Januari 2021

Beste clubleden aviateurs,
Namens de staf wens ik jullie en jullie familie allemaal een gezond en goed 2021.
Laten we hopen dat het coronamonster snel wordt bedwongen, zodat wij weer
ongestoord onze hobby kunnen oppakken.
Wij kijken als staf in elk geval al reikhalzend uit naar het moment waarop we weer
gewoon clubbijeenkomsten kunnen houden. Zonder die bijeenkomsten is het toch
toenemend lastig om de club-spirit hoog te houden. Want met alleen de
groepsvluchten is het samen bezig zijn met de hobby wel erg beperkt. De vele
individuele contacten via Discord en andere middelen zijn gelukkig wel een mooi
tegenwicht gebleken. Gelukkig hebben we Discord net op tijd “ontdekt”.
De komst van de nieuwe Microsoft Flight Simulator heeft voor wat “schwung” in het
Flightsim-wereldje gezorgd: naast de software is ook heel wat hardware in 2020
opgewaardeerd of staat dat te gebeuren, bij de club, maar ook bij veel leden thuis.
Veel nieuwe dingen leren en sommige oude gewoontes afleren is het devies. In 2021
gaan we proberen om de drempel voor het samen vliegen te verlagen: de nieuwe
simulator laat toe om op eenvoudige wijze samen te vliegen zonder dat je op een
netwerk hoeft te zitten. Het is toch makkelijker om enkel met clubleden te maken te
hebben wanneer je net met de vliegerij start. Je voorkomt ook “interessante”
aanvaringen met IVAO-ATC-ers: sommige controllers daar krijgen nog steeds een
rode blos op de wangen als ze weer eens een trosje FAA-piloten bezig zien…
In 2021 hopen we de Boeing-buitenwereld uit te breiden naar een rondom-zicht met
3 beamers. Een andere belangrijke toevoeging is de “control loading”. Die zorgt er
voor dat de yokes straks een realistische tegendruk geven, die verandert
afhankelijk van de vliegomstandigheden, net zoals in een echt vliegtuig. De Boeing is
inmiddels ook helemaal “IVAO-ready”: 2 headsets en een handheld microfoon maken
het in combinatie met de plafondluidsprekers mogelijk om de ATC zeer realistisch te
beleven.
Een tweede belangrijk project nadert zijn voltooiing: onze Cessna-trainer. Henk Jas
heeft stug doorgewerkt en we hopen het resultaat van zijn noeste arbeid in de loop
van 2021 met alle clubleden te delen.
En wanneer de vaccinatiegraad onder onze leden hoog genoeg is, gaan we zeker
een kijkje nemen bij het Remote Tower project van Luchtverkeersleiding Nederland.
In elk geval hopen we dat de timing van die excursie zo gepland kan worden dat we
ondanks corona de meeste van onze leden er bij kunnen hebben.
Als staf doen we het sinds 2017 nog steeds met stress en plezier. We hopen ook
voor 2021 op een drukke interactie met al onze leden. Dat is de ziel van de FAA: van,
voor en door de leden! Ook de Nieuwsbrief verschijnt al weer 3 jaar in de nieuwe
vorm. In dit nummer ook weer bijdrages van een aantal leden. Met spanning
wachten wij af totdat in de mailbox van de secretaris de oplossingen
binnendruppelen van onze kerstpuzzel. Mensen: jullie hebben nog maar tot 4 januari
de tijd om de oplossingen in te sturen………dus snel doen:
Namens de staf, Henk Blösser, secretaris FAA

Lagedrukgebied
Een lagedrukgebied, of depressie, is een gebied waar de luchtdruk laag is. Dit gaat
vaak samen met koudere temperaturen, wind en regen.
Lagedrukgebieden ontstaan vaak op de scheiding van warme en vochtige lucht in
het zuiden en koudere en drogere lucht in het noorden. In de overgangszone
ontstaan kleine golfjes in de lucht. Deze hangen samen met sterke luchtstromingen
op 5 tot 10 kilometer hoogte. Zo'n golfje kan vergezeld gaan met dalingen van
de luchtdruk aan het aardoppervlak.

Weersomstandigheden
In de buurt van een lagedrukgebied komt vaak regen en wind voor. Behalve in het
centrum van het lagedrukgebied. Als dat passeert, klaart het vaak enige tijd op en
valt de wind korte tijd vrijwel weg.

Lagedrukgebied op de weerkaart (Bron: ECMWF)
De stijgende luchtbewegingen die dan optreden, kunnen verder versterken
waardoor een klein golfje uitgroeit tot een gebied van lagedruk met een omvang van
soms honderden kilometers. In een lagedrukgebied is de luchtdruk laag ten opzichte
van de omgeving. In het centrum wordt de laagste druk gemeten.

Ontstaan lagedrukgebied
Lucht heeft de neiging van hoge naar lage druk te stromen. Mede door de draaiing
van de aarde stroomt de lucht spiraalsgewijs naar het centrum met de laagste
luchtdruk. Dit is vergelijkbaar met water dat in een leeglopend bad naar het putje
stroomt.
De naar het lagedrukcentrum stromende lucht kan uiteindelijk alleen maar naar
boven uitwijken. Daarbij koelt de lucht af en kunnen wolken met neerslag ontstaan.
In de kern van het lagedrukgebied kan de luchtdruk erg laag worden. Meteorologen
noemen dat een diepe depressie of een stormdepressie.

Wind
De luchtdrukverschillen over kleine afstanden zijn dan groot waardoor het hard kan
waaien. Bij nadering van een lagedrukgebied trekt de wind meestal aan en draait in

een richting tegen de wijzers van de klok. Meestal draait de wind naar zuid tot
zuidoost of oost als de depressie ten zuiden van ons passeert. Als het centrum van
het lagedrukgebied gepasseerd is, draait de wind naar west tot noord en wordt het
meestal kouder met buiig weer. Lagedrukgebieden blijven in het algemeen zo'n 3 tot
10 dagen bestaan en kunnen dus heel hardnekkig zijn.
Ben.J.

FAA VLIEGOPLEING LAAT TE WENSEN OVER.
Vroeger werd ik voor een onderling voetbalwedstrijdje altijd als laatste gekozen en
ook daarna is sport nooit mijn favoriete bezigheid geweest. Een sportschool is voor
mij een vreemde tempel en mijn ochtendgymnastiek bestaat uit het zetten van een
kop koffie. Het zal de vrienden van onze gezamenlijke vluchten vast wel zijn
opgevallen dat ik na een paar uurtjes in mijn tweedehandse Skyhawk stijf en stram
moeite heb om uit te stappen. Je zou het na deze openhartige inleiding niet
vermoeden maar ik duw 691 kg. leeg gewicht op drie wielen met gemak de hangar
uit en in. Onze Danny, die daar de scepter zwaait, zal dat kunnen beamen.
Ik heb hulp van “de hesjes” daarom niet nodig . Ze
staan vaak in de weg en ik heb per ongeluk al eens
iemand over de tenen gereden. Hun
gelaatsuitdrukking wel eens goed bekeken? Ze
staan je bijna smekend aan te kijken of ze je met
hun karretje back mogen pushen. Ik word dan een
beetje week en knik soms ja terwijl hulp volstrekt
overbodig is. Krijg ik een push back alsof ik op de
bok van een grote Boeing zit. En wat moet ik na
afloop doen? Knikken, zwaaien of misschien een
fooi geven want ik heb altijd wel een paar dollars
op zak. De geldende regels of gewoontes zijn mij niet bekend.
Pas geleden een mooie vlucht gemaakt, op zo’n 1000 voet genietend van al dat
moois onder mij. Geland op een regionaal veld in Verweggistan. Keurig een parking
opgezocht en terwijl ik daar aan kwam taxiën zag ik al weer een hesje staan. Nu
niet met een karretje maar zwaaiend met twee toortsen. In een opwelling wilde ik
een ander plekje zoeken maar zoiets is mijn eer te na. Een beetje gezond verstand
kan mij niet ontzegd worden en ik deed datgene wat ik uit zijn gezwaai meende te
mogen opmaken. En jawel, keurig uit het
boekje on blocks . Alleen bleef mijn hesje
met de handen omhoog staan. Verlichting uit,
motor uit, zwaaien , roepen , niets hielp. En
mijn Cessna heeft geen claxon.
Een ander zal dan zijn schouders ophalen en
alleen maar terug denken aan een geslaagde
vliegtocht. Mij lukt dat niet. Het beeld blijft in
mijn gedachten rondspoken. Misschien staat
mijn helper er nog steeds in dezelfde houding
Waarom ik dat hier vertel? Om een manco in onze FAA opleiding aan de kaak
stellen. Ben heeft zijn best gedaan om waar voor mijn niet geringe opleidingskosten
te leveren maar in het hele cursusboek komt de AIRPORT MARSHALLER niet één
keer voor.
Met excuus aan de (nog) niet 2020 vliegers,

Anton

Opmerking van een kritisch lid:

Ik heb in de update van FS2020 versie 1.12.13.0 gelezen dat:
" Copilot behavior has been improved".
Ik zou graag FS2020 in de Boeing Cockpit willen hebben om te zien of die feature is
verbeterd.....

1. Wat is de taak van de Delivery Controller?

a. Verantwoordelijk voor start-up and IFR clearance
b. Verantwoordelijk voor start-up en taxi clearance
c. Verantwoordelijk voor start up, taxi en t/o clearance
2.

Je bent opgestegen van Aachen-Merzbruck ( EDKA ) en vliegt naar EHBK.
Welke VFR route moet je dan volgen op weg naar EHBK ?

a. Bravo, Sierra en Golf
b. Zulu, India en Golf
c. Uniform, Hotel en Romeo

3.

Ligt baan 21 van EHBK precies op 210 graden?

a. ja, op 210 graden
b. nee, op 21 graden
c. op 213 graden
4.

Welke noodfrequentie gebruikt de militaire luchtvaart?

a. Dezelfde frequentie als de burgerluchtvaart namelijk 121.500 mhz
b. 243.000 mhz
c. valt onder militair geheim
5.

Wat betekent in een Metar FEW008?

a. 1 tot 2 achtste bewolking op 800 voet
b. zicht meer dan 800 meter
c. zicht minder dan 800 meter

6
Which of the following is unlikely to have any effect on the position of the
center of gravity of an airplane in flight?
a. Lowering the landing gear
b. Changing the incident angle of the horizontal stabilizer
c. Movement of cabin attendants in the cabin

7.

A constant-speed propeller will?
a. Keep the airspeed more or less constant
b. Keep the engine R.P.M. more or less constant
c. Keep the vertical speed more or less constant

8.

Each engine in a jetliner has got how many fire detector loops?
a. Four in parallel
b. Three independent loops

c. Two independent loops consisting of 4 sensing elements
9.

What is the name of a line connecting points with equal variation?
a. Isobaric line
b. Isogonic line
c. Isothermic line

10.

The term TOGA refers to?
a. Turbulence Only General Aviation
b. Trim Up Gear Aft
c. Take Off Go Around

De goede oplossingen vinden jullie aan het einde van deze brief.

IJsafzetting

Grand Canon

krater in Japan

Las Vegas

En als laatste een
groepsvlucht in Oostenrijk.

......
Van mijn zoon Mark kreeg ik een 55 inch TV met ergens onderin een horizontale,
zwarte lijn. Voor Mark was de TV stuk, voor mijn simulator niet want ik heb er heel
weinig last van.

Het leuke van die TV is dat het van een 2D-beeld zelf een 3D-beeld kan maken. Dat
was interessant genoeg om een 3D-bril te kopen voor die tv en dat eens uit te
proberen.
Voor nog geen 5 Euro een brilletje op Marktplaats gekocht en aangesloten.
Ik zal niet zeggen dat iedereen dit moet gaan doen, maar ik vond het toch wel erg
leuk om voortaan af en toe zo te gaan vliegen.
Zoals in de Grand Canyon of bij het vliegveld van Innsbruck met de bergen.
Je ziet duidelijk wat diepte, niet spectaculair, maar zeker toch leuk.
Grappig is dat de cockpit ook 3D wordt.
In de Beech Baron waarmee ik vloog zit een scherm voor de navigatie en daarin
wordt ook de omgeving getoond. En nu dus ook in 3D.....wat toch wel vreemd en
grappig is.
Misschien dat er nog wat meer leden zijn die een TV met die optie hebben? Probeer
het eens!
Hartelijke groet, fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en de allerbeste
wensen.
Henk J. te M.

Eindejaarpuzzel
Nog maar een paar dagen en het is zo ver, moet de puzzel bij Henk B. in de in box
liggen. Het zij me vergund de nu nog zwoegende leden een enkele hint te geven.
Heb je, net als Rene die ook bij deze puzzel weer mijn sparring partner is, de IVAO
worldtour al in de pocket? Dan weet je waarschijnlijk ook dat in Mongolië, “het volk
van de vijf dieren” zoals ze zelf zeggen, op de airports speciale stroken zijn
aangelegd voor overstekende koeien, kamelen, yaks en ander vee. Exact dezelfde
vorm als de afbeelding onder 4.1. Even bij de bedenker van deze hersenkraker
aangeklopt met de vraag of we het zo ver van huis moeten zoeken, maar die houdt

de kaken stijf op elkaar. En nu ik hem toch noem, bij het verzinnen van al dit moois
moet hij even een black out hebben gehad. Eerst laat hij bij vraag 10 Maastricht links
liggen en direct daarna moeten we een plaats zoeken waar twee prominente leden
van onze club wonen. En we weten het allemaal. Als we onze leden onderverdelen
in goed, zeer goed en prominent moeten we voor de laatste categorie toch weer in
Maastricht zijn. Een uitglijder of is het een strikvraag? De voor mij gemakkelijkste
vraag is 5.1 . Als je met allerlei maatschappijen uitsluitend business class de
wereld hebt doorkruist, is dat een inkoppertje.
Benieuwd wie er na ons ook een eervolle vermelding in de FAA analen krijgt. En
voor alle andere inzenders, ik heb horen verluiden dat onze voorzitter al weer met
een Paaspuzzel bezig is. Kan de prominente Maastrichtenaar nog eens worden
opgevoerd en dhr. H.J. alvast gaan sparen voor een voorraadje drank.
Anton

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

1.
2.
3.
4.
5.

A
C
C
B
A

6. B
7. B
8. C
9. B
10. C

Wist U dat………..

…..wij ieder dinsdag Live gaan op Discord van 10.30 uur – 13.30 uur
….. We een Award hebben gekregen voor het meevliegen ter ere van het 15 jarig
bestaan van Ivao Egypt. [ Zie foto ]

…..Jan S geopereerd is aan een nieuwe heup. Hij gelukkig kan vliegen zonder zijn
voeten te gebruiken. Hij regelmatig bezoek krijgt van zijn privé stewardess.
…..Dieter met de Challenge-vluchten in MSFS2020 op de 6e plaats is gekomen !. En
dat t.a.v. duizenden deelnemers. Oefening baart kunst is het motto.

….. Er nog twee webcams zijn aangekocht; Kunnen we live uitzendingen doen vanuit
de Beech en de Boeing cockpit.
….. Op drie computers is MSFS2020 geïnstalleerd
….. In MSFS2020 hebben zij de namen, PC1 FAA / PC2 FAA / PC3 FAA
….. deze namen waren nodig om de installaties uit elkaar te houden. Het zou leuk
zijn nieuwe namen te verzinnen ter vervanging van de oude namen.
…..al diverse toestellen hebben namelijk:
Beech 200: PH-FBE
Cessna 172: PH-FCE
Overigen:

Boeing 737: PH-FBO
[ Te gebruiken op PC1] Helikopter:

PH-FHE

PH-FAA

…..We nog twee callsigns nodig hebben
…..Wie heeft een origineel idee ? Gerelateerd aan namen uit de luchtvaart, of ……?
…..We nog maar tot 4 januari onze oplossing van de puzzel kunnen insturen?
…..Ik pas twee oplossingen heb gekregen?
…..ik er minstens 28 verwacht?
…..We afscheid nemen van Kai?
…..We hem bedanken voor zijn lidmaatschap en dat hij altijd welkom blijft.
…..Ik de laatste jaarvergadering met plezier heb ondergaan?
…..dit de kortste vergadering was in heel mijn carrière als secretaris?
…..Er nog vele van deze lengte mogen volgen
…..John M nadat hij een VR bril had aangeschaft pardoes van zijn stoel viel?
…..Hij echt lyrisch is over het resultaat?
…..Er op onze koelkast een slot is komen te zitten?
…..dit gebeurd is omdat ‘onverlaten” onze drankjes hadden genuttigd zonder te
betalen.

….. dit al weer het einde van deze brief is dus wens ik jullie een goed en gezond
2021
Met groet
Henk Blösser
Secretariaat FAA/Beek

