
     
 
 

                                             Hardware / Joysticks instellingen 
 

 
 

Met alleen het kopen en installeren van het programma Microsoft 
Flightsimulator ben je er nog niet. 
Na installatie van het programma kun je het vliegtuig besturen met de 
cursortoetsen en de muis maar na een poosje kom je tot de ontdekking  
dat "er zo niet te vliegen is". 
De oplossing is extra hardware. Hiervoor zijn vele mogelijkheden zoals  
Joysticks in diverse uitvoeringen, Flight-yoke's van eenvoudig tot heel luxe, en 
als je het helemaal echt wilt doen kun je zelfs een complete cockpit zelf 
bouwen of kopen. 
 

Hardware keuze 
 
Joystick: 
 

                                                             
                                                                                                         voor Helikopter vliegen 

 
Flight-Yoke: 

                                          
 



 
 
 

 
 
Met of zonder pedalen: 
 

            
 
 
Of nog mooier: een cockpit. 
 

                 
 
 
 
  



 

Al deze producten hebben één ding gemeen; ze worden via één of meerdere 
USB poorten gekoppeld aan je PC en geconfigureerd in de Flightsimulator. 
Hoewel het ene apparaat meer knoppen en schuiven heeft dan de ander 
hebben ze allemaal een X en Y as en sommige een Z as. 
 

                                     
 

 
Tip:  Als je een Joystick koopt, kies er dan één met 3 assen X,Y en Z, een gashendel en een grote voet voor stabiliteit  
 

In deze handleiding worden alleen de instellingen van FS2004 (FS9) besproken. 
De instellingen in FSX zijn in principe gelijk aan FS2004 hoewel de lay-out kan 
afwijken. 
 
Aansluiten 
 
Als je een Joystick, Flight-yoke of Pedalen aansluit op een USB poort wordt 
deze herkent door je PC. 
* Afhankelijk van het apparaat kun je/moet je extra drivers installeren maar dat wordt besproken in de handleiding 
van het betreffende apparaat 

 
Vaak kun je het apparaat met de default instellingen meteen gebruiken in de 
Flightsimulator maar het is beter dat je het apparaat eerst kalibreert voor de 
X , Y en Z assen (de besturing en de gashendel). 
 
* Omdat ik alleen in het bezit ben van een Logitech Joystick zal ik dit apparaat gebruiken voor deze handleiding 

  



 
 
Kalibreren 
 
In FS9, klik in het beginscherm op Settings, vink Enable Joystick (1) aan en klik 
op de knop Calibrate Joystick(2) en open het Eigenschappen venster (3).  
 

                  
 

In het Eigenschappen venster, kies het tabblad Instellingen.  
En in het volgende venster op Kaliberen. 
 

                                        

 
Hierna volgen een aantal schermen waarin je de Joystick , flight-yoke of cockpit 
besturing kunt kalibreren. 
 
 
Volg de instructies op het scherm. 



 

      
 

   
 
 

          
 

 

Na het Voltooien kun je in het tabblad "Testen" alle schuiven en knoppen 
proberen. 
Als je tevreden bent, klik je op Toepassen en OK. 
 

Je kunt de Joystick nu gebruiken in de Flightsimulator . 

 



 

Gevoeligheid en Null zone wijzigen 

 

Tijdens het vliegen kan blijken dat het vliegtuig niet stabiel reageert en dat een 

kleine beweging van de Joystick een heftige reactie van het vliegtuig geeft. 

Hiervoor moeten we de gevoeligheid van de Joystick instellen. Klik in het 

beginscherm op "Sensivities"  

 

 

      

 

  



 

 

Op dit scherm kun je de gevoeligheid van de assen X, Y, Z en de gashendel 

instellen (1). 

Schuif ook de slider (2) naar beneden om de Throttle (gashendel ,3) te zien ! 

 

In dit scherm kun je, per as, de uitslaggevoeligheid (Sensitivity) instellen maar 

ook het gebied waarin de joystick niet reageert (Null zone) . 

  



 

 

Bij mij komt het voor dat het vliegtuig bij de start van links naar rechts over de 

baan slingert terwijl ik nauwelijks bijstuur. in dit geval moet je de Null zone van 

de Rudder axis wat groter stellen. 

                    

 

Ook wil het wel gebeuren dat het vliegtuig in stilstand al weg wil rijden terwijl 

de gashendel geheel dicht staat. Dan moet je de Null Zone van de Trottle axis 

wat groter stellen. Eventueel kun je de Sensitivity wat lager zetten. 

                      

 

Druk na het sluiten van het Controls - Sensitivity scherm altijd op de F1 toets 

om de gashendel op "0" te zetten ! 

 

De positie van de schuifregelaars moet je proefondervindelijk vaststellen en is 

afhankelijk van de gebruikte Joystick of Flight-Yoke. 

Als je het spoor volledig kwijt bent, klik je op Reset Defaults en alles staat weer 

in de beginsituatie.  



 
Functies aan de knoppen toewijzen 
  

                                     
Op het plaatje hierboven kun je zien dat de Logitech Joystick ook nog 12 
knoppen heeft (en een Gezichtsveldregeling om rond te kijken). 
Aan de 12 knoppen kun je een functie toekennen naar eigen voorkeur. 
Er zijn altijd te weinig knoppen voor alle functies in de Flightsimulator dus je 
moet een keuze maken. 
 
Je kunt het "Settings" of "Sensitivity"scherm ook tijdens een vlucht zichtbaar 
maken en de instellingen "on the fly"wijzigen: 

 
  



 
In het "Assignments" scherm kun je knoppen toewijzen voor de Normal Flight 
mode en voor de Slew mode (1) 
 
Hier wijzen we alleen knoppen toe in de Normal Flight mode.  
 
Bedenk dat je een functie maar aan één knop en één toets kunt toewijzen. 
 
Om niet in alle mogelijke functies de weg kwijt te raken is een groepering 
aangebracht in de commando's (2).  
Omdat de knoppen op een Joystick hoofdzakelijk gebruikt worden voor het 
bedienen van het vliegtuig, kiezen we hier "General aircraft commands". 
 

 
  



 
 
Je kunt een functie toewijzen aan een toets van je toetsenbord (1) en ook  aan 
een knop van de Joystick (2). 
Als je op een knop drukt wordt de bijbehorende code één keer naar de 
Flightsimulator gestuurd, b.v. "gear down". Maar er zijn functies die moeten 
werken zolang je de knop ingedrukt houdt, b.v. bij het remmen(brakes). Dit is 
aan te geven in de kolom "Repeat"(3).  
 

     
 
Zoals je kunt zien zijn de meeste functies al aan een toets van het Keyboard 
toegewezen. Scroll met de schuif naar beneden om alle functies te zien (4). 
 
Omdat niet alle functies van de Flightsimulator aan de 12 knoppen kunnen 
worden toegewezen moet je een selectie maken. 
Maak voor jezelf een lijst van meest gewenste functies voor de knoppen op je 
Joystick. 
  



 
Mijn persoonlijke selectie is: 
 
In Control surface commands 
 - Flaps extent incrementally (flaps neer, in stappen) 
 - Flaps retract incrementally (flaps op, in stappen) 
 - Trim nose up 
 - Trim nose down 
 - Trim left  
 - Trim right 
 
In General aircraft commands 
 - Brakes 
 - Gear up/down 
 
In View commands 
 - Views (door de verschillende views stappen) 
 - Eyepoint up (stoel omhoog) 
 - Eyepoint down (stoel omlaag) 
 - Eyepoint reset 
 
 
Onder welke knop je een bepaalde functie plaatst hangt helemaal af van je 
persoonlijke voorkeur en de positie van de knop op je Joystick. 
 
De motorfuncties heb ik niet op mijn Joystick geprogrammeerd (behalve de 
gashendel) want wijzigingen aan de motor moet je bewust doen en niet omdat 
je per ongeluk een (verkeerde) toets drukt op je Joystick. 
 
  



 
 
Om een functie aan een knop toe te wijzen, dubbelklik op de gekozen functie, 
 

 
 
klik op de gewenste knop op je Joystick, en klik OK. 
 

 
Omdat het hier om een éénmalige aktie gaat, is Repeat niet nodig en kan de 
schuif helemaal in de linkerhoek blijven staan. 



 
 
Herhaal bovenstaande voor de andere knoppen van je Joystick maar bedenk 
dat voor de functie "Brakes" (remmen) één rempulsje niet voldoende is.  
Hier moet de Repeat wel aktief zijn. 

 
 
Joystick assen toewijzen 

Onder het tabblad "Joystick Axes" kun je de X,Y en Z as van de joystick aan een 

functie koppelen. Ook de gashendel schuifregelaar is hier aan de juiste functie 

te koppelen. 

 

 



 

Waarschijnlijk staan de instellingen al goed maar mocht dat niet zo zijn, doe 

dan zoals bij de knoppen: dubbelklik op een functie,  

                 

beweeg de bijbehorende as, en klik op OK. 

In het geval dat het vliegtuig precies de andere kant op beweegt die je had 

verwacht, vink dan het vakje "reverse" aan. De richting van de as wordt 

daardoor omgedraaid.  

Dit kan nog wel eens voorkomen bij de gashendel (Throttle). 

  



 

Instellingen in FSX 

Het instellen in FSX komt overeen met FS2004. 

Als het hierboven met de instellingen in FS2004 is gelukt, gaat het voor FSX ook 

lukken. 
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