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klik hier om de webversie te bekijken

NIEUWSBRIEF

februari 2011 nr 2
Inhoud

Bijeenkomst maandag 7 februari
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)
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Voorgaande Nieuwsbrieven

Bijeenkomst en Adres
Eerste maandag van de maand
Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

(aanwezige leden verzoeken wij behulpzaam te zijn bij het op- en afbouwen van de systemen).
Buurthuis "de Wel"
Bongerd 2a
2906VK Capelle a/d IJssel
Website en Forum
www.fsrijnmond.nl
forum fsrijnmond

kom maandag 14 februari 2011
EXTRA bijeenkomst op maandag 14 februari 2011
Naast het virtuele vliegen is het wel weer eens interessant een ontmoeting te
hebben met een actieve piloot. Mark vliegt bij RyanAir op een 737. Hij gaat al
onze vragen beantwoorden. Om een beetje voorbereid te zijn is het nuttig
alvast vragen te formuleren. Je kunt ze stellen op het Forum. Er is een apart
item voor aangemaakt. Duik even het Forum in en zie welke vragen er al zijn
gesteld. Forum. Locatie als gebruikelijk. (NB:foto toont geen uiterlijke gelijkenis met
Mark!!)

Boeing! aan de lopende band klik en verbaas je!
Bediening en techniek van de 737 klik en geniet

Van de redactie (2)

Ben Smeman

In de vorige Nieuwsbrief deed ik een oproep om ook een bijdrage te leveren
aan de Nieuwsbrief. Tot nu toe mocht ik een reactie ontvangen van Tom
Kraaijveld. Verras je mede-leden! Dus .... heb je een nieuwtje, iets
gelezen, zelf wat uitgevogeld of een oplossing voor een vermeend probleem
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gevonden, een leuke vlucht gemaakt etc. Stuur naar smecom@gmail.com
We kunnen er allemaal van profiteren ....toch?

Bijdrage Tom Kraaijveld
"In mijn jonge jaren heb ik een tijd als radiotelegrafist gewerkt. Jaren, waar ik
nog met veel plezier aan terugdenk. Het morsealfabet zit dan in je hoofd en
dat zal je net als bv schaatsen nooit meer verleren. Als ik nu vlieg met flight
simulator komen alle goede herinneringen weer bovendrijven. Het morse
systeem is wellicht ook voor andere flightsimmers van interesse?"
Kijk hier maar eens: Morse als bakenherkenning +alfabet.
"Voor de beginnende vlieger hier ook nog een korte oefenvlucht - van
Rotterdam naar Amsterdam - die ik eerder heb samengesteld en een vlucht
van
Heathrow naar Amsterdam. "
Tom bedankt!

Flightsim Commander 9 update
Voor FS Commander 9 is een eerste update uitgebracht.
(FS9-FSX_-_FSCommander_v9.0.zip) Bestanden uitpakken en over de
bestaande situatie plaatsen. Zelf even opdiepen.

NIEUW!
FaceBox
- FaceBox - is een nieuwe toevoeging aan de website. In FaceBox
kan je je vrijblijvend presenteren aan de andere leden. In FaceBox kan je
een foto van jezelf plaatsen. Dit is oa handig voor herkenning op de
bijeenkomsten. Daarnaast kan je er ten behoeve van de andere leden,
aspecten van je flightsim activiteiten en kennis een plaats geven. Wil je
opgenomen worden, mail dan wat je plaatsen wilt naar smecom@gmail.com

NIEUW!
Download
- Download - is een nieuwe pagina op de website. Hier zal uitsluitend legale
software een plaats krijgen. Freeware ed, tutorials, handige hulpmiddelen.
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PC Pilot 71 (jan-febr 2011)
REVIEWS – Captain Sim’s Boeing 707 - 2Carenado’s C208B Grand
Caravan - Carenado’s Mooney M20J - Vertigo’s F8F Bearcat - ORBX’s
Walter Sutton’s airfield - Aerosoft’s Gibraltar X - Thrustmaster’s HOTAS
Warthog.
PC pilot artikelen index nrs 1 tm 70 (nov/dec 2010)

Grafische kaart met 6 monitor aansluitingen
ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition Graphics. rond 350 euro.
Experience the power of 6 with ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition
graphics. Equipped with 2GB of GDDR5 memory, the ATI Radeon HD 5870
Eyefinity 6 is the first graphics card capable of rendering up to 1 billion pixels
per second. Concurrent voor de TrippleHead2Go?
Kijk hier en hier voor meer details.

Chek Lap Kok - Intl. Airport
Jaap van Megchelen plaatste weer twee nieuwe vluchten op de site. De
China vlucht met als eindpunt het in zee gebouwde nieuwe vliegveld Chep
Lap Kok.
Voor wie alleen wil kijken; hier een mooie vlucht. met FSX.

FS Rijnmond verzorgt demo bij start HCC bg in R'dam Zuid
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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.

Let op: downloads ed zijn voor eigen risico!
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