
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of om-
dat u zich heeft aangemeld voor
de werkgroep Flight Simulator van
de HCC afd. Zeeland. Kijkt u ook
eens op: https://flightsimzeeland.
word press.com/  Contact/kopij
naar: eriksonja2 @zeelandnet.nl
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F L I G H T S I M  Z E E L A N D

PILATUS PC-12 van
Carenado en de gratis
GTN750 van PMS50

Ach er is zoveel mogelijk.
Easy going met een mooi
vliegtuig en een makkelijke
gps en eenvoudige kaart.
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We wisten allang hoe het werkt. En het werd deze avond weer
bewezen. Ron opende met het overbrengen van de groeten van
Erik die thuis herstellende is. Jan van Liere had zijn scantaak
voor deze avond overgedragen aan Jos. Dat heet plichtsbetrach-
ting en dat wordt gewaardeerd. Jaap den Ouden moest zich om
medische reden afmelden. De meesten van ons zijn al op leeftijd
en dat merken we. Verder mochten we Andre na lange afwezigheid weer be-
groeten en was nieuwkomer Leen Schaap zeer welkom. Met 15 man in het
zaaltje zat de sfeer er meteen goed in.
Eerst nog wat huishoudelijks...Ron peilde de interesse voor een bestuursfunc-
tie binnen HCC Zeeland. Het probleem van te weinig bestuursleden is lande-
lijk. De ingevallen stilte was te verwachten. Voor een Hangardag was meer
interesse (wordt 10 december) en dat zullen we dan zien te regelen. Wie een
snufje bestuurswerk wil opdoen wil meewerken aan de organisatie hiervan?
Als iedereen iéts doet komen we een eind.
Allée, flightsim onderwerpen dan. De zaal veerde overeind toen Rene als
ATC'er iets kwijt wilde over onze internetvluchten (mp's). We kennen de ver-
schillen in versies. Als in de AL vluchten iedereen dezelfde airac's (actuele
vlieg en veldgegevens per abonnement) zou hebben is het probleem opgelost.
Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
Zoals wij zijn lossen we dat praktisch op. In het vluchtplan staat een 'aanbevo-
len' SID en een 'te verwachten' STAR. Wie een afwijkende SID of STAR wil
gebruiken geeft dat bij aanvang van de vlucht op aan 'Dispatch'.
Ed geeft bij zijn vluchtplannen altijd een routekaartje mee zodat ieder onge-
veer hetzelfde padje kan kiezen.
Een volgend punt is vliegen met 'real weather'.  Eigenlijk is dat in mp's alleen
zinnig wanneer we gezamenlijk in een bepaald gebied vliegen. Wie weet dat
we ooit zover komen dat 'het weer' bepaald wordt door atc of het vluchtplan.
Tegen alle logica in spreken we af dat ieder zijn eigen weer mag gebruiken. Je
hebt dat mooie weerprogramma niet voor niets gekocht. Daarbij geven 2020
en XPlane de mogelijkheid voor real weather. De chaos wordt compleet als
ook de wind bij ieder anders is. Dat dat leuke conflictjes geeft bij landingen
nemen we voor lief, ATC lost het wel op. Real weather houdt dus ook in dat
op de kloktijd ter plekke gevlogen wordt, anders is het weer niet actueel. Dus
zijn we ook zo sportief 's eventueel nachts te vliegen. En als de condities te
slecht zijn vliegen we niet.  As real as it gets, toch? Maar we blijven openstaan
voor verbeteringen dus de discussie blijft open.

Een vervolg op de PMDG probleempjes bij Jan Kerkhove. Na wat langere
pauze staat de zaak muurvast. Er kwamen verschillende suggesties los die zin-
nig lijken. Allereerst de updates voor PMDG doen. En de vlucht 'saven' voor je
gaat koffiezetten. Of bij installatie de virusscanner uitzetten. We gaan het ho-
ren..
Een heel bruikbare applicatie werd gedemonstreerd door Stefan Rau. Onthoud
de naam: SPACEDESK.  Na undocken schuif je een venster zo naar je android
of apple tablet. En de touchscreen functie op je tablet blijft gewoon werken.
Gratis en een leuke mogelijkheid een glass cockpit te maken.
Het hoofdgerecht vanavond was de vergelijking 2020 en XPlane12. Dat er een
concurrentiestrijd gaande is mag duidelijk zijn. Maar het blijft appels en peren
vergelijken. Is de een beter dan de andere? Dat zal individueel verschillen. Het
gaat er ook niet om of de een beter is dan de andere. Wel is er een algemene
indruk. Waar Xplane soms op FSX lijkt geeft 2020 over het algemeen een fris-
se realistische kijk op de wereld. Het vlieggedrag verschilt nauwelijks. Het is
maar net wat je belangrijk vindt. Maar de show van Carlo bewees weer hoe het
werkt. Een presentatie en de zaal zit vol....wie is de volgende?
Ron



Beste medevliegers!

Zoals elk jaar organiseren we een HANGARDAG in onze gezellige lokatie te 's-Heer Arendskerke. De datum
is gezet op zaterdag 10 DECEMBER 2022 van 10u tot 17u, zaal leeg 17:30u. Opstellen vanaf 09u.

We gaan ons beste beentje voor zetten, Jan zorgt voor de centen en publiciteit, Arna voor de soep en broodjes.
Wie wil komen met zijn set geeft me even zsm een mailtje, dan weten we hoe we de ruimte in gaan richten.

Het is open dag waarbij we hopen op nieuwe leden en belangstellenden, dus hou een stoeltje vrij voor bezoe-
kers☺ zet de datum in de agenda en ik hoor graag van jullie.

Ron.

HANGARDAG  10 december 2022



 nu ook op Marketplace van Microsoft Flight Simulator te ver-
krijgen tegen een aangename prijs. Hij is snel, het is een feest om me te vliegen en heeft
voor Carenado dan, veel features, veel voorzieningen, aldus een bekende videomaker
voor flightsimmen op het internet. En kijk eens wat een snoepgoed, waarin Carenado nu
eenmaal goed is. En kijk eens die eenpersoons trekkar. Dus je kunt gewoon je gang
gaan. Geen vakbonden met hun tijdregistratie en zo. Je zet de kar ervoor met behulp
van het tablet in de cockpit. Als ik allen vracht vervoer vlieg ik eigenlijk in overall met
daaronder toch wel een overhemd met strepen op de schouders.



Waarom is de PC-12 zo populair? Men heeft wel
eens gezegd, omdat het de enige eenmotorige sin-
gle engine turboprop is die ook nog passagiers en
vracht kan vervoeren. Maar dat is allang niet meer

zo (TBM. Kodiak,
Grand Caravan). En
toch. Pilatus is de enige
Zwitserse vliegtuigfa-
brikant. Sinds 1939
heeft Pilatus vliegtui-
gen ontworpen die het

legendarische beeldmerk ‘made in Switserland’
dragen en men is nooit gestopt met zichzelf te ver-
nieuwen. De PC12 wordt vaak het Zwitserse leger-
mes in de lucht genoemd en zijn bijnaam is niet per
ongeluk ontstaan want het is Pilatus gelukt zoveel
blokjes afgevinkt te krijgen en ze allemaal samen te
brengen in één geweldige machine die net zo mak-
kelijk de zakenwereld dient als ook de hobbyvlie-
gers, vrachtvervoer, de militairen en ook de
medische wereld. Gerekend vanaf november 2021,
werden 2137 Pilatus PC12 geproduceerd die zijn

vertrokken van
Buochs Airport aan
de voet van de berg
Pilatus op weg naar
hun nieuwe tehuis.
Duidelijk, deze su-
perlatieven zijn
rechtstreeks ver-
taald uit een folder
van Pilatus zelf.



Vrachtdeur

De Pilatus is uitgerust met een vrachtdeur van
1.3m bij 1.2m die het inladen van vracht, golf uit-
rusting, ski-uitrusting bagage en grotere dieren
makkelijker maakt, probleemloos
en snel.

Actieradius en landingseisen

De Pilatus heeft reëel een actiera-
dius van rond de 1740 nm (3220
km) waarbij gerekend is met twee
piloten en vier passagiers en heeft
een landingsbaan van maar 758 m
(dus niet 259 m) nodig om te lan-
den waar je wilt. Dus robuust,
STOL eigenschappen en niet te
verslaan in zijn categorie, of zoals
ze bij Pilatus zeggen: alles wat wij
nodig hebben is een luchthaven en
een landingsbaan van 758 meter.

Pratt & Witney Canada PT6 turbo-
prop een van de veiligste vliegtuig-
motoren ooit gebouwd. Moeilijk
te zeggen wat zo een kist nu kost,
maar het gemiddeld wat we horen
is 4,5 miljoen dollar en dat valt
mee. De Carenado versie voor
MSFS2020 is een stuk goedkoper
zeker als je hem aanschaft via de
Marketplace van Microsoft, want
voor de PC12 voor P3D (Carenado)
betaalde je al gauw 45 euro en
voor de PC12 voor msfs2020 via
hun marketplace wordt dat onge-
veer 25 euro. Now we are talking.
Dat ligt beter in verhouding als je

het vergelijkt met echte study sims zoals de CRJ
van Aerosoft en de nieuwe PMDG 737. Of natuur-
lijk die prachtige study sim Cessna C310R (de eer-
ste GA study sim) gemaakt door Milviz. Carenado
mag wel uitkijken. Oké, nog steeds een plezier om

in een Carenado kist te klimmen door de prachtige
detaillering en ik kan er ook niet echt afscheid van
nemen van hun vliegtuigen. Ook de PC12 geeft
weer een lekker gevoel als je in de cockpit gaar zit-
ten. Ik moest dus een truc verzinnen om vliegen

met Carnado voor mijzelf te ver-
antwoorden. En die heb ik gevon-
den. Gaat overigens niet alleen op
voor Carenado.

Ga eens naar onderstaande site,
dan gaat er een wereld voor je
open.

https://pms50.com/msfs/

De wat oudere rotten onder ons,
dus allemaal eigenlijk, kennen de
Garmin 530 nog wel, het GPS kast-
je waarmee ook een vliegplan ge-
maakt werd. Als het je lukte om
een vliegplan te maken dan werk-
te het ook prima. Ik zei als. Een
hele verademing was de GTN 750
voor de flight simulator ook van
Garmin die gebaseerd was op de
echte GTN 750 maar daar vroegen
ze geld voor. Tegenwoordig wil
iedereen rijk worden. Inbouw van
de GTN 750 in een echt vliegtuig
begint bij zo ongeveer 10.000 eu-
ro, maar ondanks dat moesten ze
ook nog aan ons flightsim armoed-
zaaiers verdienen. PMS50 heeft
toen de taak op zich genomen om
die GTN 750 voor de flightsimmers
gratis te maken. Die is minder
compleet dan de fligthsim versie

https://pms50.com/msfs/


van Garmin zelf, maar voor ons ruim voldoende
tenminste waar ik hem voor wil gebruiken: lekker
een stukje vliegen. Er is ook een premium versie
die geld kost. Nou, je ziet het al aankomen: over
een tijdje is de gratis versie verdwenen en gaat de
prijs van de premium versie omhoog. Ik zou zeggen
installeer de gratis versie nu. Want wat heb je dan?
En ik maak nu even een onderscheid tussen aan de
ene kant de zware ver uitgewerkte study sims zoals

de CRJ van Aerosoft en de 737 van PMDG of in de
categorie GA de C310R van MILVIZ waarmee je
professioneel gaat vliegen met een vliegplan bij-
voorbeeld aangemaakt in simBrief of in Little Nav-
map (inmiddels professioneel geworden). En aan
de andere kant de meer easy going opzet met bij-
voorbeeld een Carenado vliegtuig en met de
vluchtplanner van Microsoft (Asobo) zelf. Ik kan
het niet helpen maar ik heb de laatste tijd vele ma-
len gevlogen volgens de easy-methode en dan met
de PC12.

De free-versie heeft duidelijk minder voorzienin-
gen dan de officiële versie van Garmin, maar als je
denkt voor een tussenweg te kiezen door de pre-
mium versie van de PMS50 aan te schaffen dan
moet je er toch op rekenen dat je wordt doodge-
gooid met veel, veel informatie die je nooit zult
kunnen behappen (het is maar een hobby, hè). En
simBrief en Little Navmap zijn gratis! Eigenlijk is de
PMS50 gewoon een ‘schil’ over de Garmin 530
heen waarbij die ellende met de draaiknoppen,
enz. werd gestroomlijnd. En als je de PMS50 losge-
koppeld en vergroot weergeeft op een apart
scherm (wie heeft dat tegenwoordig nu niet) dan

krijg je dezelfde map als die van msfs2020 zelf, al-
leen nu met alle mogelijke toetsen om door het
menu van de GPS te lopen, zoals je in de afbeel-
ding linksboven ziet. Je kunt nu ook heel eenvoudig
de procedures voor landing naar voren halen zoals
een mooie teardrop manoeuvre voor een ILS lan-
ding.

In de linkerbovenhoek van dit plaatje zie je een pijl
in een soort haakvorm. Als je daar op drukt krijg je
een soort balk waarmee je het beeld kunt verschui-
ven naar een ander scherm. En dan kan je het
beeld ook vergroten. Oké, natuurlijk is de Open-
StreetMap kaar van Little Navmap mooier dan de-
ze kaart, maar Little Navmap moet je weer apart
opstarten en dan moet je nog het vliegplan invoe-
ren met eventueel de nodige problemen met ex-



tensies in de naam. In verschillende vliegtuigen is
het mogelijk de PMS50 te integreren en bij een
G1000 cockpit krijg je zelfs het fraaie beeld van
hieronder. Dat configureren gaat dan meestal met
behulp van het tablet in de betreffende kist. Maar

ik werk liever met de PMS50 op een apart scherm.
De kaart is dan groter. Je hebt dus nu een mooie
Carenado kist die je een lekker gevoel geeft als je
erin zit, je kunt een vliegplan maken in msfs2020
zelf en alles staat meteen in de PMS50 en je kno-

pen voor de GPS liggen klaar. Alles geen study level
maar easy going.

Erik.



Toen PMDG zijn eerste simulatie van de
737NG (Next Generation) uitgaf in 2003,
werd die erg snel immens populair en
werd dit de ‘de bovenaan de lijst’ airliner
voor vele sim piloten. Nu na 20 jaar om-
ploegen van de virual airlines heeft de
organisatie een geheel bijgewerkte ver-
sie van dit legendarische vliegtuig uitge-
geven voor Microsoft Flight Simulator
(MFS). Ontworpen om de voordelen te
benutten van de meest vooruitstrevende

technieken van dit nieuwe platform
presteert dit vliegtuig te komen met een
hoogst authentieke cockpit en systemen
en een high definition 3D model met
PBR (Physical Based Rendering
https://en.wikipedia.org/wiki/Physically_
based_rendering) textures. In dit artikel
nemen wij een kijkje in deze laatste
weergave van de 737 van PMDG en kij-
ken we hoe het voldoet aan de maatsta-
ven.

Een korte geschiedenis

De 737-700 was de eerste versie van de
737NG familie, geïntroduceerd om de
concurrentie aan te gaan met de Airbus
A320. Hij werd voorzien van een groot
aantal technische verbeteringen zoals
een grotere vleugel, verbeterde motoren
en een nieuwe glass cockpit. De 737-
700 werd gelanceerd in 1993 en kwam
in dienst vier jaren later bij de belangrij-

Hoever zijn we nu met de study
sims in MFS2020? Vliegtuigen
waar je je best voor moet doen?
We hebben de CRJ van Aerosoft,
de BAe 146, de A320 van Flyby-
Wire, zowaar ook een GA kist, de
C310R. Misschien ben ik er een
paar vergeten. Het werd tijd dat
PMDG met de 737 kwam. Dit is
een vertaling uit de PC Pilot van
een artikel van Richard Benedikz.

De baby Boeing touches down in Microsoft Flight Simulator

PMDG heeft bewegende ground service
voertuigen geanimeerd die kunnen worden
bestuurd vanuit de cockpit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Physically_based_rendering
https://en.wikipedia.org/wiki/Physically_based_rendering


ke klant Southwest Airlines.
Om tegemoet te komen aan een voort-
durend veranderende luchtvaartmarkt
produceerde Boeing vier hoofdvarianten:
de 737-600, -700, -800 en de -900.
Naast dat het een populaire jet was voor
passagierstransport werd hij ook ge-
bruikt als vrachtvliegtuig met veel vlieg-
tuigen omgezet voor het vervoeren van
cargo bij een in Israël gevestigde maat-
schappij, Bedek Aviation. Deze variant
werd bekend als de BDSF (Bedek Special
Freighter). De Boeing Business Jet (BBJ)
een high performance afgeleide van de
737-700 werd geïntroduceerd in 1996
en werd in de eerste plaats gebruikt als
company jet en voor vervoer van VIPs.

De PMDG 737-700

De 737-700 is PMDGs tweede vliegtuig
voor voor de Microsoft Flight Simulator
en volgt op de Douglas DC-6 uitgegeven
in 2021 (zie PC Pilot 136), het pakket

omvat drie varianteb van de 700, een
passagiersversie, de ombouw van pas-
sagiers naar cargo, de BDSF-versie en
een BBJ business jet. Elke versie heeft
een andere cockpit configuratie en de
keuze tussen of blended winglets, of de

Split Scimitar vleugels (even Googelen).
PMDG heeft ook uitgebreide echte we-
reld uitrusting ingebouwd en avionic
opties zoals LED landingslichten, gemo-
derniseerde navigatiegereedschappen en
verschillende prestatieverbeteringen
zodat wij het vliegtuig kunnen aanpas-
sen naar wat ons hart ons ingeeft.

Walk-around

Vanuit het visuele uitgangspunt is de
737 volgens een excellente standaard

Bedek Aviation

De cockpit is geheel opnieuw opgezet
in ongelofelijke details met volledig
functionerende systemen en met mee-
slepende geluiden.

Ryanair vliegt met een enkele 737-
700 die meestal gebruikt wordt voor
training.



gemaakt. Het zeer gedetailleerde 3D
model ziet er super uit vanuit elke kijk-
hoek en is verder verbeterd met effec-
ten zoals bijvoorbeeld PBR (Physically
Based Rendering) en reflecteren van
oppervlakken, alhoewel het vliegtuig
gebaseerd is op een tamelijk nieuw air-
frame dus is er weinig te vinden als het
gaat om ‘de tand des tijds’ of slijtage.
De kleinere details zijn verantwoord ge-
modelleerd. Om een voorbeeld te noe-
men, de stickers op de huis van het
vliegtuig zijn blijven leesbaar ook als je
volledig inzoomt en de besturingsvlak-
ken, flaps en het onderstel zijn allemaal
correct geanimeerd. Het vliegtuig levert
ook een op natuurkundige principes ge-

baseerde flex-wing. Een model beïn-
vloed door het weer waarbij de vleugels
gaan vibreren bij turbulentie en dat is
heel netjes ingebracht. PMDG heeft er
ook een virtuele cabine ingezet ook al
werd hier een lagere resolutie gebruikt
dan bij de buitenkant van het vliegtuig.
Parallel hieraan hebben sommige delen
van het airframe, zoals de wielkasten en
de vrachtruimten, ook lagere resolutie
textures; maar om helemaal eerlijk te
blijven dit is niet een deel van het vlieg-
tuig waarvan ik verwacht dat iemand
gaat kijken naar de details en het is ook
zo dat het de ontwikkelaars mogelijk
maakt meer inspanningen en meer
bronnen in de cockpit te verwerken waar



we toch het grootste deel van onze tijd
verblijven. Maar deze delen zullen so-
wieso volgens PMDG verder worden ver-
beterd bij een toekomstige update.

Flight deck en systemen

Het vliegtuig gaat echt ‘shinen’ als je in
de cockpit klimt. Zowel de plaats voor
de captain als voor de first officer zijn
gemodelleerd in ongelofelijke details
met accurate fysische afmetingen en
high resolution PBR textures ofschoon er
net zoals bij de buitenkant niet veel te
vinden is aan slijtage en de tijd die zijn
werk heeft gedaan.
Het instrumentarium is een authentieke

weergave van van het echte vliegtuig
met bedieningsschakelaars en hendels
die allemaal ook werken. De resolutie
van de schermen en klokken in de cock-
pit is super met vloeiende en gladde
bewegingen en ze zijn glashelder en
makkelijk te lezen van dichtbij. Zelfs de
details achter de stoel van de piloten
zoals de zekeringen en de certificaten
van luchtvaardigheid zijn leesbaar inclu-
sief animatie van de jump seat en de
noodvoorziening voor het uitzetten van
het landingsgestel; de stuurknuppels
kunnen ook naar beneden gezet worden
om een beter zicht op het instrumenten-
paneel te krijgen.
De systemen op het overhead paneel

zijn eveneens zorgvuldig nagebouwd
met accurate elektrische, hydraulische,
perslucht, air conditioning en brandstof-
systemen en helemaal in PMDG stijl, ze
zijn gemodelleerd tot een hoge stan-
daard. Zelfs doorstroming van vloeistof-
fen en concentratie van de brandstof
worden weergegeven dus de viscociteit
van de verschillende vloeistoffen wordt
beïnvloed door condities van de omge-
ving en de hydraulische pompen kunnen
oververhit raken onder bepaalde om-
standigheden. Elk systeem en elke
waarschuwing is gesimuleerd tot een
dergelijke hoge graad dat je van het
actuele 737 QRH (Quick Reference
Handbook) de procedures kunt volgen
om het probleem op te lossen in de
vlucht. Verschillende elektrische kracht-
bronnen zijn ook nagemaakt inclusief



external power, de APU (Auxiliary Power
Unit) en de generators op de motoren
met de daarbij horende gesimuleerde
elektrische lading. De diepte van de mo-
dellering van het systeem is te groot om
het hier tot in detail te behandelen maar

het bovenstaande is slechts een voor-
beeld van de hoeveelheid werk die
PMDG in dit vliegtuig heeft gestoken.

Flight management system

De 737-700 heeft twee onafhankelijke
FMCs (Flight Management Computers),
die een serieuze weergave zijn van die
in het echte vliegtuig. Naast het gespe-
cificeerd kunnen invoeren van payload
en brandstof, vliegplan informatie en
performance gegevens is het ook moge-
lijk om ingewikkelde navigatiefuncties,
holdings in te voeren, range rings aan te
brengen rondom fixes en arrivals en
departures te laden en zo voorts. Er zijn
ook vele pagina’s waar je het vliegtuig
en de uitrustingopties kunt aanpassen
tijdens de vlucht zoals de verschillende
typen avionics (de ‘klokken’), landings-
lichten, brandstofschakelaars enz. Het is
mogelijk verbale call outs (van de co-
piot) erin te zetten, de kleuren van de
displays te veranderen of om de geluid-
niveaus aan te passen. Verschillende
fasen van opstarten kunnen ook geladen
worden en bewaard worden in de FMC
als ook specifieke storings scenarios.

Navigraph comptabiliteit

In termen van Navigraph comptabiliteit
is het mogelijk de Navigraph database in

de FMC e zetten door gebruik te maken
van het Navigraph Navdata Center. Deze
applicatie scant je computer en vindt
automatisch elk vliegtuig dat kan wor-
den ge-update met Navigraph nav data
in de MFS, inclusief de PMDG 737-700.
Zoals met andere derde partij vliegtui-
gen is het noodzakelijk een abonnement
op Navigraph te nemen om hiervan ge-
bruik te kunnen maken. Ik vond ook uit
dat de 737 op dit moment niet wordt
ondersteund door de SimBrief downloa-
der, alhoewel het mogelijk is om een
Simbrief vliegplan te downloaden en het
handmatig te plaatsen in de PMDG flight
plan folder in de Microsoft Flight Simula-
ter community om het daarna automa-
tisch te importeren als een company
route in de FMC. Maar PMDG heeft ge-
zegd dat een volledige integratie van
Navigraph en SimBrief gepland staat in
een volgende update, waardoor het mo-
gelijk zal zijn om nav data en flightplans
naadloos te importeren.

Ground services

PMDG heeft ervoor gezorgd dat een
vloot van ground service voertuigen
aanwezig is die je kunt besturen vanuit



de FMC. Wanneer opgeroepen komen
service voertuigen, waaronder passa-
gierstrappen, een tankwagen, GPU
(Gound Power Unit) karretjes en vracht-
laders aangereden om het vliegtuig te
servicen. Je kunt zelfs de cabin schoon-
maakdienst oproepen of catering vragen
om de bar weer bij te vullen. Als je real
time brandstof bevoorrading instelt ko-
men voertuigen hiervoor op tijd aanrij-
den voor het actuele brandstof bijtank
proces wat je een echt gevoel geeft van
er helemaal in te zitten. De passagiers-
en vrachtdeuren bewegen en worden
geopend en gesloten met het arriveren
en vertrekken van de servicevoertuigen
wat nog eens de algehele beleving ver-
sterkt. Het pakket wordt ook geleverd
met een bestuurbare pushback sleepunit
die je kunt instrueren op welk type pus-
back je wilt zowel als de afstand en rich-
ting van de draai (staart naar links of
naar rechts).

Failers (storingen, fouten)

De PMDG is voorzien van een ingewik-
keld failure model dat de meeste fouten
bevat die zich kunnen voordoen in het
echte vliegtuig. Dat kan omvatten een
motorstoring of brand, fouten in het
hydraulische systeem of drukverlies in
de cabine om er maar eens een paar te

noemen. Storingen kunnen geprogram-
meerd worden om volgens schema
plaats te vinden of geheel toevallig en
het is zelfs mogelijk fouten weg te wer-
ken door actuele Boeing QRH (Quick
Reference Handbook) procedures te vol-
gen. Storingen door onjuiste service of
in de echte wereld voor komende storin-
gen zijn eveneens gemodelleerd. In dit
geval zullen onderdelen slijten in de loop
der tijd en moeten regelmatig tussen-
tijds geserviced worden of vervangen.
Om een voorbeeld te geven, je moet de
motorolie en hydraulische vloeistof ni-
veaus checken en belangrijke compo-
neneten zoals de APU, de motor en
besturingsvlakken een beurt geven, enz.
Omdat uitval zeldzaam is maakte ik mee
dat een hydraulische pomp oververhit

raakte met de instelling van storingen
gebaseerd op service aangezet. Terwijl
het een tamelijk klein probleem was
maakte het een anders gebeurtenisloze
vlucht weer interessanter en werd mij
weer eens duidelijk gemaakt om alerter
te zijn voor het geval er iets dramati-
scher zou gebeuren.

Licht en geluid

Het vliegtuig heeft een op maat ge-
maakte geluidsomgeving gebaseerd op
geluidsopnamen van een echte 737. Van
de APU en de air conditioning packs die
hun werk gaan doen tot het gebrul van
de motoren en de omgevingsgeluiden
dat ales voegt toe aan de gehele bele-
ving. In de cockpit zijn de geluidseffec-
ten natuurgetrouw nagemaakt van het

ratelen van het trimwiel tot de geluids-
waarschuwingen. Zelfs individuele knop-
pen en schakelaars hebben hun eigen
aangemaakt geluid. De audio effecten
bevatten ook instelbare calouts van de
first officer en alles van dat bovenge-
noemde gecombineerd creëert een bij-
zonder authentieke geluidsomgeving.
Een nieuw model dynamische verlichting
bestaat uit een mix van dimbare lampen
met gericht licht en verlichting achter de
‘klokken’ voor de captain en de first offi-
cer dat mooi gedaan is en resulteert in
uitstekende visuele effecten vooral bij
nacht. De verlichting buiten is gelijk-
waardig gedetailleerd met logolichten,
landingslichten strobes, en navigatielich-
ten die de grond om het vliegtuig ver-
lichten.

Details achter de stoel van de piloot
zoals de zekeringen en de brandblus-
ser zijn prachtig gemodelleerd. Zelfs
de stickers zijn helder en leesbaar.



Installatie en documentatie

Het installatieproces van de PMDG 737-
700 is snel en recht zo die gaat. Na het
downloaden en uitvoeren van een 1,6GB
setuo file, moet het product online geac-
tiveerd worden dus een werkende inter-
netverbinding is vereist. Het vliegtuig
wordt onder controle gehouden via het
PMDG Operations Center alwaar het mo-
gelijk is om een selectie van fantasie
liveries of liveries uit de echte wereld te
installeren inclusief actuele operators
dus je kunt het vliegtuig vliegen met
dezelfde uitvoering als de airline uit de
echte wereld. Het Operations Center
checkt bovendien of het vliegtuig up-to-
date is voor het geval er inmiddels pat-
ches werden uitgegeven. PMDG levert
diepgaande documentatie met instruc-
ties hoe je het vliegtuig moet configure-
ren, een overzicht van het flight deck en
ook een gedetailleerde omschrijving van
de systemen en functies in de cockpit.
En tot slot behandelt een tutorial flight
van KPDX - Portland Oregon naar KSFO
- San Francisco California alle fasen van
de vlucht van start-up tot shut-down.
Over het geheel genomen geven de ma-
nuals gedetailleerde informatie over hoe
het van binnen werkt in de 737-700.
Een speciaal ingericht PMDG YouTube
kanaal is ook voorhanden bestaande uit
series ‘how to’ guides om je te helpen
vat te krijgen op de 737. Als je nog on-
bekend bent met het vliegtuig is dit een
geweldige bron om je zo snel mogelijk in
de lucht te krijgen. Je kunt het YouTube
kanaal vinden door te zoeken naar
‘PMDG Official’.

Vliegtest

PMDG heeft een uitstekend stuk werk
verricht door de ervaring van het vliegen
met de 737 na te bouwen. Ofschoon het
stabiele en voorspelbare handling karak-
teristieken laat zien in Microsoft Flight
Simulator, voelt het aan dat je vliegt in
een constant veranderende atmosfeer
met klappen en turbulentie die hun uit-

werking hebben op het vliegtuig dus het
flight model voelt bewegelijk en bijna
levend aan.
PMDG heeft bovendien de nuances van
de 737 weten te vinden. Je dient leven-
dig om te gaan met de elevator trim,
speciaal bij veranderingen in de power
setting en bij het in beweging zetten van
de flaps en het onderstel. Het is een
nogal glad vliegtuig en je dient op je
hoede te zijn in de landingsfase. Als je
een klein beetje te hoog zit of te snel
gaat in de approach heeft het vliegtuig
een tendens om door te zweven en zal
het de landingsbaan in een opmerkelijk
korte tijd opeten.
Het autoflight systeem is tot een hoge
standaard ontwikkeld, maar ik vond een
keer dat LNAV (Lateral Navigation) de
tendens had om de in de FMC gepro-
grammeerde koers te overshooten,
maar als we naar PMDG luisteren staat
een updated lateral flight path te drin-
gen om te worden uitgegeven die dit
probleem zal gaan oplossen.
Bij elkaar genomen is de handling op de
grond goed. PMDG heeft onlangs het
ground steering model verbeterd dus de
rudder pedalen verschaffen de correcte
range van plus en min 7 graden terwijl
de tiller (‘helmstok’) het neuswiel be-
weegt tussen plus en min 78 graden.
Het is bovendien mogelijk om de rudder
pedalen zodanig te configureren dat ze
heen en weer kunnen gaan door de vol-
ledige range van het neuswiel, alhoewel
ik in dit geval de besturing te gevoelig
vond. Het opzetten van het vliegtuig
met tiller besturing en het gebied waar-
over de pedalen kunnen bewegen te
beperken tot plus/min 7,5 graden gaf
veel betere resultaten.
De prestaties zijn geweldig voor een
vliegtuig van een dergelijke complexiteit
en het voelt vloeiend en glad aan zonder
haperen onafhankelijk van de moeilijk-
heidsgraad van de scenery waarboven je
je bevindt. Zelf boven gedetailleerde
luchthavens bleef de frame rate con-
stant hoog.

Bewegende delen zoals flaps en het onderstel werden nauwgezet nagemaakt.



En recht zo die gaat

Sinds de uitgave is PMDG constant bezig
geweest het product te verbeteren. Op
het moment van schrijven van dit artikel
heeft het al twee belangrijke updates
gekregen, waarbij soepeler cockpit ani-
matie werd toegevoegd voor de kolom
met besturing, power hendels en het
trimwiel. Samen met het verbeterde
ground steering model, werden ook ver-
schillende andere verbeteringen doorge-
voerd: verbeterde, codering efficiëntie,
fixes voor texture en verlichting en up-
date in het systeem en de avionics.
En recht vooruit zijn verdere grafische
verbeteringen gepland zoals hoge reso-
lutie textures voor de cabine, wielkasten
en en vrachtruimtes. PMDG plant mo-
menteel ook andere belangrijke verbete-
ringen. Een van de dingen die eruit
springen is een EFB (Electronic Flight
Bag), die momenteel in ontwikkeling is
en beschikbaar zal komen in een toe-
komstige update. Een werkende weerra-
dar zal ook worden toegevoegd als de
Microsoft SDK het functioneren hiervan
toestaat. Van derde partij ontwikkelaars
wordt verwacht dat zij na update 10
(augustus 2023) de mogelijk hebben om
het functioneren van een weerradar in te
bouwen. PMDG is ook bezig met het uit-
rollen van een nieuw lateraal vliegpad
model dat in staat is tot een meer nauw-
gezette geleiding in LNAV modus en dat
naadloze Navigraph en SimBrief integra-
tie toevoegt dus we kunnen verwachten
dat we nog een heleboel verbeteringen
zullen zien de komende maanden.

Conclusie

De PMDG 737-700 is een meer dan goe-
de weergave van het echte vliegtuig en
het staat echt geheel alleen in zijn cate-
gorie op het Microsoft Flight Simulator
platform. PMDG heeft een reputatie als
het gaat om het maken van authentieke
studeerniveau simulaties en dit is ook
precies waar de 737-700 uitblinkt. Het

flight deck is gemaakt met ongelofelijke
detaillering zowel in 3D modellering als
simulering van de systemen waardoor
het het meest realistische model van
welke Boeing airliner dan ook is, be-
schikbaar voor MFS. En toch, PMDG
heeft de bekende gebruikers interface
gehandhaafd, dus als je komt van
Prepar3D, zal het onmiddellijk vertrouwd
aanvoelen en je zou geen problemen
moeten hebben bij het in weinig tijd
opzetten en in de lucht krijgen. Ik vond
het een heerlijk vliegtuig en kan niet
wachten om te zien hoe het met de tijd
verbeterd gaat worden.

Richard Benedikz




