
  
                                                                                                 klik hier om de webversie te bekijken 

          N I E U W S B R I E F                                                                                           november  2012   nr 9          
 

Bijeenkomst  maandag 5 november 
  
Napraten over het FS Weekend. 

Daarnaast een avond met van alles wat 

* Behandeling van vragen over soft- en hardware, installeren, navigeren etc.  

* Een beginners hoek voor de eerste stappen in Flightsimulatie.  

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

* Alle ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. 

Problemen ondervonden bij het vliegen? Leg ze voor aan de deskundigen!  

Kijk ook op ons Forum. 

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

Dick Simon (coördinator)    

  

  
Hét FS-weekend op 3 en 4 november 2012! 
 
Het FlightSimulator belooft een weekend te worden bomvol bezoekers.  
In overleg met het Aviodrome zullen opzet, organisatie en faciliteiten- 
voorziening in grote lijnen hetzelfde zijn als in voorgaande jaren.  
Ook FS Rijnmond zal weer vertegenwoordigd zijn met eigen cockpits en 
systemen. Wij zitten in de doorgang naast de filmzaal. Kom kijken, neem 
partner, kinderen en andere geïnteresseerden mee! Er is genoeg te beleven 
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voor een volle dag!  Voor meer info en toegang kijk bij 
http://fsweekend.com/  Klik op de plattegrond voor een overzicht van alle 
ruimtes en deelnemers. 

 

  

  

  

  

  

 
 

NL-2000 versie 4.03 
 
Het Nederlandse 2000 Scenery Design team heeft de nieuwe 4.03 updates 

van de scenery uitgebracht. 

In deze updates zitten grote en kleine aanpassingen. Zowel op als buiten de 

vliegvelden zijn veel nieuwigheden te vinden. 

Militaire velden hebben wijzigingen ondergaan. Naast verbeteringen in de 

ondergrond is er nu ook grondpersoneel in Nederlands uniform te vinden. Er 

zijn nieuwe gebouwen neergezet, onder andere in Groningen en Westkapelle, 

maar ook tussen de steden zie je aanvullingen. De directe omgeving van veel 

velden is uitgebreid met details zoals boerderijen, kerken, stallen, ect. Dit 

maakt de approach interessanter. Ten opzichte van de vorige versie zijn er 
meer gedetailleerde bospartijen en bomen te vinden. Daarnaast zijn er 

bugfixes. De generieke gebouwen rond EHHO en bij EHGR zijn bijvoorbeeld 

weer terug. 

Tenslotte tref je een verbeterde installer aan, en is de downloadmogelijkheid 

uitgebreid met een eigen downloadsite. Het team hoopt dat deze extra manier 

van aanbieden gewaardeerd wordt. EHAM zit er helaas nog niet in, maar er 

wordt nog steeds hard aan gewerkt. Voor de downloadbestanden ga je naar  

http://www.nl-2000.com/nuke/index.php?newlang=dutch 

 
Zag jij ooit zoveel moois tijdens het viegen? 
 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=W-Zk8WqCAf4&feature=related 

  

 

  
Aangeboden / Gevraagd 
        kijk op het Forum 
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PC Pilot  november/december   
  
REVIEWS 
 
Quality Wings BAe 146,  Aerosoft Bombardier Challenger 300 
Carenado Grand Caravan,    Milviz Baron 55 
REX Essential,  Flight1 Ideal Flight 10,  Alabeo C188B AGTruck 
ORBX New Zealand North,  Touch Pilot One,  Panel Builder 
  

 
                                          (klik) 

  

 
  
Dropbox    bestanden delen 
 
Dropbox is een fantastische manier om altijd en overal toegang te hebben tot 
je bestanden. Maar wat als je Dropbox-bestanden wilt delen met anderen die 
geen Dropbox-account hebben? Ooit was dat niet mogelijk, maar 
tegenwoordig is dat heel eenvoudig, met behulp van Dropbox-links. Kijk hier 
voor een uitleg hoe je zulke links genereert en deelt. 
http://computertotaal.nl/software/26550-dropbox-bestand-delen.html 
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PilotenPost weer vol met nuttige info 
Kijk bij Pilotenpost voor de nieuwste Nieuwsbrief van Joost Visser uit Goes.  
PilotenPost is uitsluitend toegankelijk via www.avsim.com. Kies daar de tab - 
file library - en vul in het navolgende scherm in het zoekveld   - pilotenpost* - 
in. Je krijgt dan een overzicht en toegang tot alle PilotenPost uitgaven. Wel 
eerst inschrijven bij Avsim. Lees het magazine geregeld, het is beslist de 
moeite waard. 

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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