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NIEUWSBRIEF

Bijeenkomst maandag 6 juni
De laatste bijeenkomst voor de vakantieperiode!.
Een algemeen programma dit keer 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.
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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Bijeenkomst juni
Meteo
PMDG B747-400X handleiding
Militair FlightSim weekend
Open Cockpit zondagen
PMDG presentatie 11 jarige
Vernieuwde site Dambusters
Forum van FSRijnmond
Voorgaande Nieuwsbrieven

Bijeenkomst en Adres

(aanwezige leden verzoeken wij behulpzaam te zijn bij het op- en afbouwen van de systemen).
Eerste maandag van de maand
Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

Meteo
Enkele infobronnen voor het bepalen van de weersomstandigheden en een
tutorial van Aviator90
http://heras-gilsanz.com/manuel/METAR-Decoder.html

Buurthuis "de Wel"
Bongerd 2a
2906VK Capelle a/d IJssel
Website en Forum
www.fsrijnmond.nl
forum fsrijnmond

--------Dew Point Calculator
Use the sliders for Temperature, Relative Humidity (RH) and Dew Point to
define an environment. http://www.dpcalc.org/
---------
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How to Decode METARs and TAFs Like a Pro
Een tutorial van Chris Palmer van Aviator90. Klik hier voor de pdf.

PMDG B747-400X handleiding
Bij de HCC Flightsimulator is een handleiding voor de PMDG B747-400X
in voorbereiding.
" We proberen de Engelstalige handleiding, die met de DVD-box is
meegeleverd, zo goed mogelijk te volgen. Overigens komt deze, na
installeren van deze "Queen", ook op je harde schijf te staan. En zoals
aangekondigd, vullen we de tekst aan met onze eigen ervaringen en handige
tips. Heb nog enige maanden geduld. Ik schat dat we bijna op de helft zijn.
Zodra het karwei klaar is, laten we dat via de nieuwsbrief weten. "

Militair Flight Sim Event 18 en 19 juni 2011
Tijdens dit evenement presenteert het Militaire Luchtvaart Museum een
gevarieerd programma dat volledig in het teken staat van vliegen op de
computer. Openingstijden 12:00 uur - 16:30 uur. Toegang gratis.
http://www.militaireluchtvaartmuseum.nl/event.aspx?id=41

Open Cockpitzondagen 26 juni / 25 september / 27 november
Waan je een echte vlieger tijdens de Open Cockpitzondag van het Militaire
Luchtvaartmuseum. Er worden een aantal vliegtuigen en helikopters voor het
publiek opengesteld. Openingstijden 12:00 uur - 16:30 uur. Toegang gratis.
http://www.militaireluchtvaartmuseum.nl/event.aspx?id=30

Cold & Dark start PMDG MD-11
HCC Flightsimulator. De presentatie over de Cold & Dark Start van de
PDMG MD-11 door de 11-jarige Irene Wols, was een geweldig succes. Een
volle zaal, een heel goed voorbereide presentatie en een prachtige vlucht.
Dat zelfs het NOS Jeugdjournaal hier flink aandacht aan heeft besteed is een
goede promotie voor onze vereniging. Uitzending niet gezien? kijk dan hier.
De geprinte versie van de uitleg staat op de site (voor leden) te
downloaden (Inloggen > Download > Presentaties).

Vernieuwde site van Dambusters
De website van de Belgische Dambusters is volledig vernieuwd
Deze kan je vinden op www.dambusters.be Je vind er een ruim aanbod van
historische luchtvaart zaken. Maar kijk ook eens bij www.aeropedia.info

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.
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Let op: links en downloads ed zijn voor eigen risico!
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