FS Rijnmond | Nieuwsbrief

pagina 1 van 4

klik hier om de webversie te bekijken

NIEUWSBRIEF

november 2011 nr 9
Inhoud

Bijeenkomst maandag 7 november
Terugblik op het FS weekend.
Verder een algemeen instructieve avond voor verschillend niveau.
* Behandeling van vragen over soft- en hardware, installeren, navigeren etc.
* Een beginners hoek voor de eerste stappen in Flightsimulatie.
* Verder staan enkele systemen opgesteld om zelf mee te vliegen.
* Alle ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen.
Problemen ondervonden bij het vliegen? Leg ze voor aan de deskundigen!
Kijk ook op ons Forum.
(aanwezige leden verzoeken wij behulpzaam te zijn bij het op- en afbouwen van de
systemen).
Dick Simon (coördinator)
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Bijeenkomst november
FS weekend 2011
FS weekend special paints
Saitek nieuwe producten
HCC Digitaal
Fokker Spin FSX en FS2004
Review 737 PMDG en iFLY
Landing zonder voorwiel
FSX Booster
DFN sessies
Light Image Resizer4
Windows 8
Forum van FSRijnmond
Voorgaande Nieuwsbrieven

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

Kortingsbon

Plattegrond

Flyer

Volgende week zaterdag en zondag (5 en 6 november) De grootste jaarlijkse
happening voor Flightsimmers en anderen die een leuk dagje uit willen;
Het FS weekend in het Aviodrome in Lelystad.
Ook nu weer zullen wij aanwezig zijn, om het publiek kennis te laten maken
met het simulator gebeuren. Er is weer veel werk verzet door allerlei
groeperingen om dit tot een succes te maken. Wij hopen op uw komst.
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Naast de gebruikelijke stands met cd-rom's en dvd's, verschillende hard- en
sofware is er dit jaar een nieuw element toegevoegd. Zowel zaterdag als
zondag worden er lezingen gegeven.
Zaterdag 5 November:






11.00 tot 12.00 uur Geert Rolf (Engels gesproken)
Rebuilding a real Flight Simulator, an overview of 3 years work at the
Norwegian DC-10
.
13.00 tot 14.00 uur Joop Mak (Nederlands gesproken)
De geschiedenis en ontwikkeling van NL 2000 scenery.
.
15.00 tot 16.00 uur Arno Gerretsen (Nederlands gesproken)
Bouw je eigen huis met Sketch-Up. In deze presentatie komt aan de
orde hoe je de vorm van het huis kunt maken, hoe je er textures kunt
plaatsen, en hoe het huis in de scenery zichtbaar wordt.

Zondag 6 November:






11.00 tot 12.00 uur Joop Mak (Nederlands gesproken)
De geschiedenis en ontwikkeling van NL2000 scenery
.
13.00 tot14.00 uur Durk Talsma (Nederlands gesproken)
Presentatie over Flight Gear de geschiedenis van dit programma, de
toekomst verwachting en toelichtingen en eigenschappen van Flight
Gear (Flight Gear is een open- source Flightsim programma en is
freeware).
.
15.00 tot 16.00 uur Austin Meyers (Engels gesproken)
De nieuwste versie van X-Plane (preview), rond de kerst verkrijgbaar.

De lezingen worden gehouden in de "briefingroom" helemaal achteraan in het
"oude Schiphol-gebouw". (kijk op de plattegrond)
Wij staan, in de foyer, samen met HCC FlightSimulator (met een speciaal
jeugd programma) en de andere HCC-regiogroepen; Noord-Holland Noord,
Groningen en Friesland. Download hier de plattegrond.
Ook kan je een flyer downloaden die gebruikt kan worden voor reclame
doeleinden, zoals voor het "opprikken" bij winkels supermarkten, op de
school van uw kinderen of kleinkinderen, uw clubs.enz.
Hoe meer bezoekers, hoe meer kans op continuatie van dit unieke
evenement! Dus neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee, want ook nu
weer stelt het Aviodrome hun ruimte belangeloos beschikbaar aan de clubs.
De openingstijden zijn:
Zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Klik hier om de kortingsbon van 2 euro p.p. uit te printen.
Maak er een leuk dagje uit van en kijk rond in het museum van het
Aviodrome (zit bij de entreeprijs inbegrepen).
In het restaurant kan je terecht voor een smakelijke snack of lunch.
Voor nog meer informatie over de aanwezige stands, clubs, organisaties, kijk
je op www.fsweekend.com

FS Weekend special paints downloaden
Op de Flyerpagina (klik) halverwege kan je de volgende speciale paint
uitvoeringen downloaden van de;
Fokker 100 (special paint)
Boeing 767 Level D (special paint)
EC 135 Helicopter (special paint)
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Saitek Pro Flight nieuwe producten
Een overzicht (klik hier) van benodigdheden voor het vliegen.
Saitek heeft wat gesleuteld aan hun welbekende stuurtje en voila, de SaitekCessna Yoke ziet het daglicht! Wil je weten of het de moeite loont om er een
te gaan halen?? Lees eerst even de review hier
Speciale aanbieding; PZ44 Pro Flight Yoke System ( Yoke & Throttle ) and
PZ35 Pro Flight Rudder Pedals incl. BTW € 259.00. Klik hier
Ook moeite om meerdere USB aansluitingen op de Saitek Yoke goed te laten
werken (niet voldoende power!) los het nu op met een ondersteunende
adapter. Nieuw; PZ44EX Power Adapter - Saitek Pro Flight Yoke System incl.
BTW
€ 9.95 bij Aviation Store. Klik hier
Saitek heeft een groot trimwheel op de markt gebracht, beetje voor de
Cessna vliegers, maar werkt natuurlijk ook bij andere vliegtuigen. Heeft
ongeveer de afmeting van de bekende Saitek “throtteltjes” groot wiel waar je
negen (9) keer aan rond kunt draaien, dat is aardig nauwkeurig. Binnenkort
verkrijgbaar.

HCC!Digital ( 4 en 5 november):

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november organiseert HCC het digitale
kennisevenement "hcc!digital" in de Jaarbeurs te Utrecht. Beide dagen van
10.00 tot 17.00 uur geopend. hcc!digital is meer dan alleen een beurs, het is
een ontmoetingsplek voor gebruikers en geïnteresseerden in digitale
apparatuur en diensten.
Tijdens hcc!digital worden de verschillende aspecten van het digitale leven
belicht. Op 5 thema-eilanden, handig ingedeeld over meer dan 2000
vierkante meters, wordt kennis gedeeld en worden producten
gedemonstreerd en verkocht. De kaartverkoop is online gestart via
www.hccdigital.nl
Op het Games-eiland is een gedeelte gereserveerd voor FlightSimulator. Het
Helikopter-Demo-Team vliegt met FSX in een netwerk boven het
Nederlandse landschap. Uiteraard kan de bezoeker ook achter de
stuurknuppel plaatsnemen (met of zonder co-piloot).
FS FlightSimulatie verzorgt demo's over vliegen in een lokaal netwerk en via
het internet. Verschillende PowerPoint presentaties op een groot
beamerscherm, met uitleg door Peter de Loos. De PP-presentaties zullen
tijdens en na HCC!Digital beschikbaar worden gesteld ter download.

Fokker Spin voor FSX en FS2004
Rien Cornelissen bouwde voor het Fokker Spin Centennial een Fokker Spin
voor FSX. Nu heeft hij er ook een FS2004 versie bij gemaakt.
Download FSpin-FSX of FSpin-FS2004 op onze Downloadpagina
Van beide versies samen zijn er al meer dan 1200 gedownload!
Kijk ook op www.sundancer.demon.nl voor meer toestellen van Rien
Cornelissen.

Review van de 737 NG(X)
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Bij www.simflight.de is een uitgebreid review verschenen van de PMDG 737
NGX en de 737 NG van iFLY. Een gedegen, uitgebreid en vergelijkend
onderzoek.
Een van de onderzoekers is zelf piloot. Taal Duits. Later dit jaar zullen ze nog
aandacht besteden aan een aantal add-ons voor beide versies. Beide
reviews staan op onze Downloadpagina

Landing zonder voorwiel!
Dit lukt zelfs een flightsimmer niet! Gelukkig liep het goed af. Video
Piloten in een IranAir Boeing-727 stonden voor een zware taak. Ze
bemerkten dat de voorste wielen van het landingsgestel niet uitklapten.
Wonder boven wonder kwam het toestel veilig aan de grond en raakte er
niemand gewond.
In het vliegtuig zaten 113 mensen die van Moskou naar Teheran vlogen.

FSX Booster voor de durfals
FSPS - Xtreme FSX Booster. Kijk bij FS Pilot Shop. Klik hier

Vliegsessies van het Dutch Flight Network
Kijk hier voor een nieuwe serie van Jaap van Megchelen

Light Image Resizer 4
Handig voor het snel en batchgewijs verkleinen van foto's. Download

Windows 8
Microsoft is alweer druk bezig met een nieuwe versie van het Windows
besturingssysteem. Onlangs zag dan ook een testversie - gericht op
softwareontwikkelaars - van Windows 8 het daglicht. Bekijk welke
vernieuwingen Windows 8 gaat bieden. Downloadpagina

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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