
Multiplay Vliegen 

via het Internet 



       Bij het uitoefenen van onze hobby, het vliegen met de 
Microsoft Flightsimulator (FS9 of FSX), zijn er steeds meer 
leden die het multiplay vliegen via het Internet ontdekken. 

 
     Dit is een erg leuke aanvulling op het vliegen met de Microsoft 

Flightsimulator. 
    
     Multiplay vliegen bestaat uit twee delen: 

Het koppelen van jouw Flightsimulator aan de Flightsimulator 
van de anderen zodat je elkaar “ziet” vliegen. 
(d.m.v. FSInn, Squawkbox, Fshost, GameSpy bij FSX of  de 
ingebouwde multiplay optie bij gebruik van FS9)  

Het koppelen van de spraak zodat je elkaar ook kunt horen. 
(d.m.v. Teamspeak, Skype) 
 



Er zijn verschillende mogelijkheden om te 
“Multiplayen” via het Internet: 
 

 
Je kunt met iemand afspreken om “1 op 1”  te vliegen. 

Je kunt je aanmelden bij één van de vele gratis servers op het 
Internet. 

Je kunt je aanmelden bij één van de vele virtuele 
luchtvaartmaatschappijen die op het internet te vinden 
zijn. 
Maar het eenvoudigst is het . . . .  
om aan te loggen bij onze eigen Sundowners server. 



Een beknopt overzicht van de “online” mogelijkheden:  

FS9 of FSX Account 
vereist 

Basiskennis 
vereist 

Aanmelden 
op server 

Vliegplan 
indienen 

Taal Spraak  Router 
wijzigen 

Sundowners fs9/fsx Ja , 
(vraag Joop) 

nee Ja nee nederlands teamspeak nee 

OnlineSim fs9/fsx ja nee ja nee/ja ned/engels teamspeak nee 

Ingebouwd 
in FS9 

fS9 nee nee nee nee naar keuze teamspeak Ja, bij de 
host 

Ingebouwd 
in FSX 

fsx Ja , 
(GameSpy) 

nee ja nee naar keuze teamspeak nee 

Vatsim fs9/fsx ja ja ja ja engels teamspeak nee 

Ivao fs9/fsx Ja Ja Ja Ja Nederlands 
als je boven 
Nederland 
blijft 

teamspeak nee 

Bob  Holland fs9 Nee Nee Ja Nee engels teamspeak nee 



Het gebruik van de Sundowners server 

Om gebruik te kunnen maken van de Sundowners server moet er eerst wat extra 
software geïnstalleerd worden zodat FS9 of FSX kan communiceren met de server. 
Waar deze software te downloaden is en hoe die geïnstalleerd moet worden is 
beschreven in een handleiding die te vinden is op : 
http://handleidingen.jandekker.net Klik op “Installatie van FSCopilot / FSInn” 
 
 

Als je het wat lijkt om mee te vliegen met de Sundowners heb je een Callsign nodig 
zodat de verkeersleiding en medevliegers je kunnen herkennen. 
Dit callsign kun je vinden bij je naam in de ledenlijst (PH-XXX). 
Je kunt je via een mailtje bij Joop aanmelden. Hij stuurt je dan het “starterspakket” 
en de vliegplannen die op dat moment in gebruik zijn.  

Om te kunnen communiceren met medevliegers en met de verkeersleiding moet 
de spraaksoftware Teamspeak 2 geïnstalleerd worden.  
Ook hiervoor is een installatiehandleiding te vinden op: 
http://handleidingen.jandekker.net Klik op “Teamspeak 2 installatie en gebruik” 

http://handleidingen.jandekker.net/
http://handleidingen.jandekker.net/


Het gebruik van de Sundowners server 
 

Als er onduidelijkheden zijn tijdens het installeren of het installeren lukt niet, dan kun 
je tijdens de LaMaMa in het “technische rondje” je vragen stellen en eventueel je PC 
meenemen zodat het e.e.a. direct aangepakt kan worden. Maar je kunt altijd Jan en/of 
Joop mailen met je vragen. 



Het gebruik van de Sundowners server 

Als alle software geïnstalleerd is kun je alvast inloggen met Teamspeak op de 
Teamspeak server. 
Dat kan op twee manieren: 

1. Door te zoeken in 
de lijst van servers, 

maar dan moet je de 
Sundowners zoeken 
uit een lijst van meer 
dan 17000 servers. 
 

Je kunt beter het filter 
invullen (4). 
 



Nu blijft alleen de Sundowners server over.    
Klik op “Copy to local Addressbook”  Vul bij de omcirkelde velden de 

gegevens in die je van Joop hebt 
gekregen, selecteer Registered en 
klik op “Connect” 

De Sundowners server staat nu in het 
adresboek zodat je de volgende keer 
gemakkelijk kunt inloggen. 



2.  Een andere manier is om de gegevens direct in te vullen. 
Klik op “Quick Connect”, vul het server adres in en de gegevens in die je van Joop hebt 
gekregen en klik “Connect”. 

En …. Jawel, verbinding !! 
inclusief de velden waarvan we starten  

tip: De geluidskwaliteit van een headset  

met microfoon is te prefereren boven de 

ingebouwde microfoon van je laptop. 

Kijk eens bij Action (+/- € 2,-) 



Dan nu het connecten met Flightsimulator 2004 

Start FS2004 en ga naar het vliegveld dat in Teamspeak is aangegeven, ESKK   (1) 
Als het vliegveld niet in beeld komt, klik dan op “Clear Filter”  (2) 
Denk om de basisregel: Start NOOIT op een runway maar altijd op een parking  (3) 



Nadat FS9 is opgestart zie je in de menubalk dat  de knop “Copilot” is toegevoegd. 

Klik op “Copilot” (1) 

Klik op “Inn Control Panel”  (2) 

Nu gaat Copilot een interne multiplay verbinding opzetten met FS9   (3) 

Als het Control Panel verschijnt, klik je op het knopje naast de naam Sundown  (4) 

Nu wordt FS9 via internet verbonden met de Sundowners server en kom je in de sessie. 



Als de verbinding tot stand gekomen is, zie je dat de naam Sundown in het  

Control Panel groen oplicht (1) .   Je ziet dat PH-LCS er al staat. 

Ook zie je aan het oplichtende wolkje dat het actuele weer wordt overgenomen 

van de server (2) 

Als het weer van de server te slecht is of je vliegt liever alleen met mooi weer,  

klik dan op CAVOK (3) 



FSCopilot kan alleen vliegtuigen laten zien die op je eigen pc zijn geïnstalleerd. 

Als iemand anders een vliegtuig gebruikt die niet in jouw flightsimulator is  

geïnstalleerd, zal FSCopilot een willekeurig vliegtuig uit jouw set van vliegtuigen  

laten zien.  

Dit kan voor vreemde situaties zorgen. Als je op je pc een a.i. boot of autobus  
hebt geïnstalleerd, kan het voorkomen dat er op jouw scherm een autobus door  

de lucht vliegt. 

Als je dit niet wilt is het zaak op de vliegtuigen te installeren die op  

DVD “AirAACC” staan.  

Iedereen die meedoet in de Sundowners sessies moet een standaard  
FS vliegtuig gebruiken of een vliegtuig van de AirAACC. 

 

De DVD is tegen betaling te verkrijgen bij Joop. 

  

Vliegtuigkeuze tijdens Sundowners sessies. 



FS Navigator in Multiplay vliegen 

FSNavigator heeft een “Multiplay” optie zodat je elkaar ook op dit scherm kunt volgen.   

Klik in FSNavigator op “Options” (1)  en vervolgens op “Multiplay connect”  (2) 

Een popup scherm popt up en daarin zie je (soms na een paar seconden) de 

active interne multiplay sessie op je PC.  Selecteer deze (3) en klik op “Join” (4)  



Iedereen die ingelogd is wordt zichtbaar op het FSNavigator scherm. 



Multiplay vliegen op de Sundowners server kan zowel met FS9 als met FSX. 

Bij het vliegen met FSX kun je Plan-G voor navigatie gebruiken.  

Ook bij het gebruik van Plan-G zijn de medevliegers te zien maar zijn de 

callsigns van de medevliegers niet te zien en kan de ondergrond afwijken van de 

gebruikte scenery omdat Plan-G de ondergrond foto’s van het internet haalt. 



                    Andere mogelijkheden om “online” te vliegen: 

 

Vergelijkbaar met de Sundowners, maar veel groter, is OnlineSim. 

Het is een laagdrempelige omgeving en je kunt er met Nederlands terecht. 

 
http://www.onlinesim.org 

 

Website OnlineSim :   

 

http://www.onlinesim.org/


Nadat je een gratis account hebt gemaakt, kun je op de downloadpagina alle  

informatie en handleidingen vinden om in te loggen met Teamspeak en FSInn. 

 

Als de Sundowners server niet beschikbaar is, is OnlineSim een goed alternatief  

om met meerdere mensen multiplay te vliegen, maar je kunt ook meedoen met  
de verschillende activiteiten op OnlineSim. 



Zoals in het overzicht te zien is, kun je ook multiplay vliegen bij virtuele 

luchtvaartmaatschappijen zoals IVAO of VATSIM. 

 

De procedure om bij IVAO of VATSIM te vliegen is te uitgebreid om in deze 

handleiding te behandelen maar zij hebben op hun sites een uitstekende uitleg 
over het opleidingstraject en hoe je aan te melden. 

 

Website IVAO: 

 

Website VATSIM: 
 

 

  

 

http://nl.ivao.aero/ 

 
http://www.vatsim.net/ 

 

http://nl.ivao.aero/
http://www.vatsim.net/


Er zijn op het internet veel multiplay servers te vinden.  

Eén van die servers waar je gemakkelijk met FS9 kunt aanmelden is: 

 

http://www.bobholland.com/fs/servers.htm#connect 

 
Ook hier is een uitgebreide handleiding te vinden over instellingen en de wijze  

van connecten. 

jan dekker  02-2012 Happy Flying ! 

http://www.bobholland.com/fs/servers.htm
http://www.bobholland.com/fs/servers.htm

