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Bijeenkomst  maandag 2 mei 
 

Dit keer 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.  

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).  

                De moeite waard !! 

Open dag HCC-FlightSimulator op zondag 29 mei 
 

Op zondag 29 mei organiseert HCC-FlightSimulator een  

Grote Open dag in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg.  

We proberen bij zoveel mogelijk museumvliegtuigen een simulator te 

plaatsen die dat toestel laat vliegen. Alle aspirant-piloten mogen dan virtueel 

de museumkisten uitproberen.  

Buiten alle HCC-FlightSimulator leden, met hun partner en (klein)kinderen, is 

er nog veel meer bezoek, want het museum is die dag (zoals het gehele jaar) 

gewoon geopend en gratis toegankelijk. 

Ook vind je een extra menu op onze site "Open dag 2011" waarin veel 

informatie te vinden zal zijn voor de deelnemers en de bezoekers.  

Zet de datum in elk geval vast in je agenda!  Meer info bij: 

www.hccflightsimulator.nl en www.militaireluchtvaartmuseum.nl 

In ieder geval zal  FS Rijnmond met enkele systemen aanwezig zijn! 

Sid en Star voor FSNavigator 
 
FlightSimmers die nog gebruik maken van FSNavigator kunnen eens kijken 

op de (Spaans-talige) mafuso.net website      

Je kan daar de nieuwste en bijgewerkte sid.star,  ILS etc. downloaden en 

dan installeren in FS9. MAP ... fs9/modules/fsnavigator/sidstar en deze 

nieuwe overschrijven. 
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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
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Nieuwe Saitek rudders 

Combat style pedals - straight from modern fighters. Independent left and 

right brake axis rudder axis. Self cantering with adjustable damping. 

Adjustable pedal angle to suit all styles of flying. High quality, part metal 

construction for long life. Smart Technology (ST) programming software 

allows gamers to configure their controls to suit their style.  Klik hier voor 

meer info. 

 
Cessna C172N Skyhawk II X voor FSX 
 
New FSX features: external dynamic shadows, internal dynamic shadows on 

VC, normal mapping, specular mapping and bloom lights - Polygon optimized 

model - Four different paints with maximum details and realistic textures. 

Includes: Interactive virtual cockpit - Full moving parts: Ailerons, elevators, 

rudders, flaps, rolling wheels - Animated sections such as: doors, pilot's 

window, copilot seat, sun visor, fresh air control and vibrating antenna - 

Klik hier voor de details 

 

Aviator90 gratis video cursus 
 
Onder de naam Aviator90 brengt Angle of Attack gratis videocursussen uit. 

Klik op hun site bovenaan de tab Aviator90. Na een simpele inschrijving krijg 

je in 45 video's duidelijk uitleg. Voor inschrijvers is de hele serie is nu ook 

te bestellen voor € 7,50. Klik hier voor de eerste video (lift) als voorbeeld.  

Er is ook een te betalen Pro-versie waar nog meer videocursussen zijn te 

downloaden. 

 

PROSIM4U is verhuisd  

Prosim4u is verhuisd naar een mooi pand in de Vliegeniersbuurt van het 

voormalige vliegveld Ypenburg. Het simcenter is erg mooi geworden: meer 

ambiance en uitstraling. Een grote stap vooruit, de Boeing simulator staat nu  

in een speciale trainingsruimte. De beelden worden nu geproduceerd door 

een zeer krachtige PC en geprojecteerd door 3 beamers op een cylindrisch 

projectievlak. Het vlieggevoel is, meer dan voorheen, overduidelijk aanwezig 

door deze projectie-methode. 

Peter Visser nodigt je uit om eens langs te komen in het Simcenter om te 

kijken hoe het is geworden. Wel graag eerst even mailen of bellen, hij maakt 

graag wat tijd voor je vrij. www.prosim4u.nl 
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PC Pilot mei/juni 2011 nr 73 

 

Een deel van de inhoud. 

REVIEWS –  

iFly Boeing 737, A2A’s Spitfire, Carenado Piper Saratoga, DCS: A10-C 

Warthog, ORBX Cairns International Airport, X-Plane UK Scenery 

Saitek’s Throttle/Prop/Mixture Axis 

 

TUTORIALS – 

Flight Simulator – A Beginner’s Guide  

This instalment of the Beginner’s Guide gets down to basics with a 

discussion of the autopilot, GPS and simple navigation. 

 

Jet Airliners – A Flight Sim Pilot’s Guide  

In this issue, we start a regular series of tutorials on the iconic Concorde. 

Learn to fly the Concorde like a pro, from a standing start to supersonic! 

 

GA Flight Sim Training 

Peter Stark gives us a navigation exercise in cross-country night flying and 

teaches us how to cope with unexpected surprises! 

 

Klik hier voor de geheleinhoud  www.pcpilot nr 73 

Maak gebruik van het  FS Rijnmond Forum 

 

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

informatie aan de leden. 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. 

Kijk in de rubriek Vraag en Aanbod. Nu oa een Saitek Pro Flight X52  

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