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Hallo Aviateurs,
De maanden vliegen voorbij en intussen zitten wij al in november. In een rap tempo
gaan we naar de laatste maand van het jaar met om te beginnen het
Sinterklaasfeest en dan stomen wij op naar de Kerstdagen en als afsluiter de
Jaarwisseling. Op dit moment is de staf bezig met het plannen van de
jaarvergadering en uiteraard het inkleden van de open dag op zaterdag 6 november.
Inmiddels heeft Henk Jas de Boeing 737 uitgerust met 3 beamers waardoor weer
een stukje realiteit is ontstaan.
Veel leesplezier en schroom niet om kleine of grote stukjes in te sturen zodat
iedereen er van kan genieten.

Open dag ACC.
Op zaterdag 6 november wordt er weer een open dag georganiseerd door het ACC.
Van hun kregen wij het verzoek of wij ook acte de préséance zouden willen geven
en dan met name met de voor hun belangrijke Boeing 737. Wat de Boeing betreft het
volgende:

Dank je wel!
Henk Jas heeft het klaar gespeeld om in een paar weken tijd de projector opstelling
voor de Boeing van één sleutelgat-beeld naar drie wide screen panorama’s op te
schalen. Dat, terwijl hij ook al in de afgelopen maanden onze Cessna cockpit in
vliegbare staat heeft gebracht. Zo veel inzet voor onze club laten wij niet
ongemerkt voorbij gaan. Daarom nu al hulde en grote dank aan Henk! Wordt
vervolgd…

Henk druk aan het uitrekenen

Zo zag het eerst uit.

En dit is het
voorlopige resultaat
Chapeau Henk J.

MSFS nieuwtjes
Sneller vliegen met MSFS2020?
Altijd maar sneller en sneller. Zelfs de tijd gaat sneller dan een tiental jaar geleden.
Maar hebben jullie ook zo’n moment van “kan het niet wat sneller” als MSFS2020 opstart?
Ik altijd wel. En zeker als ik telkens de schermen zie met tekst wie MSFS gemaakt heeft en de
copyrights...die ken ik nu wel.
Dus zoeken op internet, gecombineerd met wat ideetjes.
Ik vlieg 90 procent vanaf Beek. Telkens weer genieten van Limburg en wat Math gemaakt heeft van
Maastricht Airport.
Dus wat heb ik aan Japan en Amerika als ik in Beek vlieg?
Zou ik dat kunnen uitschakelen en heeft dat dan invloed op de opstarttijd als ik in Europa vlieg?
Voordat iets uitgezet of verwijderd wordt eens testen wat de opstarttijden zijn.
Opstarten van MSFS2020 tot aan het scherm dat je kunt kiezen met welk vliegtuig en vanaf welke
plek je wilt vliegen duur bij mij 2 minuten en 53 seconden.
Vanaf het moment dat op “Fly” gedrukt wordt, het vliegtuig en de vertrekplaats zijn gekozen, tot het
scherm met de button “Ready to Fly” duurt 50 seconden.
In MSFS2020 via “Profile”in de “Content Manager” staan alle geïnstalleerde onderdelen met daarin
“World Update I: Japan” en “World Update II: USA”.
Die vink ik aan en verwijder ik met “Delete”.
( Je kunt ze weer terugkrijgen met download.)
Helemaal opnieuw opstarten, dan zijn de tijden “2 minuten 33 seconden" en “13" seconden.
De relatief meeste winst is gehaald in de tweede periode.
Nu enkele andere onderdelen verwijderen: alle onderdelen met het woordje “Discovery” of “Landing
challenge”.
Inclusief “Japan” en “USA” zijn er nu 65 items “not installed”.
Helemaal opnieuw opstarten, dan zijn de tijden “2 minuten 10 seconden" en “14" seconden.
Op internet staat een aanwijzing om de schermen tijdens het opstarten niet meer te tonen.
Je kunt een ShortCut op je Bureaublad maken en daarin (de properties) plaatsen:
C:\Windows\System32\cmd.exe /C start
shell:AppsFolder\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe!App "-FastLaunch"
N.B. in deze tekst is het commando over twee regels verdeeld, zorg ervoor dat het op een regel staat
met een spatie tussen “start” en “shell:....”
(Helaas staat in wat ik vind een klein foutje, de laatste “ staat er niet. Gelukkig probeer ik het uit met
achteraan ook een “ en dan werkt het wel.)
En het opstarten van MSFS2020 via de ShortCut duurt nu 1 minuut 50.
Dus in totaal is er ongeveer 1 minuut en 40 seconden verdiend met het verwijderen van onderdelen in
MSFS2020 en het uitschakelen van de logo’s.
Elke dag een keer vliegen met MSFS2020 levert je in een jaar 365 keer 1,67 minuut winst op en dat is
ruim 600 minuten dus zo’n 10 uur.
“Doe wat je niet laten kunt” of is het “Laat wat je niet doen wilt”?
Wat extra vliegtijd is nooit weg......
Veel plezier!

Henk J.

Bijgevoegd een link voor de beste grafische instellingen in MSFS2020
https://www.flightsimulator.blog/2021/10/19/best-graphics-settings-guide/

Ingekomen post
Een van onze leden is ook een fervente vogelaar. Als hij niet met 2020 bezig is,
struint hij met zijn verrekijker door de vrije natuur.
Dat hij daarbij met een primeur de wereld van de Ornithologen op z’n kop heeft
gezet, is in onze kringen onopgemerkt gebleven. Bescheiden als hij is, wilt hij niet
dat zijn naam hier genoemd wordt. Jammer, maar de primeur zelf willen we jullie
niet onthouden.

VFR Charts
Voor IFR charts voldoet ons abonnement op Navigraph prima. Voor VFR is het
lastiger. Deze site https://aviation.allanville.com/charts bevat naast IFR ook veel
VFR. Misschien de moeite van het proberen waard bij het voorbereiden van je
volgende MSFS avontuur.

Kort verslagje van de 5e leg LFCO to LFMB (BUSH TRIP van Bordeaux naar Megève),
Standaard in de Bush Trips is dat je een vliegtuig krijgt toegewezen. Ook het weer
en tijdstip.
In deze trip bestuur je de Diamond Aircraft DA40NG. Een solide turbodiesel van 168
Pk die een uitstekend vlieggedrag en een indrukwekkende stijgsnelheid biedt.

Deze 5e leg voert je naar de toegangspoort van de Pyreneeën. De natuurlijke grens
tussen Frankrijk en Spanje.
Bij vertrek vanuit Herrère Airport (LFCO) zet je koers naar het zuidoosten. Onderwijl
klim je naar 7000 Ft Je volgt de rivier Ogeu-les-Bans. (Deze naam verandert vaker
maar blijf deze volgen). Die leid je uiteindelijk naar het stadje ARUDY. Nog altijd
volgen we deze rivier nu onder een andere naam Le Gave d’Ossau die richting
(Pyreneeën) het zuiden stroomt naar het plaatsje LARUNS. Hier zien we een
samenvloeïng van de rivieren Le Gave d’Ossau en Le Valetin.

Als je dit riviertje Le Valetin volgt naar het oosten kom je bij het skistation Gourette.
Met een veilige hoogte van 7000 Ft gaan we richting het plaatsje Arrens-Marsous.
(Oostelijke richting).
Hier zien we een rivier genaamd Le Gave d’Azun dat je volgt naar het stadje Argelès
Gazost.
Volg de rivier Le Gave de Pau naar het zuiden en passeren Villelongue tot het stadje
Luz-Saint-Sauveur.
Weer een nieuw rivier Le Bastan dat je naar Castillon De La Laquette Airport
(LFMB) leidt.
Het is een VFR trip van ongeveer 45 Nm.

Voor mijzelf was de uitdaging landen met de Diamond. Het is een smalle groen
strook op een berghelling. Zeker de moeite waard om deze vlucht dan ook te doen
met de Diamond. Vanuit de cockpit zeer ruim zicht en mooie scenery.

Voor degene die deze Bushtrip gaan vliegen bij ieder leg krijg je een duidelijk NAV
log met genoeg informatie van bezienswaardigheden. En natuurlijk is er de gouden
tip van John. ALT+R. Onder het vliegen nafta bijvullen. Ja ook dit kan in 2020. Mocht
je besluiten om alleen deze trip te maken dan heb je genoeg Fuel bij het starten.
Veel plezier en Happy Landing op Castillon De La Laquette Airport.

Rene E.

De verdwenen bakens
Waarom de bakens verdwijnen: Performance Based Navigation
Ik haak in op het verhaal van Anton in de vorige Nieuwsbrief waarin hij constateerde
dat een flink aantal NDB’s, VOR-ren en ILS-en aan het verdwijnen zijn. Dit gebeurt
niet alleen – en niet als eerste - in Nederland, maar is een wereldwijd fenomeen. Ik
kan me goed voorstellen dat je graag wat meer van de achtergronden wil weten. Dat
laatste zeker ook omdat het voor ons simpiloten weer een aantrekkelijke nieuwe
uitdaging biedt: in plaats van het klassieke IFR “op de naalden” vliegen komt de
methodiek van performance based navigation (PBN). Actueel zit de vliegwereld
midden in die overgang. En wij als simulanten dus ook…
Hoe was het?
Vliegen in instrumentcondities (IMC) was decennia lang een kwestie van radiobakens
op de grond waarvan de signalen door een vliegtuig konden worden ontvangen en
door de piloot konden worden geïnterpreteerd: positie, heading, snelheid, hoogte:
allemaal belangrijke vliegparameters die met behulp van radiobakens konden
worden bepaald in de cockpit.
Vanaf de jaren vijftig kon er zelfs worden geland met slecht zicht dankzij de
introductie van het instrument land systeem (ILS). Inmiddels is de ontwikkeling
daarvan zo ver dat in de meest precieze categorie (CAT III C) momenteel zonder zicht
mag worden geland. Noot hierbij: in de praktijk wordt CAT III C nog nergens toegepast,
niet omdat de vliegtuigen het niet kunnen, maar omdat ze niet kunnen taxiën zonder
zicht ☺.
Waarom iets nieuws?
Je kunt je dus afvragen waarom er zo nodig iets nieuws moest komen, terwijl de
mogelijkheden van de “ouderwetse” radionavigatie niet eens volledig benut kunnen
worden.
In eerste instantie is het antwoord op die vraag: met de introductie van PBN komt er
in de luchtvaart een eind aan een wildgroei die sinds de jaren negentig aan het
ontstaan was rondom satellietnavigatie. De luchtvaartautoriteiten hebben met het
PBN concept een raamwerk gecreëerd waarin alle dankzij voortschrijdende techniek
nieuwe ontwikkelingen een plaatsje kunnen vinden. In Europa heeft de Europese
Commissie gezorgd voor regelgeving die de lidstaten verplicht het z.g. PBN concept
in te voeren.
Binnen het PBN raamwerk kunnen veel voordelen t.o.v. de oude situatie worden
behaald: reductie van infrastructuur, beter benutten van het luchtruim, verkleinen van
milieuconsequenties (geluidsoverlast met name), verbeteren van efficiency en niet in
de laatste plaats: verbeteren van de veiligheid.

Wat verandert er?
Voor Nederland heeft LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) in 2019 vastgelegd dat:
•
•
•
•

Bestaande ILS en DME zenders blijven gehandhaafd
Alle VOR-ren en NDB’s verdwijnen; SPL, RTM, EEL en MAS blijven als back-up
voor noodgevallen operationeel
Alle banen met gepubliceerde instrumentnadering krijgen RNAV-naderingen
Voorlopig blijven er een paar velden beschikbaar voor conventionele IFR, maar
vanaf 2020 is goedkeuring, zowel voor vliegtuig als voor bemanning, voor PBN
verplicht

Voor piloten betekent de introductie van PBN dat zij vanaf 25 augustus 2020 geen IFR
vluchten meer mogen uitvoeren tenzij hun IR-brevet een PBN-aantekening heeft én
het vliegtuig voor PBN geclassificeerd is.
Wat is PBN nu eigenlijk?
•

Alle routes worden gebaseerd op RNAV5, alle SIDS en STARS op R

PBN staat voor Performance Based Navigation en is een overkoepelend begrip voor
RNAV (Area Navigation) en RNP (Required Navigation Performance). Gooi het maar
in mijn pet…
Met Area Navigation wordt bedoeld dat een vliegtuig in een bepaald gebied, b.v. de
Nederlandse FIR, overal kan vliegen met een vooraf bekende precisie qua positie en
hoogte. De navigatie-precisie wordt met een cijfer aangegeven, zoals boven al even
vermeld. Zo betekent RNAV1 dat de maximale navigatiefout van het vliegtuig
gedurende 95% van de tijd 1 nm of minder is. Zo bezien is het logisch dat LVNL voor
de gewone routes RNAV5 gebruikt en daar waar je in de buurt van het vliegveld komt
de route op RNAV1 ontwerpt. Voor precisie-naderingen (waar een ILS voor nodig was)
geldt b.v. RNAV0.3 of RNAV0.1.
Om nu zeker te weten dat je apparatuur aan deze nauwkeurigheidseis voldoet is de
Required Navigation Performance (RNP) bedacht. Een vliegtuig wordt geclassificeerd
als RNP1 als de navigatie aan boord in staat is aan de RNAV1 eis te voldoen.
De kern van PBN is nu dat de navigatiesystemen van het vliegtuig zodanig ontworpen
moeten zijn dat zij zichzelf voortdurend controleren en aan de piloot laten zien welke
nauwkeurigheid ze actueel halen. Dit wordt aangeduid met ANP: actual navigation
performance. Tijdens de vlucht moet de piloot bewaken dat de ANP altijd kleiner is
dan de RNP voor de gevlogen sector. Het systeem moet alarm slaan als dat niet het
geval is.
Wat heb je aan boord nodig om op PBN over te kunnen stappen? Op de eerste plaats
natuurlijk: een gekwalificeerde piloot die op de hoogte is van PBN en er mee om kan
gaan. Vandaar de vele cursussen voor bijscholing (kosten ca. € 1000) gericht op alle
IR-piloten in Nederland.
En dan in het vliegtuig een geschikt type navigatie apparatuur, b.v een Garmin G 1000
of 3000 of de op maat gemaakte systemen zoals die in de grotere commerciële
vliegtuigen te vinden zijn. Bij die apparatuur hoort ook een heel scala aan sensoren

en antennes waarmee de navigatiesystemen gevoed worden zodat er een duidelijke
output op de schermen verschijnt.
Helaas zijn de bestaande IFR-navigatiebronnen in de vorm van VOR-ren en NDB’s niet
nauwkeurig genoeg om de vereiste precisie voor RNAV te halen. Dat is de
belangrijkste reden dat ze worden uitgefaseerd. Positiebepaling met behulp van 2
DME-stations is wél nauwkeurig genoeg, vandaar dat die blijven bestaan. Maar de
allerbelangrijkste bron van informatie zijn de van satellieten afkomstige
navigatiesignalen, in de luchtvaart aangeduid met GNSS (Global Navigation Satellite
System). GNSS kan gebaseerd zijn op het Amerikaanse Navstar/GPS, het Europese
Galileo of het Russische Glonass.
Om de onvermijdelijke looptijdfouten in de satellietsignalen te elimineren wordt
gebruik gemaakt van lokale zenders op de grond. Van zo’n zender is de positie
uiteraard exact bekend. Door nu met een ontvanger op de zenderlokatie de
looptijdfout te meten is het mogelijk een correctiesignaal via een speciale satelliet
naar het vliegtuig te sturen waardoor de nauwkeurigheid van de navigatie b.v. voor
een nadering gedurende 95% van de tijd toeneemt naar minder dan 1m horizontaal en
verticaal. Zo’n systeem heet WAAS (Wide Area Augmentation System). In Europa is er
een eigen system dat aangeduid wordt met de naam EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service). Wereldwijd zijn er nog meer varianten, inclusief hier en
daar ook commercièle aanbieders van zo´n dienst.
Zoals eerder opgemerkt: het allerbelangrijkste aspect van PBN is dat het systeem
zichzelf moet checken of het de voorgeschreven specificatie ook haalt. Een vliegtuig
GPS ontvanger beschikt daartoe over een z.g. RAIM-functie (Receiver Autonomous
Integrity Monitoring). Deze kreet duidt aan de ontvanger uit zichzelf de correctheid
van de totale navigatieketen bewaakt. Om een idee te geven: de eisen aan zo’n
ontvanger houden onder meer in dat hij, als hij continu aan zou staan, niet meer dan
3 seconden per jaar foute data laat zien! Dit soort eisen verklaart de hoge prijs er van
(zeg maar vanaf € 10.000 excl. installatie voor de allereenvoudigste varianten).
Wat doe je er als simmer mee?
Het ouderwetse handwerk met VOR- en NDB-ontvangers kunnen we nog wel enige
tijd voortzetten. Niemand schrijft ons voor hoe we een IFR-vlucht moeten uitvoeren
en voorlopig zitten er nog genoeg stations in onze simulatoren. Hoewel, met die
aanhoudende updates van MSFS kan het opeens snel gaan natuurlijk.
Als je een modern toestel met een Garmin 1000 of 3000 (vanaf € 22.000) vliegt, ben je
al vertrouwd met het navliegen van het magenta lijntje als je het vliegplan ingevoerd
hebt. Daar verandert in de simulator niks aan, je kunt niet zien dat de routes mogelijk
vroeger ooit op VOR naar VOR waren gebaseerd en nu op RNAV5. Als er verschillen
zijn, komen die via de regelmatige AIRAC-updates vanzelf in je toestel en in je
vliegplanner beschikbaar. Daar merk je verder niks van.
Wat je wel zult merken is dat op VOR of NDB gebaseerde approaches en
vertrekroutes verdwijnen. Dat proces is al jaren aan de gang inmiddels. Een
ouderwetse ARC-DME of NDB-DME nadering wordt langzamerhand een
zeldzaamheid. Ook ILS-naderingen worden (in Nederland niet) soms door

goedkopere GNSS-varianten vervangen. Kost gewoon minder; een ILS moet
regelmatig onderhouden en gekalibreerd worden om de nauwkeurigheid te
garanderen, bij de PBN-navigatie zit dit opgesloten in de RAIM, zoals uitgelegd. Geen
extra kalibratie en onderhoud meer nodig.
Al met al: als er voldoende animo voor is, is dit misschien een leuk onderwerp om
een keer in de praktijk te beoefenen tijdens een groepsvlucht.
Jan. J.

HERKOMST VAN ONZE NAAM ?
Toen ik in het verdere verleden dit plaatje al eens onder de leden heb laten
rondgaan wist ik niet mogelijk goud in handen te hebben. Ik heb al vaker geprobeerd
de mannen van het eerste uur, de FAA-oprichters, voor zover ik ze kon achterhalen,
te kietelen met de vraag ons iets meer over die periode te vertellen. Flightsimulatie
op hobby niveau uit die tijd moet toch mooie anekdotes kunnen opleveren? Tot nu
toe ving ik bot, ook toen ik aanbood wel ghostwriter te willen zijn. Tijdens mijn
pogingen circuleerde één gerucht vrij hardnekkig. Tijdens een eerste bijeenkomst,
jolig onder het genot van een glaasje, zou iemand een tijdschrift op tafel hebben
gegooid met de opmerking “een naam hebben we al”. Met daarin uitgerekend de joke
die ik eerder al eens aan jullie heb gestuurd.
Zelf voor een vlucht een eigen stoel meenemen. “Flying Armchair”, een ludieke
vondst die meteen omarmd werd.
In een vorig leven heb ik geleerd altijd wettig en overtuigend bewijs te moeten
leveren. Met vermoedens kon ik niet bij het OM op de stoep staan. Ik heb dan ook
lang geaarzeld dit artikel voor publicatie aan te bieden. Voor mij is en blijft het een
gerucht. Ik hoop op een bevestiging of een ( graag onderbouwde) ontkenning uit het
groepje pioniers. Nog meer verhalen uit de oude doos? Redacteur Henk staat bij die
gedachte nu al te juichen.
Anton

Vraag van de maand:
Deze maand hebben wij maar vijf vragen. Dit heeft te maken met het feit dat een van
de vragenauteurs van een verdiende vakantie geniet.
1. Hoe oud moet je zijn om voor het eerst solo te mogen vliegen?
A. 16 jaar

B. 18 jaar

C. 21 jaar

D. 17 jaar

2. Welke van onderstaande omschrijvingen geeft de juiste definitie weer van het
begrip
“inclinatie “ bij een vrij opgehangen magneetnaald?
A. de hoek die de magneetnaald maakt met het verticale vlak
B. de hoek die de magneetnaald maakt met het horizontale vlak
C. de hoek die de magneetnaald maakt met de krachtlijnen van het
aardmagnetische veld
D. de hoek tussen het ware noorden en het magnetische noorden

3. Op een meteorologische weerkaart liggen de meridiaan lijnen kort bij elkaar. Wat
betekent dit?
A. veel wind

B. weinig wind

C. regen

4. Welk vliegveld heeft de korste start en landingsbaan ter wereld?
A. Saba

B. Yaso Quitana airport

C. Fiji Island Airport

5. De Twin Otter DHC6 is een STOL vliegtuig. Wat betekent dit?
A. vliegtuig heeft een lage overtrek snelheid
B. vliegtuig heeft een hoge overtrek snelheid
C. vliegtuig met short take off en landing eigenschappen

Incidenten

Wist U dat………..
…..ons jongste lid zijn vervoermiddel heeft gewijzigd?
…..hij nu in een kleine bolide rijdt?
…..hij erg trots is op deze mini cooper?
…..wij hem dit van harte gunnen?
…..hij nu lang genoeg heeft gefietst door weer en wind.
…..hij de eerste maiden flight op onze Boeing heeft gevlogen samen met Funs?
…..nog niet veel mensen hebben gereageerd op de oproep van de open dag?
…..we nog op zoek zijn naar mensen om de zaak een beetje netjes te maken?
…..alleen Siegfried op de vrijdag wilt komen poetsen?
…..er wel een aantal op de open dag aanwezig zijn voor hand en spandiensten
…..er inmiddels ook leden zijn die vrijdag toch komen kuisen
…..wij nu gaan stoppen, tot de volgende keer.

En dan nu nog de oplossingen van de vraag van de maand:
1:

A.

2:

B.

4:

A.

5:

C.

Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek
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