
 

 

 

 

 

 

Waar is iedereen? 

 

Vanaf maart is ons leven veranderd. We worden aardig beknot waar het gaat om contact met 

elkaar. Je zou verwachten dat leden van een flightsimclub aardig wat mogelijkheden zouden 

zien om hun virtuele hobby, die zich voor een groot deel afspeelt zittend bij een 

computerscherm, een stevige boost te geven. 

Voor een aantal leden van onze club is dat effect zeker merkbaar: ze doen mee aan 

groepsvluchten, lossen de puzzelvlucht op en gaan meteen in op de uitnodiging om via 

Discord nog iets van de gezelligheid te proeven die onze clubbijeenkomsten gewoonlijk 

kenmerkt. 

Maar een veel groter aantal leden lijkt wel verdwenen te zijn: we zien of horen ze niet, ze 

reageren niet op de prikkels die op ze af gestuurd worden: groepsvluchten, puzzel, 

hulpaanbod, privéles, Discord, corona-clubbijeenkomst: het gaat allemaal aan ze voorbij. 

Vandaar mijn verzuchting als kop hierboven: waar is iedereen? 

Wie weet het? 

We vullen de volgende Flying Armchair Affairs met plezier met jullie antwoorden op deze 

vraag! 

Jan J. 

 

Juli /augustus 2020 



Collega Captains, 

 

Bovenstaande cartoon geeft aan dat de gehouden puzzelvlucht niet helemaal uit de verf is 

gekomen. Jan J heeft veel moeite gedaan om er een leuk geheel van te maken, maar slechts 

een handvol leden, vijf stuks, hebben de handschoen opgepakt om er iets moois van te maken. 

Ondanks de oproep van Anton (waarvoor dank) en de verlengde inzendtermijn werd hier 

verder niet op gereageerd. Jan hartstikke bedankt voor de genomen moeite het was een 

leerzame en mooie vlucht. 

We hebben een winnaar van de puzzelvlucht. 

Op een gedeelde eerste plaats staan Anton en René. (Proficiat heren)  

De volgende is Ben en daarna John Muermans en Chel Lipsch. 

Dat is het bedroevende aantal inzendingen op deze toch leerzame vlucht. 

 

Anton en René hadden alles goed. Zowel vliegplan als routekaart en ingezonden op 26 mei. 

Ben had ook alles goed en ingezonden op 5 juni 

John had geen route ingevuld maar wel de oplossing. Ingestuurd 2 juni 

Chel had zowel een fout in vliegplan nl eet: 0002 en de oplossing Ambitieus i.p.v. superclub. 

 

 

 

 

Oplossing FAA Puzzelvlucht mei/juni 2020 

 

1. EHRD: oude naam is ZeStienhoven     S 

2. Type radiobaken is een NDB       B 

3. Baken op 386.0 kHz is STD, maar STAD is correct    A 

4. MAAsvlAkte of Tweede Maasvlakte, alleen de A komt 3 x voor A, A, A 

5. NV ligt bij NieuwkooP       P 

6. Op radiaal 180 PAM ligt Utrecht     U 

7. Culemborg is de oversteekplaats     C 

8. A2/A15 is knooppunt DeiL      L 

9. De A2 wordt ook als E25 aangeduid     2, 5 

10. Engelse benaming van 2 woorden: Jet Fuel     J, F 

11. GoRkum en GoRinchem      R, R 

12. Etten-LEUr        E, U 

 

 

 

 

Als je lang niet oefent, dan kun je hier zien wat er kan gebeuren. Dus…….. zo veel mogelijk 

deelnemen aan onze groepsvluchten. 

F A A     2  5     J  A A R     S U P E R  C L U  B 



 

 

 
 

 

 

 

  Zolang wij nog in de corona modus draaien is het de bedoeling dat als  

  Je naar de club wilt komen, je dient aan te melden bij de dienstdoende  

  Dispatch Officer. Doe dit tijdig. 

Voor alle geplande data geldt: als het aantal aanmeldingen te klein is, kan de 

DO besluiten de bijeenkomst te cancelen. Dit hoor je zoals afgesproken op zijn 

laatst één uur voor het geplande aanvangstijdstip. 

Openstelling van het clublokaal met de Dispatch Officers 

zaterdag        4 juli: Joost 

zaterdag      11 juli: Jan 

woensdag   15 juli: Joost 

zaterdag      18 juli: Jan 

zaterdag      25 juli: Joost 

zaterdag     1 augustus: Jan 

woensdag   5 augustus: Joost 

zaterdag     8 augustus: Jan 

zaterdag   15 augustus: Joost 

zaterdag   22 augustus: Jan 

woensdag 26 augustus: Joost 

zaterdag   29 augustus: Jan 

 

 

 

 

 

 



Op Maastricht Aachen airport worden eind volgend jaar alle vliegtuigen van en naar Beek 

begeleid via camera’s door luchtverkeersleiders in Amsterdam. Hoe dit hele project in zijn 

werk gaat zal duidelijk worden in een door LVNL georganiseerde webinar op 7 juli 2020. 

Aanmelden kan via een mail naar centralized-base@lvnl.nl  kijken dus. Ter aanvulling: Een 

Webinar is een soort van forumdiscussie of seminar (daar komt het woord ook vandaan: 

seminar via het web, waar deskundigen spreken over een onderwerp. Als toehoorder/toekijker 

kun je via een chatfunctie of soms ook via beeld en geluid meedoen aan de forumdiscussie, 

maar je kunt ook alleen luisteren en kijken, alsof je in de zaal zit. Bij een Webinar meld je je 

van te voren aan. Dan krijg je een link toegestuurd en eventueel een wachtwoord. Daarmee 

log je in op het begintijdstip. 

 

 

 

 

Cartoon wordt bijna 
werkelijkheid. Bij Pakistan 
International Airlines heeft een 

groot deel van de piloten geen 
geldig vliegbrevet.  Sommigen 
hebben zelfs niet eens hun 
examen gedaan.” 
 

Helaas waren hier geen FAA-ers 

aan boord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je nog eens duidelijk de fraseologie van piloot en verkeersleiding wilt zien dan moet je 

beslist naar de link gaan.  

De onderstaande link verwijst naar Plane talking. Een vlucht van Heathrow naar Manchester. 

Het vliegtuig is een A320 van British Airways. Vindt dit zelf heel mooi weergegeven en 

duidelijke uitleg van piloot en ATC. (En als je jump to next page niet gebruikt en gewoon 

scrolt is het nog mooier).? Overigens staat er meer media op de website van NATS. 

  

https://www.nats.aero/discover/plane-talking/  

 

 



 

 

 

 

 

Screen opname vlucht van 

LSZH (Zurich)naar LSZA(Lugano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accumulation of frost or ice on the wings is dangerous, because? 

a. it changes the aerodynamic shape of the wing and adds weight 

b. it has a rough texture which may disrupt the smooth airflow over the wing  

c. both A and B are correct 

2. The correct way to say YES on the RT is: 

a. Affirm 

b. Affirmative 

c. Roger 

3. 'total EET' means ...... 

a. Estimate Enroute Time  

b. Expected Time Exclusive 

c. your total time from 'off-blocks' till 'on-blocks'.  

4. An IM is visible in the cockpit by a .... colored light 

a. Yellow 

b. Red 

c. White 

5. "The visibility at KDAB (Daytona Beach, USA) at 0453 UTC is equal to ....? KDAB 

210453Z 00000KT 10SM CLR 16/14 A3008 RMK AO2 SLP184 T01610139 

402440150" 

a. 10 kilometers, same as 9999 

b. 10SM equals 10 Statute Miles 

c. 10SM is the same as Nautical Miles (NM) 

6. What is the position of the aileron during a controlled 150 bank? 

a. The ailerons are continuously deflected during the total bank 



b. When the aircraft is in the new neutral position (bank of 150), the ailerons are 

returned to their 00 position, so there is no deflection 

c. During a controlled bank not only the ailerons are deflected but also the 

rudder. 

7. Just before the T/O you have to select Mode C. Why is that? 

a. By selecting the ATC transponder to Mode C, all relevant aircraft information 

is shown on the ATC screen. 

b. Selecting Mode C means that the transponder is selected to its backup mode. 

c. It's only a simulated function and doesn't do anything. 

8. To fly a 'circuit' we follow leg after leg. Mention those legs in the correct sequence? 

a. Upwind - downwind - base - final. 

b. Upwind - crosswind - downwind - final - base. 

c. Upwind - crosswind - downwind - base - final. 

9. Amsterdam International Airport Schiphol is also known as SPL however, the official 

ICAO name is ..... 

a. EHSPL 

b. ESPL 

c. EHAM 

10. The airflow over the wing is ..... during a stall condition. 

a. Clean 

b. Turbulent 

c. Laminar 

Als staf zijn wij erg nieuwsgierig naar jullie reacties op de rubriek Vraag van de maand. Het 

is best veel werk om dit in elkaar te steken en zouden graag jullie mening hierover willen 

horen. 

Graag iets meer reacties dan de reacties op de puzzelvlucht naar de mailbox van de secretaris. 

 

 

Ergens  in Italie met FSrealWX 



De eerste Corona Clubdag 

 

Afgelopen zaterdag 20 juni was het dan zo ver: na ruim 3 maanden weer een clubbijeenkomst 

van de FAA. Vier leden hadden zich aangemeld en die waren er dan ook rond half twee. 

Behalve een vergeten pasje van Timo en het verplicht reinigen van de handen bij binnenkomst 

geen bijzonderheden. Eenmaal boven op de galerij gekomen moest iedereen de 

gezondheidsverklaring invullen en paraferen. Die worden door onze secretaris 4 weken 

bewaard, zodat we altijd kunnen nagaan wie er bij de club aanwezig was. 

Timo en Funs doken de Boeing in, Joost ging aan de slag met de Beech en Henk J. en ik 

filosofeerden over onze plannen met control loading op de Boeing.  

Via Discord hadden we Henk B. en René ook nog virtueel aanwezig. Dat Discord ging op 

zich wel goed, maar omdat het enkel op een tablet draaide waren de virtueel aanwezigen niet 

altijd goed te verstaan. Dat gaan we proberen nog te verbeteren en misschien dat het ons lukt 

om er ook nog beeld aan toe te voegen via een oude webcam die we nog hebben liggen. Voor 

de volgende bijeenkomst dan maar. 

Al met al was het gaandeweg een gewone clubmiddag aan het worden zoals altijd. Iedereen 

hield zich aan onze regels, de Boeing haperde met regelmaat en de beelden bij de Beech 

waren niet  helemaal uitgelijnd. Niets bijzonders dus . 

Na afloop bedacht ik nog dat we collectief vergeten waren alle aangeraakte apparaten weer 

schoon te maken. Dat gaan we daarom dinsdag doen, een prima aandachtspuntje voor de 

volgende keer. 

Kort samengevat: als vanouds gezellig! 

Jan J. 

 

 

 

Ergens tussen LFLJ (Courchevel) en ELLX (Luxembourg) 



Waarom willen we Discord gebruiken voor de FAA? 

Het is moeilijk om momenteel net zo ongedwongen als altijd contact met elkaar te hebben. 

Voor ons doel: makkelijk spraak- en tekstcontact, niet eens merken dat je het aan hebt staan, 

ook plaatjes en video mogelijk, is Discord het beste. Eenvoudiger en breder inzetbaar dan 

Teamspeak: je kunt het ook op je telefoon of tablet installeren en, zoals gezegd, video en 

plaatjes zijn ook mogelijk.  

De staf heeft besloten om een experiment te starten met een eigen Discordserver voor de 

leden van de FAA. Je hebt daarmee een simpele mogelijkheid waarmee je kunt laten merken 

aan andere leden dat je beschikbaar bent voor een praatje, zonder dat je hoeft te bellen of zo: 

je zet Discord gewoon aan en klaar is kees.  

Hoe ver zijn we met Discord? 

Onze Discordserver is nu al in de lucht, 24/7. Met elkaar praten, vragen stellen, kortom: 

eigenlijk alles wat de club leuk maakt – maar dan op afstand – kan nu al. 

We gaan er wel nog wat aan toevoegen. Ons doel is dat je straks tijdens de clubtijden mee 

kunt kijken, luisteren en praten met de leden die in het clublokaal aanwezig zijn. We gaan een 

cameraatje met microfoon ophangen in ons clublokaal. Bovendien komt er zo’n camera bij de 

Beech en bij de Boeing te hangen. Daarmee heb je als thuisblijver de mogelijkheid om mee te 

leven met de aanwezigen in het clublokaal. Dus als je in ons “Clublokaal kanaal” straks 

“Club”, of “Boeing” of “Beech” aanwezig ziet, dan weet je wat dat is.   

Vanzelfsprekend kun je met Discord onderling gewoon op elk gewenst moment contact 

hebben, daar hoef je verder niks extra’s voor te doen: onze server is 24/7 online.  

Wat is Discord eigenlijk? 

Discord is een programma (of als je wil: app) dat spraak, beeld en tekst over en weer kan 

sturen via het internet. Vergelijkbare programma’s zijn Teamspeak 2, wat we kennen van 

IVAO, Teamspeak 3 of Skype en Teams van Microsoft.  

Waarvoor is Discord bedoeld? 

Discord is op zijn best als het wordt gebruikt voor kletsen met elkaar zonder dat je in de gaten 

wil hebben dat je eigenlijk nog een programma moet bedienen voor het contact. Ongehinderd 

praten, teksten of beelden uitwisselen dus. 

Wat zijn de voor- en nadelen van Discord in vergelijking met zijn concurrenten? 

Het grootste nadeel van Discord is dat het voor de meesten van ons het zoveelste programma 

is wat ongeveer hetzelfde doet als al bestaande en bekende programma’s: op het eerste gezicht 

een ingewikkeld scherm voor je neus en niet direct zichtbare voordelen. Die voordelen zitten 

hoe vreemd dat ook klinkt nou juist in het gemak van gebruik. Ook de prima kwaliteit van 

beeld en geluid vergeleken met b.v. Skype telt mee. Film even terug naar 15 jaar geleden: 



iedereen stuurde SMS-jes naar elkaar, zeker de jongeren. En toen kwam WhatsApp (en in het 

kielzog nog een stuk of wat apps) en opeens was teksten veel makkelijker. Niemand stuurt nu 

nog SMS-jes toch? 

Een ander voordeel van Discord is dat het “lichter” voor je PC is dan b.v. Teamspeak. Je 

flight simulator draait dus zeker niet minder goed als je tegelijkertijd Discord gebruikt om te 

chatten. 

Wat moet ik doen om het te gebruiken? 

Het eenvoudigst is om het programma te downloaden en installeren 

(https://discord.com/download of via de appstore). Dat kan op je PC, tablet of telefoon, of alle 

drie. Er zijn versies voor alle gebruikelijke besturingssystemen. Je kunt Discord ook 

gebruiken via de uitnodigingslink https://discord.gg/ZXZhMfU direct in je browser. In het 

onderstaande ga ik uit van de gedownloade versie. 

Na het downloaden kun je inloggen met een emailadres en een zelf te kiezen wachtwoord. 

O ja: kies als “nickname” een naam die herkenbaar is voor de andere leden zodat ze weten 

wie je bent…  

De eerste keer gebruiken, hoe? 

Als je Discord voor de eerste keer start zie je een nogal beangstigend, indrukwekkend zwart 

scherm verschijnen. Geen nood: links bevindt zich een rijtje waarin een + teken staat. Klik 

daar op en je ziet een schermpje “Oh, dus een andere server?” waar je de groene optie kunt 

aanklikken. Als je daar de uitnodigingslink in kopieert kun je deelnemen aan de FAA server. 

Het FAA logo verschijnt nu links in de buurt van het plusteken van daarnet.  

Klik op dat logo en de FAA wereld gaat voor je open. That’s it! 

 

Wat kan ik allemaal doen nu ik online ben? 

In de kolom naast de eerdergenoemde met het plusteken zie je nu 3 rubrieken: 

- TEKSTKANALEN: daar kun je tekstberichten uitwisselen 

- SPRAAKKANALEN: dat zijn de kanalen waar we normaal in zitten te kletsen 

- STAFF CHANNELS: als de staf overlegt zitten ze daar in het voice of het chat kanaal 

De kanalen zijn weer onderverdeeld zoals je ziet: bij TEKST kun je, behalve tekstberichten 

uitwisselen via Algemeen ook Screenshots van je mooiste landing tonen. Ook vind je hier 

aankondigingen van de staf of van andere leden. 

De onderverdeling van de spraakkanalen spreekt voor zich, misschien met de opmerking dat 

het Out of Cockpit kanaal gebruikt kan worden als je even weg bent bij je PC (AFK heet dat, 

Away From Keyboard) maar nog denkt terug te komen op een later tijdstip. 

Helemaal rechts in beeld zie je de leden van onze server en of ze al dan niet online zijn op 

Discord. 



Hoe kom ik in een kanaal? 

Door er op te klikken. Bij spraakanalen ben je meteen “spraakgekoppeld” wat wil zeggen dat 

je microfoon aan staat en dat je luidspreker het geluid uit het kanaal weergeeft. Anderen 

kunnen jou nu horen en jij kunt anderen horen. 

En hoe kom ik er weer uit? 

Klik op het telefoonhoorntje met het kruisje beneden in beeld en je wordt weer losgekoppeld 

van het kanaal. 

Kun je ook beeldbellen? 

Ja, dat kan. Hierbij geeft Discord een hogere kwaliteit dan Skype, zeker als je met meerdere 

personen bent. Klik op het cameraatje en je camera wordt aangezet en het beeld er van wordt 

overgeseind.  

Ze horen me niet, wat nu? 

Er is een veelheid aan instellingen in je PC betrokken bij het tot stand brengen van een goede 

spraak- of beeldverbinding.  

Je kunt even zelf proberen het op te lossen: 

Klik onderin op het tandwiel. Hiermee open je de instellingen, aan de linker kant van het 

scherm staat in de kolom: “spraak en video”. Klik hierop. In het midden van het scherm staat 

nu “Invoermodus”. Je kunt hier kiezen voor: “spraakactivatie”. Dat heeft de voorkeur. Maar je 

kunt je microfoon ook heel makkelijk op Push-to-talk zetten. Als je hem op spraakactivatie 

hebt staan kun je daaronder ook de gevoeligheid van de microfoon invoeren. Als je spraak het 

niet doet probeer het schuifje iets naar links te verschuiven. Zet de optie “Bepaal automatisch 

de ingangsgevoeligheid” bij voorkeur aan, dan zou dit vanzelf goed moeten gaan..  

Mocht je bovenstaande beschrijving te ingewikkeld vinden of heb je een ander probleem met 

Discord, trek dan even aan de bel bij Timo, Nick of Jan J. die je graag (ook gewoon thuis, op 

afstand via Teamviewer) verder helpen om je “in de lucht” te krijgen. 

Succes.  

 

In between layers. ook met FSrealWXpro 



 

OUR FUTURE ? 

 

En daar liep ik in het Nansen Park.  Prachtig architectonisch vorm gegeven, ongeveer 10 

kilometer downtown Oslo. Wie ENGM aanvliegt raad ik aan daar eens te gaan rondkijken. 

Voor de rustige VFRers onder ons die Gardermoen wat druk vinden is Kjeller, ENKJ, een 

goed alternatief. Ligt iets ten noordoosten van de hoofdstad, maar het openbaar vervoer in 

Noorwegen is uitstekend. Wat ik in het Nansen Park zocht?  Mijn vliegwereld reikt verder 

dan start/landingsbanen, touch and go’s, low passes en de onvermijdelijke airport pubs. Ik zie 

graag iets van het land. Een nachtje overblijven voor een sightseeing. 

Op de terugweg, met een paar tussenstops om mijn oude Skyhawk   de nodige rust te gunnen, 

ook nog even in Strausberg, EDAY, overnacht. Berlijn “binnen handbereik”, voor een bezoek 

aan Tempelhof. Park in wording, met een mooie excursie mogelijkheid, waarin het failliet van 

een eens zo trotse luchthaven niet wordt vergeten. Tip voor onze Chel: Skeelers meenemen. 

Een gedeelte van 09L-27R is nu een geweldige skate baan. 

Zie ik gefronste wenkbrauwen? We zijn toch FAA en geen VVV-bureau?  Wees gerust. Mijn 

uitstapje had een nobel doel. Meer inzicht krijgen in de diepe roerselen van de luis in de pels 

van onze thuishaven. Een soort dienstreis, verzoek van de staf, maar wel geheel uit eigen zak 

bekostigd. 

Vliegveld Beek blijft een heet hangijzer. In De Limburger werd daar de vorige week weer een 

artikel aan gewijd. Omwonenden zien nog altijd het liefst een complete sluiting. En, 

toegegeven, ze laten het daar niet bij. Poneren een gedurfd idee. Maastricht Aachen Airport, 

zo’n 200 hectare, ingeklemd tussen het Zuid-Limburgse heuvelland en het rivierpark 

Maasvallei wordt omgetoverd tot een toeristische verbinding tussen deze twee pareltjes. 

Nansen Park, tot 1998 vliegveld ENFB Fornebu en de in 2008 afgestoten topper Tempelhof, 

EDDI, tonen aan dat zo’n metamorfose vaker is uitgevoerd. De groep streekgenoten die dat 

hier ook wil roert zich luidkeels. Onze FAA, warm pleitbezorger van een mooie, ecologisch 

verantwoorde luchthaven heeft daarvan niet alleen beschaafd kennis genomen maar zich ook 

de moeite getroost om een paar voorbeelden nader te bekijken. Ik vond het een eer dat de staf 

mij daarvoor heeft gevraagd. 

Mijn conclusie, zeker na inzage van het kostenplaatje In Noorwegen en Duitsland, is 

kraakhelder.  Het idee om alvast op Seppe of Teuge opslagruimte te zoeken voor onze 

armchairs kan definitief in de ijskast. EHBK was, is en blijft onze toeverlaat Het verkrijgen 

van info was trouwens knap lastig. Beide landen kennen geen Wet Openbaarheid Van 

Bestuur. Stof voor een mooi artikel, maar daarvoor is onze Affairs niet het geschikte middel. 

Anton. 

 

 

 

 



Voorstel van Joost:  

 

Om meerdere vaste Callsign voor onze club aan te houden; 

 

Beech 200:   PH-FBE  

Boeing 737:  PH-FBO  

Cessna 172: PH-FCE  

Helikopter:    PH-FHE  

Overigen:      PH-FAA  

 

 

 MSFS ideaal 

spec 

Azerty Dragon Opmerking 

CPU 

 

 

Ryzen 7 Pro 

2700X 

Ryzen 7 

3700X 

+ Ryzen 5 3600 = De voorgestelde CPU’s 

voldoen beide; de 3700X 

heeft zelfs overwaarde 

GPU 

 

 

Radeon VII 

of RTX2080 

RTX2070 = RTX2070 = 2070 en 2080 zijn vrijwel 

gelijk 

VRAM 

 

 

8 GB 

 

8GB = 8 GB = identiek 

RAM 

 

 

32 GB 

 

16 GB - 32 GB = Azerty zou 16 GB extra 

moeten leveren 



 

De vraag was: stel een voor de nieuwe Microsoft Flightsimulator op ideaal niveau geschikte 

PC samen. Er is bij Dragon Computers en bij Azerty offerte gevraagd. 

 

 

Moederborden: Azerty biedt met de Pro meer PCI-e slots; kan handig zijn voor eventuele 

uitbreiding later; verder meer USB poorten, nl. 4 x USB 2.0; 6 x USB 3.2 5GB/s; 1 x USB 3.2 

10GB/s; 1 x USB 3.2 10 GB/s type C tegenover Dragon met de Elite 8 x USB 2.0 en 6 x USB 

3.2 5 GB/s. Of dit een voordeel voor Azerty is hangt af van je randapparatuur. Als het enkel 

om flightsim hardware gaat, maakt het geen verschil qua USB-poorten. 

 

Geluid: Azerty biedt als extra 8 kanaals geluid via een S/PDIF optische connector. Het 

analoge geluid is hetzelfde voor beide borden. 

Conclusie: 

De Dragon offerte voldoet over de hele linie aan de MSFS specificatie op Ideaal Niveau; bij 

Azerty is het RAM-geheugen nu kleiner dan gewenst. Als je dat vergroot naar 32 GB is de 

Azerty aanbieding beter, vooral vanwege de meerdere mogelijkheden van het moederbord, de 

snellere processor en de snellere en grotere SSD. Uiteindelijke prijzen: ca. € 1500 bij Dragon 

en ca. € 1650 bij Azerty; daarbij is de Dragon aanbieding alsnog van een Pro moederbord 

voorzien en Azerty heeft het RAM geheugen vergroot naar 32 GB. 

En dan zijn hier de oplossingen van de Vraag van de maand: 

 

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

HDD 1 

 

 

150 GB SSD 

 

500GB 

M.2 

+ 240 GB 

SATA 

= Beide OK, maar de Azerty 

SSD is sneller en groter 

HDD 2 

 

 

n.v.t. n.v.t. 0 1 TB +

? 

HDD alleen nodig als je veel 

scenery denkt te moeten 

installeren, is nu nog niet 

te zeggen 

Voeding 

 

 

n.v.t. 

 

600W 80+ 0 700W 80+ 0 Beide OK 

OS 

 

 

W10 1909 W10 1909 = W10 1909 = identiek 

Moederbord 

 

 

n.v.t. Gigabyte 

B450 

Aorus Pro 

0 Gigabyte 

B450 Aorus 

Elite 

0 Zie onderstaand 



 

Wist U dat….. 

…..we een juli/augustusnummer hebben gemaakt? 

…..we dit hebben gedaan i.v.m. het vakantieseizoen? 

…..we ons afvragen wie er wel op vakantie gaat? 

…..we in september met het volgend nummer komen? 

….. we deze keer in plaats van wist u dat ook een aantal anekdotes plaatsen? 

Tower: “Cessna 310, that taxiway is approved for single engine use only” 

Piloot: “Roger, shutting down one engine”  

  

De 3 meest nutteloze zaken in de luchtvaart zijn: 

-          Brandstof die op het vliegveld staat 

-          Hoogte boven je 

-          Startbaan die achter je ligt  

  

Uit het handboek van de US Air Force: “het is in het algemeen niet aan te raden de schietstoel 

te gebruiken boven het gebied waar je zojuist gebombardeerd hebt” 

  

“het enige moment waarop je te veel brandstof aan boord hebt is als er brand uitbreekt” 

  

Wat is het verschil tussen een straaljagerpiloot en God? God denkt niet dat Hij een 

straaljagerpiloot is. 

  

Andere naam voor een zwangere stewardess: pilot error 

  

Een grondregel van de luchtvaart: probeer in het midden van de lucht te blijven; kom niet te 

dichtbij de hoeken er van; de hoeken kunnen worden herkend aan het verschijnen van grond, 

gebouwen, zee, bomen en de stratosfeer. Het is veel moeilijker om daar te vliegen. 

  

Stuttgart Tower: “Lufthansa 5680, reduce speed 170 knots” 

Piloot: “This is here like Frankfurt. There is only 210 and 170 knots… but we’re flexible” 

Stuttgart Tower: “We too. Reduce to 173 knots” 

  

Piloot: “Frankfurt Ground, good morning, KLM242 request push and start” 

Ground: “KLM242, expect start up in 2 hours” 

Piloot: “Please confirm: 2 hours delay?” 

Ground: “Affirm” 

Piloot: “In that case cancel the good morning!” 

  

Speciaal voor Timo: 

Approach: “747 heavy, traffic is a 777 at your 2 o’clock at 4000 feet” 

Piloot: “Roger, we have that light twin in sight” 

  



Beek Tower: “Papa Foxtrot Alpha, are you proceeding to November Whiskey?” 

PH-FAA: “Yes Sir, more or less” 

Beek Tower: “In that case, proceed a little bit more to November Whiskey” 

  

Amsterdam Radar: “KLM1234, are you able to climb FL390?” 

KLM1234: “Standby” 

Een aantal seconden later: 

KLM1234: “We are able, but we’ll have to throw out a few passengers” 

Amsterdam Radar: “Approved” 
  

Blijf gezond en tot ziens 

Met groet: 

Henk Blösser 

Secretariaat FAA/Beek 


