airliners (en nog een beetje GA)



de Beechcraft Baron natuurlijk uitstekend geschikt.
Met de King Air kom je al in de ingewikkelde vlieg-
tuigen terecht met meerdere systemen aan boord,
zoals een drukcabine en dan is het nog maar een
klein stapje naar de airliners.
Als je inmiddels de freeware GA-vliegtuigen behan-
deld in Notam 276 erbij hebt gezet heb je al een
uitgebreide verzameling:

De ZLIN142:

https://forums.x-
plane.org/index.php?/files/file/58226-pwdtnhadri-
an-zlin-z-142/ veel foto’s en nog vier video’s over
o.a. motor starten en stuntvliegen.

De Robin DR401:

https://forums.x-
plane.org/index.php?/files/file/45373-aerobask-
robin-dr401-cdi-155/

De C47 (DC3, Dakota) heb ik even bij de GA-kisten
gezet. Was vroeger natuurlijk een airliner:

https://forums.x-
plane.org/index.php?/files/file/40334-awxdc3zip/

En dan natuurlijk de Lancair Legacy ook van Aero-
bask net zoals de Robin DR401:

https://forums.x-
plane.org/index.php?/files/file/41357-lancair-lega-
cy-fg/

Airliners

Om met de deur in huis te vallen: haal de Boeing
737 van ZIBO binnen. Er is al veel over geschreven
over deze 737, dat het onbegrijpelijk is dat een

dergelijk brok software gratis is. Er wordt gezegd
dat hij beter is dan de PMDG 737. Dus grijp je kans
voordat de maker zich bedenkt:

https://ziboupdater.net/getzibo/?fileid=9aac1bea7
f114205c90a94a62a372e5fb87c2b8e1b75cf6a9ce0
c29c05b871e2

Ik heb enige jaren geleden uitgebreid gevlogen met
de PMDG 737 en ja, wat een schitterend vliegtuig,
dus hoe mooi moet deze wel zijn? Indertijd nog
een speciale cursus 737 gevolgd bij Peter vd Meu-
len een 737 goeroe. Ik vond het bezwaar van de
737 dat je eigenlijk geen tijd meer hebt voor ande-
re zaken. Je moet zeker een paar keer per week
een beetje gecompliceerde vlucht ermee maken
want anders raak je je routine kwijt. En dat gaf pro-
blemen als je ook nog elke maand de Notam moet

laten verschijnen. Dus een stapje terug dan maar.
En dat was indertijd in Prepar3D de Dash 8 Q400.
Wat een prachtig vliegtuig en net iets begrijpelijker
dan de 737. Is er voor X-Plane een freeware Dash 8
Q400? Neen. Althans ik heb hem niet gevonden.
Wel heb ik de Metroliner III kunnen downloaden,
een wat oudere turboprop en niet echt vergelijk-
baar met de Q8 400. Ook mooi slank en heel wat
power in huis. Vliegt eigenlijk als een GA-kist:

https://forums.x-
plane.org/index.php?/files/file/78450-metroliner-
iii-ac-package/

Dus een GA-vliegtuig maar dan met veel meer klok-
ken en daar doen we het uiteindelijk voor, veel
klokjes. Op de volgende pagina kan je de cockpit
zien. De bovenste foto is de flight sim uitvoering en

HUD Boeing 737 ZIBO freeware
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de onderste is de echte. Ontloopt elkaar niet veel.
En dan het plaatje hierboven, is dat echt of is dat
de sim? Als het geen sim zou zijn zou ik het niet
vragen natuurlijk. Je ziet: erg mooi gemaakt. Weer
een liefhebber die vele uren voor nop zijn best



heeft gedaan. Voor het begrip FMC (FMS) zul je het
moeten stellen met een eenvoudige Garmin 430.
Goh, hoe werkte die ook alweer? Even Garmin 430
X-Plane googelen dan heb je een goede manual.
De 430 zit niet in het instrumentenpaneel maar
moet als pop up naar voren gehaald worden. En
laat ik eerlijk zijn, hadden regionale turboprops in
de zestiger jaren al Flight Management Compu-
ters? De 29 pagina’s tellende handleiding is uitste-
kend verzorgd en werkt met ‘flows’ in plaats van
checklists. Modern eigenlijk wel. Best wel een leuk
vliegtuig dat gratis is. En je zit er lekker in.
Omdat ik in P3D uitgebreid gevlogen heb in de
Dash 8 Q400 was ik op zoek naar een gratis uitvoe-
ring hiervan voor X-Plane. Die is er wel maar ziet er
niet uit. De betaalde prachtige Q400 van FlyJSim’s
met bijna alle systemen  doorgewerkt kost $ 80,-
maar we zouden naar gratis kijken. De Metroliner
is natuurlijk minder.

Hiernaast de Boeing 737 van ZIBO. Het ziet er alle-
maal schitterend uit en ik ben alleen maar enthou-
siaste verhalen tegengekomen. Ik heb er niet in
gevlogen (slechts een rondje om de kerk) en het
voelt prima aan. Het klikken van de schakelaars en
het gieren van het trimwiel. Hij is gratis dus dat ga
je natuurlijk als eerste proberen. Heerlijk, weer
eens de gegevens inkloppen in de FMC en dat
soort geneugten.

Een iets kleinere turboprop en zeker niet verkeerd
is de Let L-410 - Turbolet, een Tsechisch toestel sat
je hier kunt vinden:

https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/
22160-let-l-410-turbolet/

Behoorlijk compleet wat de systemen betreft, iets
minder mooi dan de Zibo 737 maar leuk om mee te

https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/22160-let-l-410-turbolet/
https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/22160-let-l-410-turbolet/


TEXAN T6G freeware



vliegen. Je bent tamelijk druk in de cockpit tijdens
de vlucht en daar gaat het ons om. Net als de Me-
troliner is de Turbolet uitgerust met de Garmin
430. Bij freeware een complete FMC inbouwen is
vaak toch iets te hoog gegrepen. Maar uitzonderin-
gen bevestigen de regel.

Ach, als je bereid bent geduldig te zoeken kom je
heel wat tegen. De website om te beginnen is X-
Plane.org. Bijvoorbeeld een vrij mooie Texan T6G
(Harvard Trainer) en natuurlijk de MD 80/82 de
Mad Dog. Maar voor de Mad Dog hoef je niet te
zoeken, die wordt als default bij X-Plane geleverd.
De MD 80/82 is een kist om verliefd op te worden.
En dat waren vele piloten ook. Een zogenaamd pi-

MD 80/82

Let L-410 - Turbolet

Let L-410 - Turbolet



lotenvliegtuig hetgeen betekent dat het een
scheurijzer is. Nog grotendeels een ouderwetse be-
diening dus geen fly by wire. Het heeft vrij lang ge-
duurd voor het fly by wire door alle piloten
geaccepteerd werd. Men voelde het als een brevet
van onvermogen als het vliegtuig bij een stommi-
teit van de piloot het heft in handen nam. Een seri-
euze tweedeling in standpunten tussen Boeing en
Airbus kwam daaruit voort.

Ik vind de cockpit sfeervol. Beetje klein maar alle-
maal van die mooie ronde klokken, een soort oldti-
mer en dat heeft iets. En de FMS, het flight
management system? Een boekwerkje van 39 pagi-
na’s dat uitgebreid de materie behandelt. Trou-
wens het pilot’s handbook van 90 pagina’s mag er
ook wezen.

Erik.

MD 80/82
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Ed Cornelisse had de februarivergadering een
vraag over Little NavMap:

Little NavMap en Hovertext
(labels)
Vraag
De vraag is wanneer LNM wel/niet vliegtuig-labels
(Hovertext) toont. Een Google zoekopdracht hier-
over geeft geen antwoord waar ik wijzer van word.
Ook LNM documentatie geeft geen uitleg.

Hier is wat gebeurt op LNM het scherm
Start een vliegsimulator en LNM, dan valt op dat bij
vliegende toestellen de labels wel worden getoond
als de beeldschaal (linksonder scherm) kleiner is
dan ~20nm, zowel bij AI als MP vliegtuigen.

Bij toestelclusters (Intensiteit) op de grond bere-
kent LNM of alle labels leesbaar kunnen worden
geplaatst en zo niet dan vervallen een aantal labels
deels of geheel

• Samengevat

• Er zijn drie toestelsituaties te onderscheiden:

• Artificial Intelligence  afb. 1a en 1b

• MultiPlay   afb. 2a en 2b

• Intensiteit   afb. 3a en 3b

• Er is geen eensluidend antwoord gevonden op
het Net of in Documentaties, maar er zijn wel
conclusies te trekken.
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• Conclusies:

• LNM berekent afhankelijk van situaties om
wel of geen Labels te plaatsen.

• MP  en  AI Labels zichtbaar onder ~20nm
beeldschaal.

• Alleen MP Labels zichtbaar boven ~20nm
als onderlinge toestelafstand onder ~20nm
is.

• Grondcluster Labels zichtbaar onder
~0.13nm en deels boven ~0.25nm, maar
het aantal is ook afhankelijk van de
toestelintensiteit.

Is dit juist of mis ik iets?

Ed.
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In deel 2 van deze uit twee delen bestaande se-
rie (het eerste deel staat in de vorige uitgave van
de PC Pilot), kregen wij een doorsnede van me-
ningen van een aantal mensen uit de verschillen-
de delen van de industrie, waarin de steeds
doorgaande discussie wordt weergegeven: wat is

flight simulation? In deze aflevering hebben we
meningen van experts, Emanuel Hagen, een
Boeing 737 piloot in functie, van Lockheed Mar-
tin en van Jorg Neumann, Hoofd Microsoft Flight
Simulator plus nog meer commentaren van onze
PC Pilot lezers.

Emanuel Hagen Boeing 737 piloot

Alles kan een simulator zijn als het op de juiste
manier gebruikt wordt. Het zou niet eerlijk zijn om
te stellen dat welk programma dan ook een game
of een simulator zou zijn. Bij mijn theoretische
ATPL cursus (Airline Transport Pilot License) ge-
bruikten meerdere cursuscollega’s $5 apps van

Dit is geen computer-
spelletje!
Wat is vliegsimulatie? Deel 2
(het stukje van Emanuel Hagen is nogal neer-
buigend, je bent gewaarschuwd. Vert.)



de AppStore om te leren hoe de Horizontal Situa-
tion Indicator (HSI) werkt, waar de naald van een

VHF Omni Directio-
nal Range (VOR)
naartoe beweegt als
je in een vooraf inge-
stelde richting vliegt.
https://apkpure.com
/nl/fdeck-flight-
instruments/com.se
nsorworks.fdeck

Ik deed hetzelfde,
alleen dat ik
Prepar3D en een
studieniveau add-on
daarvoor gebruikte.
Om eerlijk te zijn ik
had elke add-on met
ingebouwde VOR-
mode kunnen ne-

men op het Navigation Display (ND) in de cockpit.
Zelfs de meest eenvoudige gratis of betaalde
add-on voldoet, vooropgesteld dat het een wer-
kende VOR-modus heeft en in het mooiste geval
een kaart bevat en een VOR- beeldscherm waar-
op ik kan zien waar ik op dat moment ben. En
dan wordt elk programma een simulator. Je ge-
bruikt het om iets na te maken wat je op de in-
strumenten van een echt vliegtuig zou zien, hoe
basic het ook is, die je helpt bij het leren.

Hier nog een ander belangrijk voorbeeld. Bij elke
type rating (speciale training op een bepaald
vliegtuitype) is de eerste kennismaking met de
cockpit waarschijnlijk de weergave van de cock-
pit op papier. Een goedkope poster ($30) je over-

handigd door het gecertificeerde trainingsinsti-
tuut en dat moet je de weg wijzen bij je training.
Je zult die in je huiskamer ophangen; in het beste
geval zet je jezelf in de correcte posities zoals het
zou zijn in het echte vliegtuig. Precies nu en recht
voor je is je simulator zonder ook maar een regel
met een code erin. En wat betekent dit nu als lo-
gisch vervolg voor die mensen die denken dat ze
een echte airliner kunnen vliegen omdat ze een
Flight Crew Operating Manual (FCOM) gebruiken
die ze op het internet vonden en een paar YouTu-
be video’s en misschien een paar echte piloten-
vrienden hebben om ze uit de brand te helpen zo
nu en dan.
Ga nooit uit van de veronderstelling dat je, omdat
je jouw perfecte airliner systeem simulator van A
naar B kunt vliegen hetzelfde zou kunnen in de
echte wereld. Laat ik je even er tussendoor voor-
spellen dat er geen perfecte systeem simulator
bestaat in de flight simulatorwereld. Zelf niet iets
dat in de buurt komt.
Je kunt er verzekerd van zijn dat het je in het
echt zelfs niet gaat lukken om van je parkeer-
plaats te komen. En als het je op de een of ande-
re manier toch zou lukken de runway te bereiken
met de motoren draaiend en alle systemen wer-
kend lukt het je waarschijnlijk zolang de autopilot
(AP) is ingeschakeld en er niks verrassends ge-
beurt en ervan uitgaande dat je niet terecht komt
in een sight seeing tour van de verschillende ba-
nen (wat waarschijnlijk is), een tailstrike (met de
staart de baan raken), engine pod strike (met de
motor de baan raken), vleugeltip strike, nou ja,
noem maar op…   geen enkele software van on-
der de honderd euro gedraagt zich zoals zijn gro-
te broer in het echt zich gedraagt. Zelfs niet de
full-flight Level D simulators (volgende pagina)
gedragen zich voor de volle 100% als het echte
vliegtuig.
De meeste simmers vergaren hun kennis uit You-

Horizontal Situation Indicator met VOR needle, AppStore
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Tube ‘instructies’, van vrienden (die het op hun
beurt van YouTube gehaald hebben, of soms be-
ter of soms slechter het geleerd hebben door
simpelweg te doen. De toepassing van deze ken-
nis is in het algemeen besproken nogal middel-
matig en ik weet van verschillende VATSIM
piloten die meer dan 10.000 vlieguren hebben,

die zelfs niet de kans zouden maken om door
een tegenwoordige checkride te komen, zelfs niet
wanneer er wordt afgezien van enige praktische
vliegroutine die verlangd zou worden, dus als we
alleen maar kijken naar de theoretische achter-
grond en toepassing van de procedures en de
situation awareness (je bewust zijn van de situa-
tie buiten de cockpit).
Er zijn taken waarvoor de desktop simulator erg
goed is en ook taken waarvoor het absoluut on-
geschikt is. Als je je theoretische kennis wilt uit-
bouwen van procedures, Standard Operating
Procedures (SOPs) of alleen een bepaald niveau
van oefening, als je al een echte piloot bent die
voor wat voor reden dan ook aan de grond moet
blijven, dan is MSFS 2020 je stuk gereedschap
om mee aan de slag te gaan. Je kan heel makke-
lijk het opzetten van een FMC oefenen, het navi-
geren van een ingewikkelde SID in een bergach-
tig landschap of communicatie over de radio oe-

fenen (vooropgesteld dat je online vliegt).
Maar als je daar tegenover routine wilt blijven
houden in je praktische vaardigheden, vergeet
het dan. Dan kan je beter investeren in een uur
in een vast staande simulator of een full flight
sim met een gecertificeerde instructeur; dat is
van veel meer waarde.
Dus om het even op te rijen: elk stuk gereed-
schap of elke game kan een simulator zijn als het
op de juiste manier wordt gebruikt en dat hij ook
uitgerust is voor de taak waarvoor je hem gaat
gebruiken. Ik zou willen zeggen dat 99 van de
100 flight simmers die vliegen in MSFS 2020 het
programma duidelijk gebruiken als een game dus
als een stuk ontspanning, als vermaak en om de
prachtige landschappen en sceneries te bewon-
deren.
Maar het kan heel goed een simulator worden als
je het gebruikt voor zoiets simpels als leren hoe
een VOR-aanduiding reageert op bepaalde inge-
voerde gegevens, hetgeen dan ook een basis-
voorziening is die ik al gebruikte sinds mijn
eerste flight simulator (en waarschijnlijk al lang
daarvoor).
Om je tweede vraag specifiek te beantwoorden:
hoe zou je deze twee nogal verschillende genres
willen definiëren? Ik denk dat ik het meeste al
aangeroerd heb in de bovenstaande uitleg maar
om toch duidelijke grenzen aan te geven: het is
de manier waarop hij gebruikt wordt dat een
game zich onderscheidt van een simulator, zeker
als je kijkt naar de simulator; het is de persoon

Dit is deel 2 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.

Alles kan een simulator zijn als het op de juiste manier gebruikt wordt (Emanuel Hagen).



aan het toetsenbord die het verschil maakt, niet
de voorziening xyz van het programma. Dit geldt
natuurlijk allemaal als de game voldoende is toe-
gerust voor de taak die wordt uitgevoerd.
Je vroeg ook of ik vind dat Microsoft Flight Simu-
lator een belangrijke stap voorwaarts is in de
flight simulator wereld en waarom. Ja, absoluut!
Er zitten op bepaalde gebieden zeker nog een
aantal mankementen in, vooral de flight dyna-
mics (het vlieggedrag) en de simulatie van de sy-
stemen. Het eerste is iets dat op geen enkele
manier thuis op de PC geoefend kan worden, het
tweede is iets waar add-on ontwikkelaars zich
langzaam maar zeker in zullen mengen. Zo is het
altijd gegaan. De default FSX of default P3D wa-
ren niet beter dan de default MSFS. Zelfs juist

niet. Ik heb de neiging te zeggen dat de vliegtui-
gen in MSFS veel beter zijn dan in FSX of P3D.
De meest opmerkelijke verbetering van FSX/P3D
naar MSFS zijn de plaatjes, de scenery. En dit is
de grootste stap voorwaarts in de wereld van de
flight simulator: het is nu mogelijk geworden om
deugdelijke, accurate VFR navigatie door te voe-
ren.
FSX en P3D waren in de eerste plaats IFR simula-
tors zelfs met photoreal landschappen kwamen
zij toch te kort als VFR simulators door de draw
distance (de afstand waarop objecten nog geren-
derd worden) of hoe onder andere speciaal ver-
vaardigde objecten werden afgezet tegenover
autogen objecten op afstand.
MSFS voegt het VFR gedeelte aan het verhaal

toe. Niet eerder is er zo een gedetailleerde we-
reld geweest om overheen te vliegen. Niet eerder
is er zo een gevarieerd aanbod van vliegtuigen
geweest met zoveel opties in de avionics zonder
de noodzaak om eerst honderden euro’s uit te
geven aan add-ons.
Ik weet dat sommige mensen zullen zeggen
‘maar ontwikkelaars xyz zullen naar voren bren-
gen dat het onmogelijk is om systeem abc correct
weer te geven in deze sim’. En waarschijnlijk heb-
ben zij gelijk. Maar laten wij het even nuchter be-
kijken: er is geen enkel alleenstaand compleet
simulatorsysteem in willekeurig welke add-on of
willekeurig welke sim. Vele leveren goed werk
door te laten zien wat je kunt verwachten van
een vliegtuig bij ‘normaal’ vliegen, maar geen en-

Ik persoonlijk heb niet de neiging MSFS 2020 als
game te gebruiken maar ik laat het mijn kleinkin-
deren zeker gebruiken in een ‘sandbox’ modus om
de Grand Canyon te vliegen of om boven Rio de
Janeiro hun rondjes te draaien. (Andrew Coote).



kele laat je waarheidsgetrouw zien wat er gebeurt
bij abnormaal opereren. Sommige kunnen de
meest belangrijke basisstoring simuleren in pilo-
tentraining (een motorstoring bij V1), andere mis-
schien een niet betrouwbare weergave van de
airspeed (snelheid door de lucht). Maar wat is het
nut van correcte indicaties simuleren in het geval
van een onbetrouwbare snelheidsweergave, als
er geen correcte pitch/power wordt weergegeven
om ook werkelijk die tafel van de QRH te vliegen,
want je hebt een 8% mindere N1 nodig in de final
approach configuratie dan je nodig hebt in de
echte wereld? (Bent je er nog, vert?) En dan
wordt er natuurlijk vanuit gegaan dat je een joy-
stick hebt waarmee je N1 kunt zetten met een
nauwkeurigheid van 0.3% zoals dat kan bij het
echte vliegtuig.
Zelfs die meest geprezen add-ons van 100 euro
en meer krijgen deze dingen ook niet juist. Zelfs
al die vliegtraining apparaten van 100.000 euro
en zo krijgen ze ook niet juist, (hetgeen ze, even
terzijde, ook niet claimen…).

Lockheed Martin

Prepar3D is een sleutel trainingsgereedschap
voor een breed veld van activiteiten inclusief de
ground procedures, cockpitkennis, vluchtplan-
ning, air traffic controller interaction (het radio-
verkeer met ATC) en handelingen bij noodsitu-
aties in de lucht. Prepar3D’s capaciteiten op
meerdere terreinen maken dit mogelijk en ma-
ken trainingsoefeningen mogelijk de hele vlucht
door, op water en op land.
Voor een verder doorgevoerd realisme onder-
steunt Prepar3D Extended Reality (XR de over-
koepelende term voor virtual reality) met een
focus op Mixed Reality (MR, moeilijk, kijk even
hier: https://www.ordina.nl/extended-reality/ )
om gebruikers te ondersteunen die regelmatig
moeten schakelen tussen interactie met controls

uit de echte wereld en door de computer gegene-
reerde elementen om nieuwe en meer geavan-
ceerde trainingstaken uit te voeren.
Vervolgens geven scenario-ontwerp gereedschap-
pen, SimDirector, de gebruikers de mogelijkheid
om snel en makkelijk op maat gemaakte structu-
rele leerervaringen te creëren en te delen (oké,
vert.). Als een scenario compleet is levert SimDi-
rector een dynamische terugkoppeling om het zo
mogelijk te maken de daaruit volgende training-
sessies te richten op delen die verbetering be-
hoeven om snellere resultaten bij het leren te be-
reiken. We kijken uit naar het gebruik maken van
de op meerdere gebieden toepassingen van

Prepar3D en met een open derde partij inhou-
dend ecosysteem om door te gaan met het uit-
bouwen van de mogelijkheden van dit trainings-
product van wereldklasse (oké, oké, vert.).

Jorg Neumann, (hoofd van Microsoft Flight Simu-
lator)

Vandaag de dag kunnen piloten, luchtvaart en-
thousiasten, simmers en ontwikkelaars de lucht
in met Microsoft Flight Simulator, nu beschikbaar
voor Xbox Game Pass voor de PC, de Windows 10
PC, en voor Steam.
Het is een opwindende tijd bij Asobo Studio’s en
bij Microsoft. Dit alles begon als een demo van

Prepar3D’s scenario creation gereedschap, SimDirector, geeft gebruikers de mogelijkheid om snel en
makkelijk op maat gemaakte structurele leerervaringen te maken (Lockheed Martin).

https://www.ordina.nl/extended-reality/


Machu Picchu (een ruïnestad van de Inca's in Pe-
ru, Wikipedia) in augmented reality voor de Mi-
crosoft HoloLens (de virtual reality bril van

Microsoft (ongeveer 3900 euro) en nu zijn we
hier, de franchise na 38 jaar nieuw leven inbla-
zend. De droom om weer een nieuwe Microsoft
Flight Simulator te maken is altijd blijven leven
maar wat we echt nodig hadden is de juiste com-
binatie van elementen, een nadering in uitgangs-
punten bij de samenwerking met Azure AI cloud
technologie en Bing Maps om meer dan 2PB aan
data te streamen en - in staat te zijn om een
nieuw niveau van realisme, nauwkeurigheid en
authenticiteit te halen (zoals in het Protocol is
vastgelegd).
Deelgenoot zijn en ook namens de complete
crew van Microsoft en Asobo Studio’s, is het een
verbazingwekkende en tot bescheidenheid voe-
rende ervaring geweest om bij te dragen aan het
erfgoed van Microsofts langst lopende product-
franchise, de Microsoft Flight Simulator. Bijna
iedereen in het team heeft een persoonlijk ver-
haal of persoonlijke band met flight simulator
maar om van een groot aantal piloten, technici
en simulation fans te horen hoe de impact van
Microsoft Flight Simulator franchise is geweest
op hun leven, dat is ongelofelijk inspirerend ge-
weest.
Het was meteen al duidelijk dat, terwijl wij alle-
maal de liefde voor de luchtvaart en vliegtuigen
delen, de enorme rijkdom aan kennis en ervaring
in de gemeenschap het succes zou uitmaken.
Vanaf dag één was het onze missie om respons
te vergaren uit de verschillende luchtvaart en
flight simulation communities en om ons best te
doen, te leren van het verleden. We lazen duizen-
den discussies op de prikborden, werkten recht-
streeks met piloten en technici van verschillende
vliegtuigfabrikanten en creëerden een alpha pro-
gramma om een rechtstreekse input van fans te
krijgen.
Wat ons het meeste trof was hoe deze gemeen-
schap bleef groeien en gedijen ook bij het uitblij-

ven van geupdated software. De community
heeft zich ingezet voor verdere ontwikkeling en
ondersteuning van Microsoft Flight Simulator en
heeft een robuuste omgeving opgezet voor toege-
voegde vliegtuigen, luchthavens, sceneries en
voorzieningen. Van gratis versies tot versies om
je pilotencarrière op te starten en tot ongelofelijk
complexe ‘study-level’ vliegtuigen. Het was duide-
lijk dat wij de community passie voor creëren,
bouwen en modelleren dienden te ondersteunen.
Vanaf het eerste begin behandelden wij de nieu-
we Microsoft Flight Simulator als een platform en
niet slechts als een product. We werkten recht-
streeks met honderden third party ontwikkelaars
om zeker te zijn dat de SDK de voorzieningen en
gereedschappen heeft om verbazingwekkende
add-ons te kunnen blijven leveren en wij zullen
doorgaan met dit bondgenootschap tot ver in de
toekomst.
Als toevoeging op al deze inzichtelijke feedback
die we kregen, wilden wij ook onze eigen ‘voetaf-
druk’ maken op deze franchise. Wij wilden een
belangrijke stap voorwaarts maken in dit genre
en wilden opnieuw definiëren wat het betekent
Flight Simulator te zijn. Wij hadden toegang tot
de geweldige technologie en oneindige data in
Azure en Bing Maps en dat liet ons zien dat we
over de gehele wereld zouden kunnen vliegen in
VFR (Visual Flight Rules) in een simulator. De ge-
hele wereld in 3D hebben was slechts de eerste
stap en daarbij was een volledig opnieuw ontwor-
pen weer- en verlichtingssysteem nodig om ook
echt de wereld te simuleren. Met al deze weer-
en terreingegevens zijn wij in staat de krachten
te simuleren die een vliegtuig in de lucht beïn-
vloeden dus wij ontwierpen een geheel nieuw vol-
ledig herschreven aerodynamisch model om ook
gebruik te kunnen maken van al deze data.
Deze drie belangrijkste gebieden (wereld, weer
en aerodynamics) werden de basis voor het Mi-

Machu Picchu, Peru



crosoft Flight Simulator platform. We hebben 30
gevarieerde vliegtuigen (in de Premium Deluxe
Editie) toegevoegd, van eenmotorige zuigermotor
tot lange afstand turboprops, business jets en
airliners. We hebben een multiplayersysteem ont-
worpen waarmee vrienden van over de hele we-
reld samen kunnen vliegen. We hebben verbe-
teringen aangebracht in bijna elk systeem in Mi-
crosoft Flight Simulator en gaan gewoon door
met het product verder uit te
bouwen en te verbeteren. Wij
zien dit slechts al de eerste stap
in een grotere reis en met hulp
van de community zullen wij
doorgaan met Microsoft Flight
Simulator jaren te laten groeien.
Dit is het begin. We gaan door
met het steeds bijwerken van de
wegenkaart met simulator up-
dates, inclusief de free world up-
dates, themagebonden DLC
(downloadable content) bundels
en meer, inclusief al die geweldi-
ge inhoud van third party ontwik-
kelaars.
We hebben een sim voor sim-
mers gebouwd maar de uitnodi-
ging ligt er voor iedereen die ooit
droomde van vliegen, de wereld
ontdekken, of je favoriete be-
stemmingen bezoeken. We zien
je op 30.000ft. (Oké, oké, oké,
vert.).

De mening van PC Pilot lezers

Ik geloof dat Microsoft Flight Simulator eerder
was ontworpen om te laten zien wat mogelijk was
op een moderne computer dan dat het een flight
simulator of game zou zijn. Het ziet er naar uit

dat Asobo en Microsoft deze laatste simulator
hebben ontwikkeld met precies hetzelfde doel
voor ogen: showen wat er tegenwoordig mogelijk
is op een moderne computer. Persoonlijk heb ik
geen plannen om het te gebruiken als een game,
maar ik zal zeker mijn kleinkinderen ermee laten
spelen in een ‘sandbox’ constructie om de Grand
Canyon te vliegen of om een beetje te sight see-
en boven Rio de Janeiro. Ik speel zeer zeker de

game-achtige elementen van Microsoft Flight Si-
mulator (meestal de challenges, de uitdagingen)
maar ik houd vooral van vliegtuigen, ik houd van
VFR vliegen en ik houd van procedures vliegen in
airliners. Dus is het waarschijnlijk meer een hob-
by dan een game. Ik denk zo dat Microsoft en
Asobo een tamelijk slimme manoeuvre hebben
opgestart door een product te brengen dat toch

vrij goed alles kan zijn voor iedereen. Wat X-Plane
betreft, dat is wat mij betreft een betere simula-
tor en is ook altijd ontwikkeld om een simulator
te zijn. Maar het is veel minder toegankelijk voor
iemand die nog niet een enthousiaste flightsim-
mer is. Trouwens, wat is er mis om beide flight
sims geïnstalleerd te hebben op je computer als
je, zoals bij mij, van alles houdt met dingen die
met vliegen te maken hebben.

et kan allebei zijn; het is ge-
woon afhankelijk van hoe ieder-
een op zich het benadert. Er zal
elke keer wel wat discussie zijn,
omdat beide partijen (de ‘ga-
mers’ en de ‘simmers’) verschil-
lende verwachtingen hebben.
Uiteindelijk moet het voor beide
werken en zou men het stand-
punt van de ander behoren te
begrijpen.

et kan zowel een hobby, sim of
game zijn voor de uiteindelijke
gebruiker - afhanelijk van hun
kijk op de dingen. Het kan zeker
‘gespeeld’ worden als een game
als je dat wilt, maar net zo goed
kan het meer of minder een si-
mulator zijn. Als je in ‘diepte’ in-
vesteert is het zeker een hobby.

Werkelijk, het is natuurlijk precies wat de per-
soon ervan wil maken. Als je het alleen maar leuk
vindt een beetje lol te hebben in de lucht en een
beetje rond te dollen is het een game. Als je
werkt aan je instrument brevettering en je ap-
proaches en holdings wilt oefenen, dan is het

Vanaf het eerste begin hebben wij de nieuwe Microsoft Flight Simulator benaderd als
een platform en niet alleen maar als een product. (Jorg Neumann).



een sim. En daarom is het zo een fantastisch pro-
gramma.

Conclusie

Ten eerste, namens PC Pilot, wil ik iedereen be-
danken die tussen hun drukke schema’s door
hebben bijgedragen aan dit artikel.
Zoals je kunt zien uit deze gevarieerde reacties,
is er geen helder en duidelijke overeenstemming
over deze vraag maar wat de boventoon voert in

in de meningen is toch dat het de gebruiker is die
bepaalt wat de rol is van Microsoft Flight Simula-
tor, afhankelijk waarvoor hij het gebruikt.
Zoals ik gesteld heb aan het begin van het arti-
kel, heeft het de capaciteit in zich om beide rol-
len te vervullen. Aan het einde van de rit (zoals
iemand al heeft gezegd) als je plezier hebt in de
ervaring die je meemaakt met MFS, denk ik niet
dat het uitmaakt welk etiket je erop plakt.
Een ding waarover de ‘softwarehuizen’ alle het
eens lijken te zijn is dat de terugloop van de ver-

koop van add-ons voor de andere simulator plat-
forms aangeven dat de klanten wachten om te
kijken hoe Microsoft Flight Simulator zich ontwik-
kelt voordat ze verder gaan investeren of ze heb-
ben inmiddels de overstap naar het nieuwe
platform gemaakt.

Als je werkt aan je instrument brevettering
en je approaches en holdings wilt oefenen,
dan is het een sim. (Matt Gelvin)
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