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Beste Simmers, 

Eerst even een jubilaris in het zonnetje zetten. Op 7 juni is onze Wim de Bruyn namelijk 20 jaar lid 

van de FAA. De kosten voor een lidmaatschap bedroegen in die tijd meer dan hetgeen wat wij nu 
betalen. Onze Wim was namelijk 240 gulden per jaar kwijt. Omgerekend was dit 108,91 Euro. Wij zijn 

een stuk goedkoper uit zeker als je let op onze accommodatie en instrumentarium. 

Wim van harte proficiat en kijk nog maar eens naar je inschrijving. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook mei is al weer voorbij en langzaamaan gloort er aan de horizon een heropening van ons 

clublokaal. Ik denk dat iedereen er met verlangen naar uit ziet om weer eens even gezellig samen te 

kunnen vliegen maar vooral te kunnen kletsen.  Hoe wij ons in de toekomst moeten gaan begroeten?? 

Hier volgen enkele ‘manieren’ om elkaar in het FAA clublokaal in de toekomst te begroeten. Jullie 
mogen de voorkeur doorgeven aan de staf van de FAA. 

 

 

Begroeten met een boks 

Begroeten met een elleboog 

Begroeten met de voet 

Begroeten met High five 

Begroeten met een buiging 

Begroeten met de voorhoofden tegen elkaar 

Begroeten met de neuzen tegen elkaar 

Begroeten met omhelzing 

Begroeten met speciale hand-shake 

Begroeten met Chinese groet 

Begroeten met zwaaien 

Begroeten met knikken 

 

 

 

 

Maar eerst even een bericht van onze voorzitter betreffende deze nieuwsbrief. 



 

De Flying Armchair Affairs: een oproep! 

Onze secretaris klaagt steeds heviger over een gebrek aan kopij voor de Flying Armchair Affairs. Nu 

zou het kunnen dat hij van nature wat klagerig is ingesteld, maar zo kennen we hem niet. Zelfs gaan 
er al stemmen op om maar te stoppen met maandelijkse nieuwsbrieven en telkens te wachten tot er 

voldoende “stof” is, maar dat hebben jullie – onze leden – nu juist afgezworen toen we de Nieuwsbrief 

nieuwe stijl in 2019 gestart zijn. 

Nu de belangrijkste en makkelijkste communicatie binnen onze club, namelijk het informele gesprek 

tijdens onze bijeenkomsten, is weggevallen resteren ons slechts “communicatie op afstand”- 

middelen. 

Hoe zouden we die willen inzetten? 

 

- Mail: we gebruiken de mail in onze club voor het verspreiden van schriftelijke info onder de 
leden: mededelingen, vliegplannen voor groepsvluchten, de nieuwsbrief, stukjes van b.v. Anton 
e.d. Voordeel van de mail: alle leden kijken wel minstens een paar keer per week in hun 
maibox, dus je bereikt iedereen in principe snel. Mail leent zich minder voor korte interacties: 
een reactie geven is al snel niet meer interessant voor alle lezers maar enkel voor de 
“reageerder” en de zender van de mail. 

- Discord: inmiddels alom gewaardeerd voor video- en spraak-communicatie tijdens 
groepsvluchten en bij gelegenheden zoals de D-Day en de corona-ledenvergadering.  
Discord-chat, inclusief plaatjes,  leent zich prima voor korte interactie, waarbij je een soort 

“forum”-idee krijgt. Onze leden – jullie dus - kijken niet vaak genoeg op Discord om dit 

bruikbaar te maken als vervanger voor mail; met het forum wat we ooit hadden zijn we ook na 

een jaar of zo gestopt wegens onvoldoende gebruik.  

- Website: bedoeld voor externe werving, maar zeker ook voor intern gebruik als naslagplek. 
Wordt voor dat laatste vrijwel niet gebruikt op dit moment. Is overigens van alle genoemde 
communicatiemiddelen het enige dat de club geld kost… 

- Spreekuur: een open spreekuur vergt veel tijd, hoewel met name Joost hier best in wil 
investeren. Wat vinden jullie??? 
Positief ervaren hebben we afgelopen tijd het spreekuur op afroep/afspraak: via Discord en 

Teamviewer hebben we met een aantal leden VFR- en IFR-kennis door kunnen nemen, kunnen 
oefenen en diverse computerproblemen kunnen oplossen. Buiten corona deden we dat ook al, 

maar dan vooral aan huis. Een afspraak daarvoor was ook eenvoudiger te maken tijdens een 

clubbijeenkomst dan nu via de mail of telefoon 

- Telefoon: bij uitstek het middel voor de korte één op één communicatie. Voordeel: snel en 
laagdrempelig, nadeel: alleen mondeling, geen “forum”-idee mogelijk. 

- Skype: gebruiken we niet meer. 
- Teamspeak: gebruiken we niet meer 
- JoinFS: prima om het “samen vliegen” te beleven. 

 

Bij de communicatie-op-afstand heeft éénrichtingverkeer de overhand. Wij willen als staf vooralsnog 

inzetten op versterking van de positie van de FA Affairs, ook al omdat dat de afspraak is die we hebben 

gemaakt. Als dat onvoldoende slaagt, zullen we op de ledenvergadering een ander voorstel doen. 

 

Daarom: draag bij aan de nieuwsbrief waar je maar kunt, hij is van en voor maar ook door ons allemaal. 

We verwachten natuurlijk niet dat iedereen gelijk aan het schrijven slaat (alhoewel…;-)), maar als je 

iets hebt wat je aan de leden wil laten zien of wil vertellen of uitleggen: neem contact op met Henk, die 
helpt je graag om er een verhaal voor de Flying Armchair Affairs van te maken. 



Wees omgekeerd niet verbaasd als Henk contact met jou opneemt en onder het motto “een goed 

gesprek met….” alles wil weten over je passie voor de luchtvaart en andere aan onze clubwereld 

gerelateerde onderwerpen. En: bel of mail Joost of mij als je hulp wil met je PC en/of vliegkunde. Wij 

helpen je graag! 

Tot slot: laat Henk weten wat je graag in de Nieuwsbrief toegevoegd zou willen zien: sim-nieuws,  

luchtvaartincidenten (beide onderwerpen hebben we nu al eens voorzichtig geprobeerd), vliegweetjes, 

persoonlijke info van de leden??? 

Graag feedback aan Henk! 

 

--Jan  

 

 

 
 



                                               V   R  E  E  M  D   G  A  A  N 

 

INTRO: Dit verslag lag reeds klaar voor publicatie toen ik op 23-5 een vluchtverslag van onze 

voorzitter onder ogen kreeg met daarin een primeur. Ben en zijn liefde zijn uit elkaar. Een betere 

accentuering van mijn artikel had ik niet kunnen krijgen. 

                                                               -------------- 

 In de wereld van de luchtvaart is de soms losse moraal van vliegtuigbemanningen al vaak 

beschreven, óók door insiders.  Siem Nieuwenhuijse, carrière gemaakt bij onze blauwe trots, heeft 

het in zijn bijna- biografie  “Piloot” met als ondertitel “De naakte waarheid, gedurfde verhalen uit de 

cockpit”  wellicht een beetje aangedikt, maar toch….. Ik heb lang geaarzeld om er over te beginnen 

maar trek hier toch de stoute schoenen aan. 

Oók bij onze ogenschijnlijk zo nette FAA crew  is de moraal tanend.  Ongemerkt is het begrip 

vreemdgaan binnengeslopen. Zijn er leden die een vaste partner soms verruilen voor een slippertje, 

voor een  one night stand. Om het nog erger te maken, van onze bijna dertig leden heb ik het grootste 

gedeelte nauwelijks gezien, laat staan gesproken. Ik baseer mijn onthulling dan ook op het 

overzichtelijke groepje waarmee ik wel eens groepsvluchten heb gemaakt maar vrees ook bij de 
anderen voor het ergste. Ga er maar even goed voor zitten. Jullie, die niet van een roddel houden en 

bladen als Story en Party alleen maar lezen als  je bij de kapper even moet wachten en er daar geen 

andere lectuur voorhanden is. 

Nee, namen ga ik hier niet noemen. Ik neem als voorbeeld piloot X.  Hij is , als ik de verhalen mag 

geloven , werkelijk verslingerd  aan zijn lieftallige Bonanza. Maar die , als het zo uitkomt,  haar 

ongegeneerd even aan de kant zet om  met  Skyhawkje aan te pappen. Of een willekeurige andere die 

beschikbaar en bereid is. En zoiets gaat voor mij een beetje in de richting van Jeroen Pauw 

(doordenkertje). Mijn niveau verzet zich daartegen. Ik was, ben en blijf trouw aan één en dezelfde. 

Toch wil ik onze X hier een beetje ontzien. 2020 heeft heel wat “dames” in de etalage gezet en als het 

vlees  zwak is….  Dan heb ik het nog niet eens over de “speeltjes” die we er bij kunnen krijgen. Bij zo’n 

aanbod verbleekt zelfs de sponsor van FC Emmen. (nóg een doordenker)  

Ik ben een eenvoudige recht toe-recht aan vlieger, alles het liefst zo basic mogelijk. Niet roomser 

dan de Paus ben ik toch maar eens in die speeltjes gaan grasduinen. Wat een spannende exercitie 

moest worden ontaardde al gauw in een doolhof en zag ik door de bomen het bos niet meer. Even 

terzijde;  Collegae piloten van de koude grond zullen dit laatste wel herkennen. Voor een 
groepsvlucht is  in Verweggistan een grasveldje in the middle of nowhere voor een tussenlanding 

uitgezocht. Je kunt het niet vinden en doorploegt een stukje kostbaar regenwoud. Mij overkwam dit 

vaker en schuldbewust heb ik de laatste keer op een partij gestemd die de bescherming van de flora, 

zoals in het  land van  Jair Bolsonaro,  hoog in het vaandel heeft staan. 

Terug naar de speeltjes, in het bijzonder naar de sensitivity van onze basis instrumenten. Van 0 tot 

100 %.  Zal afhangen van instrument, skill  van de piloot, maar toch ook van het liefje van dàt 

moment? Vrijen met een Cessna is, vermoed ik,  toch niet hetzelfde als met een Boeing?  Gaan we  

met een andere  vlam ook de speeltjes aanpassen?  Op internet ben ik al heel wat instellingen tegen 

gekomen, van een geringe afwijking tot wel 70%. 



Zelf kom ik er niet goed uit. Het percentage bij  mijn Yoke al eens fors gewijzigd maar ik ervaar geen 

verschil. Misschien komt mijn onkunde hier wel heel zichtbaar boven drijven maar dat durf ik wel 

aan. Ben er alle jaren bij de  één April grappen van Joost  met boter en suiker  ingetuind en heb 

daardoor een dikke huid gekregen. Er over schrijven is trouwens lastiger dan er over praten maar zo 

lang als onze eigen Yab Yum in Beek (beloofd, zal dit nóóit meer zeggen) nog gesloten is moet het 

wel op deze manier. 

Anton. 

 

Beste Simmers, dit is het laatste weerweetje van Ben. Zo ongeveer alle weerweetjes heeft hij de 
afgelopen tijd de revue laten passeren. Ben namens de staf en alle leden hartstikke bedankt voor je 
inzet. 

 

 Wist je dat de temperatuur van bliksem 30.000 graden Celsius kan zijn? 
 
De temperatuur van bliksem kan soms enorm oplopen. Soms wordt het wel 30.000 graden Celsius. 
Ter vergelijking: de temperatuur van de zon is zo'n 7000 graden Celsius! De temperatuur van bliksem 
kan dus wel 4 keer zo hoog zijn als die van de zon. Doordat bliksem maar heel kort duurt, vindt die 
opwarming in een hele korte tijd plaats. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Door die vlotte 
temperatuurstijging zet de lucht uit. Dat gebeurt sneller dan het geluid, waardoor er een enorme knal 
(donder) ontstaat. 

2) Wist je dat de wind andersom draait op het zuidelijk halfrond? 
 
Op het noordelijk halfrond gebruiken we altijd dezelfde vuistregel: de wind draait tegen de klok in bij 
een lagedrukgebied en met de klok mee bij een hogedrukgebied.  Dit komt door de draaiing van de 
aarde. Dit noemen we ook wel de wet van Buys Ballot. Op het zuidelijk halfrond is dit net andersom! 
Hier gaat de wind bij een lagedrukgebied juist met de klok mee en bij een hogedrukgebied tegen de 
klok in!  

3) Wist je dat de windsnelheid van een tornado hoger kan zijn dan de topsnelheid van een formule 1-
auto? 

De belangrijkste schaal waarin we tornado's onderverdelen heet de schaal van Fujita. In die schaal 
hebben we categorie EF0 tot EF5. Een EF0 tornado heeft windsnelheden tussen de 105 en 137 km/u. 
Hoewel dat al voor schade kan zorgen, valt die sterkte relatief nog mee. EF5 tornado's hebben 
namelijk windsnelheden van meer dan 322 km/u! Zulke snelheden zijn meer iets voor formule 1. De 
hoogste snelheid ooit gereden tijdens een Formule 1 wedstrijd was namelijk 378 km/u. Gelukkig 
komen EF5 tornado's maar zelden voor, want ze kunnen voor een enorm grote ravage zorgen! 

4) Wist je dat 2018 extreem zonnig was? 

We hadden vorig jaar bijna het zonnigste jaar sinds het begin van de metingen. Over alle KNMI-
meetstations zijn gemiddeld 2090 zonuren gemeten. Normaal zijn er per jaar zo'n 1639 uren. 2018 ligt 
daardoor heel dichtbij het record van 2003 (2099 zonuren). Vrijwel alle maanden waren zonniger dan 
normaal. Alleen in januari was het wat somberder dan normaal. 

5) Wist je dat er een plek op aarde is met 140-160 dagen bliksem per jaar? 
 
Er is een plek op aarde waar het enorm vaak bliksemt. Dit is bij het meer van Maracaibo (Venezuela). 
Gemiddeld bliksemt het daar 140 tot 160 dagen per jaar. Dit fenomeen staat ook wel bekend als 



Catatumbobliksem. Het bliksemt daar dan gemiddeld 10 uur per dag. Er zijn meerdere hypotheses 
waarom dat zo is (waaronder de aanwezigheid van Uranium), maar meteorologisch gezien is het ook 
(deels) te verklaren. Het meer is namelijk omringd met bergen. De warme en vochtige lucht van het 
meer botst tegen die bergen aan en dan kan het niets anders meer dan opstijgen en condenseren. 
Hierdoor ontstaan flinke onweersbuien. 

STAPELWOLKEN 

Het is je vast wel opgevallen dat stapelwolken aan de onderkant vrijwel plat zijn terwijl de bovenkant 

opbolt. Dit heeft te maken met het condensatieniveau. 

Hoe ontstaan stapelwolken 

De meest gangbare manier om stapelwolken te laten ontstaan is als de zon het aardoppervlak 
opwarmt. De lucht boven het aardoppervlak wordt warmer en begint op te stijgen.  

In de lucht die opstijgt zit waterdamp, dat is water in de gasvorm en niet met het blote oog zichtbaar. 
Naarmate de lucht opstijgt zal deze gaan afkoelen. Gemiddeld is dat bij droge lucht zo graad per 100 
meter. 

Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Er komt dus een moment dat de 
waterdamp gaat condenseren en er druppeltjes ontstaan. Dit zien wij als een wolk. De hoogte 
waarop de wolk ontstaat is afhankelijk van hoe vochtig de lucht is. 

Vochtige lucht zal eerder condenseren dan droge lucht. De onderkant van de wolk, de wolkenbasis, 
zal dan ook lager hangen dan bij drogere lucht. 

Omdat een luchtsoort met dezelfde eigenschappen over een groot gebied aanwezig is zullen de 
wolken in die luchtsoort op hetzelfde niveau ontstaan. Dit niveau noemen we 
het condensatieniveau of convectief condensatieniveau.  

Opbollen 

Als het convectief condensatieniveau is bereikt blijft de lucht gewoon doorstijgen zolang deze nog 
warmer is dan de omgeving. Vanaf het aardoppervlak wordt ook nog steeds nieuw ‘opgewarmde’ 
lucht aangevoerd die het condensatieniveau bereikt. Deze luchtbellen drukken de reeds 
gecondenseerde lucht (de wolk die is ontstaan) ook naar boven waardoor de stapelwolk zijn 
opbollende structuur krijgt. Natuurlijk zullen de verse luchtbellen ook weer condenseren op 
condensatieniveau. 

Dauwpunt 

Meteorologen kunnen het convectief condensatieniveau makkelijk uitrekenen. Zij weten namelijk wat 
het dauwpunt van de luchtsoort is. Het dauwpunt is de temperatuur die de lucht moet bereiken om 
verzadigd te raken waardoor waterdamp condenseert en vloeibaar wordt. Elke luchtsoort heeft zijn 
eigen dauwpunt. Het dauwpunt is grotendeels afhankelijk van zijn oorsprong. Maritieme lucht heeft 
een hoger dauwpunt dan bijvoorbeeld continentale lucht. 



Wolken met dezelfde bases boven de polder. Ritthem Zeeland. Foto: Adri Joosse 

Hoger condensatieniveau bij warmere lucht Warmere lucht heeft bij een bepaald dauwpunt een 
hoger condensatieniveau dan koelere lucht met hetzelfde dauwpunt. In dagen waarop stapelwolken 

ontstaan zie je vaak dat ze in de ochtend een lagere wolkenbasis hebben dan in de middag als de 
temperatuur verder oploopt. Soms is dat ook te zien bij bijvoorbeeld een westelijke wind in de zomer. 

In het westen hebben de stapelwolken een lagere wolkenbasis dan in het oosten waar het warmer

BN-2 Islander binnenkort op MSFS 



Black Box Simulation heeft bevestigd dat ze binnenkort hun Britten-Norman BN-2 Islander naar 
Microsoft Flight Simulator zullen brengen. De BN-2 Islander is een tweemotorig vliegtuig dat voor 
het eerst werd geïntroduceerd in de jaren 1960 en regelmatig werd gebruikt voor eilandhoppen en 
het verkennen van meer afgelegen gebieden van de wereld. Het Britse vliegtuig is ongelooflijk 
veelzijdig en is al meer dan 50 jaar in productie. 

De Britten-Norman BN-2 Islander is vanaf de grond opgebouwd voor de nieuwe simulator met alle 
nieuwe modellering en systeemdiepte. Hoe gedetailleerd dat zal zijn, is nog niet bekend, maar de 
release schijnt nabij te zijn. Graham van Black Box Simulations deelde via zijn forum een handvol 
teasers met functies zoals PBR-gebruik, geanimeerde deuren en gedetailleerde externe modellering. 

 

 
 



 

Zoals gezegd kan de BN-2 Islander een scala aan terreinen doorkruisen en is geschikt voor vele 
diverse inzetten. Ondanks die achtergrond heeft BBS geen duidelijk uitsluitsel gegeven of dit product 
verschillende varianten of uitrustingsopties zal krijgen. 

Black Box Simulation bevestigde dat de BN-2 Islander eerst in hun eigen winkel en vervolgens op de 
Marketplace zal worden uitgebracht. 

 

 

MSFS Tips 

Add-on linker 

Op MSFS Addons Linker » Microsoft Flight Simulator kun je de MSFS Add-On Linker vinden. Ik raad 

iedere MSFS gebruiker die add-ons wil installeren aan van dit tooltje gebruik te maken. 

Wat kun je er mee? 

Add-ons in MSFS worden “gedropt” in de Community map. Daar staan ze dan allemaal naast mekaar, 

met hun meestal door de maker verzonnen naam en al gauw zie je als gebruiker door de bomen het 

bos niet meer. Ordenen kan niet, want MSFS leest enkel de bestanden die één laag “diep” staan. Dus 

als je netjes wil sorteren in mappen dan loop je gelijk vast. 

De oplossing voor dit probleem is de Add-on linker. Op een willekeurige plek op één van de 

opslagschijven van je PC richt je de plek in waar je je add-ons wil bewaren. Die verdeel je naar eigen 

inzicht via mappen en submappen (zo veel lagen als je zelf maar wil) in een overzichtelijk geheel. Je 

add-ons plaats je niet meer in de community map, maar in je nieuwe zelf gekozen mappenstructuur.  

De Add-on linker zorgt er nu voor dat er actieve linkjes ontstaan tussen alle add-ons in je mappen 

en de Community map. Daar staan dus enkel de actieve linkjes in vanaf nu. Dat maken van die linkjes 

gaat supersimpel door een v-tje te zetten bij de gewenste mappen. Als je slim groepeert, kun je met 

een enkel v-tje alle add-ons of groepen of individuele aan- en uit zetten. Hartstikke handig bij het 

updaten van de sim, want dat is het veiligst zonder add-ons. 



Kijk op YouTube voor filmpjes, o.a. MSFS Addon Overview: MSFS Addons Linker by bad2000 UPDATE 

- YouTube 

Zeer aanbevolen! 

G 3000 

De TBM en de Longitude zijn uitgerust met een Garmin G3000 navigatiesysteem. De basisfuncties 

zitten er in, maar voor serieuze IFR-navigatie ontbreekt nog veel. Daar komt nu verandering in: de 

Working Title MSFS G3000 mod is in versie v0.70 beschikbaar gekomen. 

Wat voegt die toe? 

Het is nog niet zo ver dat je de officiële G3000 documentatie (190-02046-02_a.pdf (garmin.com) 

helemaal kunt volgen, maar je komt er een heel eind mee. Zeker de betekenis en lay-out van de 

schermen en de verschillende knoppen is prima te volgen via de officiële handleiding. 

Voor ons, als beginnende glasliefhebbers, zijn interessante toevoegingen: de optie om Navigraph 

kaarten op het MFD-scherm zichtbaar te maken, de uitgebreide opties voor het maken, invoeren en 

wijzigen van vliegplannen en het kunnen afbeelden van AI-verkeer op de schermen in het vliegtuig 

(AI-verkeer is in ons geval ook IVAO of Vatsim verkeer en JoinFS verkeer). Die laatste optie heb ik 
nog niet getest overigens. 

Hoe krijg je dat aan de praat? 

Onder aan de pagina Release g3000-v0.7.0 · Working-Title-MSFS-Mods/fspackages · GitHub vind je 

een link naar het pakket. 

Voor de huidige versie: https://github.com/Working-Title-MSFS-

Mods/fspackages/releases/download/g3000-v0.7.0/workingtitle-g3000-v0.7.0.zip.  

Pak na downloaden uit en plaats de map “workingtitle-g3000” in je community map (beter natuurlijk: 

in je eigen gemaakte map die je met de Add-on linker met MSFS verbindt). 

Download vervolgens ook de “roaddata”. Die staat op dezelfde pagina onderaan: 

https://github.com/Working-Title-MSFS-Mods/fspackages/releases/download/g3000-

v0.7.0/workingtitle-g3000-roaddata-v0.2.0.zip .  

Na uitpakken plaats je de map “workingtitle-g3000-roaddata” naast de g3000 map. Neemt ongeveer 

1,3 GB op je schijf in.  

De verbeterde G3000 staat nu tot je beschikking. Afhankelijk van de power van je systeem kan het 

opstarten en afsluiten van MSFS volgens de makers (nog) langer duren dan je gewend was. 

Persoonlijk kon ik het niet echt merken, het duurt toch al lang en bij het uitzetten klik ik 

tegenwoordig gewoon op het kruisje: ploep, weg. 

Als je de koppeling met Navigraph wil, zodat je de Navigraph kaarten in je Garmin kunt bekijken, 

moet je het volgende doen: 

1. Ga in je cockpit op de MFD naar Home � Utilities � Database Status 

2. Klik op “Navigraph Charts”. Er verschijnt een pop-up schermpje. 

3. Als het goed is opent automatisch een browser venster, anders moet je handmatig naar de 

URL surfen die in het schermpje vermeld staat. 

4. Vul je Navigraph credentials in en sta toegang toe. 

5. Klik op de “Link Account” knop op het pop-up scherm; je actie wordt bevestigd met “success” 

of “failure”.  

6. Op de Database Status pagina kun je checken of de koppeling gemaakt is. Als daar bij zowel 

“Active” als “Standby” “Available” staat is alles OK. Als er bij “Active” ”None” staat, moet je 

stap 1 t/m 4 opnieuw uitvoeren. Dit kan ook meermalen tijdens een vlucht moeten gebeuren 



heb ik gemerkt. De sim en/of de mod onthouden de data niet, de koppeling moet je telkens 

opnieuw maken. 

De optie om IVAO, Vatsim, JoinFS of ander AI verkeer in je schermen te kunnen zien ga ik komende 

weken testen en kom er desgewenst in een volgende nieuwsbrief op terug. 

Veel plezier al vast met de “uitgeboorde” G3000. Laat even weten wat je er van vindt! 

 

Live Weather 

De live weather functie in MSFS werkt niet vlekkeloos. De meest zekere methode om over live 

weather te beschikken is om de sim te starten met een weather preset. Als je sim dan vliegklaar is, 

kun je via het driehoekje en het wolkje overschakelen naar Live Weather. Dit werkt (ohne Gewähr) 

altijd… 

 

 
Van: Frans Broekhuijsen [mailto:frans@fsweekend.com] 
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 19:28 
Aan: ZZ BROEKHUIJSEN <F.BROEKHUIJSEN@CHELLO.NL> 
Onderwerp: FSweekend 2021 info 
  
Beste Contactpersonen, van de Nederlandse Flightsim Clubs en Flightsim organisaties. 
 
Ik kreeg van enkele contactpersonen al vragen over de doorgang van het FSweekend en een 
eventuele datum. 
Ik heb overleg gehad met de Aviodrome, en het is voor iedereen duidelijk dat er nu nog geen enkele 
beslissing kan worden genomen, of het FSweekend kan plaatsvinden en zo ja op welke manier en 
binnen welke restricties. 
Het is nog een half jaar, en daarin kan er nog heel veel gebeuren en veranderen, omtrent de situatie 
met Covid-19. 
Het is echt nog afwachten hoe en wat de mogelijkheden tegen die tijd zijn. 
Wel heb ik met de Aviodrome een streef datum geprikt, voor als blijkt dat het door zou kunnen! gaan. 
Dat zou dan het eerste weekend van november zijn namelijk op 6 en7 november. 
zodra het zinvol is om aan een eventuele organisatie te gaan beginnen laat ik u dat natuurlijk zo snel 
als mogelijk weten. 
 
Bent u geen contactpersoon meer van uw club of organisatie laat me dat dan even weten? 
En geef mij even de naam en email van de nieuwe contactpersoon? 
Ook graag even een korte reactie op deze email zodat ik weet dat u deze ook daadwerkelijk heeft 
ontvangen. 
 
Heeft u  nog vragen bel    0622417609  of email 
 
Gr, Frans Broekhuijsen 
Organisatie FSweekend 

 



 

1. Filing a flightplan under VFR conditions means .....  
a. your flight will be performed under Visual Flight Rules, which means a combination 

of engine instruments and external references 

b. your flight will be performed under Visual Flight Rules, which means flying with  

external references only and under VMC conditions 

c. that the weather conditions must be good and clouds are allowed during your flight. 

2. To make a turn from heading 210 to 260 the LH aileron moves ....  

a. Up 

b. stays neutral, only the rudder is moved 

c. down. 

3. You're approaching LEBL at FL080 and suddenly you've got an serious engine failure. Which 

squawk code do you need to enter in the transponder control panel? 

a. 7500 

b. 7700 

c. 7600  

4. In relation to the landing gear system: what means the abbreviation Vle? 
a. Extension/retraction speed of the Landing Gear 

b. Maximum aircraft speed when the landing gear is extended (down and locked) 

c. Maximum aircraft speed to extend the landing gear  

5. When is a pilot allowed to use his abbreviated call sign?   

a. After he has been addressed in this manner by the ground station 

b. In dense traffic 

c. When no confusion can occur 

6. Een windsnelheid van 6 m/s komt overeen met een windsnelheid van:  

         a. 36 km/h 

         b. 24,4 km/h 

         c. 21,6 km/h 

         d. 26,4 km/h 

7.      Wie beslist of er gestart kan worden bij kritieke weersomstandigheden?                                                                                                         

     a. KNMI 

     b.  verkeerstoren 

     c. piloot 

8.      Bij welke wolkensoort kun je op buien rekenen? 

    a. stratocumulus 

    b. nimbostratus 

                c. cumulonimbus 

   d. cirrus 

9.     Hoe noem je een lijn die twee punten op de aardbol verbindt? 

  a. meridiaan 

  b. grootcirkel 

  c. evenaar 



  d. parallel 

 

10.  1 milibar luchtdrukverschil komt op geringe hoogte overeen met een hoogteverschil van: 

        a. 8 meter 

        b. 12 meter 

       c. 24 meter 

       d. 32 meter  

 

Estafette  etappe 17 van Daag naar GMFO 

 

Zaterdagmiddag stonden we bij een zwoel westenwindje klaar op de apron van Houari Boumediene 
International bij Algiers. Het viel nog niet mee om elkaar te vinden op de uitgestrekte platforms, 
maar uiteindelijk stonden we met zijn negenen klaar voor vertrek. 
  
Jullie kennen ongetwijfeld de legendarische serie “Fawlty Towers” met John Cleese waarin hij de 
beroemde woorden spreekt: “don’t mention the war” (Don't Mention the War! | Fawlty Towers | BBC 
Comedy Greats - YouTube). Iets soortgelijks geldt voor de VR-bril van John. Niet over beginnen, want 
het eind is gegarandeerd zoek, zo enthousiast is John over zijn HP-bril. Eerlijk gezegd: ik begrijp dat 
niet helemaal, want als je met zijn Discord beeld mee probeert te kijken word je binnen een paar 
tellen zo misselijk als wat van al dat geschommel en gedraai wat dan in beeld komt. En dan ook nog 
dubbel! Maar goed, er zijn leden die veronderstellen dat John het aankoopbedrag bij zijn 
ziektekostenverzekering heeft kunnen declareren (dan vraag je je wel af voor wat voor een soort 
ziekte zo’n schommelbril de remedie zou kunnen zijn?) en er zijn weer anderen die hopen dat de staf 
aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 beslag zal weten te leggen op een aantrekkelijk 
geprijsde partij VR-brillen voor de leden. Is dit jaar met de videokaarten per slot van rekening ook 
gelukt, toch? 
  
Iedereen is vol bewondering voor het fantastische werk wat Math met de scenery van Beek voor 
mekaar heeft gekregen, de MSFS-piloten verheugen zich nu al op het moment waarop de estafette 
eindigen gaat in Beek! 
  
Bij 1 mei denken de meesten aan de Internationale Dag van de Arbeid, maar er bleek nog een 
gedenkwaardige happening aan deze 1 mei gekoppeld te zijn. De beide piloten – ik zal hun naam hier 
niet noemen -  die ons er aan herinnerden dat de eerste zaterdag van mei ook de Internationale Dag 
van het Naakt Tuinieren is verdenk ik er sterk van zelf ook tot de groep zonderlingen te horen die 
deze hobby aanhangen. Ben je al een beetje een vreemde hobbyist met je flightsim-activiteiten, doe 
je er nog eens een flinke schep bovenop met zo’n aparte tuinhobby. Leuk lijkt me dat, rozen snoeien 
in je blootje, of brandnetels weghalen… 
  
We misten Siegfried gisteren die ons normaal op de achtergrond begeleidt bij onze capriolen, maar 
gelukkig was Lambert er weer die plotseling naast je in de cockpit bleek te zijn gaan zitten. Gezellig, 



maar niet leuk als je vervolgens er op gewezen wordt dat het niet zo netjes is om in gezelschap in je 
neus te gaan zitten peuteren. 
  
Spectaculair was de metamorfose van onze Fireman: hij stond te boek als zijnde te vliegen in een 
787 Dreamliner, zei zelf dat hij in een Boeing 737 vloog, maar bleek bij de landing slechts over een 
schamel Baronnetje te beschikken. Hij slaagde er met deze goocheltrucs desondanks wel in om heel 
stilletjes, met de microfoon uit, uit de achterhoede naar voren te komen. Ger doet dat nog handiger: 
gewoon simrate maal vier en elke achterstand verdwijnt als sneeuw voor de zon. 
  
Het was al met al weer een gezellige middag: Dieter verstond Mannschaft toen het over matcha-
gebak ging, hij had ook nog iets met 200 man en 4000 Marokkanen, Harrie houdt van 
onreglementaire touch-and-go’s, pas op als Joost iets dropt, Ben is tijdens de nadering vrij links 
georiënteerd, Henk zat in de zandbak en de spreuk van de middag was: “wat je niet ziet, bestaat niet”. 
 

Estafette etappe 18 van GFMO naar Gibraltar 

Onder de stralen van een lekker Noord-Afrikaans zonnetje vertrokken we naar Gibraltar. Dieter 
maakte zich bij het begin nog zorgen of Joost gisteren in Beek had gevlogen in verband met een 
eventuele schadeclaim over bij Harrie in de buurt afgevallen dakpannen, maar Joost wist van niks. 
Toch verdacht, van niks weten met die voornaam. 
  
Even tussendoor: Dieter. Hij bestookt ons gezelschap namelijk met grote regelmaat met grapjes. Het 
zijn grapjes van het kaliber: “Vraag: waarom steekt een merel schuin de straat over? Antwoord: om 
aan de overkant te komen”. Ander voorbeeld: de mop van de Grüne Steinfresser. Dan weet je het 
verder wel… 
  
Terug naar Joost. Naar vanmiddag duidelijk werd is de gebruiksaanwijzing van een vliegtuig enkel 
iets voor beginners. Echte mannen stappen in die kist (zo noemen echte mannen een vliegtuig) en 
vliegen gewoon. Punt. 
  
Een tip: mocht je ooit om een gehoorhulpmiddel verlegen zitten, aarzel niet maar vraag het Harrie. 
Hans Sanders is zijn neef en Harrie Schoonenberg zijn oom. 
  
De route voerde gewoontegetrouw langs diverse vliegvelden waar we onder meer onze 
landingskunsten konden vertonen. Joost stond als jury op wacht bij de kop van de baan, maar werd 
zo wanhopig van het schouwspel dat hij voorstelde om in plaats van een jury een kamikaze-
commissie da landingen te laten beoordelen. Diverse nieuwe zinnen werden spelenderwijs aan de 
ICAO-fraseologie toegevoegd: “on final” kenden we natuurlijk, maar “after final” en “missed final” 
hoorde ik voor het eerst. 
  
De verbinding van René met de rest van het gezelschap behoeft verbetering. De internetverbinding 
bedoel ik natuurlijk. Op een gegeven moment zag René de toestellen eerst schaatsen en daarna 
dansen. Dat riep bij een enkeling gedachtes aan buikdansen op, waarna deze conversatie eindigde in 
laagvliegers. 
  
Chel was als kijker van de partij. Hij maakte direct handig van de gelegenheid gebruik om een paar 
LittleNavMap cracks een oplossing voor zijn probleem te vragen – maar wel pas als ze “stabiel” 
waren. Je kunt begrijpen dat daar geen van de aanwezige experts zijn handen aan gebrand heeft. 
 



De rots naderde. John had ons 
gewaarschuwd: als de apen straks 
weg zijn, dan zijn ze aan mijn 
landingsgestel blijven hangen”. Joost 
had van Frans gehoord dat we 
moesten uitkijken naar een aap met 
een marine-pet, want die was van hem 
geweest. Helaas: geen aap gezien, 
tenminste: op die rots niet. Ook geen 
pet trouwens. 
 

 

Estafette etappe 19 van Gibraltar naar Almeria 

Fantastisch vliegweer vandaag in Spanje. Lichte westenwind, 25 graden en geen bewolking, wat wil 
een piloot nog meer. Ben, Harrie, Henk B., John (vandaag 75 geworden – ook langs deze weg 
nogmaals: van harte, John. We houden van mensen die prioriteiten weten te stellen, eerst vliegen, 
dan gebak!), Dieter, Chel, Ger, Joost, Frans en de 2 Jannen: onze crew members waren tegen half 
twee present op het noord-platform in Gibraltar. 
  
Helaas ging het gelijk bij de start al mis. Met 10 man tegelijk backtracken (is iets anders dan bekken 
trekken, Dieter) is al niet eenvoudig. Inhalen en zo. Maar je moet op zijn minst wachten tot iedereen 
op de kop van de baan staat, want anders zijn tegenliggers onvermijdelijk. Leuk om te zien 
overigens. Toppertje van de dag was Chel die opsteeg vanaf de 27 met de 09 in gebruik. Chel had 
daar zelf geen probleem mee. Een paar collega’s wel. 
  
Twee opvallende Bonanza ’s waren vandaag van de partij: de Rode Duivels werden ze genoemd. 
Vanwege de naam van hun kist – en uiterlijke overeenkomsten – werden hun piloten voor de rest van 
de vlucht als Big Hoss en Little Joe aangeduid. Weten jullie gelijk wie de Rode Duivels waren. 
  
Bij het eerste veld wat we onderweg tegenkwamen werd verondersteld dat we een touch-and-go 
zouden maken. Dat viel niet mee: klein veld en vrijwel iedereen zat veel te hoog. Kamikazeduik 
gewenst dus. Een touch-zonder-go dreigde, maar iedereen slaagde er in om weer op niveau te 
komen. Wat vliegen betreft dan, want het taalgebruik liet geregeld te wensen over, wellicht door de 
spanning. Die leidde tot duidelijke ademhalingsproblemen van een enkeling, goed hoorbaar via 
Discord. 
  
Ondertussen was Joost op miraculeuze wijze al geland op onze pauzeplek en hield de drank bereid. 
Koffie natuurlijk. Mogelijk dat er toch iets anders aan toegevoegd is geweest, want plotseling noemde 
Ger zich een schuchter jongetje, zag Jan S. enkel nog Toepolevs buiten staan en bood Dieter 3,9 
miljoen Dollar (of Peseta’s?) voor een door John gebruikte TBM930. Mogelijk dat ik dat laatste niet 
goed begrepen heb, maar desgewenst publiceer ik volgende keer een erratum. 
  
Na de miraculeuze versnelling kwam een even miraculeuze vertraging voor Joost: hij kreeg wel een 
stall-warning, maar het toestel niet over de berg. Bleek een niet ingetrokken landingsgestel te zijn. 
Beginnersfoutje… Nu weten we daardoor wel dat in de volgende update van MSFS berggeiten met 
geluid worden toegevoegd. 
  
John moest tegen het eind van de vlucht even de hond uitlaten. Bij ons heet dat ook wel “de 
aardappelen afgieten” of “de neus poederen”. John ontkent dit. 
  
Uiteindelijk is iedereen die overgebleven was toch nog onder het toeziend oog van Siegfried veilig 
geland in Almeria. Benieuwd naar de volgende etappe… 
 
Estafette etappe 20 van Almeria naar LECH 
 



Gedurende de lange reeks van estafettevluchten heb ik als would-be verslaggever al heel veel 
hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Daar heb ik in voorbije afleveringen uitvoerig over bericht. Als 
“oude” rot in het vak denk je dan arrogant: nou heb ik alles wel gezien, maar gisteren tijdens de 
etappe van Almeria naar – ja, waar naar toe eigenlijk??? – merkte ik dat er nog emotionele toppen 
zijn die we niet eerder beklommen hadden. En dan bedoel ik niet de uitslag van het Songfestival, dat 
was ook pas later trouwens… Nee, veel dichter bij huis speelde zich een koningsdrama af, ik schrijf 
het voorzichtig fluisterend op: Ben en de Twin Otter zijn uit elkaar. 
  
Hoewel Ben nog wel zachtjes aarzelend zijn liefde uitsprak voor de klokkenwinkel van de Twotter, 
bleek uit alles dat de blitse schermen van de TBM het gewonnen hebben. De G3000: dat is je ware 
vindt Ben nu. Laten we afspreken dat we deze tere plek vooralsnog met voorzichtigheid behandelen, 
zelf zal ik niet meer beginnen over DeHavilland en zijn producten. Jullie weten nu waarom. 
  
Wat verder opviel – ik roerde het boven al aan – was dat de bestemming van de vlucht een beetje 
onduidelijk was. LECH stond in het vliegplan, de ICAO-afkorting natuurlijk, niet de plaats, maar dat 
bleek niet toereikend. Sinds 2015 is de ICAO afkorting LECH niet meer aan Costa Ahazar Airport 
gekoppeld maar aan het nieuwe “spookvliegveld” Castellon de la Plana. Of was het nog weer 
anders??? In ieder geval: de verwarring steeg ten top, waarop we besloten hebben de actuele 
Navigraph kaartjes te volgen en op het spookvliegveld te landen. Voor de bezitters van P3D en FSX 
was dat een echte bush landing die overigens door Chel met behulp van de slew-functie perfect werd 
uitgevoerd. 
  
Over Chel gesproken: “we shall overcome” is wel zijn lijfspreuk; hij raakt wel eens achterop maar is 
dan telkens weer blij als hij ons “er allemaal er op heeft staan”. Wat dat betekent weet ik niet. 
  
Dan waren er natuurlijk weer de gebruikelijke eigenaardigheden te melden: Dieter wil bij de 
Luftwaffe, Joost gebruikt een sprintscreen in plaats van een printscreen, John moest weer even de 
handen wassen, Ger is een gemiddelde Eysdenaar en als je het hele vliegveld niet ziet pak je toch 
gewoon het halve. 
  
Mystery guests waren er ook weer. Naast de captain non-flying Siegfried was er ook de Pilot In 
Command Frans die zich de hele vlucht niet op Discord meldde. Pas toen hij was geland begrepen we 
waarom: in zijn niet aflatende drang om nooit ergens voor te hoeven betalen had hij na het innemen 
van brandstof de slang in zijn haast om weg te komen maar aan het vliegtuig laten zitten. Gevalletje 
Pirate Bay. 
 

 
  
Het was alles overziend weer een leuke middag. Langzaam rukken we naar onze thuishaven op. Ben 
doet de volgende etappe, in de richting van de Spaans-Franse grens. 
 
 
Estafette etappe 21 van Castellon naar Perpignan 
 
Vorige week beschreef ik de emotionele toppen die met onze geliefde hobby bereikt kunnen worden. 
Inmiddels is de rust weergekeerd en lijkt alles weer zijn normale gangetje te gaan. Maar schijn 
bedriegt, zoals wel vaker. Want uitersten blijven er komen. 
  
Zoals nu: een dieptepunt in het aantal vliegers. Enkel Harrie, John, Ben, Frans en ik waren van de 
partij. Toeschouwers hadden we wel: Lambert natuurlijk, die nog even gezellig aanschoof in de 
cockpit, Chel, die vanwege tijdgebrek alleen even kon kijken en Math die je héél even op Discord kon 
zien, maar snel weer weg sloop. En dan had je Joost natuurlijk die ons mee liet kijken in het 
clublokaal waar hij genoot van het mega-scherm van Dieter samen met 2 gasten. Siegfried ontbrak 



helaas. Mogelijk hebben de andere clubleden gedacht: de zon schijnt, dan ga ik toch niet achter mijn 
PC kruipen. En als ze het zelf al niet hebben gedacht, dan wel hun eega. 
  
Goed, maar met John van de partij valt er ook altijd wat te genieten. Normaal gesproken verwacht je 
dat een vliegtuig start vanaf het platform, naar de baan taxiet en dan opstijgt. Zo niet John: die start 
op de baan en taxiet dan naar het platform. Ook zijn Ceremonie Protocollaire om 15.00 uur LT sharp 
hoort inmiddels tot de vaste rituelen. En of je hem nou Hals- und Beinbruch, Toi-toi-toi, Happy 
Landing of Three Green toewenst: zijn landingen zijn altijd van een verrassende kwaliteit. Meer hoef 
ik daar niet over te zeggen, de goede verstaander begrijpt het zo wel. Met een nadering met verticale 
snelheid van – 6.500 fpm was ik persoonlijk nog lang niet de kampioen dus. 
  
Frans leverde een titanenstrijd met zijn simulator: had ie net alles keurig geprogrammeerd, knopje 
NAV ingedrukt en tjoeps, daar ging die vervelende kist weer geheel haar eigen zin. En dat niet één of 
twee keer hoor, nee, er kwam geen eind aan. Het ging zo ver dat er op een gegeven moment niet 
meer over vliegtuig, maar over vlieg tuig gesproken werd. Gelukkig hield Frans de moed er in getuige 
het feit dat hij besloot met het levenslied: “Oh, Johnny”. De vertolking van Johnny Jordaan en Tante 
Leen klinkt net even anders, maar goed… 
  
Op LFMP aangekomen misten we onze vaste reportagefotograaf. Als René er bij was geweest 
hadden we jullie kunnen overtuigen van de fenomenale precisie waarmee we de 5 toestellen netjes 
uitgelijnd op de apron gedrapeerd hadden. Helaas moeten jullie me nu op mijn woord geloven. 
  
Volgende week gaat Frans ons van een nieuwe route voorzien. Dus: Anton, Eric, Danny, Funs, Henk 
B., Loek, Martin, Jan, Dieter, Chel, Lambert, Mariet, Nick, René, Siegfried, Ger, Timo, Wim, Math, Joost, 
Leo, Peter, Henk J. en Tim: kom op!!! 
 

 
 

 

Aachen-Merzbrück voor PREPAR3D 

 

Der Flugplatz Aachen-Merzbrück (ICAO: EDKA) beherbergt seit Jahrzehnten mehrere 
Luftfahrtvereine, eine renommierte Flugschule, eine Medivac-Station und eine Vielzahl von 
hervorragend restaurierten Oldtimer-Flugzeugen wie Boeing Stearman, North American T6, Ryan PT 



22, Pilatus P3, FW 44 Stieglitz um nur einige zu nennen. Im Jahr 2020 wurde der Flugplatz 
umgestaltet und deutlich aufgewertet. 
SG-Flightware haben den Flugplatz mit seiner 1160 m × 18 m Asphalt Start-und Landebahn für P3D v4 
und v5 umgesetzt. Für stolze 19,94 EUR ab sofort im simMarket. 
  

       Teuge 

 
DOOR MARK · GEPUBLICEERD 30/04/2021 · BIJGEWERKT 30/04/2021 

 

Het NL2000 team is in de afgelopen maanden druk bezig geweest om het veld Teuge EHTE te updaten 

naar de situatie van 2021. De nieuwe release zal straks geschikt zijn voor P3Dv4 en v5. Om vast een 

indruk te krijgen van deze release is een korte video impressie gemaakt: 

https://youtu.be/0QNyvkRMPdk 

De release zal over niet al te lange tijd plaatsvinden. 

Hoe krijg je met JoinFS het goede vliegtuig te zien? 

Nu we wat thuis zijn geraakt in het gebruik van JoinFS is een korte uitleg van hoe je het correcte 

vliegtuig van je collega’s kunt instellen wel handig. 

1. Start je simulator op. 

2. Als die stabiel draait, start JoinFS op, het Simulator-vakje is groen, het Netzwerk-vakje is 

Rood. 

3. Klik op tabblad Bestand  Scannen naar modellen en controleer of er een vinkje staat bij: 

Scan bij Lancering; sluit het tabblad weer (als dit vinkje er staat kun je stap 3. In het vervolg 
overslaan). 

4. Maak verbinding met de server die op dat moment gebruikt wordt, of de andere 

deelnemer(s), en wacht tot je de collega-vliegtuigen ziet verschijnen. Het Netzwerk-vakje is 

nu groen. 

5. Check of de vliegtuigen van de collega’s overeenkomen met de types die je wil zien en 

onthoud welke je wil wijzigen. 



6. Klik op tabblad Beeld  Vliegtuigen; er opent een lijst van de vliegtuigen die er op dat 

moment door JoinFS naar je simulator worden getransporteerd (NB: bij gebruik van 

openbare servers zijn dat er waarschijnlijk meer dan enkel die van de FAA). 

7. Kies het vliegtuig wat niet correct wordt afgebeeld door met de muis de regel aan te klikken 

waar het vliegtuig vermeld wordt. De betreffende regel wordt blauw. 
8. Klik met de rechtermuisknop op de regel. Een pop-up opent, kies: Vervang. 

9. De bovenste regel toont het model wat JoinFS denkt dat het is, bij: “Selecteer een type” kun 

je een passender vliegtuig kiezen uit de lijst die daar verschijnt als je op het pijltje klikt. Voor 

sommige soorten kun je ook nog een livery kiezen in het venster “Selecteer een Variatie”. 

10. Klik op OK en het betreffende vliegtuig wordt vanaf nu afgebeeld door de vervanger die je 

zojuist gekozen hebt. Doe 7. t/m 10. vervolgens voor eventuele andere vliegtuigen die niet 

correct worden afgebeeld. 

11. Klaar. Alle instellingen die je nu hebt gemaakt worden door JoinFS bewaard. 

Samengevat: het komt er op neer dat als je een foutief type ziet, je dat zelf via de instellingen van 

JoinFS op je eigen PC kunt aanpassen. 

Hoe matcht JoinFS de vliegtuigen? 

In de lijst van vliegtuigen van punt 6. zie je achter de vliegtuigen vaak een letter staan. Dat betekent 

het volgende: 

- geen letter: het vliegtuig klopt exact met het origineel 

- S: het vliegtuig wat je ziet komt uit de Substituut lijst, je hebt er al een vervangend vliegtuig 

voor aangewezen 

- A: JoinFS heeft aan de hand van de modelnaam zelf Automatisch een passend model gezocht 

- D: JoinFS laat de generieke vervanger zien die je voor dit type hebt aangewezen. JoinFS 

gebruikt hiervoor de D van Default; als niks passends gevonden wordt kiest het programma 

als laatste redmiddel het bovenste vliegtuig uit de lijst van je PC. 

JoinFS zal altijd als eerste optie een door jou gekozen vervangend vliegtuigtype tonen. Als tweede 
optie indien mogelijk de exacte kopie, als derde de automatische modelnaam optie, als vierde de 

generieke vervanger en als laatste optie het eerste vliegtuigtype uit de lijst van vliegtuigen op jouw 

PC. 

 

Testvlucht met JoinFS 

 

 

 

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



1. B   6.   C 

2. C   7.   C 
3. B   8.   C 

4. B   9.   B 

5. A            10.   A  
 
Wist U dat……….. 
 

…..De Service-mannen in MSFS2020 vaak een strak kapsel dragen; regelmatig 

wordt hun haar geföhnd door onze propellers. 
 

…..Ze allemaal een zonnebril dragen. Dat doen ze omdat ze ook vaak 
nachtdiensten draaien. 

 
…..Dat Ben de aandelen van de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter heeft 

verkocht. Van de opbrengst heeft hij nu aandelen bij de Franse fabrikant Daher 
[TBM 930] 

 
……Ben zelfs in zijn slaap de Garmin 3000 aan het programmeren is.  

 
…..Dat de toets B [Van boven, beneden of Baro] zeer belangrijk is. We 'betrappen' 

sommige piloten dat ze de hoogtemeter niet goed hebben gekalibreerd. 
 

…..Jan J heeft in Spanje een job gevonden bij de plantsoenendienst. Van daaruit 
kan hij de vliegtuigen spotten. 

 
…..Dieter over de hele wereld boten heeft gekocht. Enkele namen zijn bekend: 

Flair / Roda / Flying Dutchman. 
 

…..Dieter diverse spullen te koop heeft. [versie MSFS2020, Saitek panelen, 
Joystick] 

 
…..De FAA monitoren voor een klein prijsje verkoopt [diverse maten]   

 

…..Ook Mariet haar computer en schermen op de mail in de aanbieding heeft 
gedaan. 

 
…..We wel blij zijn dat zij lid blijft van onze club 

 
…..Jan gelukkig geen nieuwe co-piloot hoeft te zoeken. 

 
…..De volgende versie van deze brief een dubbelnummer wordt 

 
…..De redactie een heleboel kopij verwacht, zodat het dubbelnummer gevuld kan 

worden. 



 

 
 

 

  
Met groet 

Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 

 

 

 

 

 

 


