
ILS-probleem EHRD en EHVB.  

Door de aanwezigheid van het vliegveld Valkenburg met dezelfde ILS frequentie als die van 

Rotterdam Airport is een ILS- landing met de correcte frequentie 110.90 op Rotterdam Airport niet 

mogelijk. Voor iedereen die met behulp van windowsverkenner een bestandsnaam of een extensie 

kan wijzigen, is het probleem volgens ons medelid Edward Vernes op de volgende manierte lossen: 

"Uitgangspunt is dat NL2000 (laatste versie; dus waar je mee vliegt) is geïnstalleerd en dat men werkt 

met FScommander voor FSX. FScommander geeft namelijk weer welke BGL-file wordt gebruikt voor 

de weergave van een vliegveld met de bijbehorende gegevens. Deze gegevens worden door FSX ook 

gelezen en gebruikt en kunnen dus afwijken van de ILS-gegevens in bijvoorbeeld de FMC van de 

PMDG-vliegtuigen die voorzien zijn van de laatst bekende Airacs. 

Om te beginnen moeten we in FSX / NL2000 het vliegveld Valkenburg EHVB deactiveren via FSX 

Library. Gewoon het vinkje weghalen. De enige versie van Valkenburg die we moeten behouden, dus 

aanvinken, is die van “Valkenburg Closed”. Het vliegveld blijft dan wel zichtbaar bij het VFR vliegen in 

Nederland. 

Sluit FSX af en start het weer op: de nieuwe database van FSX wordt/is nu aangemaakt. Sluit daarna 

FSCommander af en start de Database-Manager van FSCommander.  

Wij voeren nu in het zoekveld van FSCommander “EHVB” in. Nu wordt de oorspronkelijke file van 

EHVB in FSX weergegeven (de rode letters):   APX49130.BGL. 

Zoek deze file met windowsverkenner op in de hoofddirectory van FSX en wijzig de extensie in BGM 

(kan altijd weer worden hersteld) FSX zal deze file niet meer lezen en is verder als vliegveld 

onbruikbaar. 

Sluit vervolgens zowel FSX als FSCommander weer af.  

 

Start FSX nu weer op en een nieuwe database wordt aangemaakt.  

Start vervolgens de Database-Manager van FSCommander en als deze klaar is kunnen we 

controleren dat vliegveld Valkenburg is gebaseerd op de file EHVB_closed.bgl. Er worden bij 

Valkenburg geen ILS-frequenties meer getoond. 

Controleer of FSCommander de juiste file “EHRD.BGL” vermeldt met de frequentie 110.90 voor zowel 

baan 24 als 06. Vanaf nu is een ILS landing met de frequentie 110.90 op Rotterdam mogelijk!  

Wie met Mytraffic werkt kan te maken krijgen met de file BR2_EHRD.BGL die eveneens uitgaat van 

een verkeerde ILS-frequentie. Ook hier weer m.b.v. Verkenner de extensie “BGL wijzigen in “BGM“ 

(dus niet verwijderen). 

 

Edward Vernes  HCC FlightSimulator februari 2014 

 

 


