
 

 

 

 

 

 

Ook   

Collega Captains, 

De maand april is ook voorbij. Dit was toch een aparte maand. Deze maand is heel anders 

verlopen dan wij hadden verwacht. Ook in de virtuele vliegwereld zie je hierboven een 

aanpassing voor de piloten.  

Zo heeft iemand van de club bij zichzelf een ander talent ontdekt namelijk meubelmaker.  

 

Hartstikke mooi gedaan en robuust. Alleen heeft John M mij nadrukkelijk verteld dat dit maar 

eenmalig is, dus geen bestellingen.  

Ook deze keer is het blad aangevuld met een stukjes van onze collega Anton en tekeningen van 

Martin, verder stukjes van Jan.J, Renee E, en een paar leuke links m.b.t. SID en STAR, welke 

heel interessant zijn. 

mei 2020 



Als groep hebben wij op de 11e april een groepsvlucht gemaakt om uiteindelijk het woord 

THANKS op het ivao scherm te krijgen. Dit voor alle mensen die zich uit de naad werken om 

alles draaiende en gezond te houden, hetgeen alleen maar mijn diepste respect op roept. 

Hieronder een kleine impressie. 

  

 

 

 

 

 

 

Op weg naar Ameland voor de T             Uiteindelijk wordt het dan de T en H 

 

                     

Hier is de K klaar      en als laatste de S 

 

Het was een lange vlucht maar het was een uitdaging en leuk om te doen. Loek S heeft het een 

beetje samen gebracht in het onderstaande plaatje waarvoor dank aan Loek. 

 

 

 



POSCON 

 

 

 

Een paar jaar geleden werd de start aangekondigd van een nieuw netwerk voor online vliegen: 

POSCON, ofwel Positive Control Network. 

Vanaf 1 april zijn ze gestart met het toelaten van de eerste piloten op hun netwerk in het kader 

van een bèta test. De uitnodigingen zijn op invite-only basis. Misschien dat één van onze 

leden, voor zo ver je je hebt aangemeld bij POSCON (poscon.net) een uitnodiging ontvangt? 

Dat horen we dan erg graag, want we zijn zeer benieuwd of dit netwerk zijn grote beloften 

gaat waarmaken. 

  

Wat beloven ze allemaal? 

-          Gratis lidmaatschap 

-          Geschikt voor duizenden gelijktijdige verbindingen (zoals we merken bij IVAO 

de laatste drukke weken: dat kan best een probleem zijn) 

-          Update van de info uit het netwerk gebeurt 15 keer per seconde, garantie voor 

een soepele waarneming van collega piloten 

-          HF en VHF radio worden accuraat gesimuleerd, met bijbehorende 

eigenaardigheden 

-          Training van controllers en piloten is voorzien 

-          De Pilot Client is een webapplicatie, je kunt dus al “sandbaggend” weglopen 

van je sim als je toch in één ruk van Honolulu naar Londen wil vliegen 

-          De servers hebben rechtstreeks toegang tot de FAA-servers (helaas, bedoeld is 

hier onze naamgenoot in de USA); daar halen ze ATIS, NOTAMS e.d. vandaan.  

-          Shared cockpit of Controllen: dat kan eenvoudig met hun software, gewoon 

vanaf thuis met z’n tweeën een radarpost of cockpit bemannen zou een koud kunstje 

zijn.  

-           Ghost Mode” beschikbaar: je kunt vliegen en alle anderen zien en horen, maar     

zelf onzichtbaar en onhoorbaar zijn. Leuke feature om te oefenen. 

  

Zwakke punten zijn mogelijk: 

-          ze focussen zo ver nu te zien is, op de Verenigde Staten en minder op Europa.  

-          Een van de pijlers waarop wordt gebouwd is competitie: lijstjes met de beste 

piloot, de meeste uren, enz. staan erg centraal in hun presentatie. Is niet ieders eerste 

voorkeur waarschijnlijk. 

-          In tegenstelling tot hun oorspronkelijke claim praten ze nu niet meer over 

intelligent AI-verkeer. Dat hield in dat als er weinig vliegtuigen onderweg zijn, de 

leemtes worden opgevuld door AI-vliegtuigen die de instructies van eventueel 

aanwezige menselijke controllers gewoon opvolgen, alsof er een piloot aan boord zou 

zijn. Dat zou pas een revolutionaire feature zijn, want dat trekt meer controllers aan 

die weer meer piloten aantrekken die weer…. 

  

Zeer benieuwd hoe dit verder gaat. 

Met dank aan Jan J. 

 

In de afgelopen tijd zijn er een aantal groepsvluchten geweest, waarbij het mij opviel dat het 

eigenlijk een vast groepje is die dit doet onder de leiding van meestal Ben, die ook zeer 

enthousiast is. Hij heeft de afgelopen weken een Andes tour verzorgd, welke ik heb 

meegevlogen en dat was zeer goed bevallen. Iedereen die zin heeft kan meevliegen en het is 



best gezellig zonder daarbij de regels uit het oog te verliezen. Via Teamspeak hoor je zo nog 

eens wat van je collega piloten. 

Ook hier weer een korte impressie en ik hoop dat er meerdere leden zullen gaan deelnemen  

aan deze vluchten. Je kunt er alleen maar van leren. 

 

 

           
 

Daar gaan ze dan      geland op SCCI 

    

 

         
 

Boven het Andes gebergte    Tussen de wolken door in de Andes  

 

Zo kan het gebeuren dat je op straat op weg naar de winkel iemand tegenkomt zoals een van 

onze leden meemaakte.  

 

En zo heeft Anton de Andesvlucht ervaren: 

 

REISBUREAU JANSSEN 

Ploft regelmatig in mijn inbox. Een uitnodiging van reisbureau Janssen uit Valkenburg. Bij 

het gemene publiek vrij onbekend. Richt zich op een exclusieve doelgroep. Mensen die het 

zich kunnen veroorloven een eigen vliegtuig te bezitten, vaak verenigd in een al even 

exclusieve vereniging. Van het laatste is de Flying Armchair Association, aan de rand van 

onze meest zuidelijke airport, een voorbeeld. Een club waarvan eenieder, zonder aanzien des 

persoons, lid kan worden. Dat bij de toelating een zichzelf reinigende werking optreedt had ik 

eigenlijk al kunnen weten toen ik voor het eerst de clubparking op reed. Uitsluitend voitures 

uit de duurdere prijsklasse. De ontvangst was niettemin hartelijk. Dat mijn Cessna niet bij 

vraag 9 op de aanmeldingslijst (kruis merk/type aan van het vliegtuig in uw bezit) stond was 

geen probleem. Deze werd er gewoon bijgezet. De omgang in de club is niet anders dan de 



eerdere ontvangst. Dat ik er eigenlijk niet helemaal bij hoor merk ik alleen maar subtiel en 

quasi spottend. 

Terug naar het reisbureau. Geen schamele vluchtjes vv naar Terschelling maar gedegen all-in 

vluchten in Zuid-Amerika, kennelijk een specialiteit van Janssen bv. Ik noemde het in de 

aanvang van dit stukje een uitnodiging, maar voor mij is het bijna een bevel. Aangezet met 

kapitale drukletters. Dus was ik er maandagavond bij in het Argentijnse Malarque. Moest mij 

even laten welgevallen dat de grote jongens demonstratief om mij heen gingen staan. Het 

voorstel even later was éénstemmig. Ga jij maar als eerste airborne, dan komen we ongeveer 

op dezelfde tijd aan op Carier Sur International Airport. 

Op 11.000 feet, nog vóór de hoogste Andes piek van onze tocht, waren ze me al voorbij. Heb 

dat nauwelijks gemerkt. Als je gespannen afwacht of jouw Skyhawk wel heeft begrepen dat je 

er overheen moet en niet er tegenaan en je de mixture theorie in de praktijk brengt om de 

amper 50 knts. Nog wat op te krikken is er voor jouw reisgenoten even geen aandacht. 

Toen ik uiteindelijk in Concepcion aan de Chileense kust on blocks ging was het al donker. 

Twee reisgenoten stonden me nog op te wachten. De anderen zaten gedoucht en wel al achter 

een Chileens biertje in hotel Diego de Almagro Lomas Verdes. Ik noem geen namen. Meer 

dan een rafelig randje aan onze vriendschap wil ik het niet noemen. Overigens, een pluim 

voor het reisbureau. Prima hotel, uiteraard uit het betere segment, geheel in overeenstemming 

met het FAA-niveau zoals verwoord in de eerste alinea. 

Anton. 

(Leuk initiatief van Ben, altijd gezellig. Een fijne manier om in deze moeilijke tijd bij onze 

FAA betrokken te blijven) 

 

Microsoft had zijn systeemeisen voor de nieuwe MSFS kenbaar gemaakt. Zie onze resultaten. 

 

 
 

                             1x A            2x B            4x C            5x D            0x E 

 



Ongeveer een derde van de leden heeft gereageerd. Wij scoren niet zo slecht. 

Dat ziet er niet gek uit Toch? 

 

 

Onderwerp: Dat zal wel een dure opleiding zijn?  
 
Op weg naar de supermarkt zag ik iemand die ik vaag kende, op mij af komen.  

Hallo, dat is lang geleden, hoe gaat het met je Klaas, vroeg hij 

 

Prima hoor, ondertussen diepgravend in mijn geheugen. Hij kwam me bekend voor, maar ik 

kon er nog geen naam op plakken. 

Nadat hij zijn halve doopceel had gelicht en, mij iets te nadrukkelijk, liet weten dat hij 

niet, als gepensioneerde, in het beruchte zwarte gat was gevallen, vroeg hij mij 

uiteindelijk waar ik me zoal mee bezig hield. 

Ik heb een aantal leuke hobby’s.  

Ik ben lid van een fietsclubje. We maken vaak toertochtjes en ik ben lid van een vliegclub. 

Met name dat laatste wekte zijn interesse. 

Ben jij piloot? Dat heb ik nooit geweten. 

Ik wist inmiddels dat zijn naam Jan was en dat hij een (verre) neef van mij was. 

Zonder mijn antwoord af te wachten, zei hij : Dat zal wel een dure opleiding zijn? 

Nou, valt wel mee, je moet er in ieder geval wel veel tijd in steken. Ik liet hem maar even in 

de waan. 

Vlieg je vaak? 

Zo veel mogelijk. Een keer per week in Beek en daarnaast zo veel mogelijk van uit huis. 

Daar begreep hij niets van.  

Ik ben lid van een vliegclub. De FAA, Flying Armchair Association. Het kwartje viel nog 

niet. 

Wij vliegen niet echt, maar vanachter de computer.  

Oh, jullie spelen een spelletje. Enige teleurstelling kon hij niet onderdrukken. Maar op 

de computer dat is toch voor de jeugd. 

Wij noemen het geen spelletje maar simulatie.  

We proberen het vliegen zo realistisch mogelijk na te bootsen. 

Met de huidige technische mogelijkheden kom je een heel eind. Het ongeloof spatte er vanaf. 

Hij kon er zich weinig bij voorstellen.  

Hij liet wel duidelijk blijken dat er wel meer van wilde weten. 

Ik moest naar huis.  

Als hij echt belangstelling heeft dacht ik, dan kan hij het beste eens komen kijken in Beek 

Kom anders maar eens kijken op de club.  

Ja dat lijkt me best interessant, maar is dat niet erg technisch?  

Valt wel mee. Ik heb hem het mailadres van onze secretaris gegeven. 



Dus Henk als je binnenkort een mailtje krijgt van mijn neef Jan, dan weet je waar dit vandaan 

komt. 

Misschien hebben we er weer een lid bij. 

Groet 

Klaas 

 

Even een berichtje vers van de pers: 

Een bericht van het NL2000 Team 

Hoewel het nog niet op de site staat aangekondigd , zal in de loop van vandaag de update 

release 5.03 van NL2000 worden uitgebracht : 

 

Release NL2000 5.03 

 

In deze moeilijke tijden brengt het NL2000 team een update uit met uitbreidingen en 

verbeteringen van onze scenery voor Prepar3Dv4.5 . 

 

Het betreft het nieuwe project “Moving Objects”, waarmee rijdende treinen, varende schepen 

en bewegende dieren op het Safaripark de Beekse bergen onze scenery extra verlevendigen. 

In onze aangepaste handleiding staat hier meer over. Het is wel een eerste versie, dus nog niet 

volmaakt. 

 

Er is een compleet geüpdatet versie van Eelde (EHGG), met nieuwe overdekte looppaden 

voor de passagiers en met zonnepanelen. Ook zijn er meer mensen en is er een uitbreiding van 

de Cirrus hangar. Voor Lelystad (EHLE) is er een update met de verlengde baan, nieuwe 

grondtextures, nieuwe terminal, met platform aan de noordzijde, en een hogere toren. Verder 

is er een aangepaste versie voor EHAM, vanwege een hoogtecorrectie en een nieuwe heliport 

aan de Pistoolhaven en een verbeterde versie van de provincie Groningen. 

 

Dus er zijn nieuwe packages voor: Moving Objects, EHGG, EHAM, EHLE, NL2000 library, 

Groningen en NL2000 3D . Voor de installatie is wel de nieuwe installer v4.0.104 nodig. Een 

installatie in Prepar3D v5 is met de nieuwe installer ook mogelijk. Wij hebben echter nog niet 

kunnen vaststellen of alle NL-2000 onderdelen zullen functioneren in v5. 

 

Happy Flying 

 

Joop 

 

NL2000team 

Zoals iedereen weet heeft Jan de IFR-cursus al klaar. In aansluiting hierop zijn hier nog 2 

aardige tutorials van Navigraph over SIDS en STARS. Zeker interessant voor de IFR-

cursisten, maar eigenlijk voor iedereen. Wel in het Engels: 



 

SID 

tutorial<https://navigraph.com/redirect.ashx?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fw

atch%3Fv%3DU7e-

FQs40Jc&utm_source=newsletter&utm_medium=link_youtube_SID_tutorial_link&utm_cam

paign=2005> 

 STAR 

tutorial<https://navigraph.com/redirect.ashx?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fw

atch%3Fv%3DIlzcyBp_M7c&utm_source=newsletter&utm_medium=link_youtube_STAR_t

utorial_link&utm_campaign=2005> 

 

Veel plezier.  

Renee E. heeft nog een stukje op het nippertje ingestuurd 

    Little Nav Map en Kick-ém-Jenny? 

Little Nav Map (LNM) is voor het maken van een vliegplan, althans voor mij, een handig 

hulpmiddel. Tijdens een vlucht die startte vanaf Granada zag ik een klein driehoekje. Afb.1.  

Nou kun je heel gemakkelijk inzoomen in LNM en er stond geschreven Kick-ém-Jenny? 

Klinkt toch als een heavy rockband. Afb. 2  

Oplossing via Google gevonden. Het bleek een actieve onderzeese vulkaan te zijn op de 

bodem van de Caribische Zee. Was natuurlijk ook nieuwsgierig of de scenery van Plane dit 

weergeeft.  

Met de Baron King Air C90 dan ook een bezoekje gebracht aan deze vulkaan. Afb. 3.  

Niet bijzonder spectaculair geef ik toe. Misschien in Prepar3D? Mocht dit zo zijn dan ben ik 

hier wel nieuwsgierig naar.  

Groet Rene 
 

                                      

Er zullen deze maand diverse groepsvluchten op een aantal dagen in de week worden 

uitgevoerd en wordt meestal gecommuniceerd via de Flying Dutchmen app. 

Mocht er nieuws zijn met betrekking tot het langzaam oppakken van de clubactiviteiten dan 

zal de staf dit direct melden. 

 

 

 



1. What is the effect of the wing spoilers on top of the wing? 

A. Dumping drag to reduce the aircrafts vertical speed. 

B. Dumping lift to increase the aircrafts vertical speed. 

C. Reducing the aircraft forward speed. 

 

2. If an aircraft has a positive static stability, this means? 

A. that after a disturbance the aircraft tends to return to the original attitude 

B. that the aircraft will be stable after a strong crosswind 

C. that weight should be balanced in a positive way 

 

3. In a jet engine, the gas turbine blades are not fixed rigidly in position when the engine is 

stationary, but take up a rigid position when the engine is running due to: 

A. thermal expansion 

B. the resultant of aerodynamic and centrifugal forces 

C. both answers are correct 

 

4. What does SELCAL mean? 

A. A system permitting selective calling of individual aircraft 

B. A system which permits calling all company aircraft at the same time 

C. this old system is not used anymore 

 

5. Amsterdam Radar reports: KLM1234, identified to you. This means that? 

A. He/she can see your aircraft on the radar screen 

B. Same as A, but also the correct callsign is visible 

C. Same as B, but also the flightplan is received 

 

6. The standard flight position of the mode selector on the IRS or ADIRU is 

A. ATT. 

B. NAV. 

C. ALIGN. 

 

7. Taxiway 'A' at EHAM (Schiphol) is normally used for …….. directions: 

A. clockwise 

B. counter-clockwise 

C. any 

 

8. A STAR is a combination of ...... 



A. VOR's, NDB's and intersections. 

B. Only intersections (waypoints). 

C. Only VOR's and intersections. 

 

9. During a late evening flight you see a green light on the left and red light on the right in front of 

you. In what direction is the other airplane flying in relation to your position? 

A. Away from you. 

B. The other airplane is making a LH turn. 

C. You are flying towards the other. 

 

10. What is the reason to have a holding in a flightplan? 

A. To give you time to collect the necessary information for the approach and landing. 

B. It's another way of dumping fuel in case of problems.  

C. To regulate the amount of traffic for ATC (flow control) arriving at a busy airport. 

 

 

 

W E    W I N   W H E N   W E   W O R K   W I L L I N G L Y 

 

Vreemde hobby? Normaliter proberen we zoveel als mogelijk is “de echte luchtvaart” te 

imiteren maar momenteel doe we vrijwel het tegenovergestelde. Flightradar geeft een 

ongewoon rustig beeld terwijl Webeye de indruk wekt dat de complete simwereld uit de 

winterslaap is gekomen. Een groot deel van de luchtvloot staat ingepakt, vaak in oorden met 

een droog klimaat, te wachten op betere tijden. Start- en landingsbanen zijn omgetoverd tot 

parkeerplaatsen. Piloten, zo kortgeleden nog met een rooskleurige toekomst vóór zich, vrezen 

voor hun baan. En wij? We vliegen dat het een lieve lust is, onbekommerd, ons niets 

aantrekkend van geblokkeerde runways, gesloten velden enz. 



Dat deze inleiding wel een erg simpele voorstelling van zaken is zal toch iedereen duidelijk 

zijn? Vanzelfsprekend gaat de malaise in de luchtvaart ons als liefhebbers ter harte en houdt 

de corona crisis ons allemaal in de houdgreep. De loodzware realiteit met een ongewisse 

afloop, de dagelijkse berichten van hoop en vrees, het raakt ons allemaal. Daarbij is onze 

hobby een welkome uitlaatklep met af en toe groepsvluchten, waarnaast er ook anderszins 

regelmatig onderlinge kontakten zijn. 

“Samen zij we sterk” is een slogan die we dagelijks in allerlei vormen kunnen lezen en horen. 

Soms wordt daarbij een relatie gelegd met de situatie tijdens WWII, misschien ook wel omdat 

die periode juist 75 jaar achter ons ligt. Hoewel toen nog jong heb ik ook die tijd meegemaakt. 

Met het leggen van een relatie heb ik wat moeite. De vijand van toen was van vlees en bloed, 

gemeen maar ook voorspelbaar. Covid-19 is van een andere orde. Geniepig, onzichtbaar en 

nog niet doeltreffend te bestrijden 

En toch ga ik even terug naar WWII, naar een eenvoudig Canadees muntje, een nickel. Niet 

alleen om de V van Victory maar vooral ook om de tekst op de rand . Je hebt er bijna een 

vergrootglas bij nodig maar geloof me, er staat in morsetekens WE WIN WHEN WE WORK 

WILLINGLY. Samen met de V en vrij vertaald volledig van toepassing op onze huidige 

situatie. Virtueel stuur ik daarom dit muntje naar alle dertig leden van onze FAA. 

Stay safe, blijf gezond, Anton. 

 

                         

 

 

En dan nog een bijdrage van Renee E. 

Simmen Zorg en Hoop gaat dat samen? 

Vlucht 38 van de IVAO Worldtour. Oiapoque Airport SBOI (Brazilië) naar Zorg en Hoop 

SMZO (Suriname Paramaribo). Ongeveer 270 Nm. Deze vlucht maakte ik met de DHC6 

Otter. Na de landing op dit vliegveld en het taxiën naar de hangar (moest een kleine 

onderhoudsbeurt) viel mij op dat er wel erg veel Otters geparkeerd stonden in de scenery van 

Plane? Vliegveld Zorg en Hoop? (Een heel korte samenvatting, bron Wikipedia). 

In 1952 werd een vergunning gegeven voor commerciële vrachtvluchten in Suriname. Met 

Callsign PZ-NAC was het eerste vliegtuig een Piper PA-18 Cub dat officieel in het 



Surinaamse luchtvaartregister werd ingevoerd. Een terrein, genaamd Zorg en Hoop, in 

Paramaribo werd gekozen voor uitbreiding. Er kwam een startbaan en in 1952 een Stinson 

Relian met Callsign PZ-TAA. In 1955 werd de SLM opgericht. (Surinaamse 

Luchtvaartmaatschappij). En al snel werd het mij duidelijk waarom er nu nog zoveel Twin 

Otters staan. De Twin Otters DHC 6, al meer dan 35 jaar, werkpaarden voor binnenlandse 

vluchtoperaties. Op Zorg en Hoop zijn verschillende luchtvaartmaatschappijen gevestigd. Ook 

de luchtmachtbasis van het Nationale Leger. Een minder fraaie kant van deze basis is dat er 

tijdens de Binnenlandse Oorlog in de jaren 80 toestellen vertrokken die dood en verderf 

zaaiden. Zorg en Hoop een vliegveld met een geschiedenis.  

De lockdown geeft begrijpelijke beperkingen. Gelukkig kunnen we online vluchten 

organiseren en met elkaar communiceren via Teamspeak. En ja onze hobby simmen biedt de 

kans om de Zorg over het Coronavirus te laten wat het is en Hoop op betere tijden. 

Groet Rene 

En dan de goede antwoorden van de vragen:  

1 B; 2 A; 3 B; 4 A; 5 C; 6 B; 7 A; 8 A; 9 C; 10 C. 

 

Wist U dat………………

......Joost de Thanks vlucht had uitgezet? 

…..hij de hele vlucht zelf had willen vliegen op Ivao? 

…..Henk B. in de vooravond twee legs had gevlogen? 

…..hij over de T en de H 1uur en 45 minuten heeft gevlogen? 

…..hij vloog met de BB58 en een snelheid had van ongeveer 195 knts? 

…..de afstand van deze twee legs 322 nm was? 

…..de hele afstand van alle letters een 954 nm zouden zijn? 

…..dit met de Beech ongeveer 4 uur en 45 minuten in beslag zou nemen? 

…..als je dit met de cessna zou doen er minstens 6 uur gevlogen zou worden? 

…..ons jubileumfeest helaas geen doorgang kan vinden? 

…..een aantal leden hun mening hebben gegeven? 

…..de staf blij was met deze input? 

…..John M zich nu aan het beraden is? 

…..wij denken dat hij misschien ook nog een tafel gaat maken? 

…..hij toch liever blijft vliegen. 

…..Jan J. na een skype stafvergadering even in de computer van Henk B. is gekropen? 

…..het erg klein was in de PC 



…..hij het toch voor elkaar heeft gekregen om zaken te regelen? 

…..Henk B. nu ook weer kan praten door de mic? 

…..het een vreemde gewaarwording is als je de cursor ziet bewegen? 

…..je muis niet beweegt maar op je scherm wel? 

.....ik in herhaling val met de volgende zinnen? 

…..ik met smart wacht op kopij voor de volgende nieuwsbrief.  

…..alles kan gebruiken. Dus………..insturen maar. 

Met groet: 

Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 


