
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

Notam 279 mei 2022hcc zeeland!

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

Otto Lilienthal, de Wright
Brothers en nog meer

Dit zijn de meest bekende na-
men. Dat waren dan ook de
meest succesvolle pioniers.
Maar Wiliam Samuel Henson
en John Springfellow en Ge-
orge Cayley en Percy Pilcher
en en…

Serie 3 Les 9 door Peter
Stark. Vertaling uit de PC-
Pilot.

moeilijk moeilijk
Waarom? Omdat X-Plane in
eerste instantie niet ontworpen
was om een prachtige scenery te
hebben in tegenstelling tot
MSFS 2020. X-Plane was daar-
door vanaf het begin een open
systeem voor scenery met alle
voordelen. En nadelen…

Jaap den Oudens Flight
Academy

Korte bondige artikelen over
verschillende onderwerpen. In-
middels 12 artikelen, of zijn het
er 13?

Henson & Stringfellow Aerial
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Verslag GA-bijeenkomst 21 april

Is dat film? is dat echt?  of is dat.....? Er zijn van die FS avonden die
je bijblijven zoals een melodietje dat blijft hangen. Maar eerst de
vragen. Er zijn bijna geen vragen meer. Goede zaak; wel saai.
Wèl het vervòlg op problemen. Zoals Carlo die nog geen bruikbare
oplossing voor het JoinFS probleem (geen servers) heeft. Soms ligt
de oorzaak in het downloaden en runnen van een bestandje en is de
enige remedie het compleet resetten van de PC. Dat gaat dus niet
gebeuren.  Een ander onderwerp: hoe kunnen we op het platform
staan vlak voor 'pushback and start engines' en dan zonder al te veel tijdrovend
gedoe de motoren starten?  Vorige keer hadden we al met Erik een situatie in de
FMC/CDU klaargestoofd (State/Default/Short/Long/startup) maar dat werkt niet bij
iedereen goed. Jan van Liere liet ons een tussenoplossing zien: na het doorlopen
van de startprocedure en de start van de motoren, deze uitzetten met APU aan. De
herstart is daarna een fluitje van een cent.  Ik vermoed dat we dit onderwerp nog
niet helemaal doorgrond hebben. Suggesties welkom!
Een ander probleempje kwam aan het licht tijdens onze multiplayer vluchten. Onze
gewaardeerde FlightDesigners kiezen hun vliegvelden die zij in hùn FS hebben
staan. Iemand die een andere FS heeft kan het veld niet vinden omdat het niet in
zijn FS staat. Opgeheven, gesloopt, weg. Dan geeft Little Nav map het dus ook niet
weer. In zo'n geval zit er niks anders op dan een rondje te vliegen en op weg te
gaan naar het volgende waypoint. Carlo liet ons een site zien die vluchplannen ver-
zamelt. De .pln bestanden zijn dan eenvoudig op te halen. Ga naar WORLDTOUR.
FLIGHTS/…   Overigens zijn wij met onze FS groep al op mp 425 dus ook in onze
eigen historie zijn de nodige .pln bestanden te vinden.
Jan van Liere en Hennie zwengelden de discussie aan of de herhaalvluchten ook
retourvluchten kunnen worden. Naar goed gebruik de voors en tegens behandeld
en we kwamen op:
- de Airliner herhaal vluchten worden retour gevlogen.                                        -
- de GA herhaal vluchten mogen, individueel naar keuze, retour gevlogen worden.
- We gaan weer Vliegveld van de Maand vliegen op de Arendskerkse avonden na de
pauze.
Wat (was) is ook alweer Vliegveld van de Maand? We deden dat vroeger vóórdat
we online gingen via een eigen server. We maakten een lokaal netwerkje in de
zaal.  Eén van ons als host, de anderen als cliënt. Dat trucje kenden we wel. Er was
(is) dan een vliegveld met ATC of havendienst en iedereen vliegt ergens vandaan
met een toestel naar keuze; jet of prop. Voorwaarde is alleen de sluitingstijd van
het veld. Het grote pluspunt is dat mensen die om wat voor reden niet meevliegen
met de online mp's, nu toch wat ervaring kunnen opdoen. En ook niet onbelangrijk:
we kunnen met twee in één toestel vliegen en zo elkaar helpen. In het echt gebeurt
dat toch ook? En we willen toch graag zo echt mogelijk vliegen? Nou dan.
Over 'echt' gesproken: open monden en oh's en ah's bij het zien van Brussel 2020.

"Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landside. No escape from
reality. Open your eyes. Look up to the skies and see,"

Met dank aan Carlo en Queen.

Ron.

Verslag airliner bijeenkomst 5 mei

De Zeeuwse vliegdagen gaan door dit jaar te beginnen op 9 juli op
EHMZ. Het festijn voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen.
Flightsim Zeeland is ook aanwezig op deze dagen en onze stand
moet bemand worden. Info bij Ron Konings:
ronkonings@zeelandnet.nl

RNAV en de openingsmenu’s van MSFS2020 daar ging het over. En dat is genoeg
voor een avond. Ed Cornelisse pakte weer even de draad op over RNAV ook wel
Area Navigation geheten. In Notam 278 kom je dit tekeningetje tegen:
Dat laat zien de oude methode van baken naar baken vliegen tegenover de nieuwe-
re methode van vliegen in een rechte lijn en de bakens gebruiken met behulp van
snel op elkaar volgende peilingen en kruispeilingen om te checken of je nog wel op
koers ligt. Eigenlijk is dat al RNAV en dat is natuurlijk veel efficiënter.
Maar… inmiddels is er zoveel veranderd, verbeterd en verder uitgediept dat het
bovenstaande te simplistisch is. De grootste verandering was natuurlijk de GPS. En
de GPS werkt niet meer met echte bakens op de grond maar met waypoints en
waypoints zijn dingen die niet bestaan. Het zijn hersenspinsels. Nou des te beter,
want je hoeft daarvoor niet meer een grote en dure installatie op de grond te bou-
wen en dat scheelt centjens. Vandaar dat men over de hele wereld de ILS-bakens
die op de grond staan en veel geld kosten aan het vervangen is voor waypoints.
RNAV met zijn veel verfijndere techieken tegenwoordig zorgt ervoor dat men bij
een bepaald waypoint ook kan checken of de hoogte nog correct is. En dat is bij
een nadering voor een baan nogal belangrijk. In de US is men al ver met het ver-
bouwen van ILS naar RNAV, in Indonesië waar onze laatste MP-vlucht plaatsvond
heeft men nog de twee systemen naast elkaar. En daar begon de verwarring. Op de
naderingskaart staat nog wel de ‘trechter’ van de ILS alleen er zit een knik in dat
pad en voor die knik ontbreken de gegevens op de kaart. Als je de RNAV vliegt heb
je geen probleem. Interessant is natuurlijk dat MSFS2020 geen ILS meer inbouwt
in de flightsim zodat we aangewezen zijn op RNAV. We moeten ons dus in het on-
derwerp gaan verdiepen.

Carlo liet ons stap voor stap en gedegen zien waar al die beginmenu’s in MSFS2020
voor dienen. Toch weer wat bijgeleerd o.a. over de drone-camera. Wat moet ik
hierover zeggen? Doen, doen, doen. In MSFS2020 zitten vele tutorials (je weet wel
die dingen die ervoor zijn om te lezen en je iets bij te brengen) en er zijn ook vele
video’s te vinden op het net over allerhande onderwerpen van de nieuwe flightsim.
Het meeste is in het Engels, helaas. Gewoon doorbijten. Dit is geen game die je in
een middag onder de knie hebt. Dit is een flight simulator.

Erik
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De Wright Brothers kennen we natuurlijk en ook Otto Lilienthal
al geloof ik niet dat hij zo in zijn zondagse pak ging zweven

Maar kennen we ook de anderen zoals Wili-
am Samuel Henson en John Stringfellow die
de machine op pagina 1 hadden geconstru-
eerd. Hij heeft een beetje gevlogen deze
fraaie constructie maar het was geen succes
doordat de motor op stoom (hiernaast) veel
te zwaar was. Dat was in het eerste begin
ook hèt probleem: een lichte motor die veel
kracht kon leveren. Maar er waren nog meer
pioniers, de een met meer succes dan de an-
der.
George Cayley (27 december 1773 – 15 de-
cember 1857) was een Britse luchtvaartpio-
nier. Hij wordt weleens  'de vader van de
Britse luchtvaart' genoemd. Hij publiceerde
in 1809 de studie On Aerial Navigation

waarin hij een aantal voorwaarden voor het vliegen uiteenzet. Hij zette
zich bijvoorbeeld af tegen het idee van een ornitopter, een vliegtuig dat
zich voortbeweegt door met de vleugels te klapwieken. In plaats daar-
van pleitte hij voor aerodynamisch vliegen, oftewel het glijden door de
lucht met vaste, liftgenererende vleugels en voortgedreven door een
motor. Hiermee introduceerde hij als eerste de basisconfiguratie van
moderne vliegtuigen. Cayley bouwde een zweefvliegtuig dat zo stabiel
was, dat het onbemand van een heuvel kon worden gelanceerd (Wiki-



pedia). Het is een zweefvliegtuig met een echt roer. Je kunt de lange
helmstok nog zien, de stok waarmee het roer naar recht of naar links
gedraaid kon worden. Pas later kwam men erachter (vooral de gebroe-
ders Wright) dat je een bocht moest maken door je vliegtuig naar een
kant te laten hellen. Percy Pilcher bouwde een zweefvliegtuig dat veel
weg had van onze hang glider alleen de besturing die ook met het ver-
plaatsen van gewicht ging was veel te log. Alles reageerde te langzaam.
Maar Percy Pilcher (1867 - 1899, neergestort: dood) zal wel in de goede
richting te denken. En de Wrights hebben dankbaar gebruik gemaakt



van zijn theorieën en ook van die van Lilienthal.
Een ander ontwerp van Percy Pilcher was de Hawk (hierboven) waar
mee hij op 32-jarige leeftijd verongelukte. De staart brak af. Het derde
ontwerp van hem was de triplane. De bedoeling was om daar een motor
in te bouwen, maar Percy overleed voordat dit experiment klaar was.
Men heeft een replica gebouwd waarmee men ook de lucht ingegaan is.

Je ziet hier al duidelijk het echte vleugelprofiel en het is maar een klein
stapje naar de Kittyhawk en naar de twee- en driedekkers van de eerste
wereldoorlog. Ook Lilienthal had zich verdiept in het vleugelprofiel, ge-
tuige zijn tekeningen hiernaast. Hij had de klapvleugel toen nog niet
vaarwel gezegd. Op de mooie tekening rechtsboven zie je de Hawk en
Triplane samen.



En er waren ook mislukkingen. Niet zoals vele vroege vliegmachines
waren de pogingen met de Éole van Clément Ader niet gebaseerd op
vleugels die op en neer bewogen maar op de lift gegenereerd door bewe-
ging voorwaarts met vleugels die van de vleermuis waren afgekeken. De

ingebouwde stoommachine was uitzonderlijk licht maar er ontbrak elke
vorm van besturing. Er wordt gezegd, o.a. door Clément Ader zelf dat
op 8 october 1890 het bouwsel een vlucht heeft gemaakt van 50 meter
op 20 cm van de grond. Er zijn geen berichten van latere meer geslaag-
de pogingen. En we kennen natuurlijk de voor ons lachwekkende pogin-
gen om met voor ons onbegrijpelijke constructies het luchtruim te
willen kiezen. Dan heeft de hang glider (afbeelding hieronder) van



Octave Chanute, waarmee in 1896 (U.S) een testvlucht werd gemaakt
ons beter vooruit geholpen. We zien hier al een gezonder uitziende vleu-
gel die de latere pioniers graag hebben overgenomen, o.a. de gebroeders
Wright. Chanute was niet zo geïnteresseerd in geld verdienen met pa-
tenten want hij had al voldoende zijn sporen verdiend en hij deelde zijn
kennis en ervaring graag met anderen zoals Gabriel Voisin, Louis Bleri-
ot, Alberto Santos Dumont, Percy Pilcher en natuurlijk de Wright Bro-
thers.

Na een serie mislukte tests begin 1894 maakte Samual Pierpont Langley
met een door stoom aangedreven onbemand model ‘nummer 5’ in 1896
een succesvolle vlucht van meer dan 800 meter met een snelheid van
ongeveer 40 km/u op een hoogte van 24 tot 30 meter. Model nummer 6
deed het nog iets beter. Beide modelllen werden wel met een katapult
afgeschoten vanaf een woonboot in de Potomac River. Onderminister
van de Navy Theodore Roosevelt (je weet wel die van de Filipijnen en
het Panamakanaal) was zodanig onder de indruk dat hij regelde dat uit-
eindelijk een financiële steun van  $ 50.000 in het project werd gesto-
ken. Langley’s technische team bouwde ook een met een benzinemotor
aangedreven model op een kwart van de ware grootte dat op 18 juni

1901 twee succesvolle vluchten maakte en later ook met een verbeterde
motor op 8 augustus 1903. Later leverde de op volle schaal gebouwde
motor 53 pk ongeveer vier maal het vermogen van de benzinemotor van
de Wright Brothers. Maar speciaal de wat onberekenbare constructie
van het geheel en de zeer beperkte mogelijkheid tot het besturen van
het gevaarte leverde mislukkingen op. Testpiloot Charles M. Manly
bleef er ondanks een aantal stevige ongelukken heilig in geloven. Waar
vind je ze nog. Negen dagen na de laatste crash, op 8 december 1903,
maakten de Wright Brothers vier succesvolle vluchten in de buurt van
Kitty Hawk, North Carolina. En dat was her einde van de Langley ma-
chine.

Roll werd gedaan door verdraaiing van de twee grote vleugels boven el-
kaar, volgens het fiets-binnenbandverpakking-verdraaiingsprincipe.
Hè wat? Kijk eens hier en dan het artikel ailerons, elevators enz. Dan
wordt je een en ander duidelijk. Tegenwoordig bereikt men dat met ai-
lerons. https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-
130321-178.pdf

Erik

Langley Aerodrome

Wright Flyer
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Wright Flyer



Testvlucht radio navigatie
Speciaal in FSX omdat daarin duidelijk het werken en inzicht verkregen wordt
met VOR bakens en instrumentarium in een Cessna C172SP. In P3D 4 is het
uiteindelijke resultaat, het zicht op het baken zelf, hetzelfde. Dan sleept U het
toestel er maar naar toe. Hier geldt: Oefening baart kunst en inzicht.

Doel         : VOR baken Pampus (PAM).
Vliegtuig  : Cessna C172SP
Start         :  Schiphol Rw. 9
Vlieghoogte : 500 - 1000 ft
Simulationrate in Options : Start normaal
Vliegen op automaat.
Na de start de Simulation rate terug naar : 0,5. Heeft U tijd voor correcties.
Later in ‘t verhaal naar: Slowest.
Zowel NAV 1 als NAV 2 op: 117.8 Mhz.
Speel nu met de “Omnibearing selection knob” tot het witte driehoekje
met de top naar boven staat en de wijzer verticaal naar beneden. Waarmee nu
de RICHTING waar het baken staat BOVENIN aangegeven wordt.
Bij NAV 1 staat het driehoekje wat verscholen in het midden.
Op de DME van het radio paneel leest U nu de afstand van 12,9 NM af.
Op NAV 1 en 2 ziet U nu BOVENIN de koers die gevlogen moet
worden, zo rond 85 graden.(De Inbound radiaal)
Tijdens de reis zult U steeds met de selection knobs de zaak bij moeten stellen.
Waarna dan ook weer een te vliegen koerscorrectie moet plaats vinden.
Ga bij 1 NM afstand over op Slowest simulation.
Het baken is nu goed in zicht. En stop als U er naast zit.
U ziet nu een cirkel met 32 schoteltjes. Het VOR baken.
Staand, naast de VOR, separaat, de mast van het DME baken.
De 32 schoteltjes verdelen de cirkel in stukjes van 360 : 32 = 11,25 graden.
Dit is nu precies de verdeling op een kompasroos met nog benamingen.
De basis / uitgangspunt van VOR bakens is de richting waar het magnetische
Noorden zich ten opzichte van het baken bevind. De samenwerking / gegevens
overdracht tussen baken en toestel berust op tijdmeting. Op radialen vliegen
is/wordt nu gemakkelijker. (!?)

Veel plezier.
Dick Gooris



(unexpected emergencies) In deze aflevering van Back to Basics zetten we nog even
alles op een rijtje door de voorbereiding van onze vlucht
af te ronden en we krijgen te maken met een paar niet
ingeplande noodgevallen.



Zijn we nu klaar?

Nu we de PPPPP-principes zo goed mo-
gelijk voor ons hebben aangehouden
kunnen we doorgaan met onze pre-flight
taken en kunnen we ons klaar maken
om de lucht in te gaan. Als je de oefe-
ningen in de eerdere afleveringen van
deze series ook echt gevlogen hebt zul
je het eens zijn hoe makkelijk het is om
gedesoriënteerd te raken. Een oplossing
is om je vlucht voor te bereiden, zoals
we nu ook gedaan hebben. Een van de
laatste pijlen op je boog is om ook de
luchthavenkaarten van te voren te be-
studeren en de verschillende Standard
Instrument Departures (SIDs) of
Standard Arrival Routes (STARs) voor je
vertrek, aankomst en luchthaven om uit
te wijken. Ook al vliegen we op zicht,
deze kaarten bevatten nuttige informa-
tie en zijn meestal in zwart/wit uitge-
voerd wat ze makkelijker te lezen maakt
in een donkere cockpit als dat nodig is.
De afbeelding hieronder laat ons een
deel zien van de VOR RWY 08 kaart van
Havre City. We weten dat er voor deze
vlucht erg weinig wind staat en kunnen
daarom tamelijk zeker zijn dat we baan
08 zullen nemen voor ons vertrek. Dus
we kunnen de kaart gebruiken om vast
vooruit te lopen op wat we waarschijnlijk
zullen tegenkomen als we vertrekken
van Le Havre City en ons neerzetten op

de westelijke track naar Shelby. Bijvoor-
beeld, na take-off kunnen we verwach-
ten dat we naar links moeten draaien
om het circuit te verlaten waar de kaart
ons onmiddellijk vertelt dat we moeten
letten op de drie torens ten noorden van
het veld. Deze kaart vertelt ons ook dat
we moeten letten op vliegtuigen die op
de Rwy 08 VOR approach zitten omdat
onze outound track het pad kruist van
deze approach totdat we geklommen
zijn tot 4.900ft.
Op dezelfde manier laat ons de kaart
van Shelby en Cut Bank een paar in de
buurt staande torens zien en de aanwe-
zigheid van de Shelby NDB-approach die
naar het zuidwesten land en de Cut
Banks VOR-approach die naar het die
naar het noordwesten land. Dit alles is
heel nuttige informatie om in je geheu-
gen op te slaan of op het schematische
kaartje dat je voor je vlucht gemaakt
hebt.

Eindelijk los van de grond

Stijg op en verleg je track in de richting
van Shelby op 257°M. Zorg ervoor dat
je het tijdstip van vertrek hebt vastge-
legd en probeer niet alleen maar de gro-
te weg te volgen die naar het westen

gaat - je kunt toch zeker wel wat meer
dan dat! Als je weer even je navigatie-
vaardigheden van stage two van Back to
Basics naar boven brengt vlieg je door
richting Shelby. Gebruik je mud map (je
zelfgemaakte schets) om te navigeren
omdat dit ervoor zorgt dat je te ingewik-
keld gaat navigeren en van alles wilt
herkennen in het tamelijk gelijkmatige
landschap van Montana waar die her-
kenningspunten er niet zijn.
Een paar heel nuttige zaken (afgezien
van de oost-west hoofdweg) zijn de re-
gelmatige opvolgende stadjes zoals je
hieronder kunt zien. Heel goed uit komt
bijvoorbeeld de stad Chester (met het
Co/4U3 Liberty vliegveld) dat heel dicht
bij het halverwege punt richting Shelby
ligt. Dit maakt het een ideale fix voor de
navigatie en dit punt maakt het ook mo-
gelijk om je ETA (tijd van aankomst)
aan te passen indien dit nodig zou zin.
Ons vliegplan in de C172 laat zien dat
het 49 minuten zou duren om deze
vlucht af te ronden dus dan zouden we
round 25 minuten na vertrek van Havre
dwars van Chester moeten zijn.
Je kunt nu zien dat een goed voorberei-
de nachtvlucht door een ter zake kundi-
ge piloot en gebruik makend van
simpele routes en navigatiefixes heel

veilig is. We kunnen heel goed deze
eenvoudige leg afronden en en deze
oefening beëindigen maar als uiteindelij-
ke erkenning van de mogelijke gevaren
bij nachtvliegen moeten we bestuderen
wat we moeten doen als ons zorgvuldig
opgebouwde planning in elkaar stort
door een probleem waar we even niet op
verdacht waren.

Als alles fout gaat

In stage 2 van deze series hebben we
bekeken wat we moeten doen in een
noodgeval. De kern was om door te
gaan met vliegen, navigeren en commu-
niceren - in diè volgorde. In essentie
betekent dit dat je eerste aandacht
moet uitgaan naar veilig vliegen en na-
vigeren als het dan nog mogelijk is geef
je via de radio je problemen door zodat
je zo snel mogelijk hulp kan krijgen. Als
een noodsituatie ontstaat bij nacht moet
je aandacht hierop nog des te meer ge-
richt zijn. Als je goed bent voorbereid
(en dat houdt in dat je een alternatief en

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-
Pilot series over de grondbegin-
selen van het vliegen. In de tus-
sentijd is er veel, veel verbeterd
aan vooral de add-ons voor de
flight simulator. Het werd daar-
om tijd om deze series te her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 9 van serie 3. En volgens mij
gaat het Peter Stark nooit lukken
om te stoppen met artikelen
schrijven.

Erik

Zoek zoveel mogelijk routes uit met goed herkenbare regelmatige fixen - ook
als dat betekent dat we geen rechtstreekse track kunnen vliegen.



noodplan hebt) zou je in staat moeten
zijn om veilig je weg naar je bestem-
ming te vinden of naar je uitwijkhaven.
Laten we eens door een oefening lopen
op onze vlucht naar Shelby om een aan-
tal zaken naar voren te halen die je kunt
doen om de kans op een veilige landing
te maximaliseren als je dit ‘s nachts
overkomt. De meeste flight simulator
platformen hebben een basis failure me-
nu (keuzes in waar je kist het laat afwe-
ten) en dat is heel nuttig bekeken vanuit
het standpunt van training. Je kunt op
die manier de verwarring ervaren en de

beperkingen die je worden opgelegd als
een van de (of meerdere) systemen van
je vliegtuig het opgeeft. Als eerder al
gezegd, het beperkte zicht en de des-
oriëntatie die ‘s nachts kan optreden
kunnen heel snel iets wat anders alleen
als een ongerief wordt ervaren omdraai-
en in een ramp. Gebruik het failuresme-
nu van je simulator om de volgende
noodsituaties na te bootsen op je route
naar Shelby.
Als je motor ermee uitscheidt volg dan
dezelfde procedures die we hebben
doorgenomen in Stage Two door een
geschikte landingsplaats te zoeken en
gebruik de ‘high’ en ‘low’ keys om er
zeker van te zijn dat we binnen de
zweefvliegafstand blijven, je belangrijk-
ste overweging is hier om te besluiten
waar precies je zult landen . Sommigen
geven de raad om te landen op een don-
ker gedeelte omdat daar waarschijnlijk
geen gebouwen staan terwijl anderen
weer waarschuwen dat grotere donkere

gedeelten ook wateroppervlakken kun-
nen zijn. De populairste raadgeving is

om te landen op een donker deel dat
naast lichten is gesitueerd zodat je er-
gens naar toe kunt om hulp te halen. Bij
noodgedwongen landingen bij daglicht
zou je je hoofdschakelaar uit moeten
zetten vlak voor de landing. Maar ‘s
nachts is het meestal aan te bevelen om
het elektrische deel aan te laten zodat je
je landingslichten beschikbaar hebt voor
de landing maar schakel ze pas in op het
allerlaatste moment zodat ze niet je
nachtvisie (je zicht in het donker) ver-
nielen of je batterij uitputten.
Een eenvoudig uitvallen van de radio bij
een VFR nachtvlucht kan serieus worden
in een drukke airspace. Als dit gebeurt
moet je squawk 7600 voordraaien en
moet je proberen om ATC te bereiken
via je mobieltje of moet je landen op het

Het calamiteitenmenu van je flight
simulator kan je dozijnen trainingsse-
nario’s leveren om je vaardigheid te
vergroten.

Gebruik maken van de ‘high’ en ‘low’ key methode voor een niet voorziene
landing is ‘s nachts net zo nuttig als overdag.

De attitude indicator en heading
indicator zijn verdwenen door uit-
vallen van de gyro installatie.



dichtstbijzijnde geschikte vliegveld.
Afhankelijk van het type vliegtuig en
leeftijd kan een mankement aan de gyro
installatie betekenen dat je je attitude
indicator kwijt bent en je koersaandui-
ding. Omdat een fout in de gyro installa-
tie het even duurt tot het tot stilstand
komt kan het zijn dat je het niet functio-
neren niet meteen in de gaten hebt en
moet je als vaste gewoonte aanhouden
je instrumenten regelmatig te scannen
en ook de vacuum klok/am- meter in je
scans opnemen, zodat je het manke-
ment vroeg in de gaten hebt. Als je in-
derdaad je heading indictor kwijt bent
was het verstandig geweest ook het al-
oude whiskey kompas in je scan op te
nemen. Als je je attitude indicator kwijt
bent ga dan weer helemaal over op vlie-
gen op zicht en vergelijk met wat je ziet
op de turn en balance klok (het balletje)
met het (whiskey)kompas om te streven
naar een soepel onder controle houden
van de kist (vliegen op de instrumenten
met een gedeeltelijk uitgevallen instru-
mentenpaneel zal aan bod komen in een
toekomstige serie van Back to Bsics.)
In het geval dat je per ongeluk in wol-
ken terecht komt en je de controle op
zicht kwijt bent wil je waarschijnlijk in
staat zijn om om te draaien en terug te
keren naar het punt vlak voordat je de
wolken in vloog. Een eenvoudige 180°
bocht kan voldoende zijn en de basis
instrument training die wij eerder in de-
ze series bekeken zou je nu uit de brand
kunnen helpen. Een andere iets meer
ingewikkelde ‘procedural turn’ laat je
niet alleen omkeren maar brengt je ook
terug dichter bij hetzelfde fysische punt
op de grond gerekend. Beide moeten
eerst bij daglicht geoefend worden en
daarna pas ‘s nachts zodat je veilig en
wel kunt terugkeren uit een dergelijke
noodsituatie. Als je in een wolk bent en
deze manoeuvre gaat uitvoeren kan het
uitschakelen van je strobe-lichten en
beacons disoriëntatie minimaliseren en
kan je je beter focussen op je instru-
menten.

Deze lijst is niet uitputtend maar haalt
naar voren hoe een voorbereide piloot
zijn vlucht tot een goed einde kan bren-
gen indien alles fout gaat.

Tot de volgende keer …

We zijn hiermee aan het einde gekomen
van Stage Three van Back to Basics. Ik
hoop dat je er plezier in had om te leren
hoe je leuk kan spelen in het donker en
dat je meer tijd zult geven aan het ver-
der uitwerken van dit aspect van flight
simulation. Speciale dank gaat naar de
Civil Aviation Authority van New Zealand
voor het mogen gebruiken van hun
Night VFR publicatie en diagrammen
door deze hele serie heen. In de volgen-
de aflevering beginnen we met basis IFR
pilotentraining waar je de kunst van het
vliegen op instrumenten zult leren en

leert navigeren geheel gebaseerd op het
gebruik van radio navigation aids.

Check je simulator of er faciliteiten zijn voor trainingsvluchten en werk dan
aan je vaardigheden.

Een extra motor hebben geeft je wat
meer innerlijke rust maar dat heeft
ook zo zijn eigen uitdagingen.



Waarom? Omdat X-Plane in eerste instantie niet
ontworpen was om een prachtige scenery te heb-
ben in tegenstelling tot MSFS 2020

Zoals in eerdere Notams te lezen valt is de maker
van X-Plane vooral bezig geweest in het begin om
een flightsim te maken waarbij de gedragingen van

het vliegtuig zoveel mogelijk de werkelijkheid zou-
den benaderen. Als nerd op het gebied van aerody-
namica en dat soort gebieden was het ‘flight model’
sowieso zijn eerste interesse. Hij wilde voor het be-
houden van zijn brevetten thuis een studiehulpje
hebben om routine te blijven houden in hoe een
vliegtuig te besturen maar vooral ook om routine te

blijven houden in standaardprocedures in de cock-
pit. Wat je buiten zag was minder belangrijk. Maar
doordat velen vanaf het begin enthousiast waren
over deze sim stortte de ‘community’ zich al snel
op het maken van scenery. Dat kon ook doordat X-
Plane vanaf het begin een ‘open’ systeem is ge-
weest. En doordat velen hieraan werken en iedereen

moeilijk moeilijk
Scenery

in X-Plane 11



zo zijn eigen manier heeft is het soms een beetje
chaotisch geworden. Je moet daardoor in het begin
een aantal drempels nemen wil je de scenery er
goed in krijgen. Nou ja, het hoeft ook niet want X-
Plane 11 wordt geleverd met een default scenery
waarmee best te vliegen is. De scenery in flight si-
mulatorprogramma’s bestaat uit lagen die op elkaar
liggen en misschien de belangrijkste is de mesh-
laag, de onderste laag. Op een tekening van ORBX
(hieronder) toch wel bij uitstek de vakman op het
gebied van scenery zie je het een en ander. De mesh
layer is het kippengaas waarmee spoorbaan model-
bouwers hun berglanschap in elkaar zetten, daar-
mee worden de hoogteverschillen gemodelleerd.
Tamelijk belangrijk anders kan je geen mooi berg-
landschap krijgen en wij namaak-piloten houden

van bergen. Kijk maar eens naar de plaat hierboven
uit MSFS2020.
Met een beetje fantasie kan je begrijpen dat die la-
gen wel in de juiste volgorde in je flightsim moeten
staan. Als je de mesh-laag bovenop zou hebben
krijg je rare effecten. Of raar, lagen dekken elkaar
af. Dat is prima als ze in de juiste volgorde staan
maar niet goed als ze verkeerd staan. Als ik de
mesh laag bovenop al de andere zet zie ik alleen
maar een kaal landschap met een profiel (heuvels,
bergen, enz.) erin. Leuk voor studiedoeleinden
maar niet de bedoeling. ORBX, toch wel de echte
wijsneus op het gebied van scenery heeft dat mooi
voor elkaar die lagen. Je ziet het hier links. De
mesh helemaal onderop, daarboven op de layer met
de soort scenery, grasland, rotsen, stad, kust, enz.
Dan weer diezelfde indeling maar nu wordt de tex-
ture ingevuld. Grasland krijgt ook echt grassprieten,

steden krijgen op elkaar gestapelde stenen, hout en
nog veel meer. Kusten krijgen zand en ga zo maar
door. De vector layer is voor het correct neerzetten
van rivieren, wegen spoorlijnen, dat soort zaken en
daarna worden alle lagen gecombineerd. Bij ORBX
gaat dat goed doordat ze er strak de hand aan hou-
den en de volgorde (meestal) goed is na installatie.
Maar dat kan ook anders. Bij scenery van anderen
bijvoorbeeld. Het kan dan voor komen dat die la-
genindeling niet helemaal correct is of dat lagen
gecombineerd zijn. Als je bijvoorbeeld een luchtha-
ven maakt inclusief de banen, taxibanen, tussenlig-
gende grasvelden, gebouwen en nog veel meer dan
heb je behalve de mesh niks anders meer nodig, dus
dan zet je de luchthaven gewoon helemaal boven-
aan in de file die de volgorde bepaalt. Tenminste,
zo gaat dat in X-Plane. Maar er zijn ook scenery
objecten die niet helemaal bovenaan moeten staan



en niet helemaal onderaan. Als je dan de verkeerde
volgorde aanhoudt krijg je onbevredigende effec-
ten. En het kan ook zo zijn dat iemand een vlieg-
veld samenstelt dat is opgebouwd met objecten die
hij uit libraries (bibliotheken, voorraadkasten met
gebouwen, voertuigen, enz.) heeft gehaald.

Die biliotheken is een belangrijk ding in X-Plane.
Omdat zoveel amateur (niet negatief bedoeld) sce-
nerybouwers X-Plane hebben uitverkoren bestaan
er ook vele, vele bibliotheken van gebouwen, tele-
graafpalen, windzakken, noem maar op. En de sce-
nery van X-Plane staat en valt met deze libraries als
je freeware wilt installeren.

Oké, leuk en interessant allemaal maar hoe instal-
leer ik het allemaal want X-Plane vraagt wat meer
kennis en inzicht bij het installeren? Dus ‘how to..?’

De layerindeling van de Nederlandse scenery in
FSX



Niet alleen de gebouwen op een vliegveld kunnen
verdwijnen maar ook de complete autogen. Auto-
gen (autogenerated) zijn alle gebouwen, wegen, ve-
getatie en zo die door de simulator zelf erin worden
geladen. Je kunt de autogen ook afstellen. Licht
voor een lichte computer en dan heb je best een ar-
moedig landschap. Je kunt ‘m ook zwaar afstellen
en dat is wat we allemaal willen. Maar helemaal
niks door een fout in de lagen is dus niks. Dat zie je
hier links. H’m.
Ga naar de hoofdmap van X-Plane 11 daar zie je
Custom Scenery. Als je die openklikt krijg je een
rij met aanvullende add-ons te zien. Als je X-Plane
net geïnstalleerd hebt staat daar nog niet veel. Je
kunt Aerosoft scenery van luchthavens tegenkomen
en ook LOWI, Inssbruck die door X-Plane als demo
wordt gebruikt en nog wel wat meer. In mijn
Custom Scenery staat inmiddels wat meer. Maar
laat je niet afleiden want we zijn op zoek naar de
scenery_packs.ini file die bepaalt de volgorde waar-
in de verschillende lagen worden geladen. Het geeft
niet in welke volgorde je de verschillende files in
de Custom Scenery hebt geplaatst, alleen de
scenery_packs.ini file is belangrijk voor de volgor-
de. Je ziet die file hieronder en als je de indeling in
je mappen min of meer standaard hebt gehouden
staat hij bijna onderaan. En natuurlijk ga je dan de



ini-file openen want een mens is nieuwsgierig. Die
ini-file is bij mij nog maar klein (druk, druk, druk)
en waarschijnlijk zullen de kenners er wel wat op
aan te merken hebben. Maar ik heb de volgorde be-
paald met behulp van een prachtig klein program-
maatje xOrganizer genaamd en dit programma
($ 15,-) heeft geen moeite om te bepalen tot welke
categorie de verschillende files behoren en in welke
volgorde ze moeten staan. Ga even hier naar toe:
https://store.x-plane.org/xOrganizer-v2_p_943.html

xOrganizer helpt je bij de scenery, plugins/scrips, je
voorkeursinstellingen en je instellingen voor het
vliegtuig. Het helpt je door:
- door de juiste volgorde aan te brengen in de
scenery_packs.ini file.
- Overzichten vooral als je er een lekkere chaos van
hebt gemaakt.
- Conflicten te vermijden en op te lossen tussen ver-
schillende scenery packages en tussen plugins/
scrips.
- Opzetten van X-Plane voor een speciaal type
vlucht, verschillende sceneries en plug/scrips maar
ook de verschillende X-Plane voorkeuren (bijvoor-
beeld voor VR, Virtual Reality)…

En zo gaan de makers nog even door in de handlei-
ding van 59 pagina’s. Ik vind 59 pagina’s niet veel
en ik ben een liefhebber van manuals mits ze goed
geschreven en geïllustreerd zijn. Maar andere men-
sen denken daar anders over, dat weet ik. Ik vind dit
een heel nuttig programma en niet te duur.

Hier rechts zie je de volgorde in de bewuste .ini-file
maar dan weergegeven in het menu van x-Organi-
zer. Je ziet dat de vliegvelden bovenaan staan. Dan
zie je een aantal lagen zoals Roads en overlays
maar ook Libraries. Libraries, kunnen bovenaan of
middenin staan, dat maakt niet uit. Het zijn name-
lijk geen lagen maar ‘voorraadschuren’ met voorbe-
werkte objecten en onderaan zie je diverse Ortho-
photos hoofdstukken. Dat is superscenery op basis
van fotografie. Voor de professionals en het vreet
ruimte. Het is verschrikkelijk mooie scenery, die de
vergelijking met MSFS 2020 aankan. Maar heel
veel ruimte kost het. Asobo (MSFS 2020) heeft dit
opgelost door vanuit de Cloud elke keer dat je de
sim opstart scenery in te laden in je machine. En dat
kost wat tijd. Ik vertel het nu even populair en niet
eens populair wetenschappelijk. Dus met Orthopho-
tos scenery kan je een prachtige flightsim opbou-

wen. Dat is wel wat werk. Op de volgende pagina
nog even het hoofdmenu van xOrganizer in donkere
uitvoering. Lichte uitvoering is ook mogelijk.

Maar…

Maar waarom zou je al die moeite doen als er bin-
nenkort een X-Plane 12 wordt uitgebracht? De baas
van X-Plane, Austin Meyer, heeft inmiddels vier
artikelen geschreven over de nieuwe X-Plane 12,
waarvan twee vertaald hebben gestaan in onze No-
tam en daarin realiseerde hij zich dat de nieuwe
MSFS 2020 de grote uitdaging is en dat hij met iets
groots zal moeten komen vooral op het gebied van
de scenery. Dus gewoon wachten is misschien ver-
standiger.

Erik.

https://store.x-plane.org/xOrganizer-v2_p_943.html




Jaap den Ouden, je weet wel die jarenlang bij ons op
de club kwam is inmiddels verhuisd naar Flightsim
Rijnmond en heeft daar een interessante artikelen-
range opgezet over allerhande zaken onder de naam
Flight Academy. Ik laat het je even zien:

Aflevering 001    METAR informatie en ATIS.

Aflevering 002    De overeenkomst tussen een Kever en een Cessna.

Aflevering 003    Werking en functie van de Pitotbuis in een vliegtuig.

Aflevering 004    Definities en afkortingen in de vliegwereld.

Aflevering 005    TCAS - Traffic alert and collision avoidance system.

Aflevering 006    Vliegtuig electronica.

Aflevering 007    De start- en landingsbaan.

Aflevering 008    Luchtverkeersleiding.

Aflevering 009    ILS   Instrument Landing Systeem.

Aflevering 010    Sid en Stars.

Aflevering 011    Electrisch vliegen.

Aflevering 012    Turbofan.

Ga naar:

http://www.fsrijnmond.nl/FS%20onderwerpen%20Jaap%20den%20Ouden/se
rie_artikelen_van_jaap_den_oud.htm

voor een doorkoppeling. Korte bondige artikelen. Even een voorproefje:

http://www.fsrijnmond.nl/FS%20onderwerpen%20Jaap%20den%20Ouden/serie_artikelen_van_jaap_den_oud.htm
http://www.fsrijnmond.nl/FS%20onderwerpen%20Jaap%20den%20Ouden/serie_artikelen_van_jaap_den_oud.htm


https://www.youtube.com/watch?v=OsPB-0QPLDI

https://www.youtube.com/watch?v=LigpsX1KoQEDe lichtgewicht motor die de gebr. Wright speciaal lieten vervaardigen bij de locale smid (nou ja, smid?)

https://www.youtube.com/watch?v=OsPB-0QPLDI
https://www.youtube.com/watch?v=OsPB-0QPLDI

