
 

 

September 2020 

 

 

Beste collega’s, 

 

Zoals jullie kunnen zien heeft onze nieuwsbrief een nieuw uiterlijk gekregen met dank aan 

Martin en Ger. 

Het is en blijft een vreemde tijd met dit coronavirus. Iedereen beleeft het op zijn of haar eigen 

manier. Bij ons op de club heeft het geresulteerd in een beperkte capaciteit met betrekking tot 

het aantal personen die op de locatie kunnen komen. Op dit moment gaat het nog steeds goed, 

maar gezien de ontwikkelingen op het gebied van simulatoren en dan met name de nieuwe 

Microsoft Flightsimulator 2020 (MSFS) is er een spanningsveld met verwachtingen. 

Timo heeft tijdens de voordagen mogen testen en was ook bij de laatste test betrokken. Soms 

konden wij via Discord meegenieten. Onlangs heeft L1 een interview afgenomen bij onze Jan 

in de cockpit. Dit naar aanleiding van de presentatie van MSF door Microsoft. Jan heeft met 

verve en ook onze Timo (met gouden ster) dit interview gedaan. Alles op een rustige en 

duidelijke manier verwoord wat simvliegen zo bijzonder maakt en dat het een serieuze 

aangelegenheid is. Ik denk dat iedereen dit optreden heeft gezien. 



Op 18 augustus is de nieuwe Microsoft Flight Simulator dan verschenen. Wij willen als club 

natuurlijk vooraan staan als het gaat om zo’n revolutionaire sprong voorwaarts in ons Simmer 

bestaan. 

Daarom organiseren we in de maand september MSFS Introdagen. MSFS is voor ons allemaal 

nieuw en zal ongetwijfeld veel verrassingen, positief, maar misschien ook negatief in zich 

bergen. De FAA staat natuurlijk in de eerste rij om ervaring op te doen met de nieuwe sim. 

Vanaf 1 september draait MSFS op een aangepaste PC in ons clublokaal. Afhankelijk van de 

beschikbaarheid van onze Dispatch Officers zijn er dan op woensdagavond en op 

zaterdagmiddag MSFS Introdagen. 

Onze bedoeling is dat jullie allemaal mee kunnen doen via Discord: meekijken, vragen stellen 

en als het kan beantwoorden, ontdekkingen doen in de sim, op verschillende configuraties in 

ons clublokaal testen, enz. 

Maar er is meer: waarschijnlijk hebben we onder onze leden ook al een of meer haantjes de 

voorste die ons in september al mee kunnen laten kijken naar hun ervaringen. Ook dat kan via 

Discord. 

Om dit allemaal een beetje in goede banen te leiden kun je vanaf nu wensen voor onderwerpen 

bij de MSFS Introdagen bij onze secretaris melden. Dat mag over alle onderwerpen gaan die 

met MSFS te maken hebben, bv.: 

-          laat eens zien hoe het er uit ziet in de scenery op 1500 ft. boven mijn huis 

-          hoe ziet vliegveld XYZ er uit in de standaard scenery? 

-          Staan de piramides in Egypte (of andere landmarks) er in? 

-          Stijg eens op in Lukla 

-          Hoeveel RAM geheugen gebruikt die sim nou tijdens het draaien? 

-          Loopt ie ook soepel op PC XX in ons clublokaal? 

-          Maakt het veel uit als je van full HD naar 4k resolutie gaat? 

-          Hoe werkt eigenlijk die multiplayer in MSFS? 

-          Enz., enz., enz. 

 

Een aantal van ons heeft inmiddels deze nieuwe versie op zijn/haar computer geïnstalleerd en 

de lovende woorden vliegen over ons Discord kanaal. Hetgeen mij brengt tot het volgende: 

We hebben nu 13 leden actief op ons Discord kanaal. Met de MSFS infodagen (september) in 

het vooruitzicht zou eigenlijk iedereen eens moeten proberen op Discord te komen. 

Binnenkort gaan we de leden die nog niet de tijd gevonden hebben om zich op onze server te 

melden of die er niet uit gekomen zijn een mailtje sturen. In dat mailtje stellen we de vraag of 

je het op prijs stelt als een van onze "Discord-cracks" je helpt om mee te kunnen doen. 

 

We hebben wel gemerkt dat het gebruik van Discord geleidelijk aan toeneemt. Zeker nu niet 

iedereen naar de clubmiddagen en -avonden wil komen, is het ongedwongen contact wat via 

Discord mogelijk is een prachtige aanvulling op mail en nieuwsbrief. De leden die het al 

gebruiken profiteren daar ook van: nieuwtjes uitwisselen via de tekstkanalen, screenshots 

laten zien aan elkaar of zo maar wat kletsen of een beetje meekijken tijdens de 

clubbijeenkomsten: het kan allemaal via dit kanaal. Zelfs met zijn allen tegelijkertijd! 

 

Je hoeft ons mailtje trouwens niet af te wachten. Als je nu al een berichtje stuurt naar onze 

secretaris dan zorgen we er voor dat je zo snel mogelijk actief kunt worden op Discord." 

Nou dat klinkt toch geweldig……… niet dan? 



Zo zien die schermen er dan uit en zoals je kunt zien kunnen meerdere mensen tegelijkertijd 

deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze rubriek hebben wij wat aangepast naar aanleiding van jullie vragen en commentaar. 

We hebben nu een mix van wat “makkelijkere” vragen met iets moeilijker. Het uitgangspunt 

is dat er met die moeilijke vragen toch een soort van uitdaging in blijft zitten. 

De goede antwoorden vinden jullie aan het einde van deze nieuwsbrief. 

 

1. What is Zulu time? 

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)



A. Zulu time is calculated from the time at the 0 degree longitude line, better known as 

UTC 

B. There is no advantage of using it. Using normal local times is fine 

C. Zulu time doesn't exist. Only UTC is used. 

 

2. According to the picture below, what are the ICAO Identifier(s) of the controlled 

airport(s) ? 

 

 

 

A. EHAA+EHRD+EHGG+EBBR 

B. EHRD only 

C. EHRD+EHGG+EBBR ( EHAA is an en-route control not an airport ) 

D. None, because there is no Ground position opened 1. 

 

 

3.        What is the emergency frequency on VHF band ? 

     A. 123.00 

     B. 122.800 

     C. 121.500 

     D. 123.450 

 

4.    What happens at or above the 'critical' AOA? 

 

A. Nothing 

B. Slow flight condition 

C. Stall condition 

 

5. Total estimated time in the flightplan is from take-off to: 

 

A. overhead the destination airport for a VFR flight 

B. reaching the IAF of the destination airport for an IFR flight 



C. both A and B are correct 

 

6. The regulation of engine oil pressure is ....  

 

A. independent of outside air pressure 

B. dependent on outside air pressure 

C. pre pressure controlled 

  

7.  De-icing means ........ 

 

A. Preventing icing conditions 

B. Removing ice from e.g. the leading edge of the wing 

C. De-icing doesn't exist. There is only anti-icing. 

 

8 Hail is most likely to fall from which type of cloud? ( * voor uitleg wolkensoorten zie 

opmerking na vraag 10 !! ) 

 

A.  CB.  ( Cumulonimbus ) 

B.   NS.  ( Nimbostratus ) 

C.   AC. ( Altocumulus ) 

D.   AS.  ( Altostratus ) 

 

9.  EDDL 301635 07010G30KT 060V090 2500 OVC 030 –RA 18/12 Q1000 TMPO BR 

What is the visibility reported at EDDL? 

 

A. 1000 m 

B. 3000 ft 

C.  2500 m 

D. 2500 ft 

 

    10. What is an alternate airfield??  ( Indicated when filling a flight plan ) 

 

     A. the airfield I wish to land in case I cannot land  at my initial destination 

     B. the airfield I wish to land if having an emergency 



     C. the airfield I wish to make a fly over 

     D. the airfield I wish to make a stopover 

 

* Opmerking: 

Soorten wolken:  ( behorend bij vraag 8 ) 

 

 8 Veelvoorkomende soorten Wolken 

 

• Cirrocumulus: hoge schapenwolkjes. ... 

• Cirrostratus: dunne laagjes wolken. ... 

• Cirrus: de vederwolken. ...( hoge bewolking bestaat uit ijskristallen ) 

• Nimbostratus: een gelaagde wolk die regen brengt. ... 

• Altocumulus: middelhoge schapenwolkjes. ... 

• Altostratus: middelhoge, grijze gelaagde wolken. ... 

• Cumulonimbus: de donderwolk. ... 

• Stratuswolken: grijs en somber. 

 

 

 

Tijdens de afgelopen twee maanden hebben zowel Joost H als Jan J en Ben J een aantal 

groepsvluchten georganiseerd. Dit waren leuke en soms ook pittige vluchten. De animo voor 

deze vluchten varieerde nogal van drie personen tot zeven of acht. We hebben gevlogen van 

Bintulu naar Mulu in Borneo.  En van Mulu naar Labuan. Ger S heeft over deze vlucht een 

klein verslagje geschreven. 

De groepsvlucht van woensdag 12-08-2020, van Mulu naar Labuan  

Ik moest wel enige wilskracht tonen om op woensdagavond 12 aug, met om 19.15 nog 

tropische temperaturen, achter mijn PC te gaan zitten. (waarom noemt iedereen eigenlijk dat 

achter de pc , ik zit er altijd voor). 

Maar onze dispatcher Ben had een exotische vlucht voor ons in petto. ik wilde wel eens wat 

van Borneo gaan zien. 

Helaas daar is niet veel van gekomen. Ik heb geen tijd gehad om van de scenery te genieten 

De vlucht was voor mij nog best enerverend. Een 360 -rondje, een touch and go, een low pass 

en diverse VOR-frequenties en tot slot werd er nog een ILS -approach tegen aan gegooid. Ga 

er maar aanstaan.  

Ik heb het nog steeds niet helemaal onder de knuppel. Laat staan dat ik me al kan 

bezighouden met de ATC. 



Ruim op tijd vluchtplan ingediend en aangemeld op ons FAA-kanaal. Vervolgens wilde ik 

positie innemen op apron van MULU. (rwy03). Alleen die apron was (in x-plane 11) in geen 

velde of wegen te bekennen. Dan maar op het gras naast de baan, was het advies van enkele 

behulpzame clubleden. Die kun je ook met simpele vragen altijd lastig vallen. De juiste 

clubgeest! 

Er waren al meerdere clubleden aanwezig op ons kanaal en ik vernam dat ze allemaal al klaar 

stonden op de apron. Alleen ik zag ze niet. Ik stond er in mijn eentje. Het was me bij een 

vorige groepsvlucht al opgevallen dat er vervelende, ik noem het maar geografische 

afwijkingen ,zijn tussen de diverse simulators. 

Uiteindelijk zag ik heel in de verte een aantal lichtjes, die van de kisten van de andere 

clubleden bleken te zijn. Ik er naar toe. Ik kwam niet ver helaas, want X-Plane vond het geen 

goed plan en ik werd er uitgegooid! Kon nog wel net zien dat “ hun” Rwy 3 haaks lag op die 

van mij. 

Ik weet niet zeker of de andere piloten dit vanavond wel serieus namen of dat ze dachten dat 

het zal wel aan mij zou liggen. Maakt me niet uit, hoor 

Het is overigens best leerzaam en vaak ook vermakelijk als je de piloten hoort tetteren op ons 

kanaal. 

Tenminste als ik het kon verstaan. Dat lag zeker niet aan mijn verbinding. 

Soms waren we iemand kwijt. “ Hallo A…”, “ ben je er nog R….“. Een enkele keer werd er 

iemand als vermist opgegeven. 

Bij het afsluiten van de vlucht hoorde ik dat Henk B voor ATC had gespeeld. Das was aan mij 

helemaal voorbij gegaan. Kun je nagaan. 

Op iedere groepsvlucht, die ik tot nu toe heb meegemaakt, kwam ook het weer onderweg 

uitvoerig ter sprake. De ene piloot vloog in de wolken, de andere had mist, de volgende had 

regen en de laatste had een wolkeloze hemel. 

Hoe dan ook, uiteindelijk is iedereen geland en kunnen we terugzien op een geslaagde vlucht. 

Zeker voor herhaling vatbaar!! Met dank aan Ben voor de weer voortreffelijk organisatie. 

Groet Ger 

Verder was er nog een vlucht vanaf het koude Siberië en wel vanaf UNNT dat is Novosibirsk 

Tolmachevo. Hier konden wij een instrument nadering oefenen met behulp van 2 NDB’s die 

in lijn met de runway heading staan. We maakten eerst een fly over en daarna een Full Stop 

om vervolgens de nodige Smirnoffs in de keel te gieten om weer op temperatuur te komen. Al 

met al een leerzame en leuke oefening. Foto is op UNNT 

 



 

 

Op 18 juli hadden we een vlucht naar Newark via de hudson. Leuke vlucht via Martha’s 

Vinyard, de Hudson river 

en met name het rondje 

om het vrijheidsbeeld.  

 

 



 

 

 

Hierboven enige details van deze vlucht. 

 

Dan nog een verslagje van onze Chel, die samen met een aantal collega’s ook een hachelijk 

avontuur beleefde. 

 

Verslag van de groepsvlucht op woensdag 19-08-2020  in Borneo/Kalamantan. 

 

 

Ben, op vakantie in Noord Oost Borneo, heeft een vriend van hem benaderd die daar een 

verhuurbedrijf heeft van eenmotorige propellervliegtuigen. 

Hij  heeft het voor mekaar gekregen dat 6 cessna’s klaarstaan, volgetankt op de apron. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals afgesproken zijn we Jan S, Ger, Dieter, Joost, ikzelf en Ben om kwart na zeven op het 

vliegveld van Sandakan voor de brieving. 

Ben neemt de route met ons door. We vliegen van Sandakan naar Lahad Datu en verder naar 

het vliegveld Tawau, Van daaruit wordt koers gezet naar Juwata in Kalimantan als 

eindbestemming. 

We moeten rekening houden met hevige buien en laag hangende bewolking, bijna dagelijks in 

dit gebied van Zuidoost Azië. 

Omdat we dus te maken kunnen krijgen met slecht zicht noteren we de frequentie van een 

tweetal NDB en een VOR DME, die ons moeten helpen niet te verdwalen bij slecht zicht. 

Voor we gaan vertrekken wil Ben ons op het  hart drukken alert te zijn en te blijven. 

In de lounge heeft hij van een piloot gehoord dat een collega van hem  gisteren is moeten 

terug keren omdat hij te maken kreeg met voorbijgaande motorstoring. 

In ieder geval weerhoudt het ons niet om te gaan vliegen. Het zal zo’n vaart wel niet lopen. 

In de stromende regen vertrekken we. Al snel zit ik op 2000 ft. 

In de wolken is het moeilijk op zicht te navigeren. Gelukkig helpt mij  de NDB LHD de weg 

te vinden naar het vliegveld van Lahad Datu. 

Na een rondje van 360 graden over rechts boven de baan van het vliegveld  gaat de vlucht 

verder naar Tawau. Het zicht wordt beter. Ik zie dat ik richting kust vlieg.     

 Bijna boven land valt de motor uit. MAY DAY< MAY DAY meld ik . 

Snel heb ik uit de map de noodprocedure gegrist. De procedure volgend vlieg ik in glijvlucht 

naar 1000ft hoogte. Ik zie tussen het oerwoud stukken open veld. Ik ben niet de enige met 

motoruitval. Op de boordradio klink meerdere keren MAY DAY. Onbegrijpelijk dat iedereen 

met motorstoring te maken krijgt. 

Vraag niet hoe, maar ik heb met kunst en vliegwerk en enige ondersteuning van de 

noodprocedure de kist aan de grond gekregen. Gelukkig heeft iedereen zijn toestel heel op de 

grond gezet. 

 

Ben meldt via de radio dat hij ons niet alles heeft verteld .  Naar aanleiding van het voorval 

van gisteren waren geruchten over het slecht onderhoud van het tankstation. Dat zou kunnen 

betekenen dat er  water in de vulslang gelekt is. Maar dat waren geruchten , zegt Ben en ik 

wilde jullie daar niet mee belasten. Misschien zou dat tot afblazen van deze groepsvlucht 

geleid hebben. En dat zou voor een ieder een grote deceptie geweest zijn. 

 

Daar staan we dan  met uitgevallen motor. 

Na dit verhaal van Ben is het aannemelijk dat de brandstof vervuild is.met water. 



 

Dus de noodreparatie bestaat uit de drainprocedure, aftappen. 

 

 
 

Hierdoor wordt het  motoreuvel opgelost en even later ben ik en de andere ploten weer in de 

lucht. 

Ik stel de frequentie 116.60 mHz van VOR/DME TRK in. Dit baken staat  in de buurt van het 

vliegveld van Tawau. 

Natuurlijk zit de schrik er goed in en willen we zo snel mogelijk een runway onder ons 

vliegtuig. 

We spreken af de geplande touch and go op het dichtstbij liggende vliegveld van Tawau  niet 

uit te voeren. Maar kiezen voor een full stop landing. 

W hebben nog lang bij mekaar gezeten om dit hachelijke avontuur te verwerken. 

 

 

Chel. 

 

 

 

Het nieuwe verkeersleiding systeem gaat langzamerhand beginnen.  

 

Met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hadden we afgesproken dat de projectleider in 

het vierde kwartaal een keer een toelichting op het project zou geven. Inmiddels heb ik nog 

een keer wat uitgebreider contact gehad met de projectleider.  

We hebben nu afgesproken om in plaats van een toelichting op het Remote Tower project een 

kleine excursie te organiseren ergens in het eerste of tweede kwartaal 2021. De cameramast is 

dan geplaatst en een aantal voorzieningen zijn dan getroffen op de luchthaven. Daardoor 

kunnen we tegen die tijd niet alleen de buitenopstelling bekijken, maar ook in de toren van 

Beek kennis nemen van de daar dan aanwezige vluchtleiding simulator waarmee allerhande 

testen worden uitgevoerd. Nader bericht volgt t.z.t. 

 

 



Omdat er nog geen uitzicht is op een normaal openstellen van de clubactiviteiten, handhaven 

wij voorlopig het huidige systeem. Zie de nieuwe DO lijst en de aangepaste corona-huisregels 

die via de mail verspreid zijn. 

 

Stukje van onze voorzitter Jan: 

 

SimToolKitPro 

 

Sinds begin 2019 wordt er gewerkt aan een interessante nieuwe hulpsoftware voor gebruik in 

onze cockpits: SimToolKitPro. Het programma is freeware en kun je kort gezegd een 

"Electronic Flight Bag" noemen. 

Wat is een “Electronic Flight Bag” (EFB)? Letterlijk: een elektronische pilotenkoffer. Dat wil 

zeggen dat in principe alle papieren kaarten en documenten die de piloot vroeger in zijn 

koffertje meedroeg nu in een database opgeslagen worden en via een beeldscherm te 

raadplegen zijn.  

Voor ons flightsimmers bestond er al langer dit soort programma’s, waarvan de bekendste 

Aivlasoft EFB v2 is (http://aivlasoft.com).  SimToolKitPro is echter de eerste EFB software 

die die naam waarmaakt én freeware is. Wat zijn de belangrijkste kenmerken? 

- koppelbaar met alle in gebruik zijnde simulator software (ook de nieuwe MSFS) 

- volledig geïntegreerd met de planningssoftware van Simbrief 

- volledig geïntegreerd met Navigraph Charts, maar heeft ook eigen kaarten database 

- Live weer 

- Alle IVAO-ATC en piloten live zichtbaar 

- Taxi-ondersteuning via Open Street Maps 

- Flight Data Recorder om b.v. je landingsperformance zichtbaar te maken 

- Logboek voor al je vluchten en vliegplannen, on- en offline 

Het programma draait op Windows of MAC, maar er is nog geen Android versie van. Het 

wordt nog voortdurend verder ontwikkeld. Op https://simtoolkkitpro.co.uk vind je verdere 

details. SimToolKitPro kan programma’s als Flightsim Commander, LittleNavMap, PFPX, 

Webeye e.d. vervangen. Aanbevolen om een keer uit te proberen om te kijken of het wat voor 

je is! 

 

 

Beek fungeert al enige tijd als parkeerplaats van vliegtuigen die door corona aan de grond 

blijven zie hieronder een aantal machines gefixeerd met betonblokken 



   

 

En zoals meestal een ingezonden stukje van onze (vaste) correspondent Anton. 

Een tweede leven 

Wie als kind in de zestiger jaren van de vorige eeuw het toen befaamde Brabantse Bosbad 

Hoeven wel eens heeft bezocht kan het zich misschien nog wel herinneren. Er stond een heus 

vliegtuig waarin de jeugd zich heerlijk kon uitleven. Dat heeft zijn sporen nagelaten maar 

gelukkig kregen de nostalgische gevoelens van de eigenaar, onze marine,  de overhand en 

werd het toestel, een Catalina met het kenteken 16-212 naar de basis in Valkenburg gebracht, 

waardoor een totale aftakeling werd voorkomen. We schijnen er meer dan 80 van deze 

amfibievliegtuigen te hebben gehad. Het laatste nog vliegend exemplaar kon, ondanks de 

inspanning van velen, niet voor ons land worden behouden. Het geniet nu in Amerika van zijn 

( of is het haar?) tweede leven. Ons “speeltuin-exemplaar” stond inmiddels opgeslagen in een 

loods van het Militair Museum in Soesterberg en is zeer onlangs overgebracht naar het 

Transport Museum in Nieuw-Vennep. In Up In The Sky van 28-8 staat van dat transport een 

leuke foto reportage. Enthousiaste vrijwilligers gaan er daar nog iets moois van maken, 

althans van het uiterlijk. Van de edele delen, waarvoor wij liefhebbers zonder gêne de meeste 

aandacht hebben, is niets meer over. 

 Een tweede leven. Je moet er als vliegtuig toch niet aan denken in een speeltuin terecht te 

komen? Ergens als onderkomen dienen voor een Bed & Breakfast is ook niet aanlokkelijk. 

Poortwachter worden klinkt al iets beter en het summum is natuurlijk een mooi museum. 

Laten ze je ziel en zaligheid ongemoeid met een regelmatige poetsbeurt en een dagelijkse 

bewondering door velen. Van sloop in Twente of ergens anders moet ik gruwen. Dan nog 

liever mijn overgebleven botten bijeen harken en als monument bestempelen. Onze ouwe 

blauwe Torenvalk, PH ALT, schijnt dat met een later gekregen legergroen kleurtje goed vol te 

houden in tropisch Bamaga, helemaal bovenin Down Under.  

Het tweede leven van een vliegtuig. Veel van onze leden 

zullen daar wel een mooi voorbeeld van kennen. Geef het 

eens door aan redacteur Henk. Die kan daar dan in een 

volgende Nieuwsbrief een mooi verhaal van maken. Of, nog 

beter, schrijf zelf eens een stukje. Ik doe dat wel eens voor een tijdschrift en kan het dus 

weten. De vergoeding per regel door Joost is markt conform. 

  

Anton. 



P.S.  Dat er in onze contreien ergens een kist met maar één vleugel voor joker staat is 

inmiddels al door meerdere leden aan Henk doorgegeven. Dank voor de snelle reactie. 

 

 

Oplossingen van de vraag van de maand: 

 

1 a.  2 c.  3 c.  4 c.  5 c.  6 a.  7 b.  8 a.  9 c.  10 a. 

 

Wist U dat……………… 

…..Jan J. sinds zijn L1 interview tot de bekende Limburgers behoort? 

…..Timo zijn gouden ster ATC van Ivao heeft gehaald? 

….. De club apetrots is met dit behaalde resultaat? 

…..Timo ook uitvoerig MsFs heeft getest? 

…..Zowel Math als John MsFs2020 hebben aangeschaft? 

…..Ze via Discord hun enthousiasme uiten? 

…..de meegestuurde beelden inderdaad zijn om van te smullen 

…..het leuk wordt op Discord als iedereen meedoet? 

…..De onlinevluchten op woensdag en zaterdag leuk zijn? 

…..Er een aantal mensen toch veel werk insteken? 

…..Leden hier dankbaar gebruik van maken? 

…..Dus bedanken wij hier Joost, Jan en Ben voor hun inzet. 

….. Ieder verhaaltje hoe klein ook erg welkom is? 

….. Dit bericht bestaat uit 2877 woorden? 

…..ik daar heel erg moe van wordt en dus ga sluiten. 

…..ik iedereen mooie vlieguren toe wens en blijf allen gezond. 

 


