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Bijeenkomst  maandag 5 september 

 

De eerste bijeenkomst na de vakantieperiode. 

Afstemmen van plannen en ideeën voor 2011-2012. 

 

De vliegsystemen zijn flink opgewaardeerd. Hiermee is een betere 

performance bereikt en kan er ook vlotter gevlogen worden onder FSX. 

 

Verder 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).  

Het Fokker Spin Centennial te Haarlem 

 

In Haarlem wordt van 26 augustus t/m 4 september herdacht dat Anthony 

Fokker op 31 augustus 1911 met zijn Fokker Spin het luchtruim koos en 

boven Haarlem vloog. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd. Zie voor het 

complete programma de site www.fokkerspincentennial.nl  

HCC-FlightSimulator is uitgenodigd om tijdens het Fokker Spin Centennial 

het simulatorvliegen te demonstreren. Op een prachtige locatie, de Refter van 

het stadhuis aan de markt, gaan we proberen een tijdslijn van Fokker 

vliegtuigen te laten vliegen. We hebben nog plek voor 3 piloten. Als u op 

zondag 28 en/of maandag 29 augustus mee wilt vliegen, graag (het liefst met 

een "oude" Fokker). Geef u dan z.s.m. op bij de voorzitter HCC-

Flightsimulator.  

Dirk Simon/ FS Rijnmond  zal er in ieder geval ook zijn. 

Rien Cornelissen (team NL2000) is voor dit evenement druk aan de slag 

gegaan om de Spin zo natuurgetrouw mogelijk te bouwen voor FSX. 

Douglas DC3  voor de liefhebber 

Angelique van Campen heeft naast veel meer nu een mooi en uitgebreid 

review online gezet over de legendarische "Just Flight" "Douglas DC3"/view 

Kijk op http://www.fsvisions.nl/site/content/view/3938/9/ 

Handleiding PMDG B747-400 NL  

   Geen FlightSimulator maar 

toch wel leuk deze  

Quadrotor  
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De Nederlandstalige handleiding van dit zeer realistische vliegtuig staat vanaf 

nu klaar voor onze leden om te downloaden. www.hccflightsimulator.nl  (eerst 

inschrijven!) Na inloggen te vinden via de link Download. 

Een gedetailleerde beschrijving van de instellingen en mogelijkheden van dit 

product en vooral van de geavanceerde boordcomputer. Met veel 

afbeeldingen en ook persoonlijke tips van de schrijvers Nic. van Leeuwen en 

Peter de Loos. 

Het was een intensief vrijetijdskarwei, vooral omdat ze veel Engelse 

publicaties over dit PMDG-product hebben gelezen en beoordeeld op 

bruikbaarheid voor deze handleiding. 

Voorop stond dat het een duidelijke en toch beknopte tekst moest worden 

zonder ellenlange technische uitweidingen over dit toestel. 

Met 17 kleurrijke bladzijden zijn ze daarin zeker geslaagd. (hccflightsimulator) 

Nieuws van PMDG     737 NGX van PMDG op TV 

 

BBC TWO start in september een nieuwe serie  "From Home" . Het eerste 

deel, eind september, zal gaan over flight simulation met James May van Top 

Gear. Hierbij zal de 737 NGX van PMDG een prominente rol krijgen.  

Zie: http://www.precisionmanuals.com/pages/notams.html 
Wie wil de uitzending opnemen? 

 

James May ʻvirtuallyʼ takes to the 

skies for new BBC 2 series. 

James May leaves the driving seat for a brand new series where the Top 

Gear star will be put behind the controls of a Boeing 737 passenger jet, 

virtually. 

Coupled with Microsoftʼs popular Flight Simulator game and an add-on 

developed by PMDG Simulations, James learns to fly the passenger jet 

before having a go at the real MULTI-MILLION POUNDS training simulator 

used to train real airline pilots. 

Series Producer for the strand, Martin Reid commented: 

“It is incredible just how far that computer gaming and simulation from the 

comfort of your home has become, in this series we hope to show just what is 

possible and thanks to various training bodies and software manufacturers 

we are able to for the first time learn to fly from home” 

“We are working hard to bring this exciting new series later this year.” 

ʻJames May Virtually Takes To The Skiesʼ is episode 1 in brand new series 

ʻFrom Homeʼ coming soon to BBC TWO.* 

  

PMDG 737NGX Simulation expected  

The PMDG 737NGX, our in depth simulation of Boeing's ubiquitous 737 Next 

Generation series aircraft is in the final stages of testing. Release to market is 

anticipated to take place on or before 04AUG11. 

Intro Video's over VC van PMDG 737NGX  

  

Als alle berichtgeving bewaarheid is moet de PMDG 737NGX zijn 

uitgebracht. 
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Angle of Attack heeft enkele video's van ruim een uur gemaakt waarbij je 

Virtuele Cockpit van de PMDG 737NGX tot in detail te zien krijgt. 

 http://www.flyaoamedia.com/aoa/nicks-737ngx-cockpit-thoughts/ 

Wil je ook nog een rondje om het vliegtuig buiten,  klik dan hier 

http://www.flyaoamedia.com/aoa/nicks-737ngx-walk-around/ 

Voor een vliegimpressie klik hier 

http://www.flyaoamedia.com/aoa/nicks-737ngx-afdsegpws-impressions/ 
  

Volwaardige dualscreen laptop op de markt 

 

Binnenkort kan je een dualscreen laptop bestellen met maar liefst twee 17 

inch beeldschermen.  

 

Het bedrijf gScreen heeft jaren aan de gScreen SpaceBook gewerkt, dat nu 

al bekend staat als de laptop met het grootste schermoppervlak ter wereld. 

De SpaceBook heeft namelijk twee schermen van elk 17,3 inch met ieder een 

resolutie van 1920 x 1080 pixels. Het is mogelijk om beide schermen in en uit 

elkaar te schuiven, zodat de laptop wel mobiel blijft.  

Met een gewicht van ongeveer 4 kilo en een dikte van 2,5 cm verschilt de 

SpaceBook qua mobiliteit maar weinig van een doorsnee laptop.  

 

Er zullen twee modellen op de markt verschijnen van deze Spacebook: de 

SpaceBook 17 i5 4G en SpaceBook 17 i7 8G. Het eerste model heeft een 

Intel Core i5-560M processor en 4GB aan RAM. Het tweede model beschikt 

over een quad-core Intel Core i7-740QM processor en 8GB aan RAM. Beide 

modellen hebben een nVidia GeForce GTS 250M videokaart met 1 GB 

geheugen, een harde schijf van 500 GB en een DVD multidrive.  

 

Prijsindicatie; de i5 4G ongeveer 1700 euro) en de i7 8G ongeveer 1990 

euro. 

Kijk ook bij http://gscreenlaptop.3dcartstores.com/ 

Bron: PCWorld 

Stel voordelig je eigen laptop samen 

  

Bij de aanschaf van een nieuwe laptop heeft iedereen zijn eigen specifieke 

wensen.Om die reden werkt HCC samen met BTO, een kleine maar zeer 

flexibele systeembouwer uit IJsselstein. Voor HCC-leden is het natuurlijk ook 

mogelijk uit het totale aanbod van BTO Notebooks een keuze te maken. Via 

onderstaande link heeft u minimaal 5% korting op het aangeboden totale 

assortiment. Stel hier je BTO laptop samen 

Nog even speuren naar nieuwe ontwikkelingen? 

Kijk dan op deze site http://www.codelegend.com/idealflight/default.htm 
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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. 

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