
Presentatie ‘Toepassing van freeware in Flightsimulator’ door Jan Verkerk. 

 
Bijeenkomst HCC!Flightsimulator in Almere op 16 november 2013. 

 
Deze  onderwerpen wil ik, in min of meer willekeurige volgorde, graag behandelen: 
 
1.    Airdisplay: Alleen de link laten zien en wat uitleg geven over de combinatie met een tablet. 
 
1a.  Tweaken van  FSX. Link naar ‘Venetubo’. 
 
2a,b,c.   Airacs/notams: Het nut hiervan met enkele voorbeelden. 
 
3.    FlightRadar24: Uitleg met enkele voorbeelden. 
3a.  … 
3b.  Gratis flightsimulator: on-line en voorbeeld via de link. 
 
4.    Fs Startpagina: wijst zich vanzelf. 
 
5.    FMC Midden Nederland verwijzing naar die site en wat uitleg met enkele voorbeelden van de FMC van de B737-
800 voor FS9 ( geldt nagenoeg ook voor FSX). 
 
6.    Verwijzing naar de site van HCC-Rijnmond vanwege downloads van enkele handleidingen enz. 
6a.  idem voor ‘Groningen’. 
 
7.   SkyVector met uitleg hierover. 
 
8.   Routefinder/V-Route met wat uitleg hierover. 
 
9.   On-line gaan met OnlineSim. 
 
10. Voorbeeld als je eventueel lid wilt worden van bv. V-Bird, (indien er tijd over is). 

 
Hier de links naar de desbetreffende site, rechtstreeks of via Google: 
 
01.   Air-display:   snelkoppeling: http://avatron.com/apps/air-display  
01a. Bojote’s tweak.tool:  snelkoppeling: http://www.venetubo.com/fsx.html 
02.   Airacs/Notams:  snelkoppeling: http://www.dutchfs.nl/forum/viewtopic.php?f=101&t=12610 
02a. Notams:   snelkoppeling: http://www.vliegen.sietse.nl/  
02b. Notams:   snelkoppeling: http://www.heliair.nl/Portals/0/Notams/notams.pdf  
02c: Notams:   snelkoppeling:   
http://www.google.nl/webhp?nord=1#newwindow=1&nord=1&q=notams+nederland  
03.   Flightradar24:  snelkoppeling: http://www.flightradar24.com/51.92,4.5/7 
03a. Casper   snelkoppeling: http://inzicht.bezoekbas.nl/  
03b. Gratis on-line vliegen:snelkoppeling: http://www.gefs-online.com/  
04.   FS startpagina:   snelkoppeling: http://flightsimulator.startpagina.nl/ 
05.   Midden Nederland:  snelkoppeling: http://www.flightsimclub.nl/  
06.   FS Rijnmond:   snelkoppeling: http://fsrijnmond.airworld.nl/ 
06a. Groningen:   snelkoppeling: http://www.hccgroningen.nl/WGFS/wgfsdocs/WGFS.html  
07.   SkyVector:    snelkoppeling: http://skyvector.com/ 
08.   Routefinder:   snelkoppeling: http://rfinder.asalink.net/free/ 
09.   OnlineSim:   snelkoppeling: http://www.onlinesim.org/web/home/    
10.   V-Bird:   De manier tonen hoe je - eventueel -  lid zou kunnen worden van virtuele airlines. 

 

Mocht u vragen hebben over welk onderwerp dan ook, ben ik van maandagavond 20.00  tot woensdag 19.00 uur 
telefonisch bereikbaar op 010-7950174.  

Met vriendelijke groet,    Jan. 
 

http://avatron.com/apps/air-display
http://www.venetubo.com/fsx.html
http://www.dutchfs.nl/forum/viewtopic.php?f=101&t=12610
http://www.vliegen.sietse.nl/
http://www.heliair.nl/Portals/0/Notams/notams.pdf
http://www.google.nl/webhp?nord=1#newwindow=1&nord=1&q=notams+nederland
http://www.flightradar24.com/51.92,4.5/7
http://inzicht.bezoekbas.nl/
http://www.gefs-online.com/
http://flightsimulator.startpagina.nl/
http://www.flightsimclub.nl/
http://fsrijnmond.airworld.nl/
http://www.hccgroningen.nl/WGFS/wgfsdocs/WGFS.html
http://skyvector.com/
http://rfinder.asalink.net/free/
http://www.onlinesim.org/web/home/

