
 

Nieuwe FSX PC       (november 2013) 

 
Als je nu een nieuwe PC wilt en je wilt daar Windows 7 op hebben, om problemen te 
vermijden, dan moet je in de gaten houden dat W7 uit de verkoop gaat. Voor geïnstalleerde 
versies zullen vanaf oktober 2014 niet meer geleverd worden, meldt Tweakers.net. Althans, 
de software gigant had daar een melding over op zijn site staan die later weer werd 
ingetrokken. Toch is het wel zaak dit in de gaten te houden. Anders is dat met Windows XP 
dat nog door velen gebruikt wordt en dat ook goed draait, zeker voor FS. Windows XP zal 
namelijk in mei 2014 niet meer ge-update worden en dat is een niet gering veiligheids risico.  
 
Hoe ziet vandaag de dag eigenlijk de snelste FS computer er uit? Hier is een suggestie:  
1 Moederbord Asus Sabertooth X79 ATX 
1 Processor Intel Core i7-4930K 3.40GHz 12 Mb L2 Cache   
1 Thermaltake Water 3.0 Extreme [waterkoeler voor de processor]  
1 Geheugen G.Skill DDRIII DIMM PC2400 16384 Mb Quad-Kit  
1 Harddisk Intel SSD DC S3500 Serie 600 Gb MLC SATA 6Gb/s 2.5"  
1 Kaartlezer Akasa inclusief USB 3.0 poort 1 Behuizing In Win EA035 Midi-Tower Zwart  
1 Voeding ATX Corsair Builder Series CX750M  
1 Startech Ventilator 120mm X 120mm X 25mm inclusief PWM  
1 Videokaart Asus GeForce GTX650 Ti Boost 2048Mb  
1 DVD-Brander Lite-On +/-RW 24X Dual Layer SATA Zwart  
1 Microsoft Windows 7 Professional [voorkeur Ultimate] SP1 64 bit NL  
 

Net als altijd bij FS-en is niet de grafische kaart van belang,dat is wel het geval als je op 

termijn overgaat naar Prepar3d -P3D, deze moet dan geschikt zijn voor DirectX11.  

In deze computer zit één van de snelste en van meeste kernen [6 echte kernen] voorziene 

Intel processors. Het is niet de duurste. Let er ook op dat het geheugen van een soort is dat 

op 4 kanalen [quad channel] tegelijk werkt in plaats van de vorige versies van I7 processors 

die met tripple channel werkten. Het geheugen is ook ruim gekozen en voor het 

besturingssysteem blijft voorlopig Windows 7 het meest aanbevolen of Vista dat na de 

servicepacks ook niet slecht draait na de aanloop problemen.  

Bovenstaande configuratie bestaat echt [behoudens de waterkoeler] en is zo verschrikkelijk 

snel dat je niet eens merkt dat er iets versprongen is als je iets hebt aangeklikt [denk aan het 

instaleren van scenery] De Windows7 rating was 7.8 [7.9 is het hoogste] De SSD kun je 

eventueel vervangen door de goedkopere, maar ook snelle Western Digital Velociraptor [500 

Gb of 1 Tb] 

Joost Visser / Pilotenpost 45  december 2013 


