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Welkom op het Fsweekend 2005!
Hieronder treft u een overzicht van alle deelnemers
Van vele deelnemers hebben wij extra info gesorteerd op alfabet
in dit boekje gezet.
Achterin staan de plattegronden met alle deelnemers.

FS clubs
• Flightsimulatorclub Midden Nederland
• FS Hoofddorp
• DFN Dutch Flight Network
• Fly United
• FSGG..Flightsimmers...HCC
• FS club België (alleen zaterdag)
X-Plane
• NL X-Plane.nl vliegen Met 3 Mac's
Militaire squadrons
• Campground VDT
• ViperFlight Team
• 355th VTFW Stalking Tigers
• 39th VFW Display Tigers
• Dutch Tiger Squadron
• 118 TFS Dutch Reapers
• Dutch Flanker Display Team
Koninklijke Luchtmacht
• Dutch Mil. ATCC Militaire lucht
verkeersleiding
• 322RF Squadron
Fs individuele deelnemers en kleinere
teams
• Hovercontrol
Virtuele ATC organisaties
• IVAO NL
• IVAO BE
• Dutch VACC Vatsim
• GlobalSim
Flightsim website’s
• Jos Grupping, de geschiedenis van FS
• Simflight
• Aviavliegwereld
• Simtakeoff
• Cockpitsolutions.org

Cockpitbouwers
• N.Bosch en D.Jairath met div. onderdelen
van hun Boeing 777 cockpits
• M.Verschaeren..Beech 1900D cockpit
• P.de Graaf Boeing 737NG-800
• Martias Didier VFR-DR400/C172/K350
• FSBUS interface electronic for home
cockpits, Dirk Anderseck geeft ter plaatse
eerstehulp bij FSBUS projecten!
• R.v.d.Wiele Boeing
• F. Mosmans Airbus 320
• S. Pagonakis Boeing 737NG
• H. van Munster Airbus 320
• Jan Cuypers Cessna (Simkits)
• Flyware
• Flightillusion
• Project Learjet
Virtual Airlines
• KLM Virtual Airline
• SN Brussels Airline
• Sabena
• V-Bird
• Eurolivewire
• Transavia Virtual Airline
• Your Perception Virtual
Scenery & aircraft designers
• NL2000 Nederland scenery
• VFR design France…Martias Didier
• DC2 Uiver
• PROJECT Fokker-70/100 Ton van de Laar
• ProjectX (alleen op zondag)
Commerciële deelnemers
• Aerosoft
• Simkits
• Flightillusion, release new hardware
• The Real Cockpit
• Horizon Simulation, met VFR Nederland!?
• Sea Gull Simulation
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KLM-VA
De bedoeling is om onze systemen te koppelen aan het locale netwerk van IVAO-NL en BE.
Op deze manier kunnen mensen achter onze systemen vliegen (bezoekers wel te verstaan)
op het locale IVAO netwerk. In dit netwerk zullen wij onze website met alle database
systemen lokaal gaan koppelen, zodat de mensen kunnen zien hoe de site is opgebouwd en
hoe de position reports werken. Wij als KLM-VA zullen met voldoende mensen aanwezig zijn
om eventuele vragen van bezoekers te beantwoorden betreft het reilen en zeilen binnen
onze VA en deze mensen de gelegenheid bieden om zelf achter één van de systemen te gaan
zitten en een vlucht te maken, indien gewenst met begeleiding voor de beginnende vlieger.
Wij zullen flyers beschikbaar stellen aan de bezoekers met nuttige informatie. Er zullen
posters gedrukt worden waarond het uit vergrote kranten artikel uit het financiele dagblad
dat wij hebben verzorgd. We zullen gedurende 2 dagen vluchten gaan houden tussen
Amsterdam en Brussel. ATC zal ook worden opgenomen in het netwerk om alles zo echt
mogelijk na te bootsen. www.klm-va.nl
NL2000 Scenery Team
Het NL2000 team is opgericht in 1998 met als doel het ontwikkelen van een VFR scenery
voor Nederland. Dit omdat de standaard scenery in Microsoft’s Flight simulator absoluut niet
op de werkelijkheid lijkt. Wij zijn dus een design groep, en geen vliegclub. Om dit te
realiseren heeft het team in de loop van de jaren eigen design tools ontwikkeld, waarmee de
ondergrond van Nederland zeer nauwkeurig als scenery is ontwikkeld. Het team heeft
hiermee een nog nauwelijks geëvenaarde standaard weten neer te zetten en is wereldwijd
verschillende keren in de prijzen gevallen. www.nl-2000.com
PROJECT Fokker
PROJECT Fokker develops software products as an add-on to the Microsoft Flight Simulator
FS2004 program based on the Fokker Jetline type aircraft for the purpose of PC flight
simulation entertainment. PROJECT Fokker (being the “Number 1” download from the AVSIM
library) offers the highest quality of aircraft modeling for the Fokker-100 and Fokker-70
aircraft. The models, panels, sounds and flightdynamics were carefully developed using
official Fokker specifications. The v2 software package comprises of:Three models
representing: Fokker-70 with Rolls-Royce engine type Tay-620 / Fokker-100 with RollsRoyce engine type Tay-620 / Fokker-100 with Rolls-Royce engine type Tay-650. 39
accurately painted liveries from real airlines. Panel package, including main, upper, pedestal,
side and jumpseat. Sound package, complete with simulated wind noise and much more.The
latest news from PROJECT Fokker is that v3 is well underway, which includes new features.
Most exiting news is the development of the Fokker F-28 aircraft models to complement the
complete Jetline series of Fokker jet-engine aircraft. First release of this model will include
the aircraft types:Fokker F-28 MK1000 and Fokker F-28 MK4000. The new models will be
first time demonstrated during this FS event. http://fokker.avsim.net
ProjectX
ProjectX heeft als doel scenery te maken dat bedoeld is voor de standaard scenery. U kunt
uiteraard een aantal producten kopen die Schiphol mooier maken, maar dat is niet altijd in
het voordeel van de performance van uw computer. FS2004 biedt de flightsimmer een
redelijk goede scenery van Schiphol. Door relatief kleine toevoegingen die professionele
producten ook aanbieden, is het mogelijk om de standaard scenery toch een stuk
realistischer te maken terwijl dat weinig tot geen invloed heeft op uw pc. Tijdens deze
tweede dag van het FS Weekend 2005 zullen we ons nieuwste project demonstreren. Tussen
de demo's door zijn we druk bezig om dit project verder uit te breiden en aan te passen waar
nodig, zodat we dit project zo snel mogelijk voor het grote publiek te download aan kunnen
bieden. www.supersim.com/projectx

Eurolivewire VA
YOU’RE ONE CLICK AWAY FROM EUROLIVEWIRE AIRLINES! EuroLivewire Airlines
is als virtuele luchtvaartmaatschappij de Europese divisie van Livewire Airlines.
Deze grote en succesvolle internationale VA, met meer dan 2800 leden
wereldwijd, biedt vluchten, vliegtuigen én contacten met mede-flightsimmers ‘All
Over The World’. Livewire kent een zeer levendig ledenforum. Het lidmaatschap is
gratis en via een opklimmend urenstelsel kun je jouw rang ‘verdienen’. ‘Depart’
b.v. vanaf de main-hub Schiphol naar diverse bestemmingen waar ook ter wereld.
De gegevens hiervoor (vliegplannen, vliegtuigen, panels, sceneries) kun je
downloaden vanaf de site. Of doe mee aan ingeroosterde on-line live ATC
vluchten. Bezoek daarvoor de website en neus eerst eens rond. Je kunt als gast
inloggen. En als het je bevalt, dan kun je je gewoon aanmelden. Kom langs bij
onze EuroLivewire-stand en we vertellen je alles wat je wilt weten. Tot ziens dus
bij EuroLivewire! www.eurolivewire.com
Fly United
Flightsimulatorclub met activiteiten in groepsverband: De flightsimulatorclub FLY
UNITED, opgericht in 2000, komt elke maand bijeen in het Novotel bij Eindhoven
Airport voor het vliegen van routes via, van te voren opgestelde, flightplans. Alle
leden, op een na, vliegen, als “captain” van een virtuele luchtvaartmaatschappij,
hun route. Daarbij worden zij, net als in de praktijk, via een
communicatiesysteem (Teamspeak) begeleid door de “ATC” (Air Traffic Control),
een rol die door een van de overige leden gespeeld wordt. De
communicatieprocedure tijdens vertrek, onderweg en bij aankomst wordt zo veel
mogelijk benaderd zoals die in werkelijkheid plaats vindt. De luchthavens
waarvan vertrokken wordt en de vliegtuigen waarmee gevlogen wordt (Sceneries
and Aircrafts) zijn soms standaard zoals ze in de betreffende flightsimulator zitten
maar worden vaak ook speciaal geïnstalleerd omdat ze mooier zijn. Op zichzelf al
een sport om die te vinden op de diverse websites waarvan ze gedownload of
gekocht kunnen worden. Ook het installeren daarvan is vaak een hele toer.
Interessant en leerzaam dus. Zowel aan de PC’s van de leden als het netwerk
waarmee zij onderling in een z.g.n. “multiplayersession” met elkaar verbonden
zijn worden hoge eisen gesteld. Dat om te bereiken dat er op de monitoren geen
schokkende bewegingen optreden (framerate) waardoor het lastig wordt om te
vliegen. De leden die deel uitmaken van de flightsimulatorclub zijn vaak al
gevorderd in hun routine, kunnen instrumentvliegen en beheersen de
communicatietaal.
Flightsimulatorondersteuning met activiteiten t.b.v individuele personen: In de
praktijk zijn er ook vaak personen die wel in het flightsimmen geïnteresseerd zijn
maar (nog) geen deel uit maken van de flightsimclub. FLY UNITED wil ook aan die
groep ondersteuning bieden zodat zij hun hobby optimaal kunnen uitvoeren. Die
ondersteuning vindt dan meestal plaats in de persoonlijke sfeer. www.flyunited.nl
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Flyware
Onder de naam Flyware maak ik (Gert Heijnis) een add-on (FsXPand) voor MS flight
simulator.
Dit programma lost een paar problemem op voor de cockpitbouwer:1. Hoe krijg is een
realistisch uitziend instrumentenpaneel, met individueel te kiezen instrumenten, zonder
daarvoor echte klokjes en interface kaarten te hoeven kopen, 2. Hoe kan ik mijn cockpit
controls koppelen aan FS, zonder aanvullende hardware te hoeven kopen. Je kunt een reeks
PC's koppelen en de instrumenten aanpassen afhankelijk van je vliegtuig. Dus geen
standaard vliegtuigtypes. Verder kan je yokes, throttles, elke control die als een joystick
wordt herkend in Windows, aansluiten op elke PC in je cluster, maximaal 8 per PC, inclusief
de standaard game controller joystick. Alles gaat over het netwerk naar FS. Dit alles zonder
programmeren, een beetje klikken met een muis is alles. Kan je eindelijk die Connie
bouwen.Het programma kan worden gedownload. License is nodig voor onbeperkt gebruik,
er zit een tijdslimiet van 15 minuten aan de FS koppeling. Een aantal panel layouts zijn te
downloaden als voorbeeld. www.flyware.nl
FS Hoofddorp
Is een virtuele vlieggroep die al ruim drie jaar bestaat en zich ten doel heeft gesteld de
vliegprocedures binnen de burgerluchtvaart te simuleren met gebruikmaking van Microsoft
Flight Simulator. FS Hoofddorp komt eens per maand bijeen in het buurthuis de Silo. We
vliegen dan in een netwerk compleet met radar en radiocommunicatie. Op deze wijze worden
vluchten georganiseerd. De vluchten hebben een educatief en plezierig gevarieerd karakter.
Zo kunnen de FS vliegers de vliegprocedures trainen om dan ook via Internet te gaan
vliegen. FS Hoofddorp komt elke eerste zaterdag van de maand in het buurthuis de Silo
bijeen op de Graan voor visch nr. 14101 te Hoofddorp. Voor meer info vraag tijdens de
AvioDrome dagen naar onze brochure of mail naar m.gerber@hccnet.nl
Flightsimulatorclub Midden Nederland
Deze club komt eens in de maand op een zondag bij elkaar om in een lokaalnetwerk civiele
vluchten te maken met Microsoft FS2004. De ongeveer 14 piloten vliegen meestal in twee
groepen de te vliegen legs van A naar B en van C naar B, de Flightplans worden vooraf door
een van onze leden gemaakt en de vluchten worden meestal door twee ATC-ers
(Luchtverkeersleiders begeleid). Dit gebeurt via het programma Schirratti controlcenter
www.schiratti.com/scc/ en de communicatie gaat via 27MC (Bakjes). We vliegen met het
echte lokale weerbeeld d.m.v het programma ActiveSky www.hifisim.com. Tijdens het
Flightsim weekend zullen wij ook div. legs vliegen en een korte uitleg geven over het
programmeren van de Boeing737 PMDG FMC (Flight Management Computer)
www.flightsimclub.nl Na het FSweekend kunt u de Nederlandstalige FMC uitleg aanvragen via
fmc@flightsimclub.nl
FSBUS
FSBUS een zeer interessant zelfbouw interfacing project voor cockpit bouwers!! Dirk
Anderseck geeft ter plaatse eerstehulp bij FSBUS projecten! www.fsbus.de
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HCC FSGG
Op het komend FSevent in het Aviodrome gaan we de volle aandacht schenken
aan het helivliegen d.m.v onze wel bekende manier van presenteren/informeren.
We gaan dit wederom doen met het 180grd buitenaanzicht(wideview). Maar hoe en
wat houden we nog even als een verassing. Op beide dagen is er ook weer een
loterij, waar alleen FSGGleden (op vertoon HCC/FSGGpas) aan mee kunnen doen
en waar hele mooie prijzen bij te winnen zijn. (een Cessna rondvlucht en een
Helikopterrondvlucht) en ook nog wat kleinere prijzen. Ook zal er een infodesk
aanwezig zijn waar men met allerhande vragen kan komen wat Flight Simulator
aangaat. Dus als je interesse hebt in het helivliegen of heb je vragen,kom dan
zeker langs in de Foyer en we hopen je daar te mogen begroeten. www.fsgg.net
Hovercontrol
Who is Hovercontrol For? Although Hovercontrol is committed to bringing new
enthusiasts up to the level of a fully trained simulated helicopter operator, the
target audience for the Hovercontrol website is the experienced, serious helicopter
flight-sim pilot. The information and discussion made available on this website will
be targeted at those that are already deeply involved with flight simulation and are
interested in continuously upgrading their skills. Hovercontrol also specifically
caters to users of Microsoft's Flight Simulator. Users of other flight simulation
software are always welcomed at Hovercontrol, however they might find much of
the information here of little value. www.hovercontrol.com
IVAO Nederland en België
De International Virtual Aviation Organization is een onafhankelijke, gratis service
voor enthousiaste mensen die er plezier in hebben om deel uit te maken van een
wereldwijde luchtvaartsimulatie gemeenschap. De International Virtual Aviation
Organization is opgericht om een hoge kwaliteit internet service aan haar
gebruikers te leveren op elk gewenst moment van de dag. De belangrijkste
doelstelling van IVAO is de luchtvaartsimulatie gemeenschap te voorzien van een
zo realistisch mogelijke virtuele luchtvaart omgeving. Dit inclusief een real-time
systeem voor het vliegen on-line (als piloot) en voor on-line ATC (als
verkeersleider) alsmede databases met luchtvaart-informatie, het organiseren van
trainingen en on-line events. Nieuwe gebruikers: IVAO geeft je de mogelijkheid om
te vliegen of verkeer te leiden in een zo realistisch mogelijke omgeving - inclusief
het aktuele weer en ATC. Je kunt onmiddellijk gratis meedoen, aan trainingen
deelnemen en plezier beleven aan onze online gemeenschap.Kijk bij IVAO
Nederland naar de informatie en demo film. www.ivao.org/nl www.ivao.org/be

3
Dutch Flanker Display Team
Dit is een virtueel demoteam, dat demonstraties verzorgt met de Su-27, Su-33, MiG-29 en
Su-25 in de flightsim Lockon. Hierbij werken we samen met het Dutch Tiger Squadron (DTS),
dat vooral vliegt met de F-15C. Het Dutch Flanker Display Team is opgericht in 2001, en de
eerste demo gaven we op de tweede editie van de Lowland Tiger Meet. Daarna hebben we
met verschillende bezettingen, variërend van 1 tot 5 personen demo's gegeven op diverse
flightsim evenementen, lan-party's en de Open Dagen van de luchtmacht (vliegbasis GilzeRijen en Twente) en de KLM. Sinds vorig jaar hebben we onze krachten gebundeld met het
Dutch Tiger Squadron, en samen de Dutch Demo Wing opgericht. Normaalgesproken
verzorgen we diverse solo-displays (aerobatic demo's) zoals die ook op airshows te zien zijn,
echter wegens computer problemen aan mijn kant en verplichtingen elders van mijn
wingman (hij verzorgt de externe beelden), hebben we dit item deze keer moeten
schrappen. Onze interactieve demo's (U vraagt, wij draaien) blijven wel, tussen de
multiplayer vluchten door staan we altijd open voor vragen van bezoekers. Wat nog wel op
het programma staat zijn diverse dogfights, zowel coöperatief als head-to-head, met vliegers
van DTS, carrier operations met de Su-33, in-flight refuelling, en formatievluchten (close
formation!). Ook demonstreren we het voordeel wat TrackIR biedt bij deze vluchten. Gezien
de aanstaande release van Lockon 1.1 "Flaming Cliffs" zou dit wel eens de allereerste demo
kunnen worden met deze nieuwe versie van de sim. www.dutch-flankers.net
Dutch Flight Network (DFN)
Dit is een laagdrempelige online vliegclub die regelmatig vluchtjes met elkaar maken via
internet. Een diversiteit aan online sessies worden georganiseerd zoals VFR en IFR trips met
o.a. historische vliegtuigen, ultralight, helikopters etc… DFN organiseert ook eigen, real-life,
bijeenkomsten waar workshops worden gegeven door echte instructeurs. Dit FSweekend
geven wij diverse demo’s. Demo’s zaterdag en zondag om 11:00 blindvliegen, 12:00 IFR
navigatie, 13:00 DFN Squadron, 14:00 blindvliegen, 15:00 IFR navigatie, 16:00 DFN
Squadron. www.dutchflightnetwork.nl
Dutch Tiger Squadron
Een virtueel online squadron vliegend met LockOn Modern AirCombat. Momenteel met negen
members.4 April 2005 bestaat ons squadron 1 jaar. We geven demo's op de FS weekenden.
Ons motto: Tigerpilot's do it better! Het tigersquadron zoals we dat tegenwoordig kennen is
ontstaan uit de Koude Oorlog, waar Britse squadrons uit die tijd squadrons uit Frankrijk
uitnodigden om wedstrijden te gaan houden in vliegen , doelen bestoken, sportief onderling
bezig te zijn. Zo is de “Tiger Spirit” ontstaan.Dat proberen wij voort te zetten in LockOn met
onze tigerskins. 1 van onze specialiteiten. Naast LockOn wordt er gevlogen met FS 2004.
www.dutchtigersquadron.nl
DutchVACC
Dutch Virtual Area Control Center (kort gezegd DutchVACC) is een organisatie die op het
VATSIM netwerk virtuele Air Traffic Control aanbiedt in het Nederlandse luchtruim. We
worden daarbij begeleid door luchtverkeersleiders van over de hele wereld die allen een
expert zijn in de lokale procedures op de vliegvelden. We trachten alles zo realistisch
mogelijk te doen, 'as real as it gets' noemen we dat, en bieden juist daarom een
professionele ATC aan. Voor beginnende piloten en luchtverkeersleiders heeft de DutchVACC
een mentorprogramma waarin alles stap voor stap uitgelegd wordt. Verder heeft de
DutchVACC een zeer complete en uitgebreide website met informatie; van een vluchtplan tot
een uitgebreide uitleg over de verschillende procedures of de mogelijkheid in contact te
treden met andere Nederlandse enthousiasten via het forum. We zullen op onze stand laten
zien hoe dit allemaal werkt en je kunt zelf de eerste stap zetten als virtuele piloot of
verkeersleider! www.dutchvacc.nl

Stef Pagonakis Boeing 737NG
Demonstreert de 737 overhead (engravity) de 737 CDU (flightdecksolutions) de
Pedestal met werkende radios en een demoset-up met werkende IOcards (nav,
com, adf, transponder) www.boeing737ng.com
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SimFlight.nl/be
Sinds januari 2004 is het team van simFlight.nl/be weer actief in het posten van
flightsimulator nieuws en het reviewen van dito software in de Nederlandse taal.
Met een team van 4 news editors en een team van meer dan 10 reviewers zorgen
we dat de bezoekers van onze site alle dagen iets nieuws hebben om naar uit te
kijken. Via het forum kunnen de bezoekers met ons in contact komen, en kunnen
we indien nodig zaken op jullie wensen afstemmen. Tevens zullen de reviews en
nieuwsitems ook weer ter beschikking worden gesteld aan Aviavliegwereld. Dit is
een gratis internet PDF magazine die voor iedereen te downloaden valt. Ook zij zijn
aanwezig op het Aviodrome Flightsimulator weekend. Tot ziens op onze site
http://simFlight.nl.
V-Bird Virtual Airliner
Jonge zeer aktieve VA die op deze beurs U informeert over onze hobby: FS Vliegen.
Demo’s:
Er draaien 4 systemen met Airbus en Boeing kisten die in onze kleuren vliegen!
Demo van onze livery! Demo painten van Aircrafts! De gehele staff is aanwezig om
U te informeren! En meer, bezoek ons in onze stand onder de F 27! www.aireddy.nl
NL X-Plane, Scenery van Nederland voor X-Plane
NL-X-plane is een klein clubje enthousiaste X-Plane gebruikers die na een tijd
vliegen genoeg kregen van de default scenery en (de niet altijd betrouwbare)
navigatie punten die geleverd worden bij X-Plane. In deze eerste versie van de
scenery (voor X-Plane 7.x) zal een fotorealistische landschap te zien zijn tijdens
het vliegen over Nederland. Alle vliegvelden, navigatie punten zullen worden
aangepast naar de werkelijkheid. Ook zal (als indien mogelijkheid tot het internet)
het mogelijk zijn om XSquawkBox (hetzelfde als SquawkBox voor FS) in werking te
zien. Deze scenery zal gratis te downloaden zijn via onze website www.nlxplane.nl. Tijdens het Aviodrome zal het mogelijk zijn om op 3 verschillende
computers deze scenery te testen. www.nlx-plane.nl
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Extra info deelnemers:

Alle deelnemers met links naar hun websites, andere FS informatie en verslagen zijn
ook terug te vinden op de website
www.dutchflightnetwork.nl/aviodrome
Dit programmaboekje is powered by

www.dutchflightnetwork.nl
designed by Ruud Legdeur en Frans Broekhuijsen april 2005

Avia Vliegwereld
Avia Vliegwereld is het grootste digitale luchtvaart én flight simulatormagazine voor
de Benelux. Met ruim 40 pagina's biedt het voor ieder wat wils. Avia Vliegwereld
verschijnt maandelijks en kan gratis gedownload worden vanaf onze website:
http://www.aviavliegwereld.nl
Campground VDT
Het Campground virtual squadron is ontstaan doordat een aantal enthousiaste
Nederlandse flightsimmers elkaar via internet leerden kennen en de smaak van het
militaire vliegen in een netwerk te pakken kregen. In eerste instantie werd Total
Air War gevlogen (een sim rond de Amerikaanse superfighter F22), maar al snel
lag Falcon4.0 op de planken. Falcon 4.0 is een zelfstandige flightsimulator die
gericht is op de bekende F16 straaljager. Omdat met een zekere regelmaat LANmeetings werden gehouden op camping De Molenhof in Weerselo, was de naam
voor de groep al snel gevonden: Campground. Falcon 4.0 heeft zich in de loop van
de tijd ontwikkeld tot de meest diepgaande militaire flightsimulator die momenteel
beschikbaar is. De uitgever Microprose heeft na de 1.08 patch de ontwikkeling
stopgezet, maar een internationale schare fans heeft de ontwikkeling verder op
zich genomen. Het huidige Falcon 4.0 is in twee richtingen verder ontwikkeld: één
groep heeft zich met name op verdere verbetering van het realisme gestort in de
SP-lijn, een andere groep heeft ook de grafische kant onderhanden genomen en
bovendien een groot aantal toestellen toegevoegd: de FreeFalcon lijn. Tijdens de
flightsimdagen zullen Campground leden zowel SP4 laten zien als FreeFalcon 3.1.
Er zullen netwerk-missies worden gevlogen maar ook stand-alone missies.
Uiteraard zal het publiek tijdens de missies geïnformeerd worden over wat er
allemaal gebeurt. Alle leden hebben een HOTAS (throttle en stick) die een exacte
kopie is van de HOTAS die in de echte F16 zit en die vrijwel even functioneel is. Er
zijn enkele Campgroundleden die een deel van de F16 cockpit functioneel hebben
nagebouwd en daar ook informatie over zullen geven aan iedereen die erin
geïnteresseerd is. Eén lid is in het bijzonder geïnteresseerd in de Zweedse Saab
Viggen straaljager en zijn contacten hebben ertoe geleid dat een fraaie versie van
dit toestel in de FF3-lijn is opgenomen. Hij zal daar uiteraard graag uitleg over
geven. Informatie over Campground is te vinden op de website www.falcon5.nl
Info over Falcon4.0 is te vinden op www.frugalsworld.com en www.freefalcon.com
Cockpitsolutions.org
Dit is een nieuwe website voor cockpitbouwer met een gestructureerd overzicht
van cockpit hardware en software. Elk item heeft een beschrijving, een plaatje en
een link. De items zijn functioneel gegroepeerd: hardware, software, solutions,
projects en news. De hoofdgroepen zijn opnieuw verdeeld, zodat gemakkelijk een
bepaald stuk hardware of software kan worden gevonden, zonder alerlei sites te
moeten afzoeken. Home cockpit projecten kunnen worden geupload zodat we van
elkaar kunnen zien hoe we e.e.a. hebben gedaan. Upload wordt op prijs gesteld,
zet ook jou cockpit op cockpitsolutions.org. Daarnaast is er nieuws. Graag
ontvangen we nieuwtjes die elke cockpitbouwer wil weten. Er komt een nieuwsbrief
waarin de belangrijkste laatste updates/uploads staan vermeld. We willen ook
graag weten of mensen graag willen posten op een forum van deze site. Dan
beginnen we meteen een cockpitsolutions forum. www.cockpitsolutions.org

