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Bijeenkomst  maandag 7 maart 
 

 
 

FMC  Flight Management Computer 

Remmert Dekker zal (onder voorbehoud)  een uitleg geven over de 

toepassing en werking van de FMC. Wie Remmert kent weet dat het een 

duidelijke en gedetailleerde lezing zal zijn met ruimte voor vragen.  

Ter voorbereiding hier een willekeurig aantal items over de FMC   

YouTube instructiefilmpje  7 min (zet de muziek  zacht of uit!) 
http://www.youtube.com/watch?v=S3ZI9DbtTfI  

FMC Guide    
http://www.scribd.com/doc/39851352/52126-737-FMC-Guide-1208452126 

FMC handleiding van Stefan Kok 
http://www.flightsimclub.nl/pageID_7611676.html 

FMC; gedetailleerde uitleg van een vlucht 
http://www.flightsimclub.nl/pageID_7611819.html 

Werking FMC (NL) van b737.org.uk 
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en|nl&u=http://www.b737.org.uk/fmc.htm 

FMC in Fokker 100 met panel layout 

http://members.home.nl/rkruijer/FSalbum.htm en http://members.home.nl/rkruijer/FMC.htm  

 

Als alternatief; een algemeen programma met voor elk wat wils. 

Bij Dick kunnen we terecht met vragen over navigeren. Ruuth neemt de 

beginners onder zijn hoede en bij Arnoud en Nico zijn altijd weer nieuwe 

zaken te volgen. Arnoud ontpopt zich als straaljagerpiloot!! 

Verder staan natuurlijk enkele systemen  opgesteld om zelf mee te vliegen.  

Onderling kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Problemen ondervonden 

bij het vliegen? Leg ze voor aan de deskundigen! Kijk ook op ons Forum. 
Dick Simon (coördinator)  

(aanwezige leden verzoeken wij behulpzaam te zijn bij het op- en afbouwen van de systemen).  

 
 
AVSIM 

Rond deze tijd stuurt AVSIM een hernieuwde registratiemogelijkheid om 

gebruik te maken van hun Forum en om gebruik te maken van de Bibliotheek 

en de Download mogelijkheid. Bedoeling is om de Gebruikersnaam en 

Paswoord voor alle toegangen gelijk te maken. Vooral het Forum biedt een 

        

      

   

Inhoud

*  Bijeenkomst maart  FMC 

*  AVSIM 

*  FS dag RotterdamThe Hague 

*  Maak een goede start 

*  Cold en Dark opstarten 

*  Saitek trottle en rudder pedals 

*  FSX Booster 2 

*  SP1 voor Windows7 

*  Redactie - Uw bijdrage! 

*  Forum van FSRijnmond 

*  Voorgaande Nieuwsbrieven

Bijeenkomst en Adres 

Eerste maandag van de maand 

Zaal open 19.30 uur 

Aanvang   20.00 uur 

 

Buurthuis "de Wel" 

Bongerd 2a 

2906VK  Capelle a/d IJssel

Website  en  Forum

www.fsrijnmond.nl 

forum fsrijnmond

pagina 1 van 4FS Rijnmond | Nieuwsbrief

9-12-2011file://C:\Users\SMECOM\Documents\Nieuwsbrieven\HCC FSRijnmond Nieuwsbrief\...



 

rijke flora aan onderwerpen! 

Flightsimulatordag op Rotterdam The Hague Airport 
Zondag 20 maart a.s. houdt  Vliegclub Rotterdam (gevestigd op vliegveld 

Rotterdam-The Hague Airport) hun jaarlijkse flightsimulatordag. Voor meer 

informatie zie onderstaande link: 
http://www.vliegclubrotterdam.nl/index.php/club/clubagenda/details/53-flightsim-dag 

      
 
Maak een goede start! 
Als beginnend flightsimmer wil je natuurlijk ook van goed gekozen middelen 

gebruik maken. FS2004 en FSX bieden veel mogelijkheden en instructies. 

Toch kan je als beginner veel nut hebben van een mooi, klein en 

overzichtelijk vliegtuig met een goed handboek. Met de Cessna Skyhawk 

172 van Flight1 maak je dan een mooie start.  

In tegenstelling tot de Cessna 172 die in het FS programma wordt geboden 

is deze Skyhawk 172 een extreem accuraat, stabiel en overzichtelijk toestel 

om te leren vliegen. Maar ook voor de ervaren vlieger die eens rustig een 

sightseeing vluchtje wil maken een genot om in te vliegen. Het toestel kan 

worden gevlogen onder FSX. Maar bijzonder is dat je onder FS2004 er voor 

kan kiezen om een onboard instructeur mee te nemen, die je acties 

corrigeert en  becommentarieert. In de beginnershoek bij Ruud kan je alle 

mogelijkheden van dit toestel bekijken. 

Voor een gedegen handboek vermelden we hier nog maar een keer de 

boeken van Floris Wouterlood "Leren vliegen met FS2004" (ISBN 90 229 48 

68 4) en  "Leren vliegen met FSX" (ISBN 978 90 229 9265-4)  (uitg. Bruna) 

Cessna "Cold & Dark" opstarten 

Als je FS of FSX opstart zal het gekozen vliegtuig bv een Cessna altijd al met 

draaiende motor klaar staan. Wil je dit voorkomen, dat kan dat met de 

volgende aanwijzingen (bron Forum FSGroep Haaglanden) 

Zet de Cessna (dat is het makkelijkste) op een parking ergens op een 

vliegveld neer, draai de contactsleutel naar Off en zet de motor uit d.m.v. de -

mixture- geheel uit te trekken (daarna wel weer op 'full' zetten). Zet 

vervolgens ook de avionics en master/altenator switch uit, en het toestel is 

geheel cold en dark. Sla vervolgens deze vlucht op d.m.v. 

 ; (punt komma) in te toetsen, of onder 'flights' op 'save flight' te klikken. Geef 

de opgeslagen vlucht een naam, bijvoorbeeld. 'cold en dark EHRD parking 

E', en vink vervolgens in hetzelfde scherm de optie aan 'set as default flight'. 

Nu zal voortaan Flightsimulator opstarten met deze zojuist opgeslagen 

vlucht, vervolgens kan je dan een ander vliegtuig en/of vliegveld kiezen. 

 
 
Saitek - TPM Throttle/Prop/Mixture Axis Panel and  
Combat Rudder Pedals Released 
Saitek releases another piece of controller hardware for all flight simulators, 

this time the TPM Throttle/Prop/Mixture Axis Panel. A Cessna style throttle 
setup. This type of control is also suitable for many other light planes. 
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Saitek's new Combat Rudder Pedals are inspired by those found in modern 

jet fighters and are sturdily constructed from robust di-cast alloy proving 

many years of service. 

  

  

FSPS - FSX Booster Version 2 

•Ultimate smoothness 

•Extra Frames from 30% and more 

•Free updates for ever 

•PC information’s for tweak calculation 

•Blurries Elimination 

•High Definition Textures 

•Extra Lod Radius 

•Fibers speed increase 

•Vertical screen synchronization 

•Shaders rebuild 

•Shaders version 3 

•Multiple GPU’s 

•Hyper Threads CPU’s compatibility 

•Red messages control 

•Supports external limiter 

•Backup of original fsx.cfg file 

FSPS - FSX Booster has been designed keeping in mind the thousands of 

possible hardware configurations. The special software analyzes your 

computer hardware in depth (CPU, GPU, memory, hard disc speed and etc.) 

and sets a number of documented and undocumented tweaks to the correct 

values that is optimal for your PC. No technical knowledge is needed. Just 

execute FSPS - FSX Booster, then FSX and enjoy it with the maximum 

frames and smoothness you can get from your PC without changing any of 

your FSX sliders. Klik hier voor meer info 

 

SP1 voor Windows7 download 
Microsoft heeft Service Pack 1 voor zowel Windows 7 als Windows Server 

2008 R2 uitgebracht. Het Service Pack brengt geen nieuwe features maar 

kent wel enkele updates voor de zakelijke markt. Overzicht en download. 

De update is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar. 

 
Hier had JOUW bijdrage aan de Nieuwsbrief kunnen staan! 

Maak gebruik van het  FSRijnmond Forum 

Het Forum is opgezet voor het stellen van vragen en het geven van 

pagina 3 van 4FS Rijnmond | Nieuwsbrief

9-12-2011file://C:\Users\SMECOM\Documents\Nieuwsbrieven\HCC FSRijnmond Nieuwsbrief\...



informatie aan de leden. Recent zijn er weer nieuwe items geopend. Het 

Forum biedt ook ruimte om vliegervaringen te plaatsen waar anderen weer 

hun voordeel mee kunnen doen. Ook problemen met de installatie ed kunnen 

worden geplaatst. Of plaats de samenstelling en inrichting van het systeem 

waar je zelf prima mee vliegt. Anderen die voor een aanschaf staan kunnen 

hier weer gebruik van maken bij hun beslissing.  

Let op: links en downloads ed zijn voor eigen risico! 
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