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ben smeman

Van: D. Simon [mail@cad-cam.nl]
Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 17:26
Aan: Flightsimulator groep HCC Rijnmond
Onderwerp: FW: Extra Nieuwsbrief FS Rijnmond maart 2011
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Niet vergeten! 

Bijeenkomst  maandag 7 maart 

 

 

FMC  Flight Management Computer 

 

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

en werking van de FMC aan de hand van een vlucht van EHAM rwy24 naar 

EGLL rwy 27L met een PMDG 747-400 draaiend onder FSX. 

Wie Remmert kent weet dat het een duidelijke en gedetailleerde lezing zal zijn 

met ruimte voor vragen tussendoor. 

Ter voorbereiding hier een willekeurig aantal items over de FMC en hier de 

manual met startprocedures voor de 747-400 

 

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).  

Maak gebruik van het  FSRijnmond Forum 

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

  

Inhoud 

*  Bijeenkomst maart  FMC 

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