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Welkom op het Fsweekend 2004!
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 plattergronden met alle deelnemers.

FS clubs
• Flightsimulatorclub Midden Nederland
• FS Hoofddorp
• DFN Dutch Flight Network
• Fly United
• FSGG..Flightsimmers...HCC
• Team AiRKZ
X-Plane
• X-Plane.nl vliegen Met 3 Mac's
Militaire squadrons
• Campground VDT
• ViperFlight Team
• Dutch Flanker Display Team
• 39th VFW Display Tigers
• Dutch Tiger Squadron
• 322 Squadron
• 118 TFS Dutch Reapers
Koninklijke Luchtmacht
• Dutch Mil. ATCC Militaire lucht
verkeersleiding
• 322RF Squadron
Fs individuele deelnemers en kleinere
teams
• Plasma team, vliegen met een of
twee grote plasma schermen
• Junior Senior Team
Virtuele ATC organisaties
• IVAO NL
• IVAO BE met Demo IVAP

Cockpit bouwers
• N.Bosch en D.Jairath met div. onderdelen
van hun Boeing 777 cockpits
• M.Verschaeren..Beech 1900D cockpit
• Brugesaircollege
• Martias Didier VFR-DR400 cockpit
• FSBUS interface electronic for home
cockpits, Dirk Anderseck geeft ter plaatse
eerstehulp bij FSBUS projecten!
Virtual Airlines
• DutchBird Virtual Airline
• SN Brussels Airline
• Sabena
• V-Bird
• Euro-Flight Airways
Scenery & aircraft designers
• NL2000 Nederland scenery
• Roy Chaffin B25 Aircraft panel/Airbus
panel
• Arne Bartels designer/programmer
“Sperry Autopilot” - WWII Airplanes
(staat bij Roy Chaffin)
• DC2 Uiver van Rob Cappers
• PROJECT Fokker-70/100 van Ton van der
Laar
Commerciële deelnemers
• Aerosoft Duitsland
• Sim-instruments
• TRC Development
• Luchtvaart Hobby Shop
• Pilot shop Lelystad Airfield
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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. leg’s vliegen en een korte uitleg geven over het
programmeren van een Boeing FMC (Flight Management Computer) www.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
FS club Hoofddorp
Deze club komt eens in de maand op een zaterdag bij elkaar en vliegt in een lokaal
netwerk.
Fly United
Flightsimulatorclub met activiteiten in groepsverband. 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 één na, vliegen als “captain” van
een virtuele luchtvaartmaatschappij hun route. Daarbij worden zij, net als in de praktijk,
via een communicatiesysteem begeleid door de “ATC” (Air Traffic Control), een rol die door
één van de overige leden gespeeld wordt. De communicatie-procedure 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. “multiplaysession” 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. www.flyunited.nl
HCC - FSGG
Men is van ons gewend, dat we groots uitpakken en er iets moois van maken. Wat laten
we zien, aan de oude FSfanaten en de nieuwe FS´ers? De laatste tijd wordt er veel
aandacht geschonken aan het vliegen met meerdere monitoren. Welnu, wij gaan met het
programma Wide View de bezoeker laten zien hoe het is om met meerdere monitoren te
vliegen. Dat doen we niet zomaar! De bezoekers zien het zicht vanuit de cockpit, maar dan
wel door 6 beamers 180 graden groots geprojecteerd. 2 primeurs hebben wij op dit FS
evenement:
1. De aangepaste versie van Schiphol Lago. Deze is gemaakt door Gerard Salden (FSGG
bestuurslid) voor Lago. Deze aanpassing wordt met toestemming van Lago vertoond.
2. Fokker 70/100 project van Ton van de Laar is ook weer van de partij en hij zal uitleg
geven over de laatste aangepaste versie van de Fokker 70/100.
Wij hopen u op onze stand te mogen begroeten en zullen natuurlijk ook klaar staan om uw
vragen te beantwoorden. www.fsgg.net

IVAO Nederland
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
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IVAO België
Met de nieuwste IVAP demo dit mag u als internet vlieger absoluut niet missen.
En hier staan ook de Virtual Airlines van Sabena en SN Brussel. www.ivao.org/be
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. Op dit moment is de laatste versie van NL2000 scenery
versie 2.91, welke ditmaal is uitgevoerd met een feature panel. Het feature panel
moet de wat minder ervaren "Leunstoel Piloot" helpen bij de vele instellingen in
Flight simulator en de installatie vergemakkelijken. Het team is op dit moment
druk bezig met de ontwikkeling van Versie 3.0, welke hoogstwaarschijnlijk uit een
fotoscenery gaat bestaan. Net als in de vooraf gaande jaren is het NL2000 team
weer op het Flight simulator Weekend aanwezig met een groot aantal Teamleden,
die alle vragen van bezoekers over de NL2000 scenery en het designen zulllen
proberen te antwoorden. U kunt ons vinden in de congres zaal. www.nl-2000.com
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.nlx-plane.nl
(binnenkort online). Tijdens het Aviodrome zal het mogelijk zijn om op 3
verschillende computers deze scenery te testen.

5
RCS Panels
RCS Panels will be demonstrating our RCS B-25J RAF for FS2002, FS9 and CFS2. We
will have available at the show (for the first time), a version with "camouflage textures"
for FS2002 and FS9. We will also demonstrating our upgraded Airbus A320 and A380
packages for FS9. All packages will be available on a low cost CD to visitors. Roy
Chaffin will be there in person to answer questions and talk to visitors about our work
and general FS issues. www.roychaffin.com/rcs-panels.html
Arne Bartels designer/programmer “Sperry Autopilot” - WWII Airplanes (staat bij Roy
Chaffin)
Team AiRKZ
Gebruikmakend van de multiplayerfunctie van Microsoft’s FS2002 en de programma’s
SquawkBox en ProController, proberen we op zo’n realistisch mogelijke manier de
vliegbewegingen van de “echte” luchtvaart na te bootsen. Ook de bijbehorende
communicatie wordt nagebootst. Dit gebeurt met behulp van 27mc “bakkies”. Onze 3
vaste ATC’ers hebben zo ieder hun eigen frequenties Buiten de 3 ATC’ers bestaat onze
groep op dit moment uit 9 vliegers.Het is een groep mensen van diverse pluimage. Niet
alleen wat betreft achtergrond, maar ook wat betreft FS vaardigheden. Het doel van
onze groep is dan ook om zoveel mogelijk van elkaar te leren in een goede sfeer.
Vooral dat laatste is voor ons erg belangrijk. Om het sociale aspect niet uit het oog te
verliezen, organiseren we regelmatig andere activiteiten. Zo zijn we te vinden op de
Flightsimulatordagen in de Aviodrome, gaan we op excursie en organiseren we
uitwisselingen met bevriende FS clubs. www.xs4all.nl/~dispavos
ViperFlight
Dit team bestaat uit Jerry Bielsma en Rob Slagt, 2 absolute militaire luchtvaart
enthousiasten met een brede interesse bestaande uit F-16 cockpitbouw,
pilotenuitrustingen en natuurlijk virtueel vliegen. Aanwezig met een F-16 cockpit waarin
een (Falcon) F-16 Solo Display demo wordt gegeven in volledige F-16 pilotenuitrusting.
Tevens worden er ook in Flight Simulator 2004 tijdens de Fairford airshow diverse
demo's gevlogen. De cockpit is niet toegankelijk voor publiek. Verder kunt U nog
diverse pilotenuitrustingen en vele helmen aanschouwen en uw vragen stellen. Zoekt U
cockpit items (b.v. knoppen of instrumenten) dan kunnen zij u misschien wel van dienst
zijn. Demo's zullen ongeveer 15 minuten duren en zijn in aantal afhankelijk van de
werkdruk. www.viperflight.nl

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
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Extra info deelnemers:
322 Squadron
322 Squadron "Virtual Polly" is a virtual Squadron formed in 2000, and is based on
the fabulous RAF No322 (Dutch) Squadron during WWII. Remembering this
Squadron we, as a group attend to fly the missions as they were flown during
WWII. We will show the historic missions on meetings and demonstrations
throughout the Netherlands. www.322squadron.com
Bruggesaircollege
Bruggesaircollege geeft info en demo's over gebruik van hun Boeing 737NG
moving simulator die men per uur kan huren. www.brugesaircollege.be
Campground VDT
Campground Virtual Demo Team bestaat uit een groep enthousiaste flightsimmers
die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen en een hechte vriendenclub zijn
geworden. Naast het vliegen van demo's, vliegen we ook online en in LAN verband.
Falcon 4 is de flightsimulator van onze keuze, een volwaardige militaire simulator
van de F-16 Fighting Falcon, die realisme hoog in het vaandel heeft staan. Naast
het demoteam Campground zijn er ook de "First Contact" en "Campground" LAN’s
voor flightsim enthousiasten, Falcon5.NL, dé Nederlandse Falcon 4 site, en het
Nederlandse flightsim forum VFF (Virtual Fighter Forum). Kom gerust langs op
www.falcon5.nl en leer de Nederlandse militaire flightsim scene kennen.
DutchBird Virtual Airline
Wij draaien een doorlopende demo met informatie van DutchBird, ook geven we
een demo met de B757 en de A320. www.dutchbird.tk
Dutch Flanker Display team
Aerobatics, formatievliegen, inflight refuel, carrier ops, dogfights, interactieve
demo's (u vraagt, wij draaien). Aerobatics demo duurt 15 minuten, de rest varieert
Onze formatievluchten en dogfights worden uitgevoerd in samenwerking met het
Dutch Tiger Squadron. www.dutch-flankers.net
Dutch Flight Network
Dutch Flight Network (DFN) 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. Op dit weekend zal DFN
aanwezig zijn met een netwerk van piloten en controllers gericht op het visueel
vliegen (VFR). De piloten vliegen in kleine kisten zoals Cessna´s en Pipers. Er zit
een havenmeester voor de “groene” kleine vliegvelden, een controller op Dutch Mil
info en ATC op de grote vliegvelden. De 3 controllers zitten overzichtelijk achter
een echt gebruikte ATC unit (SARP kast). www.dutchflightnetwork.nl
Dutch Tiger Squadron
Lock On Modern Air Combat is de hoofdmoot. Verder demo’s van Flight Simulator
2004 en Combat Flight Simulator 3. www.dutchtigersquadron.nl

www.dutchflightnetwork.nl
designed by Ruud Legdeur i.s.m. Frans Broekhuijsen 11-10-2004

Euro Flight Airways
Demo en FS vlieglessen & promo Euro-Flight

