Tafel Flight
Simulation
Bij deze Tafel hebben we het over onderwerpen als Flight Simulation, met de volgende flight
simulators:

We hebben het ook over websites, streaming sites en wat je nodig hebt om een Flight
Simulator op te zetten. We kunnen ook de typen vliegtuigen, vliegvelden en scenery’s
bespreken.
En natuurlijk de kosten en hulp bij problemen (flight simulation kent vele bugs….altijd work
in progress – de simulator is nooit af
).
Hier is bv mijn simulator, waar ik nu Prepar3d versie 5 van Lockheed Martin op vlieg, onder
Windows 10 Home.

Door diverse Add-on’s van vliegvelden (zien er uit ‘as the real thing’), scenery (gebaseerd op
de laatste satellietdata) en vliegtuigen (vlieg A320 of B737 als of het echt is – bijna alle
knopjes werken! Of vlieg een kleine Cessna of Piper – bijna alles wat vliegt is te koop….
Verder is natuurlijk de hardware van belang: goede pedalen voor het roer, een Yoke, een
Throttle en evt andere panels zoals een Multi panel voor Autopilot en flaps en een Switch
panel voor bediening van de motor, landingsgestel en lichten.
Op YouTube zijn veel streams te vinden met leuke filmpjes van vluchten en instructie over
vliegen.
Hier zijn twee typische voorbeelden in P3D (klik de link):
https://youtu.be/lqrg1I3spik

https://youtu.be/tLwrXEFpuEQ
Kijk ook eens naar de streaming site Twitch (het walhalla voor
gamers, maar onder Flight Simulator zijn er dagelijks life streams).
Verder hebben we het in deze Tafel natuurlijk ook over het echte vliegen. In 2010 heb ik via
der Vliegclub Rotterdam in een clubweek in Saint Vallery mijn brevet PPL gehaald. Dus we
kunnen het hebben over bv Pipers, Cessna’s, Beachcraft Bonanza, Cirrus 22, maar ook over
zwevers.

Over hoe je je brevet kunt halen, wat er voor vliegclubs zijn, wat je met je brevet zo allemaal
kunt doen. Wat de kosten zijn (in Nederland €€€ !).
Hier is een link van een typisch filmpje van de Vliegclub Rotterdam:
https://youtu.be/SU4cErfAQ5E
En natuurlijk hebben we het ook over Airlines, vooral nu in deze voor hen zo moeilijke tijd!
We hebben het over vliegbladen en websites (waar koop je spullen, software en hardware).

Verder kunnen we het ook hebben over aspecten en ontwikkelingen van de ruimtevaart,
door entrepreneurs als bv Musk (SpaceX), Blue Origin (Bezos) en Brandson (Virgin Space) die
met veel verdiend (internet start-ups) geld de ruimtevaart vercommercialiseren.
Kortom, ben jij geïnteresseerd in vliegen? Wil je jouw nieuwsgierigheid en kennis, ervaring
delen? Vragen staat vrij
NB Een bezoek aan mijn simulator thuis is altijd te regelen!
Peter Hougardy

