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klik hier om de webversie te bekijken

NIEUWSBRIEF

Bijeenkomst maandag 4 april
Dit keer 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 is deze keer bereid nog weer eens aandacht te besteden
aan Plan-G. (klik)
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).
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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

Open dag HCC-FlightSimulator op zondag 29 mei
Op zondag 29 mei organiseert HCC-FlightSimulator een
Grote Open dag in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg.
We proberen bij zoveel mogelijk museumvliegtuigen een simulator te
plaatsen die dat toestel laat vliegen. Alle aspirant-piloten mogen dan virtueel
de museumkisten uitproberen.
Buiten alle HCC-FlightSimulator leden, met hun partner en (klein)kinderen, is
er nog veel meer bezoek, want het museum is die dag (zoals het gehele jaar)
gewoon geopend en gratis toegankelijk.
Ook vind je een extra menu op onze site "Open dag 2011" waarin veel
informatie te vinden zal zijn voor de deelnemers en de bezoekers.
Zet de datum in elk geval vast in je agenda! Meer info bij:
www.hccflightsimulator.nl en www.militaireluchtvaartmuseum.nl
Wil je meedoen met je eigen materiaal, meld je dan bij Dick of rechtstreeks
bij www.hccflightsimulator.nl .De inschrijving sluit op 15 april!
In ieder geval zal FS Rijnmond met enkele systemen aanwezig zijn!

Flightsimulatordag op Rotterdam The Hague Airport
Zondag 20 maart a.s. houdt Vliegclub Rotterdam (gevestigd op vliegveld
Rotterdam-The Hague Airport) hun jaarlijkse flightsimulatordag. Voor meer
informatie zie onderstaande link:
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http://www.vliegclubrotterdam.nl/index.php/club/clubagenda/details/53-flightsim-dag

FMC workshop een succes!
Onder ruime belangstelling gaf Remmert Dekker op 7 maart een uitermate
goed voorbereide uitleg over de toepassing en werking van de FMC aan de
hand van een vlucht van EHAM rwy24 naar EGLL rwy 27L met een PMDG
Boeing 747-400 draaiend onder FSX.
In een gedetailleerde lezing waar het gebruik van de FMC duidelijk werd
uitgelegd en waar voldoende gelegenheid was voor het stellen van vragen
zijn we keurig en op tijd geland. Voor de uitgangspunten van de vlucht,
documentatie en filmpjes kijk op deze FMC pagina. (alle links werken weer!)
Stel nog resterende vragen op het Forum! Remmert Dank!

Microsoft Security Essentials 2.0
Met Microsoft Security Essentials 2.0 en de Windows Firewall heb je al
genoeg basisbescherming in huis om de meeste bedreigingen buiten de deur
te houden. Bovendien is de systeembelasting gunstig, waardoor de meeste
Windows-systemen het programma aankunnen. Minpuntje is wel dat een
volledige systeemscan behoorlijk wat tijd in beslag kan nemen. Security
Essentials 2.0 is dankzij de beperkte keuzemogelijkheden en instellingen
vooral geschikt voor Windows-gebruikers die minder gevorderd zijn of weinig
omkijken willen hebben naar de bescherming van het systeem. Een prima
alternatief voor betaalde programma's. Klik hier voor de details en download.

Uit de oude doos
Tom Kraaijveld beleefde een 'fantastisch' avontuur in een Cessna!
Lees hier zijn relaas.

Aviator90 gratis video cursus
Onder de naam Aviator90 brengt Angle of Attack een gratis videocursussen
uit. Klik op hun site bovenaan de tab Aviator90. Na een simpele inschrijving
krijg je in 45 video's van gemiddeld 8 minuten duidelijk uitleg.
Klik hier voor de eerste video (lift) als voorbeeld. Er is ook een betaalde
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Pro-versie waar nog meer videocursussen zijn te downloaden.

Jaap voegde weer een aantal vluchten toe
Turkish Delight
Madeira - Canarische eilanden
Tunesie / Algarije

PC Pilot maart/april 2011 nr 72
This issue sees the start of an exclusive new series that will serve as a
developer’s diary, in the form of Q&A sessions, which over time will reveal
the key aims and objectives of the Microsoft team, as well as the main
features to be included in Microsoft Flight. En nog veel meer!
Klik hier www.pcpilot nr 72

Maak gebruik van het 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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