
Multiplayer in MSFS 

Ga naar het hoofdmenu van MSFS 

In het scherm van het hoofmenu  zie je rechtsboven je gebruikersnaam. Klik je daar op , dan zie je 3 opties : 

Automatic , West Europe en West USA.In het eerste geval zal MSFS altijd de dichtsbijzijnde server opzoeken. 

                                    

 

Onder  General / Data zet Multiplayer op “on”   

 

 



 

En  bij “Traffic” :  “Aircraft traffic type” op  off “ en “AI density” op 0. ,  Apply en safe.  

 

Je kunt er eventueel ook voor kiezen om wel  AI traffic te blijven zien naast de multiplayers. 

 

 

 

 



Via “Welcome” en  “World Map” kies je links boven het  vliegtuig , dat je wilt gebruiken.  

 

 

 

Als je daarop klikt kan je onder “ATC options”  je call sign invoeren, die dan ook  op de romp zichtbaar wordt. Check 

onder  “Weight en Balance”  de tankinhoud. 

 

 

Vliegveld van vertrek , met parkingplek.   En vliegveld van de bestemming.  



 

Daarna de Flight Conditions ( rechtsboven)  : We kunnen het weer  en de tijd instellen linksonder 

 

Via “Flight Conditions” kiezen we voor de  optie:  Multiplayer met de MSFS community of  Multiplayer met een 

beperkte groep.  

 

Voorlopig even “All Players”  en e zetten het AI traffic even op “off” . Het weer laten we even op “preset” staan. Klik 

op “backspace”en  ga terug naar het menu van World Map 

Als het goed is, zijn nu ingesteld : 



Het vliegtuig , het vliegveld van  vertrek met parkeerplek, de tijd . Klik nu op “Fly” . Het vertrek punt wordt geladen.  

Daarna weer op “Ready to Fly” . Je vliegtuig staat nu klaar op de gekozen positie . 

 

Als je vooraf  gekozen hebt in de settings dat de namen van andere vliegtuigen zichtbaar worden, dan kan je zien 

welke andere multiplayer  in de lucht zijn. Daarvan zie je dan de gebruikersnamen. 

Het is ook mogelijk om een beperkte groep samen te stellen. Dan zie je alleen deze mensen. Dat is b.v. voor een club 

erg handig. 

Klik op de  "Add Friend"  knop .Voeg iemand toe en er wordt een uitnodiging naar hem gestuurd. Het wordt pas 

actief als die positief heeft gereageerd.  Je kunt ook een groep formeren. Klik op de ingevoerde naam en kies voor 

groep toevoegen. Hierdoor wordt een virtuele server gecreëerd, die alleen toegankelijk is voor de toegevoegde 

leden. Binnen de groep kan gekozen worden voor live traffic , AI traffic , real world weather e.d. Zodra de groep is 

gemaakt, en de condities zijn gezet, kan je naar je vlucht en dan hoor je elkaar te zien. 
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