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Bij de Curtiss Pusher was
de torderende vleugel al
vervangen door aillerons

Wat kwam er na de Flyer
van de gebroeders Wright?

X-PLANE12
Deel 3: watervliegtuigen en
helicopters Door Austin Meyer

Austin Meijer de baas van X-Pla-
ne is lang van stof. Altijd. Toch
wel een heel interessante ver-
handeling over helicopters. Van
alles wat je nog niet wist.

CRJ 550/700 Aerosoft

de meest gedetailleerde en com-
plete add-on voor MSFS 2020 tot
nu toe (inmiddels achterhaald,
maar wel de eerste).

Foto’s maken (plaatjes schieten)
in MSFS2020, wauw! Met de
Cessna Longitude boven Ham-
burg. Jammer dat het papier niet
groter is.

De voltallige redactie van de Notam gaat met vakantie.
In juli verschijnt er geen Notam.
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Verslag GA-bijeenkomst 19 mei

Hoe vaak we al bij elkaar gekomen zijn sinds 2004 - wat zal het
zijn… ruim 300 keer? - is toch elke avond weer anders. Grote pro-
blemen blijven uit maar elke keer zijn er wel leuke vragen. Zoals
Jan Kerkhove die moedig doorgaat met het meester worden van
2020. Waarom wil de passagierstrap niet weg? Het antwoord kwam
onder andere van Jaap den Ouden die alweer heel wat uurtjes in
zusterclub Rijnmond heeft doorgebacht.

Procedures, procedures. Iets waar 2020 erg sterk in is. Doe je het ene niet dan lukt
het andere ook niet. In de CDU vinden we iets van Doors Closed, en ook staat er
iets van Ground Services. Met deze twee touwtjes om aan te trekken zagen we de
trap zich verwijderen van de Boeing. Maar dat had ook de Airbus kunnen zijn. Was
ooit de klacht dat er weing Airliners voorhanden zijn: is het aanbod nu ruim en
groeiend.

Nog even over de procedures in 2020...Wij zijn een generatie die opgegroeid is
met CTRL E, F5-F8 Flaps, gas is 9 en 3 en trim is 7 en 1. En veel van ons kennen
héél wat toetscombinaties uit het - al dan niet grijze - hoofd. En dan komt er in-
eens een simulator die het eens eventjes helemaal anders gaat doen. Ja ja, voor-
uitgang en niet blijven hangen in het oude, ik weet het. Maar we hebben sinds
1982 enkele heel mooie vliegsimulators zien komen en helaas ook gaan. Waarom?
Omdat de besturing, toetscombinaties en menustructuur veel te exotisch waren. Te
mooi, te veel, te ingewikkeld in plaats van wat bij iedere simmer bekend is. Geen
kwaad woord over de prachtige 2020; en de volgende generatie weet niet beter.
Daarbij is er de mogelijkheid de bediening sterk te vereenvoudigen. Maar even snel
een leuk stukje vliegen of tijdens een lang telefoongesprek wat prullen met een
C172 is er niet meer bij. Tegen het protocol en tegen het zogenaamde realisme.

2020 Zal wat losser moeten worden willen we het gewone plezier kunnen vasthou-
den. Ik hoor graag jullie mening.

Eddy had een leuke vlucht waarin hij een stuk met een helikopter had bedacht.
"Oei, eng, moeilijk, lukt niet" zijn dan de eerste kreten die opstijgen uit de PC vlie-
ger community. Toch hebben we het geprobeerd. Laten we zeggen: met wisselend
resultaat. Er komen heel aardige heli's voor 2020 uit zoals Carlo al enkele keren
gedemonstreerd heeft. En Eddy gaat door èn voorop op het helipad.

Na de pauze hielden we netwerk exercitie. TeamSpeak, JoinFS en LittleNavMap als
helpertjes. En een mix van P3d en 2020 en Xplane om mee te vliegen. Hier en daar
wat hulp bij instellingen en op een moment was iedereen in de lucht. Leuke oefe-
ning voor de multiplayers, al dan niet in een heli. We gaan vaker na de pauze net-
werkvliegen en komen zo 'allen tezamen' op het Vliegveld van de Maand.
Suggesties meer dan welkom.

Ron.

Verslag airliner-bijeenkomst 2 juni

Waar ging het over? Over TeamSpeak dat er bij de laatste mp-
sessie uit lag. En Dirk Vincent was niet van plan om hiervoor van
zijn vakantie-adres terug te komen om het te repareren! Tsja. De
betreffende vlucht werd afgebroken maar had dit niet anders ge-
kund? Normaal gesproken gaat dit via de server van Dirk maar het
kan ook anders? Jawel, een van de multiplayer vliegers kan met
een paar handelingen in de instelling vam TeamSpeak zichzelf pro-
moveren tot server. TeamSpeak heeft ook de mogelijkheid om een
korte mededeling rond te sturen, dus dan kan er een berichtje rondgestuurd wor-
den van: Pietje heeft de server overgenomen en het nieuwe IP-adres is: xxxxxenz.
Tsja, dat had dus de laatste keer ook zo aangepakt kunnen worden. We kennen
natuurlijk de diepere oorzaak: Dirk Vincent is door de jaren heen veel te lief voor
ons geweest en is altijd meteen aan het repareren gegaan zodra iemand iets dwars
zat.

Er volgde een grondige uitleg over IP-adressen en of het IP-adres dat je krijgt nog
voor de router zit of erna. Na deze uitleg begreep ik het allemaal. Voor hoelang?
Netwerken, brrr. En toch wordt het belangrijk. Men zit te springen om verkeerslei-
ders, om ATC-ers dus en dat leek mij nou net wel leuk. Beetje leuteren en op-
drachten geven die dan uitgevoerd worden. Dus doen! Alleen weer even die twee
programma’s erin zetten met IP-adressen enz. Henny stuurt mij handleidingen.

Ed vroeg de vergaderde leden of zij wisten hoe je op de kaart van Little Navmap
kunt herkennen of een vliegveld militair is of gewoon burgerluchtvaart. Geen ant-
woord helaas. De vraag blijft staan. En nog even terug in de tijd: we vlogen met
FSCommander en nu met LittleNavmap vooral. Toch wel het een en ander verbe-
terd en nog gratis ook. Maar ik wil weer eens wat anders dan Little Navmap en heb
daarom simEFB in huis gehaald. Waarom? Omdat het er mooi uitziet.

.pln-vluchten die worden meegestuurd met de paperassen voor een multi-player
vlucht en die niet willen openen in Little Navmap. Het gaat dan altijd om de SIDs
en STARs (beetje logisch, elke Airac met veranderingen, enz.) Dus er is afgespro-
ken dat de kaartjes van de SIDs en STARs worden meegestuurd. Kan je zelf de
meest gelijkende uitzoeken.

Het Arendshuis gaat op slot van 25 juli tot en met 4 september.

Nog even de bijeenkomsten waar het bij ons om gaat:

16 juni GA,
7 juli airliners,
21 juli GA,
15 september GA.

Erik



Bij de Curtiss Pusher was de torderende vleugel al vervangen
door ailerons, die nog steeds op ons vliegtuig zitten. En de ele-
vators waren definitief naar achteren verplaatst.

Om even het geheugen op te frissen: de Flyer van
Orville en Wilbur Wright maakte gebruik van een
torderende vleugel, de zogenaamde fietsbinnen-
band-verpakkings-vervorming om bochten te kun-

nen vliegen. Hier rechts zie je het principe en
hierboven de verklaring van een en ander. De Short
vliegmachine ook hier rechts heeft wel al ailerons
maar de elevator zit nog vooraan. En zeg nu zelf,



deze Short, ziet die er stevig uit?
Kijk voor die torderende vleugel nog even naar on-
ze Notam 178:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/0
6/notam-130321-178.pdf

Ziet deze Short er stevig uit? Een retorische vraag
en je ziet ook dat na die eerste periode van de lucht-
vaart men de nieuwere vliegtuigen steviger probeer-
de te bouwen. Belangrijke vordering was het
verplaatsen van de elevator voor het beheersen van

de pitch (neus omhoog, neus omlaag) naar de staart,
minder kwetsbaar en beter te construeren. Zo begon
het ook meer op een vliegtuig te lijken en niet op
een in de lucht terecht gekomen takkenbos. Mooie
voorbeelden van deze vorderingen waren de Deper-
dussin (hieronder, al een wat later model) de Des-
moiselle en natuurlijk de Blériot (bovenste foto
rechts). Maar er waren er meer die luchtwaardig
waren, denk aan de Spin van Fokker. Als je dit zo
ziet denk je ‘de tweedekker doet niet meer mee’
maar de tweedekker was wel belangrijk. Meer vleu-

geloppervlak betekent meer lift en daar had men
zeker in de Eerste Wereldoorlog behoefte aan met
de nog niet zo krachtige motoren.
De torderende vleugel betekende een handicap. Ten
eerste reageerde het vliegtuig vrij traag op de bestu-
ringscommando’s maar vooral de gigantische dra-
denconstructie die je bij de monoplanes op deze
pagina goed ziet was een sta in de weg, soms ook
letterlijk zoals bij de Desmoiselle hierboven. En bij

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-130321-178.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-130321-178.pdf


een dubbeldekker werd het nog een stuk ingewik-
kelder. Glenn Curtiss was de uitvinder van de aile-
rons en op wiens naam het verlaten van de
torderende vleugel kan worden bijgeschreven. Eh
ja, Wright versus Curtiss. Je denkt dan, met zoveel
geniale luchtvaartpioniers in huis moeten de Ver-
enigde Staten wel koploper geweest zijn in de ont-
wikkeling van het vliegen. Maar de Wright
Brothers waren nogal bezeten van hun uitvinding
en vergaten dat er voor hen en ook na hen vinding-
rijke ontwikkelaars waren die de luchtvaart met
stappen hebben vooruit geholpen. Zij vroegen pa-
tent aan op hun uitvinding en dat patent werd ook
toegekend, in de Verenigde Staten dan, niet in Eu-
ropa. Patent op de luchtvaart is zoiets als de uitvin-

ding van een platform met vier wielen waarvan
twee bestuurbaar en dan met een motor erin, inder-
daad de auto. Je gaat toch geen patent geven op de
uitvinding van de auto. Dat patent heeft geleid tot
een stilstand van de ontwikkeling in Amerika. Door
het vroegtijdig overlijden van de jongste Wright
broer die toch de uitvinder van het stel was werd
het gevecht om de rechten alleen maar heviger.
Glenn Curtiss, ook een begenadigde pionier heeft
daar veel last van gehad. Tot uiteindelijk jaren later
de Amerikaanse overheid een einde hieraan maakte
en verordonneerde dat Wright en Curtiss moesten
samengaan maar dan zitten we al in het begin van
de Eerste Wereldoorlog, dan zitten we in de tijd van
de overbekende Curtiss Jenny.

Het karakteristieke silhouette van de Blériot met torderende, vervormbare vleugel en dus ook met gekke buisconstructie boven en onder voor de benodigde draden

Curtiss Jenny JN4



Eigenlijk heeft die verandering van torderende vleu-
gel naar ailerons en de elevator naar de staart de
vorm van het vliegtuig definitief bepaald. De daar-
op volgende jaren stonden in het teken van aerody-
namica, betere constructies, zwaardere motoren, het
vliegtuig begon volwassen te worden. En toen
kwam er gelukkig een oorlog. Zoals we weten wor-
den in een oorlog de technische ontwikkelingen ver-
sneld en de in die tijd ontworpen kisten waren toch
al kleine monstertjes waarmee hevig werd gevoch-
ten in de lucht. Rise of Flight is inmiddels al een
beetje oud programma maar laat je goed kennis ma-
ken met dog fights daar boven in de lucht. Ik ben
gestopt met het programma want ik raakte niks en
werd alleen maar aan flarden geschoten. Plus veel
stress.

De roterende motor (hier links) werd afgedankt om-
dat door de grote draaiende delen traagheid een rol
speelde en er onvoldoende toeren gedraaid konden
worden. De motoren werden uitvoeringen met de
cilinders in lijn (eventueel een V-constructie) en de
stermotor die natuurlijk jaren het beeld van de
luchtvaart heeft bepaald. Denk bijvoorbeeld aan de
Lockheed Constellation.

Waar de Wright Brothers voor gezorgd hebben is de
verschillende problemen nu eens goed op een rijtje
zetten en ze stap voor stap door diep nadenken, tes-
ten met ‘vliegers’ en slim construeren alles op te
lossen. Maar daarover later meer. Bijvoorbeeld over
het steering reversal problem. Yes!

Erik.



X-PLANE12
Deel 3: watervliegtuigen en helicopters
Door Austin Meyer

Dit is de vertaling van een artikel van
Austin Meyer, de oprichter van X-
Plane in PC-Pilot 138. Zie ook Notam
276. Geduld Austin is lang van stof.
hhttps://flightsimzeeland.files.wordpr
ess.com/2022/02/notam-220217-
276.pdf
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Watervliegtuigen

Watervliegtuigen heeft X-Plane ei-
genlijk altijd op een soort tweede
plan behandeld. Maar met X-Plane
12 ga ik mij er speciaal op richten.
We heben een paar professionele
watervliegtuig-piloten in ons inter-
nationale testteam en zij helpen mij
werkelijk om op dit alles afgestemd
te worden. En we hebben nu 3D-wa-
ter met de 3D rendering (invulling)
waarbij de werkelijke golfhoogte
perfect wordt nagebootst door de
betreffende engine (de engine die
speciaal werd opgebouwd voor het
werkelijk weergeven van golven
vooral onder water. Zie de vorige
aflevering).

Hoe werken watervliegtuigen?

Dus hier heb je de uitleg hoe watervlieg-
tuigen werken. Alles wat ik nu ga uitleg-
gen is hoe echte watervliegtuigen
werken en dat is allemaal gesimuleerd in
X-Plane 12. Bij snelheid nul werken de
drijvers gewoon als waterverplaatsers
zoals dat is bij alle boten die stilliggen.
Het vliegtuig hobbelt op en neer als een
kurk. Dat wist je natuurlijk al maar hier
is waar het interessant begint te wor-
den. Door alle wrijving met het water
zijn de taxi-snelheden bij idle in de orde
van grootte van 1 knoop door al die
wrijving die de drijvers ondervinden. En
op het moment dat je wat snelheid be-
gint op te bouwen begint ook de wrijving
tussen de drijvers en het water echt erg
te worden. In feite, in meer dan genoeg
vliegtuigen als je de knuppel volledig
naar achteren trekt om te zorgen dat de
propeller omhoog blijft wijzen zal toch
de complete drijver in contact met het
water blijven, over de hele lengte door
het water sleurend en hoge golven ma-
kend. En het zou kunnen gebeuren dat
je niet boven de 20 knopen uit kunt ko-
men zelfs met full power. Dit noemen
we ‘plowing’. Het golven trekken dat de

grote drijvers doen en de wrijving met al
dat water is simpelweg teveel. Denk
maar eens na: water is 800 maal dichter
dan lucht. Je drijvers worden zo goed als
tot stilstand gebracht door dat massieve
water terwijl je propeller alleen maar de
lucht heeft om zich tegen af te zetten,
slecht 1/800ste van de dichtheid waarin
de drijvers zich bevinden. Dat is dus een
heuvel op gevecht voor de propeller dus
moeten we een manier vinden om deze
situatie te slim af te zijn. En dat ziet er
zo uit: het wordt de ‘step’ genoemd. De
‘step’ is een plotselinge stap/overgang in
de drijver ongeveer op de helft waar het

oppervlak plotseling los van het water
ligt. Dus voor een take-off als je een-
maal wat snelheid oppakt wil het water
loslaten van de drijver op die plek. Op
dat moment duw je de knuppel naar
voren. Duw de achterkant van de drijver
uit het water. Nu is alleen nog maar de
helft van de drijver in contact met het
water. Je weerstand door wrijving is nu
ineens gehalveerd en op dit moment zit
je waarschijnlijk op 25 of 30 knopen.
Zet de hoek van het vliegtuig met het
water recht dus level, de knuppel houd
je niet meer naar achteren, het water
loskomend van de drijver op het punt

van de step en de achterste helft van de
drijver uit het water door de stand van
het vliegtuig level en niet neus omhoog.
Je glijdt nu op de step met slechts de
helft van de drijver die het water raakt.
En nu als de snelheid toeneemt komt de
drijver steeds meer omhoog en uit het
water. En al snel ben je aan het water-
skiën op de step en trek je geen hekgol-
ven meer omdat je boven op het water
zit en niet erin met maar heel weinig
weerstand omdat nog maar een klein
gedeelte van de drijver het water raakt.
Met de weerstand van het water op de
drijvers nu sterk gereduceerd zit je bij
wijze van spreken op een propeller aan-
gedreven waterski en elke golf in het
water begint behoorlijk hard aan te voe-
len. Niet meer op en neer hobbelen zo-
als bij een kurk in het water, dat water
moet nu met 1.000kg per kubieke meter
opzij geschoven worden en met 40 of 50
knopen ben je bezig die watermassa
snel opzij de schuiven. Dat is de oorzaak
dat het water zo hard lijkt bij deze snel-
heid - slechts een paar inches naar be-
neden verplaatst duizenden kilo’s water
per seconden. Maar als de drijvers hier
tegen kunnen is dit harde water goed
voor je omdat het daadwerkelijk de drij-
vers omhoog drukt en het gedeelte van
de drijvers dat het water raakt minimali-
seert en zo de wrijving niet laat oplopen.
Als de snelheid toeneemt laat je het wel
uit je hoofd om de neus te veel op te
trekken. Waarom? Je wilt niet de achter-
ste helft van de drijver weer naar bene-
den in het water drukken. De weerstand
in het water zou enorm zijn. Gebruik je
flaps of zo voor een lift-off met de neus
tamelijk level - niet zoveel neus omhoog
dat je de achterkanten weer in het water
drukt en je zo weer afremt. Dus dat is
de take-off.
Op de weg terug naar beneden voor de
landing heb je met het omgekeerde te
maken maar hier zijn een paar kantte-
keningen. Een langzamer touch-down is
goed met de achterkant van de drijvers
die het eerste contact maken voor een



goede richtingstabiliteit. Raak met de
voorkant van de drijvers het water niet
aan omdat zo het vliegtuig naar zij ge-
trokken kan worden doordat de plek van
het eerste contact een beetje voor het
zwaartepunt kan liggen en de plotselin-
ge weerstand een iets meer neus naar
beneden stand kan veroorzaken meer
dan je eigenlijk wilt. Dus, kom langzaam
neer met de achterkant van de drijvers
en het water dit als eerste beetpakt en
een spoor in het water achter het zwaar-
tepunt begint gaat maken wat je in het
rechte spoor houdt. Maak je niet be-
zorgd om de grote weerstand die de
drijvers ondervinden door het ‘ingraven’
van de achterkant, vaart minderen is
punt één bij een landing. Het vliegtuig
zou snel genoeg zijn vaart moeten kwijt-
raken door met al die frictie door de
grote oppervlakken van de drijvers zo-

dra het water niet meer zo hard botst
dat het erlangs slipt en je verliest je
vaart tot het punt dat je weer hobbelt in
de golven zoals een kurk. Noot: een
glad oppervlak is waar er geen golven
zijn, het water is volkomen glad en ziet
er zacht uit. Maar het is moeilijker hier-
van op te stijgen want golven zijn wer-
kelijk heel geschikt om het water weg te
breken van de drijver op het punt van
de step. In een perfect glad oppervlak
heeft het water de neiging om te blijven
kleven aan de drijver en wordt het
moeilijker om het water los te krijgen
van de drijver op het punt van de step
en eerlijk gezegd van elk ander punt van
de drijver. Je geheime wapen hier is
letterlijk het optillen van een poot uit
het water om je weerstand tot de helft
terug te brengen en meer snelheid te
winnen. Hier heb je je volledige aileron

voor nodig en rudder in de tegengestel-
de richting, zoveel als nodig is, om
rechtuit te blijven gaan.
Oké dat waren de vliegtuigen en dat is
mooi en voor de grap hebben we er
even een Robinson R-22 in gegooid ook
met drijvers. Hij heet de Mariner (zee-

man) wat misschien een overdreven
naam is omdat hij zich verder niet zo
goed thuis voelt of manoeuvreerbaar is
op het water. De drijvers hebben hele-
maal niets van de zorgvuldige vormge-
ving of de step of iets anders dat de
drijvers van het watervliegtuig hebben.



Het zijn slechts een paar grote ouder-
wetse binnenbanden als een soort bal-
lonnen die ervoor zorgen dat je niet
zinkt als ze niet lek worden geprikt of
zo. Ze lijken niet geschikt voor 5 knopen
of zo dus al je helo-ondernemingen op
het water in de R-22 zullen alleen maar
verticaal zijn, geen vooruit stormende
take-offs of gelijksoortige landingen.
Nu moet ik zeggen dat ik al heel wat
vliegen in watervliegtuigen heb gedaan
in X-Plane 12 en het is doodeenvoudig
plezier hebben. Ik stel altijd veel golven
in en een behoorlijk gewicht van het
vliegtuig en ik probeer dan te opereren
vanuit nauwe omgevingsplekken.

Helikopters

Oké, wat is er verder leuk? Helikopters!
Brett Sumpter heeft het flightmodel van
versie 12 door en door getest voor heli-
kopters en we hebben de bevindingen
ook ingevoegd. Dus helikopters zijn best
wel interessant. Laten we eens door een
aantal interessante aantekeningen lopen
over de manier waarop ze werken en
zoals met de watervliegtuigen, alles wat
ik zeg geldt zowel voor het echte toestel
als de simulatie in X-Plane. Alle consta-
teringen gelden in dezelfde mate voor
beide.

Hoe helikopters werken

Voor een helikopter eenmaal van de
grond kan je je de lage luchtdruk boven
de rotorbladen makkelijk voorstellen
omdat een rotorblad eigenlijk gewoon
een vleugel is. Maar als het gaat om
helikoptervliegen is dat niet de juiste
informatieve manier om naar het model
te kijken. Voor helikopters dien je het
veld van lucht in beweging in en rond de
rotor’schijf’ te begrijpen; dat is het ‘ding’
dat de helikopterdynamica bepaalt. La-
ten we beginnen met de zweefvlucht. In
zweefvlucht is er een zekere snelheid
waarmee de lucht door de rotor gaat als
de rotor de lucht er doorheen pompt.

Voor elke actie krijg je een gelijke te-
gengestelde reactie en als de actie er is
om lucht door de rotorschijf te versnel-
len dus als de rotorschijf werkt als een
soort grote pomp is de reactie de heli-
kopter omhoog te duwen om de lucht
die naar beneden wordt geduwd weer in
evenwicht te brengen. Er is dus een ac-
tie van de lucht die ene kant op en de
reactie van de helikopter de andere kant
op. Nieuwe verse lucht moet gevonden
worden boven de schijf, klaar om ver-
sneld te worden naar de bodem. Maar
als je dit in beeld wilt brengen zie je dat
er een belangrijk probleem is met hoe
het werkt; heel duidelijk zal je dan zien
dat lucht vanaf de bodem van de schijf
geschoven wordt en dan rechtstreeks
weer gaat naar de bovenkant van de
schijf. Op dat punt gekomen versnel je
de lucht niet zozeer maar eerder het
steeds rond en rond in een cirkel laat
lopen. En er is nul opwaartse kracht te
verkrijgen uit steeds maar in cirkels
rondlopende lucht. Je moet zorgen voor
‘nieuwe’ lucht om te kunnen verplaatsen
en dan moet je het kwijt zien te raken.
Maar als je stil staat in de lucht raak je
die lucht niet echt kwijt omdat het met-
een weer naar boven wordt gezogen
naar de top van de rotorschijf. Je pompt
dus gewoon lucht rond in een cirkel en

niet recht naar beneden. Het resultaat is
dat de lift behoorlijk wat minder is. In
een helikopter stilstaand in de lucht is
meer power nodig dan wanneer je
vliegt. Je zat daar gewoon lucht rond te
pompen in cirkels zwevend in je eigen
vuile lucht. Dat is ongeveer hetzelfde als
proberen een touwladder te beklimmen
terwijl iemand anders bezig is de ladder
telaten zakken. Dat is behoorlijk frustre-
rend en vraagt een behoorlijke hoeveel-
heid energie en je komt helemaal
nergens. Zo ziet de wereld eruit voor
een helikopter die stilstaat in de lucht.
De rotor probeert lift te genereren maar
de lucht waarin het zich bevindt komt al
constant naar beneden door de rotor. In
wezen probeert de rotor de ladder te
beklimmen. Ook al staat de helikopter
stil, als er een verticale luchtverplaat-
sing is van 20 knopen door de schijf, de
disc van de rotor dan werkt de rotor net
zo hard als was de helikopter recht-
streeks aan het klimmen met een snel-
heid van 20 knopen. Dat is de snelheid
van de naar beneden komende lucht en
dat is ook hoe snel de rotor moet klim-
men om alleen maar dat stilstaan in de
lucht te bereiken en dat is een behoorlij-
ke hoeveelheid werk.
En, laten we zeggen dat je je gaat ver-
plaatsen met een snelheid van 20 of 30

knopen dan kom je plotseling in ‘schone’
niet uit elkaar geblazen lucht. Nu kan de
rotor niet bewegende lucht beetpakken
en niet lucht die al naar beneden be-
weegt door voortdurende propwash die
door de rotordisc heen wordt gepompt,
zoals je bij stilstaan in de lucht. De rotor
kan nu in de touwladder omhoog klim-
men die niet voortdurend naar beneden
gelaten wordt terwijl de rotor probeert
te klimmen. Plotseling met deze con-
stante lucht niet meer van boven ko-
mend hoeft de rotor veel minder te doen
om een hoogte vast te houden. Dit heet
‘effective translational lift’ en nu met 30
knopen verplaatsing heeft het veel min-
der power nodig om dan bij blijven stil-
staan in de lucht. Cool - minder power
om te blijven bewegen dan wanneer je
stilstaat. Met effective translational lift
heb je schone lucht te pakken en de
rotorbladen beginnen zich meer te voe-
len als vleugels die vooruit komen in
schone lucht die al verstoord is en hun
lift wordt nu ten volle ingezet.
Als je nu doorgaat met steeds sneller te
vliegen beginnen de zaken een beetje
ongemakkelijk te worden. Laten we zeg-
gen dat de tips, de uiteinden, van de
rotor ronddraaien in cirkels met een
snelheid van 400 miles per uur (onge-
veer 650 km/u) en de helikopter zich
voorwaarts beweegt met een snelheid
van 200 miles per uur. De rotortip aan
de advanced zijde (de kant waar de ro-
tor met de voortgang van de helikopter
mee beweegt) daar heeft de rotortip een
snelheid bereikt van 600 miles per uur
(400 plus 200) en dan komen we in de
buurt van de snelheid van het geluid.
Maar wat geeft dat? De snelheid van het
geluid bereiken veroorzaakt schokgol-
ven, veel lawaai en luchtweerstand,
maar wij halen nog niet de snelheid van
het geluid dus wie maakt zich er druk
om. Nou, denk daar nog eens over na.
De lucht moet versnellen om over de
rotorladen heen te komen (Bernoulli
weet je nog?) En als die versnelling van
de lucht 25% meer is om langs de bla-

Als je eenmaal een beetje snelheid hebt opge-
bouwd wil de drijver maar wat graag het wa-
ter loslaten. Eén drijver omhoog helpt.



den te komen, dan… BOEM!! Je hebt
zonet de snelheid van het geluid bereikt
aan de tip van het rotorblad. Dat is een
geluidsexplosie. Dat zijn schokgolven.
Dat is niets meer dan lawaai en lucht-
weerstand. Het rotorblad dat op dat mo-
ment naar voren draait (we gaan met
een snelheid van 200 mijlen vooruit)
komt dus terecht in de snelheid van het
geluid en verspilt dan alle energie die je
er ooit in hebt gestoken.
Dus waarom laten we de rotor dan niet
langzamer draaien? Je weet wel zo een
mooie langzaam draaiende grote rotor
zodat je niet die 400mph toegevoegd
krijgt aan de snelheid van de helikopter
bij het naar voren draaiende blad.
Oké, laten we nu eens kijken naar het
terugdraaiende rotorblad, het blad dat
naar achteren draait bij een vooruit
gaande helikopter. De bladen draaien
rond met een snelheid aan het uiteinde
van 400mph, de heli gaat vooruit met
200mph dus de snelheid van het terug-
draaiende blad is aan de tip slechts
200mph! En halverwege het blad is de
snelheid slechts 200mph minus de snel-
heid van de heli die 200mph is. Dus de
snelheid door de lucht van het rotorblad
daar is nul. Dat is een stall. Met andere
woorden: het terugdraaiende blad gaat
zo langzaam dat het stallt terwijl het
naar voren draaiende blad terecht komt
in de snelheid van het geluid. Dit zijn
allebei onbegaanbare blokkades dus je
kunt gewoon niet sneller. En dat is
waarom helikopters langzaam zijn.
Dus je vliegt zo snel als je kunt op een
bepaalde hoogte en dan stopt de motor.
Oh nee, dat alsjeblieft niet! Zet de voor-
instelling van de bladen (de collective
prop pitch) zo vlak mogelijk (helemaal
naar beneden de minimum setting) en
als de helikopter zich heeft gesetteld
laat lucht die van beneden komt de rotor
draaien zoals bij een windmolentje op
een stokje voor de kinderen. Zo blijft de
rotor draaien ook zonder motor ook al
moet je wel dalen om om dat draaien in
stand te houden. Je kunt dit volhouden

tot aan de grond en daar heelhuids lan-
den. Dit heet autorotation.
Maar, laten we zeggen dat het je toch
plotseling lukt de motor aan de praat te
krijgen en je komt op dat moment naar
beneden met een vrij lage snelheid maar

met power achter de hand. Laten we
voorts stellen dat je de neus omhoog
brengt om te komen tot stilstand in de
lucht (geen snelheid meer verticaal en
horizontaal) met de motor nog op idle
en je hebt nog steeds lucht van beneden
naar boven die de rotor als een molentje
laat draaien. Nu breng je de hendel van
de collector omhoog en begin je gas te
geven. Natuurlijk begint de rotor met
het verplaatsen van de lucht beneden de
rotor en begint hij propwash te produce-
ren zoals we al eerder gezien hebben.
Wat als het vliegtuig aan het afdalen
was met 20 knopen verticaal (dus lucht
komt van beneden naar boven in de
rotorschijf met 20 knopen) en veroor-
zaakt 20 knopen propwash van de toe-
gevoegde power waardoor het geheel
met 20 knopen naar beneden wordt ge-
drukt in de andere richting? (Kom ik niet
meer uit, vert.) Op dat moment werken
de twee tegengesteld aan elkaar en hef-
fen elkaar op en heb je geen luchtver-
plaatsing door de rotor meer. Je hebt
geen airflow meer om mee te werken. Je
valt naar beneden. Dit ga je regelen met
de power setting en nu gaat de lucht die
naar beneden is geschoven weer in een

cirkel buiten de rotor om naar boven toe
waardoor je een grote vortex krijgt van
lucht ronddraaiend om de rotor heen. Er
is geen werkelijke verplaatsende kracht
(thrust) hier. Integendeel, de rotor heeft
zojuist een grote parachute van rond-
draaiende lucht gecreëerd. En met een
parachute ga je niet naar boven. De
enige vraag bij een parachute is, hoe
snel gaan we naar beneden? Elke heli-
kopter zal zich dan spoedig settelen in
een tamelijk verontrustende verticale
snelheid omdat de rotor niets anders
doet dan lucht rond te pompen in een
soort donut van luchtcirculatie om de
rotor heen. Meer gas geven zal alleen
maar de circulairsnelheid verhogen en
dat is alles. Er is hier maar een uitweg:
breng de neus naar beneden en zorg dat
je voorwaarts gaat bewegen. Zorg dat je
uit die donut van ronddraaiende lucht
weg komt die je zo mooi hebt opge-
bouwd. Zodra je je helikopter in schone
niet verstoorde lucht weet te krijgen,
krijgt de rotor mooie schone niet ver-
stoorde lucht te pakken en kunnen de
rotorbladen weer gaan functioneren als
vleugels en kan je weer gaan vliegen.
Dat was ‘m dan.



Normaal gesproken organiseert de Stichting Evenementen Midden-Zeeland elke zomer de Zeeuwse Vliegdagen op het vliegveld Mid-
den-Zeeland in Arnemuiden. Een luchtvaartevenement voor jong en oud, waarbij de kleine luchtvaart centraal staat en het publiek in
aanraking komt met de diverse facetten van de luchtvaart.

Het driedaagse spektakel trekt altijd veel publiek, zowel toeristen als ook de lokale bevolking. Er is van alles te zien, zoals demonstratie-
vluchten, parachutespringen, diverse vliegtuigen en helikopters op de grond, demonstraties met drones etc… Ook aan de kinderen wordt
gedacht, zoals een vliegtuigdraaimolen en springkussens. Verder diverse stands van verschillende organisaties en ook aan de inwendige
mens wordt gedacht. Kortom een gezellig jaarlijks terugkerend evenement op vliegveld Midden-Zeeland. Datum: 9 juli a.s. We kunnen
nog mensen gebruiken voor bezetting van onze stand (Flightsim Zeeland). Contact: Ron Konings: ronkonings@zeelandnet.nl

mailto:ronkonings@zeelandnet.nl


Ongeveer zeven maanden na de dag dat Mi-
crosoft Flight Simulator (MFS) werd gelan-
ceerd, kwam het lange wachten op een add-on
in de categorie complexe airliner tot een einde,
in maart toen Aerosoft de CRJ 550/700 uit-

bracht. Met een groot reservoir aan opgebouw-
de kennis verkregen met het superbe CRJ
Professional pakket voor Prepar3D diende Ae-
rosoft een snelle start te maken met de creatie
van de CRJ voor MFS maar ze tekenden hier-

bij aan dat de MFS CRJ een geheel nieuwe
add-on is speciaal gemaakt voor MFS. Laten
we eens kijken naar deze opwindende uitgave.

CRJ 550/700 Aerosoft
de meest gedetailleerde en complete add-on voor MSFS 2020 tot nu toe



Het pakket

De MFS CRJ omvat de CRJ 550 en 700, en
niet de CRJ 900 en 1000 modellen die in het
pakket voor de P3D CRJ Professional zaten.
Daarvoor in de plaats zal Aerosoft de 900 en

1000 varianten gaan aanbieden tegen een
kleine upgrade bijdrage op het originele ‘basis’
CRJ 550/700 pakket. Met de lagere beginprijs
van de MFS CRJ is het te verwachten dat het
900/1000 upgrade bedrag het totale pakket zal
plaatsen in dezelfde prijscategorie als het CRJ

Professional pakket dus verwacht dat je de-
zelfde waarde over moet hebben voor deze
investering. Het pakket bestaat uit twee liveries
voor de 550 en negen liveries voor de 700. De
liveries bestaan uit een assortiment van noord
amerikaanse, europese en aziatische opera-
tors maar de flight simulation community heeft
inmiddels al honderden extra liveries geprodu-
ceerd voor dit immens populaire vliegtuig. De
CRJ 550 is in de kern hetzelfde vliegtuig als de
CRJ 700, de CRJ 550 heeft een lager aantal
stoelen met een gemengde First Class/Econo-
my opstelling.

Het pakket bevat een aantal PDF documenten
die belangrijk zijn om te lezen ter assistentie bij
de configuratie van de CRJ voor de specifieke
eisen van MFS. Belangrijke stukken informatie
omvatten ook de waarschuwing dat het pro-
duct mogelijk tot ongeveer 10 minuten om te
configureren op de eerste keer vliegen na de
installatie en een specifieke ondersteuning hoe
de hardware controllers (stuurknuppel, enz.) af
te stellen om bijvoorbeeld engine idle precies



afgesteld te krijgen en vooral de reverse thrust
functies (was een zwak punt bij FSX, vert.).

De documentatie omvat honderden pagina’s
met simulator specifieke informatie, vliegtuig
handboeken, instructies voor het opereren van
de systemen, een tutorial en prestatie gege-
vens. Het is een indrukwekkende reeks van
documenten, professioneel geschreven en
geïllustreerd.

De buitenkant

Het is bijna oneerlijk dat de CRJ ontwikkeld
moest worden tegen de achtergrond van de
zonder twijfel mooiste flight simulator die in de
geschiedenis van flight simulation het leven
zag. Gelukkig creëerde het team van Aerosoft
een exact gelijkend 3D-model dat geplaatst
werd in de gelijkwaardig indrukwekkende virtu-
ele wereld van MSF. De CRJ maakt volledig

gebruik van de indrukwekkende verlichting,
reflecties en opbouw van de schaduwen en
textures die momenteel gerealiseerd kunnen
worden in de Microsoft Flight Simulator. De
vloeiende rondingen van het model zien er fan-
tastisch uit met de diffuse schaduwen en de
dynamische reflectie van de verlichting van de
taxiways glinsterend met de Physically Bases
Rendering (PBR) textures (de stofweergave.
Beton is beton, gras is gras, enz.). Aerosoft
wist dat we er volledig in wilden kruipen in die
beelden van de buitenkant en ze maakten
daarom een uitgebreide set van van te voren
ingestelde camerastandpunten met dramatisch
perspectief. De erbij geleverde liveries zijn
gaaf maar niet kunstmatig ‘maagdelijk’. Ze la-
ten een goed onderhouden vloot zien met rela-
tief nieuwere huisstijl beschilderingen. De
nauwgezetheid van de 3D geometrie is su-
perb, zoals duidelijk te zien is bij nauwkeurige

Microsoft flight simulator 2020 (Asobo) is gestart
met een behoorlijk pakket GA-vliegtuigen en
maar weinig airliners. Logisch. De default A320
is niet een vliegtuig waarbij men wat de systemen
betreft in de diepte gegaan is. Vandaar dat we
reikhalzend uitkeken naar de CRJ (Canadian Re-
gional Jet) die Aerosoft beloofd had. En de CRJ
van Aerosoft was dus de eerste ‘echte’ airliner
voor de nieuwe flightsim. Dit is de vertaling van
de beoordeling van Chris Frishmuth van PC-Pilot
(PC-Pilot 134 juli/augustus 2021). En weet je:
helemaal niet zo duur. Inmiddels is er ook een
indrukwekkende versie van de Airbus A32NX
gemaakt door flybywire. En die is gratis. Yes!

De complexe detaillering van de buitenkant gecombi-
neerd met superbe reflectie en schaduwwerking van
MFS zorgt voor resultaten waar je mond van openvalt.



inspectie van de opbouw van het landingsge-
stel of als je kijkt naar de complexiteit van de
airstair deur. Alle componenten zijn simpelweg
verbazingwekkend in hun graad van detaille-
ring.

Het flight deck

Als we in de cockpit gaan zitten is de eerste
indruk een van een cleane, ordelijke en bij uit-
stek functionele omgeving. Het instrumenten-
paneel wordt overheerst door de met zes
monitors uitgeruste Rockwell Collins ProLine 4
avionics Cathode-Ray Tubes (CRT) over de
gehele breedte van de cockpit. Het is waard te
vermelden dat, ondanks dat de lay out modern
aandoet avionics uitgerust met tube-beeld-
schermen nu toch tot het verleden worden ge-
rekend nu nieuwere vliegtuigen zijn overge-
stapt op veel meer lichtgewicht Liquid-Crystal
Display (LCD) schermen. Beide piloten hebben
een Primary Flight Display (PFD) en een Multi-
Function Display (MFD) meteen voor hun neus
met twee extra Engine Indicating and Crew
Alerting System (EICAS) schermen meer in het
centrum geplaatst. Het instrumentenpaneel is
diep verzonken onder een overhangend glare
shield (instrumenten niet spiegelend in de
voorruit) waarin centraal ingebouwd het paneel
voor de autopilot/flight director. Aanpassen van
de ooghoogte van de piloot is essentieel ten-
einde de juiste compromis te vinden tussen het
zicht naar buiten en gemak bij het uitlezen van
de instrumenten.
De CRTs zijn verdienstelijk vormgegeven met Vliegen met de CRJ in VR is een van de meest te-

vredenstellende en rijke ervaringen die ik heb gehad
in op PC-gebaseerde simulators.

Een neerklapbare HUD is een nuttig gereedschap maar het is niet gecolli-
meerd dus op de correcte ooghoogte afstellen is belangrijk anders kan de hori-
zon en de vliegpadmarkering te hoog of te laag zijn.



misschien een enigszins ‘computer gegene-
reerde’ synthetische look maar om eerlijk te
zijn, de oude tube-stijl avionics waren behoor-
lijk duidelijk en scherp vergeleken met de
enigszins gerasterde of pixelvormige weergave
die onderdeel zijn van latere technieken. En
nog meer bemoedigend is dat in een hoge
pixel uitgevoerde virtual reality headset zoals
de HP Reverb, dat de iets verderaf staande
avionics met hun soms kleine lettertypen nog
goed leesbaar zijn. Eerdere lagere resolutie
VR headsets vragen misschien een beetje
naar voren leunen naar het instrumentenpa-
neel om dat kleinere lettertype op te lossen.
De teksten op het paneel, leesbaarheid en ac-
curatesse zijn ongeëvenaard. De centrale con-
sole en overhead panels zijn volledig volge-
bouwd met schakelaars maar niet op een te
drukke of overweldigende manier. Het vliegtuig
is vrij eenvoudig tot leven te brengen en draai-

end te krijgen met een investering van slechts
een paar minuten. De schakelaars en knoppen
worden bediend door muisclicks of door het
muiswiel. Dat laatste kan een beetje frustre-
rend zijn als je per ongeluk een beetje naast
de knop of schakelaar komt te zitten en dan
daarvoor in de plaats de camera zoom in/uit
functie van het muiswiel blijkt te bedienen. Ook
een aantal draaiknoppen bediend door het
muiswiel kunnen een beetje vermoeiend zijn
afhankelijk van de snelheid die op de instel-
knop overgebracht wordt. Het zou geen 10-15
seconden moeten duren om naar de decision
height te draaien en in te stellen maar sommi-
ge dingen hier kunnen instelbaar zijn door
muiswiel inputwaarden buiten MFS om te ver-
anderen. Gebruik van het muiswiel voor het
omzetten van schakelaars naar boven of bene-
den voelt natuurlijk en intuitief aan. De yoke
kan worden verborgen maar dit wordt gedaan

door het laten zakken van de stuurknuppel bui-
ten de zichtlijn in plaats van volledig te verdwij-
nen - een heel fijne manier voor deze voorzie-
ning.
Het hart van het navigatiesysteem zijn de dub-
bele Collins FMS-4200 Flight Management
Computers (FMCs) die elk permanente infor-
matie en navigatie leveren inclusief voor
Standard Instrument Departures (SIDs) en
Standard Terminal Arrival Routes (STARs) en
‘green needle’ traditionele navaid approache-
begeleiding zowel als RNAV approaches. Het
is belangrijk te melden dat de CRJ alleen maar
adviserende Vertical Navigation (VNAV) infor-
matie heeft. De piloten moeten met de hand de
afdalingssnelheden instellen via de flight direc-
tor om gelijk te blijven met het getoonde VNAV
profiel. Het gemis van een autopilot met ge-
koppelde VNAV samen met het gemis van een
auto-throttle resulteert in een substantiële
workload met een constant blijven uitlezen,
blijven controleren gedurende alle fasen van
de vlucht. De FMS is erg goed en vertegen-
woordigt een van de meest complexe compo-
nenten die wij gezien hebben in Microsoft
Flight Simulator tot nu toe. Er is een probleem
met het invoeren van Required Navigation Per-
formance (RNP) approaches dat resulteert in
het vastlopen van de flight simulator - een bug
waar de ontwikkelaars inmiddels van op de
hoogte zijn. In mijn tests verrichtte de FMS een
uitstekend stuk werk met het aansturen van de
autopilot bij het vliegen van het laterale profiel
van een RNAV arrival, departures en arrivals



en deed goed werk bij het leveren van de
hoogtebeperkingen die met de hand moesten
worden ingebracht.
Een neerklapbare HUD aan de kant van de
captain is een heel fijn gereedschap voor het
in stand houden van je situational awareness
(buiten kunnen zien waar je bent) en de transi-
tie van de instrument approach naar de lan-
dingsflare bij slecht zicht. Maar de HUD is niet
collimated (niet ingesteld op oneindig voor een
stereoscopische weergave) waardoor hij alleen
bruikbaar is voor 2D-gebruikers en is in de ba-
sis niet functionerend wanneer gekeken wordt
met behulp van VR (Vertial Reality) hardware.
De snelheidsvector weergegeven in de HUD,
waarmee  de basistrend van het vliegpad van
het vliegtuig is ook alleen maar betrouwbaar
met de exacte stoelhoogte ingesteld; even-
eens een gegeven bij een niet gecollimeerde
projectie. https://www.google.nl/search?q= col-
limated +head+up+display&sxsrf  Die beper-
king in de HUD is waarschijnlijk in verband te
brengen met de beperkingen van de FMS eer-
der dan het onvermogen bij Aerosoft om de
voorziening in te bouwen. Nog andere MFS-
beperkingen genoemd door de ontwikkelaar
zijn de afwezigheid van de mogelijkheid om
weerradar of terrein weer te geven op de
MFDs veroorzaakt door beperkingen van de
simulator.

Tablet

Vastgemaakt links in de cockpit zit een electro-
nische pilotentas (electronic flight bag) in de

vorm van een tablet waarmee een veelheid
van CRJ- en simulatorinstellingen ingevoerd
kunnen worden. Op verschillende pagina’s van
de tablet zitten checklists en instellingen voor
weight en balance, hoeveelheid brandstof,
aantal passagiers en het zwaartepunt van het
vliegtuig die direct kunnen worden ingevoerd
naar de FMC in plaats van ze nog eens hand-
matig in de FMC te moeten invoeren. Omge-
keerd kunnen gegevens ingevoerd via de FMC
worden geïmporteerd in de tablet. Berekende
V-speed markeringen kunnen direct gezonden
worden naar het primary flight display snel-
heidslint vanuit de tablet met een paar klikken.
Aanvullende functies omvatten het instellen
van de staat van het vliegtuig (cold en dark,
klaar voor motorenstart, klaar voor taxiën,
klaar voor take-off) en het besturen van de
passagiers- en vrachtdeur maar ook een aan-
tal componenten zoals de chocks (de blokken)
de ground power unit (GPU) en een air condi-
tioning wagentje. Ik was verrast dat de GPU en
het luchtkarretje niet zichtbaar waren buiten
het vliegtuig nadat ze geselecteerd waren. Ba-
sis onderhoudsfuncties, configuratie van de
controls en ladingen van cockpit display confi-
guraties completeren de functionaliteit van de
tablet. Op dit moment kunnen naderings- en
navigatiekaarten nog niet worden weergege-
ven op de tablet door beperkingen van de si-
mulator maar het zichtbaar maken van kaarten
is gepland als de MFS Software Development
Kit (SDK) dat mogelijk maakt.

Flight model en systemen

Door het thema van exceptionele grafische
weergave voortgezet voelen het flight model
en simulatie van de systemen goed aan. De
CRJ tot leven brengen vanuit cold and dark is
leuk waarbij je precies de juiste hoeveelheid
inputs wordt gevraagd om je het gevoel te ge-
ven dat dit proces belangrijk is. De FMS leren
kennen vraagt wat oefening maar de uitzon-
derlijk hecht doortimmerde (77 pagina’s) tutori-
al PDF en vele video’s online verschaffen
meer dan voldoende begeleiding. Handelbaar-
heid op de grond is heel goed zolang je je blijft
herinneren waar de neuswielschakelaar zit en
hem ook gebruikt. Op de hand vliegen is aan-
genaam en piloten kunnen gebruik maken van
zo veel of zo weinig van de automatisering als
zij nodig achten.
De autopilot en de flight director werkten goed
bij mijn testvluchten, reagerend op mijn op-
drachten en het oppakken van navigatiesigna-
len met uitzondering van het onderscheppen
van glideslopes met een neiging van het vlieg-
tuig om af te wijken van de glideslope van on-
deraf. Deze inmiddels bekende tekortkoming
met het oppakken van glideslopes vanaf een
ingestelde hoogte wordt hopelijk binnenkort
gerepareerd. Een van de duidelijke eigen-
schappen van de kortere CRJs is herkenbaar
in de enigszins vlakke final approach helling
van het dek dat resulteert in een soort van
kruiwagen gevoel maar wel zorgt voor een uit-
stekend over de neus beeld naar voren. Aero-

https://www.google.nl/search?q=collimated+head+up+display&sxsrf=ALiCzsalJWze44qqP9hMEAuBcD8WSFd5uQ%3A1653251760992&source=hp&ei=sJ6KYtXUNMeNkgWxgaygBg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYoqswJ5RqvR2BBvGZLVezFGK3HsiYmcJ&ved=0ahUKEwjV7Ljf-vP3AhXHhqQKHbEAC2QQ4dUDCAk&uact=5&oq=collimated+head+up+display&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CAguELEDEIMBOggIABCABBCxAzoHCC4Q1AIQQzoHCC4QsQMQQzoECC4QQzoKCAAQsQMQgwEQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6BQgAEMsBOgcIABCABBAKOgYIABAeEBY6CAgAEB4QFhAKOgIIJjoFCCEQoAFQAFiUVWCwd2gAcAB4AIABWYgBrAuSAQIyNpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
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soft meldt dat het flight model is gebouwd rond
de nieuwe MFS flight modelling om een realis-
tischer ervaring te hebben door het gehele
flight regime heen (?? Vert.)

Conclusie

Zonder twijfel steekt de Aerosoft CRJ er bo-
venuit als de meest gedetailleerde en comple-
te add-on verschenen voor MFS (juli 2021)
alhoewel er een paar bugs in zitten. Geen
daarvan zijn spelbrekers en Aerosoft heeft een

goede naam aanpassingen te maken aan de
basisbeperkingen van de flight simulator ten-
einde de best mogelijke beleving te hebben.
De CRJ gekoppeld aan de overweldigende
wereld die MFS heeft neergezet is een superi-
eur bevredigende match.

Het pakket omvat liveries van enige populaire Noordamerikaansw, Europese en Aziatische CRJ operatorrs met nog honderden meer binnen te halen van de en-
thousiaste CRJ gebruikersgemeenschap.



Ik kan het niet laten, foto’s maken in de nieuwe flightsim. Hier bij Hamburg.


