
AI-TRAFFIC IN FS (Deel 1)  

 
Oftewel: Kunstmatig intelligent verkeer.  
Ben je het ook zo zat om die vreemd gekleurde vliegtuigen in FS te zien, van maatschap-pijen die wij 
helemaal niet kennen, zoals; American Pacific of Landmark Airlines? Vliegtui-gen van deze 
maatschappijen taxiën rond in FS (FS9 zowel als FSX) over de hele wereld. Dus je ziet ze zowel in 
Amerika als in Zuid Afrika of in Nederland. Dat is natuurlijk niet re-eel. Bovendien kost het standaard 
AI-verkeer in FS relatief veel processorkracht, vooral in FSX.  
Je hebt misschien al eens vaker gezien dat het ook anders kan. Als je reclame voor luchthaven-
scenery op het internet ziet, b.v. bij SimMarket, dan zie je daar altijd vliegtuigen staan en taxiën van 
maatschappijen die daar ook thuis horen. Dus op Schiphol zie je kisten van KLM, op Frankfurt kisten 
van Lufthansa en op Madrid kisten van Iberia. Dus het kan anders. In een aantal artikelen, waarvan dit 
het eerst is, zal ik op eenvoudige wijze proberen uit te leggen wat AI-verkeer is, hoe het in FS zit 
verwerkt, en hoe je het uit FS kunt weghalen en vervangen door vliegtuigen die we wel kennen en die 
ook nog eens minder van de processor vergen. De “Traffic” schuifknop kun je daarmee een stuk hoger 
zetten (bij mij staat die op 100%), en toch nog redelijke “Framerates” houden. En dat alle-maal ook 
nog eens gratis.  

 
Vliegveld: Amsterdam_Airport van Aerosoft. AI-vliegtuigen: World Of AI  

 
Wat is kunstmatig intelligent verkeer?  
 
De vliegtuigen die je in FS op een vliegveld ziet worden min of meer automatisch ge-stuurd. Voor 
iedere maatschappij is een vluchtschema, met vertrek- en aankomsttijden op de vliegvelden waar die 
maatschappij op vliegt. De kunstmatige intelligentie zorgt er voor dat een vliegtuig van een bepaalde 
maatschappij volgens het vluchtschema op een be-paalde tijd gaat taxiën en starten.  
Daarna volgt het een vooraf bepaalde route en land volgens schema op het vliegveld van bestemming, 
waarna het naar zijn parkeerplaats of “gate” taxiet.  
Microsoft heeft er voor gekozen om standaard slechts een paar maatschappijen in FS te stoppen, 
zodat je na installatie tenminste wat vliegtuigen om je heen ziet en je je dus niet helemaal alleen op de 
wereld voelt. Helaas voor ons zijn dat een paar fictieve Amerikaan-se maatschappijen die ons dus 
niets zeggen.  

 
Waar zit die kunstmatige intelligentie verstopt?  
 
Die kunstmatige intelligentie zit verstopt in een aantal bestanden die op verschillende plaatsen in FS 
worden geïnstalleerd. Ik wil het hier niet al te ingewikkeld maken maar zal toch proberen om op 
eenvoudige wijze een aantal zaken te beschrijven.  
 

De vliegtuigen  
Allereerst zijn er de vliegtuigen zelf. In de map “Aircraft” (FS9) of “SimObjects>Airplanes” (FSX) zie je 
de mappen staan waarin het uiterlijk van de kisten is verwerkt. Er is aan die mappen niet direct te zien 
dat het om AI-kisten gaat. Als voorbeeld kunnen we b.v. eens kijken naar de map “b737_400” in de 
“Aircraft” map in FS9.  



Deze map heeft een aantal submappen; model, panel, sound en een aantal “texture” mappen. In de 
map “model” staan bestanden die het model van het vliegtuig beschrijven, in dit geval moet het 
vliegtuig er dus uit zien als een Boeing 737-400. In het bestand B737_400.mdl staat informatie die er 
voor zorgt dat de computer een soort draadmodel van allemaal driehoekjes (polygonen) kan laten 
zien.  
In de “texture” mappen staat informatie die er voor zorgt dat het draadmodel ingevuld wordt met de 
verschillende maatschappijkleuren. 
  

 
 
In de map “sound” tenslotte staan bestanden die er voor zorgen dat de kist ook geluid pro-duceert. Als 
het om een kist gaat waarin je in FS ook zelf kunt vliegen, zoals in deze Boeing, dan vindt je daar niet 
alleen geluidsbestanden van de motoren, maar ook van de flaps, het landingsgestel, 
waarschuwingsgeluiden voor in de cockpit enz. Omdat het hier gaat om een vliegtuig waarin we, zoals 
gezegd, ook zelf kunnen vliegen is er ook nog een map “panel” waarin bitmap plaatjes staan van het 
dashboard van het vliegtuig.  
In de mappen; model, sound en panel staat ook nog een config (.cfg) bestand dat informa-tie voor de 
PC bevat over hoe de bestanden in die map verwerkt moeten worden.  
Er zijn ook mappen die alleen maar informatie bevatten over een vliegtuig dat alleen voor AI-verkeer 
bestemd is, en waarin je dus niet zelf kunt vliegen. Kijk b.v. maar eens in de map “dh_dash8_100”. 
Daar ontbreekt de map “panel” en staat in de map “Sound” alleen maar een verwijzing naar een 
geluidsbestand van een andere kist. In dit geval gebruikt de dash8_100 het geluid van de Beech King 
Air 350.  
In de hoofdmap van een vliegtuig staat het bestand “aircraft.cfg”. het is een kladblok be-stand, dus je 
kunt het openen en er in kijken. Als je dat b.v. doet in de hoofdmap van de Boeing B737-400, dan zie 
je daar o.a. informatie over de verschillende maatschappijkleu-ren. Iedere maatschappij heeft een 
eigen stukje van het bestand, te zien onder [fltsim.1], [fltsim.2] enz. Achter “title” staat de naam van de 
map waarin de maatschappijkleuren zijn verwerkt. In die mappen staan .bmp plaatjes met de 
maatschappijkleuren.  
Achter “ui_variation” vindt je de naam van de maatschappij. Achter “atc_id, atc_airline en atc 
_flight_number” zie je de informatie die te zien is in het meestal rode label dat boven de kist zweeft 
zodra deze boven een bepaalde snelheid komt. Deze labels zien we ook al-tijd, als je ze tenminste 
aan hebt gezet, boven de kisten van onze medevliegers als we met elkaar op de server vliegen. De 
“atc-id” is de registratie van de kist.  
 

De vluchtschema’s.  
 
De vluchtschema’s waarmee iedere kist vliegt staan in een bestand dat je in FS9 kunt vinden in de 
map “Scenery” in de hoofdmap van FS9. Zoek in die “Scenery”map naar de submap “World” en dan 
weer daar de submap “scenery” (FS9>Scenery> World>Scenery). In deze map vindt je, tussen alle 
andere, het bestand; traffic030528.bgl. Hierin zit alle in-formatie verwerkt van de vluchtschema’s van 
iedere AI-kist. Als je de extensie bgl wijzigt in b.v. org, dan is alle AI-verkeer verdwenen. Als ik in een 
volgende aflevering uitleg hoe je het standaard AI-verkeer kunt vervangen door een ander pakket, dan 
kun je er hiermee voor zorgen dat die onrealistische maatschappijen in één handeling verdwijnen, 
zonder dat je ze helemaal hoeft te verwijderen. Zo kun je, mocht je niet tevreden zijn over de re-



sultaten met een ander AI-pakket, het standaard pakket zo weer terug zetten.

 
 

Taxiroutes en parkeerplaatsen.  
 
De vluchtroutes zijn dus verpakt in een traffic.bgl bestand. Zodra een vliegtuig echter aan-komt op een 
vliegveld moet FS ook nog weten hoe de baan en de taxiroutes liggen, en waar de parkeerplaatsen 
zijn. Deze informatie zit verwerkt in een zogenaamd AFCAD be-stand. Klopt deze informatie niet dan 
landen de kisten soms naast de baan, taxiën overal behalve op de taxibanen en parkeren op vreemde 
plaatsen, soms zelfs in gebouwen. We hebben allemaal wel zulke situaties meegemaakt.  
Deze afcad informatie zit voor de standaard FS-vliegvelden verstopt in een .bgl bestand in de scenery 
map van FS. Voor West Europa zit dat in FS9 in de map “Eurw>Scenery”. Zo-dra je echter een 
vliegveld installeert, of dat nu “Freeware” is of gekocht, krijgt deze afcad informatie voorrang in de 
“Scenery Library” omdat het in een hogere “Layer” wordt ge-plaatst. In de Scenery map van het 
geïnstalleerde vliegveld zit een AF2 (FS9) of AFX (FSX) bestand waarvan de informatie die het bevat 
voorrang heeft boven die van het standaard vliegveld.  
De informatie in deze bestanden kun je inzien met het gratis programma AFCAD. De laatste versie is 
2.21 en is op allerlei sites te vinden. Het eenvoudigst is om het op te zoe-ken met Google. Er is ook 
een Nederlandse vertaling die je op de zelfde manier kunt vin-den. Het is alleen geschikt voor FS9. 
Een vergelijkbaar programma voor FSX is “Airport Design Editor” (ADE). Als je het programma AFCAD 
start en kiest voor de knop openen (de meest linkse knop), dan kun je een “Airport ID” invullen, b.v. 
EBBR, en op de knop “Search” drukken. In het venster “Airports” zijn dan de verschillende lagen 
waarin een ver-sie van het vliegveld staat te vinden. De bovenste in de lijst is die welke nu geldig is en 
dus in de “Scenery Library” in de hoogste laag staat. Het kan natuurlijk ook zijn dat er maar één versie 
is geïnstalleerd. Dan zie je maar één vermelding.  
Wanneer je nu op de knop OK drukt, dan zie je een plattegrond van het vliegveld. Met het menu 
“View” kun je alles wat je maar kunt bedenken zichtbaar maken. Het is zelfs moge-lijk om met dit 
programma een compleet nieuw vliegveld te maken, maar je kunt ook be-paalde informatie wijzigen, 
zoals b.v. de koers en de frequentie van een ILS. Verdere uit-leg over dit programma behoort niet tot 
deze artikelenreeks. Daar kan ik misschien later nog eens aandacht aan besteden.  
Tot zo ver de uitleg over AI verkeer in FS en waar je de verschillende bestanden die hier mee te 
maken hebben kunt vinden. In een volgende aflevering laat ik zien hoe je in FS het AI-verkeer kunt 
manipuleren en hoe je het standaard AI-verkeer kunt vervangen door een ander AI-pakket en zo je FS 
er weer wat realistischer kunt laten uitzien, en bovendien wat soepeler kunt laten draaien.  
 

Peter v. d. Meule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AI-traffic in FS (Deel 2)  

In dit deel:  
Het manipuleren van het AI-verkeer in FS.  
Het verwijderen van het standaard AI-verkeer uit FS9 en FSX.  
In deel 1 heb ik verteld waar je de verschillende bestanden die met AI te maken hebben kunt vinden. 
De vliegtuigen, de vluchtschema’s en de taxiroutes en parkeerplaatsen op de vliegvelden zitten dus op 
verschillende plaatsen in FS “verstopt”.  
In dit deel laat ik zien waar je in FS9 en FSX het AI-verkeer kunt beïnvloeden. Dat is egenlijk iets dat 
iedereen waarschijnlijk al wel weet, maar dat ik voor de zekerheid toch even behandel. Het 
verwijderen van het standaard AI-verkeer uit FS heb ik eigenlijk in het vorige deel al verteld, maar zal 
ik hier nog even herhalen. Hoewel het installeren van nieuwe maatschappijen, ter vervanging van die 
lelijke standaard maatschappijen, misschien moeilijk lijkt, zal later blijken kan dat erg eenvoudig kan 
zijn.  
 

Het beïnvloeden van het AI-verkeer. 

 

Na het opstarten van FS9 krijg je altijd het scherm “Create a flight” te zien. Links in dat scherm kun je 
ook voor andere schermen kie-zen. In dit geval gaan we naar “Settings”. In het menu “Settings” kiezen 
we vervolgens voor de knop “Traffic”.  
Het menu “Traffic” bestaat uit twee delen; een deel “Air Traffic” en een deel “Aircraft Labels”. In het 
deel “Air Traffic” kun je aan-geven welke typen vliegtuigen (Air Traffic Types) je in FS wilt zien. Een 
vinkje bij “Airline” zorgt er voor dat je de vliegtui-gen van de geïnstalleerde maatschappijen zult zien. 
Een vinkje bij “General Aviation” maakt dat je ook sportvliegtui-gen en zakenverkeer zult zien.  
Met de schuifknop bij “Air traffic density (%)” kun je regelen hoeveel verkeer je in FS zult zien. Zet je 

de knop op 100%, zoals in het plaatje, dan zul je de maximale hoeveelheid vliegtuigen zien van alles 

wat er aan AI-vliegtuigen in FS is ge-installeerd. Om een redelijke “Framerate” te houden moet je met 

deze schuif misschien een beetje uitproberen tot hoever je kunt gaan. 

 

 



 

 
 

 

In FSX moet je op zoek naar “Settings> Display>Traffic”. Hier vindt je vrijwel de zelfde in-stellingen als 
in FS9. Er zijn alleen wat meer schuifknoppen voor verkeer. FSX heeft na-melijk ook verkeer op de 
vliegvelden, de hoofdwegen en op het water. Wees vooral voor-zichtig met de schuifknoppen voor 
“Airport vehicle density” en “Road vehicles”. Deze knoppen laten de “Framerate” helemaal instor-ten 
als je die te hoog zet. Ook de instelling voor “Airline traffic” is gevoeliger dan in FS9, vooral wanneer je 
standaard AI-verkeer gebruikt. Het standaard AI-verkeer maakt namelijk op de grote vliegvelden ook 
gebruik van de beweegbare bruggen (Gates), en dat kost ex-tra beeldjes. De instellingen voor de 
“Aircraft Labels” komen overeen met die in FS9.  
Met een redelijk moderne PC, met Dual- of Quad Core processor, zou 100% in FS9 geen probleem 

moeten zijn, zolang we het over de standaard uitvoering van FS9 hebben. In FSX is 100% op grote 

vliegvelden bijna nooit mogelijk zonder zwaar in te leveren op beeldjes per seconde. Zodra je in een 

vrij complex vliegtuig zit en op een vliegveld staat dat je hebt geïnstalleerd wordt het een stuk 

moeilijker om nog een redelijke “Framerate” te houden. Dat geldt voor FS9, maar zeer zeker voor FSX. 

Zit je bijvoorbeeld in een PMDG B747-400, en je taxiet over een vliegveld als “Mega Airport London 

Heathrow” van Aero-soft, dan wordt een hele zware wissel getrokken op het aantal beeldjes dat je dan 

per se-conde zult zien. Als vloeiend taxiën dan niet meer mogelijk is zal de schuifknop wat verder naar 

links geschoven moeten worden. 

Alle vakjes die je in de rechter deel van het “Traffic” venster kunt aanvinken hebben te maken met de 
teksten die je boven de vliegtuigen ziet zweven. Alles wat je hier aanvinkt is om de beurt in de tekst te 
zien. Ik geef hieronder een kleine verklaring voor ieder vakje.  
Show Aircraft Labels – hiermee zet je de teksten aan of uit. De teksten kosten ook “Fra-merates”, 
dus als je ze niet nodig hebt kun je ze beter uit zetten.  
In de lucht zijn de toestellen dan echter wel slecht te zien. Ik zet ze meestal wel aan tij-dens de MP-

vluchten om te weten waar mijn medevliegers zijn. 

 



 

 
 

Bedenk dat in FS9 zowel als in FSX de afstand tot waar je de AI-kisten kunt zien 10 zee-mijl is, 
ongeveer 18,5 kilometer. Hetzelfde geldt voor de medevliegers in een MP-vlucht.  
Label User Aircraft – hiermee zie je ook een tekst bij je eigen vliegtuig. Je kunt dit natuur-lijk alleen 
maar zien als je naar je eigen vliegtuig kijkt in “Spot Plane” view.  
Show manufacturer – laat de vliegtuigfabriek zien waar het vliegtuig is gemaakt; b.v. Boeing, Airbus 
e.d.  
Show Model - laat het type zien, b.v. B737-400 of A320.  
Show Tail Number – registratienummer.  
Show distance – laat de afstand tot je eigen toestel zien.  
Show Altitude – laat de hoogte t.o.v. zeeniveau zien.  
 
Onderaan in dit deel van het “Traffic” venster kun je bij “Label color” aangeven welke kleur de teksten 
moeten hebben. Standaard is dat rood, maar er zijn meer kleuren moge-lijk. Bij “Cycle Rate” kun je 
aangeven hoelang je ieder stukje tekst wilt zien, in seconden. Standaard staat dit ingesteld op 1 
seconde. Heb je dus de onderste vijf vakjes aangevinkt, dan zal om beurten per seconde te zien zijn; 
fabriek, type, registratienummer, afstand en hoogte. Het duurt dan dus vijf seconden voordat de reeks 
weer opnieuw begint.  
Het komt overigens vaak voor dat de tekst voor de vliegtuigfabriek niet klopt. In plaats daarvan zie je 
vaak de maker van het AI-model, b.v. The Fruit Stand of Aardvark. Dit zijn beslist geen 
vliegtuigfabrieken, maar meestal een groep mensen die het model van een AI-vliegtuig maken en/of 
de maatschappijkleuren.  
 
 
 



Multiplayer sessies via de FSHost server.  
 

Zodra je bent ingelogd op de FSHost server voor een multiplayer vlucht ben je het AI-verkeer van FS9 

kwijt. In plaats daarvan zie je de medevliegers die ook zijn ingelogd, als ze tenminste bij jou in de buurt 

staan. De standaard informatie die je hebt aangevinkt voor de “Labels” is nu boven de vliegtuigen van 

je mede-vliegers te zien. Eigenlijk zijn de vliegtuigen van je medevliegers nu het AI-verkeer geworden. 

 

Het komt nogal eens voor dat 
vliegtuigen van andere piloten die zijn 
ingelogd op de server verkeerd door je 
eigen FS worden geïnterpreteerd. Als je 
zelf bent ingelogd met FS9, en een 
medepiloot logt in met een toestel dat 
door FS9 niet herkent wordt, dan wordt 
mogelijk het toestel getoond waarmee 
je zelf bent ingelogd. Dit gaat met name 
op wanneer de andere piloten geen 
standaard toestel van FS9 hebben 
gekozen. Wanneer iemand inlogt met 
FSX en b.v. voor de CRJ heeft 
gekozen, is de kans groot dat jij een 
Learjet te zien krijgt, of het toestel waar 
je zelf in zit. Hetzelfde gebeurt als de 
ander een Add-On gebruikt, b.v. een 
PMDG toestel. In theorie is het 
waarschijnlijk wel mogelijk om daar wat 

aan te doen, maar dat is veel werk, en het moet op de server gedaan worden. Dus zelf heb je geen 
mogelijk-heden om hier iets aan te doen.  
Iets waar mogelijk nog wel wat aan te doen is zijn een paar multiplayer instellingen die er voor kunnen 
zorgen dat van je medespelers de wielen van hun kist zichtbaar zijn en b.v. het bewegen van de flaps. 
Zoek daar voor in het multiplayer menu naar “Settings”. In dit venster kun je de drie vakjes aanvinken 
die er voor zorgen dat de “Player Name” wordt ge-toond in het “Label” en dat bewegingen (animations) 
van je eigen kist, zoals flaps en lan-dingsgestel, en van de anderen te zien zijn. Dit werkt in de praktijk 
overigens niet altijd. Vaak zie je toch nog de kisten van je medevliegers zonder wielen.  
Dus, pas als “Display player names” is aangevinkt zie je de inlognaam van de anderen in het label 
boven hun kist.  
 

Het verwijderen van het standaard AIverkeer uit FS9. 

 

Om het standaard AI-verkeer uit FS9 te verwijderen heb ik in het vorige deel al verteld dat je op zoek 

moet naar het bestand traffic030528.bgl . Dit bestand kun je vinden in de map “Scenery” in de 

hoofdmap van FS9. Die hoofdmap heet FS9, FS2004 of Flight Simulator 9, afhankelijk van hoe je hem 

hebt genoemd bij de installatie. In de map “Scenery” is weer een submap met de naam “World”. Het 

gezochte bestand staat in de submap “Scenery” van de map “World”. In het plaatje hieronder is dit te 

zien. 

Je hoeft het bestand niet te verwijderen als je twijfelt of je ook werkelijk ander AI-verkeer wilt blijven 
houden. In het plaatje kun je zien dat ik de extensie “bgl” heb gewijzigd in “bak”. Deze han-deling zal 
er voor zorgen dat je geen standaard AI-verkeer meer in FS9 zult zien. Denk er om dat je bij het 
hernoemen de punt laat staan (.bak). Windows komt met de vraag of je de extensie van het bestand 
ook werkelijk wilt wijzigen, want mogelijk werkt het bestand dan niet meer. Be-antwoord dit met OK, 
want dat is precies wat je wilt. Mocht je later besluiten om het nieuwe AI-verkeer te verwijderen en 
weer te vervangen voor het standaard verkeer, dan zorgt het simpelweg hernoemen van de extensie 
van “bak” in “bgl” er weer voor dat je het standaard verkeer weer terug hebt. Het verwijderen van het 
nieuw ge-installeerde AI-verkeer is een simpele handeling, naar later zal blijken. Het is overigens ook 



mogelijk om het standaard AI-
verkeer te behouden, ook als je 
andere AI-pakketten hebt 
geïnstalleerd. Maar dan raak je wel 
het voordeel van ander AI-verkeer 
kwijt, n.l. de “Framerate-
vriendelijkheid”.  
Het verwijderen van het standaard 
AIverkeer uit FSX.  
Het verwijderen, of beter gezegd 
ongeldig maken, van het standaard 
AI-verkeer in FSX gaat op precies 
dezelfde wijze. Ook hier vind je het 
bestand in de map; FSX (of FS10, 
Flight Simulator X of hoe je het ook 
genoemd hebt)> 
Scenery>World>Scenery. Het be-
stand heeft echter wel een andere 
naam; trafficAircraft.bgl. Als je 
“bgl” weer verandert in “bak” (of b.v. 
in “org”, van origineel) zul je de AI-
vliegtuigen in FSX kwijt zijn. Je hebt 
misschien gezien dat er ook een 
bestand trafficBoats.bgl bestaat, 

maar daar moet je na-tuurlijk niet aankomen, hoewel er ook ander AI scheepvaartverkeer mogelijk is. 
Maar daar gaat dit artikel niet over.  
In dit deel heb ik verteld hoe je het AI-verkeer in FS kunt manipuleren in het “Settings – (Display) - 
Traffic” venster. Daarna heb ik nog wat aandacht besteed aan de bijzonderhe-den van het AI-verkeer 
wanneer je bent ingelogd op de FSHost server. Als laatste heb ik verteld, en laten zien, hoe je het 
standaard AI-verkeer in FS9 en FSX uitschakelt. Al met al is deze aflevering groter geworden dan ik 
had verwacht, dus laat ik het hierbij. De volgen-de keer zal ik aandacht besteden aan het installeren 
van ander AI-verkeer, met name van de zeer gebruiksvriendelijke pakketten van “World of AI”. De 
toestellen in deze pakketten zijn zeer vriendelijk voor de “Framerate”, vooral van FSX, en je kunt 
zoveel pakketten (lees maatschappijen) installeren als je wilt.  

Peter v. d. Meule  

 

 

 

 

 

AI-traffic in FS (Deel 3)  

In dit deel: het installeren van AI verkeer met downloads van het internet.  
Even een resumé van wat tot nu toe verteld is in deel 1 en 2. In deel 1 werd aandacht be-steed aan 
wat AI-verkeer nu eigenlijk is en waar je in FS en FSX de verschillende bestan-den kunt vinden waarin 
de vliegtuigen, de vluchtschema’s en de taxiroutes en parkeer-plaatsen op de vliegvelden zijn 
“verstopt”.  
In deel 2 werd aandacht besteed aan de manier waarop je het gedrag van het AI-verkeer kunt 
beïnvloeden. Er werd ook uitleg gegeven over de “Labels” die boven de vliegtuigen zweven en over 
het gedrag van AI-verkeer wanneer je bent ingelogd op de FSHost server. Tenslotte was er aandacht 
voor het verwijderen, of beter gezegd ongeldig maken van het standaard AI-verkeer.. Dit alles was 
natuurlijk de opmaat voor dit deel 3 waarin ik eindelijk toekom aan het installeren van ander AI-
verkeer.  
Zeer veel mogelijkheden.  
Als je het internet afzoekt met de zoekterm “AI Traffic” zul je duizenden links vinden die er mee te 
maken hebben. Je kunt natuurlijk kiezen voor betaalde pakketten, zoals; My Traf-fic, van Aerosoft en 
Traffic 2004 of Traffic X van Just Flight. De recensies over deze pak-ketten zijn niet altijd lovend. Met 



name de “framerate” vriendelijkheid komt vaak ter sprake. Maar het heeft als voordeel dat je er verder 
weinig werk aan hebt.  
Een andere mogelijkheid is om de eerder besproken bestanden apart van het internet te halen. Het is 

mogelijk om apart AI vliegtuigen, vluchtschema’s en taxiroutes / parkeer-plaatsen te downloaden, die 

je vervolgens naar believen kunt inzetten en bewerken. 

 

Kai Tak.  
Ik heb een tijdje met het gratis programmaatje Traffic Tools gewerkt, dat voor FS2004 is gemaakt en 
waarmee je de vluchtschema’s kunt aanpassen.  
Ik had de fantastische gratis scenery van het oude vliegveld in Hong Kong, Kai Tak  
geïnstalleerd. Kijk maar eens op de volgende site: http://www.milehighproductions.cwhnetworks.com/. 
Het probleem daarbij was dat Kai Tak in FS9 niet meer actief is. Al het AI-verkeer maakt gebruik van 
het nieuwe vliegveld; Chek Lap Kok. Om al het verkeer dat naar dat nieuwe vliegveld gaat om te 
leiden naar Kai Tak moeten dus alle vlucht-schema’s worden aangepast. In het Kai Tak scenery pak-
ket dat je download staan in-structies hoe je dat moet doen. De coördinaten van Kai Tak worden 
daarbij op-gegeven. Van alle vliegtuig-maatschappijen die ik had die naar Hong Kong vliegen moesten 
dus de schema’s worden aangepast. Dat is best wel wat werk, maar goed te doen en heel bevre-
digend. Het is heel leuk om te zien hoe de kisten over de wijk Kow Loon komen, de wijk met al die 
reclames. Er is op de site een leuke film te downloaden (225Mb) waarin je een goed beeld krijgt van 
de scenery.  
 

 
 

Op sites als; www.flightsim.com of www.avsim.com zijn heel veel AI vliegtuigen en maat-schappijen te 
vinden. Je kunt daar, als je wilt, zelf vluchtschema’s bij maken met het eer-der genoemde TrafficTools. 
Dit programma kun je o.a. vinden bij de “Must Have Files” op flightsim.com. Maar opzoeken via 
Google levert ongetwijfeld ook resultaat op.  
Als je b.v. de zoekterm *AI Traffic* intypt bij flightsim.com krijg je een kleine 1500 AI vlieg-tuigen 
waaruit je kunt kiezen. Er is bij flightsim.com zelfs een aparte lijst “AI Flight Plans” waarin je 
vluchtschema’s van vele maatschappijen kunt vinden.  
Ook voor de eerder genoemde AFCAD bestanden is een aparte lijst waarin je kunt zoe-ken. Als je b.v. 
een situatie hebt waarbij je ziet dat kisten op de verkeerde plaatsen gepar-keerd staan, of niet over de 
taxiroutes gaan, kun je eens gaan zoeken in die lijst om te zien of je een bestand vindt dat beter past 
bij het vliegveld dat je gebruikt.  

http://www.milehighproductions.cwhnetworks.com/


World of AI.  
Verreweg het meest interessant voor ons zijn de pakketten van World of AI. Waarom?  

• WoAI is zeer gebruiksvriendelijk.  
• WoAI is zeer “framerate” vriendelijk.  
• WoAI is geschikt voor zowel FS2004 als FSX.  
• Zowel de vliegtuigmaatschappijen als de bijbehorende vluchtschema’s worden tegelijk 

geïnstalleerd.  
• Alle bekende maatschappijen die in Europa (en in een groot deel van de wereld) vliegen zijn bij 

WoAI te vinden.  
• De pakketten zijn GRATIS. 
 

   
  De site is te vinden via deze link: http://www.world-of-ai.com/. Kijk er eerst eens op het gemak 

rond voordat je gericht dingen gaat doen. Zoals je op de homepage kunt zien worden de 
pakketten niet door hun zelf gemaakt. Iedereen die goed is in het maken van vliegtuigen, 
maatschappijkleuren of vluchtschema’s kan zijn werk opsturen naar WoAI. De mensen van de 
site beoordelen het binnenkomende materiaal vrij streng. Er mogen geen programmeerfouten in 
zitten en de vliegtuigen en kleuren moeten met zo weinig mogelijk polygonen gemaakt zijn. Dit 
laatste zorgt er voor dat de pakketten van WoAI er voor zorgen dat het aantal beeldjes per 
seconde in het gebruik niet te veel zakt. Voor dit laatste zijn ze meerdere malen geprezen. Het 
WoAI team maakt vervolgens complete pakketten van het goedgekeurde materiaal. Een pakket 
bevat dus zowel alle kisten waarmee de maatschappij vliegt, als ook de goede 
maatschappijkleuren en vluchtschema’s. 

 
Installeerprogramma.  
 
Om de pakketten te kunnen installeren is een “Installer” nodig. De laatste versie hiervan is versie 2.4. 
Je vind deze via een link op de “homepage” nadat je bent ingelogd. In het plaatje op blz. 2 zie je boven 
de tekst “Welcome to the World of AI !” een aantal links staan. Kies daar de tweede link en je komt op 
de pagina voor de “installer”.Voordat je vder gaat zie je op deze pagina dat je er voor moet zorgen dat 
het programma .NET fra-mework 2.0 van Microsoft al op je PC is geïnstalleerd. De meesten van ons 
zullen dat al hebben, maar controleer dat eerst voordat je verder gaat. 
 



Zoek tussen de geïnstalleerde programma’s, via: Start>configuratiescherm>software, of het 
programma op je PC staat. Meestal staat ook al een latere versie (3.5 of 4.0) op je PC en hoef je 
volgens mij niet ook nog eens versie 2.0 te installeren. Twijfel je, of is het er gewoon niet, dan kun je 
het downloaden door op de link te klikken die je onder de rode tekst op de hoofdpagina vindt, bij 
HERE.  
 
De link naar de “Installer” vind je een stukje verder naar onderen op de pagina. De dload is verpakt in 
een .zip bestand. Pak het eerst uit en zet de bestanden in een map van je keuze. Ik heb het gewoon in 
de map “Program Files” op de C schijf gezet. Tussen de bestanden zit WOAI Installer.exe en dat is het 
eigenlijke installeerprogramma.  
Je kunt een link naar dit bestand maken op het bureaublad door het met de rechter muisknop naar het 
bureaublad te slepen, en dan in de te voorschijn komende menukeuze te kiezen voor “Hier 
snelkoppeling maken”.  
 
Het gebruik van de “Installer”.  
Hoe ga je nu te werk wanneer je een vliegtuigmaatschappij wilt installeren. De uitleg hiervoor staat op 
de site, met de bijbehorende plaatjes. Maar omdat sommigen van ons het Engels niet zo goed machtig 
zijn zal ik de belangrijkste handelingen hieronder beschrijven.  
 
1. Maak een keuze uit de gepresenteerde pakketten en download deze. 
Om bij de pakketten te komen klik je boven aan de pagina op de link “World of AI Packages”. Je komt 
dan op een pagina waar je de nieuwste 15 pakketten ziet staaook nog een link naar een paar andere 
bestanden, waaronder de “Installer”. Op deze pagina kun je in de toekomst kijken of er nieuwe 
pakketten beschikbaar zijn. Er wordenconstant pakketten vernieuwd en/of gewijzigd. Vaak betreft het 
een nieuw vluchtschemaAls je “Up to Date” wilt blijven ben je dus altijd bezig met het installeren van 
nieuwe of verbeterde pakketten. Het is maar wat je wilt. Mij maakt het niet zo veel uit of een 
maatschappij met het vluchtschema van de zomer van 2009 vliegt of met het nieuwvluchtschema van 
winter 2010. Laat je dus niet gek maken.  
 
Op deze pagina vind je, ook weer bovenaan de pagina, een link naar: Äll World of AI packages”. Hier 
vind je alle pakketten die je kunt downloaden. Boven aan de pagina ziehoeveel dat er zijn. Op het 
moment dat ik op de site keek waren er dat 567, verdeeld in ”Airline, Cargo, GA (vooral 
zakenvliegtuigen) en Military”. Zoek op het gemak naar de pakketten die je wilt hebben, maar wees 
gewaarschuwd; begin eerst met een paar vanbekendste, en ga daar mee aan de slag. Als je alle 
pakketten zou willen installeren ben je dagen bezig en onderscheid je binnen de kortste keren de 
bomen van het bos niet meer. 
 
2. Installeer de pakketten met behulp van de “Installer”.  
Om ruimte te sparen zal ik de uitleg geven met behulp van de plaatjes op de site.  
Log dus in op de site en zoek de instructies voor het installeren op.  
 
Plaatje 1 Hierin staat een welkomsttekst. Klik op de knop “Next”.  
 
Plaatje 2 Als de locatie van FS9 en/of FSX goed in het register van Windows staat vind je in het vakje 
onder “Target” de namen van de twee simulators. Kan de “Installer” de locatie niet in het register 
vinden dan moet je die zelf aangeven in het onderste venster (FS2004- of FSX path:) door op het 
knopje rechts van dat venster te klikken (met de twee puntjes) en de map op te zoeken en aan te 
klikken.  
In het bovenste venster (Select WOAI Package to install:) kun je het bestand (of de bestanden) vinden 
die je wilt installeren, door ook hier weer op de knop met de twee puntjes te klikken en op zoek te gaan 
naar de plaats waar je de downloads hebt staan. Het is niet nodig om de downloads te “unzippen”. Ze 
worden meteen vanuit de gezipte vorm geïnstalleerd. Het is ook mogelijk om tegelijk een hele reeks 
pakketten te kiezen om te installeren.  
Het vakje naast “Extract files for manual installation”laat je leeg.  
 
Plaatje 3 Hier hoef je alleen maar een vinkje te zetten in het vakje bij “I Agree”. Daarna klik je weer op 
“Next”.  



Plaatje 4 Hier zie je het pakket, of de pakketten, die je gekozen hebt om te installeren. Ook worden de 
namen getoond van de mensen die de modellen, de beschilderingen en de vluchtplannen hebben 
gemaakt. Je kunt nog terug naar het vorige scherm met de knop “Previous”. Klik op de knop “Install”; 
het pakket of de pakketten word(t)(en) geïnstalleerd.  
 
Plaatje 5 In dit laatste plaatje wordt nog eens aangegeven welk pakket (pakketten) er zijn 
geïnstalleerd. Wil je nog meer pakketten installeren, druk dan op de knop “Restart” en je komt weer 
terug in het eerste scherm. Met “Exit” ga je uit de “Installer”. De maatschappij(en) is (zijn) nu 
geïnstalleerd en je kunt in de simulator naar de toestellen op zoek. Als je het standaard AI-verkeer 
ongeldig hebt gemaakt, en je hebt een paat maatschappijen geïnstalleerd, zal je misschien even 
moeten zoeken. Vergeet ook niet om de schuifknop voor “Traffic” nu helemaal op 100% te zetten, want 
je hebt nu even veel minder verkeer dan voorheen. Meestal kun je wel wat kisten verwachten als je op 
een groot vlieveld gaat kijken. Verder kun je voor een maatschappij als KLM b.v. het beste kijken op 
Schiphol, voor een maatschappij als Lufthansa op Frankfurt, SNBrussles op Brussel, Ibe-ria op 
Madrid, enz. enz.  
Je hebt misschien wel gezien dat in het vijfde scherm nog een knop "Expert" te vinden is. Omdat deze 
aflevering al weer 5 bladzijden bevat bewaren we dit voor de volgende keer. Dan zal ik ook even laten 
zien wat het resultaat van het installeren is. En dan bedoel ik niet de kisten zoals je ze in FS zult zien, 
want die zul je snel genoeg vinden, maar de plaatsen op de harde schijf waar ze in FS zijn 
geïnstalleerd. Veel plezier met het installeren, en nogmaals, doe niet te veel pakketten tegelijk. 
 
Peter v.d. Meule. 
 
 

AI-TRAFFIC IN FS (Slot)  

 
In dit deel: Waar vind je de geïnstalleerde bestanden terug.  

Het werken met het onderdeel “Expert” in het “Installer” venster.  

 

Nadat in de vorige aflevering eindelijk het installeren van AI-pakketten werd besproken verleen ik in 
deze laatste aflevering wat nazorg. Er waren nog wat lossen eindjes die mis-schien verduidelijking 
behoeven. Ik neem aan dat je de stoute schoenen hebt aangetrok-ken en een aantal maatschappijen 
hebt geïnstalleerd. Waar vindt je nu de geïnstalleerde bestanden terug en kun je ze ook weer 
verwijderen. Een andere vraag kan zijn; zijn er met de “Installer” nog meer mogelijkheden. Hieronder 
volgt het antwoord op deze vragen.  

 
Geïnstalleerde bestanden  
 
De vliegtuigen.  
 
Zoals in aflevering 1 was besproken is het AI-verkeer “verstopt” in een aantal bestanden. De modellen 
van de vliegtuigen, met de daarbij behorende maatschappijkleuren, vinden we terug in de map 
“Aircraft” in FS9 en in de map “SimObjects” in FSX. In aflevering 1 besprak ik alleen de vliegtuigen die 
standaard in FS zijn opgenomen. De vliegtuigen van WoAI zijn iets anders verdeeld. Zoals op het 
hierbij getoonde plaatje te zien is staat de map “Aircraft” nu vol met vliegtuigen van WoAI.  
Ieder type vliegtuig zit in een aparte map. Zo zie je dat je op die manier aan 410 gein-stalleerde typen 
vliegtuigen kan komen (Zie linksonder in de statusbalk). Het moge duidelijk zijn dat met deze vlieg-
tuigen niet zelf te vliegen is. De AI vliegtuigen en de kisten waarmee je zelf kunt vliegen staan hier dus 
door elkaar. In het plaatje op de volgende pagina is te zien hoe je nu de maatschappijen kunt terug 
vinden.  
Als je één van de mappen van de vliegtuigen opent zie je alle maatschappijen die met dit type vliegtuig 
opereren. In feite komt dit op het zelfde neer als bij de geïnstalleerde standaard vliegtuigen. Ook daar 
staan in de map van het vliegtuigtype de mappen met de ver-schillende maatschappijkleuren.  
 
 
 



 
In dit plaatje is te zien dat met het gekozen type vliegtuig, een B737 (WoA_AIA_B737), in mijn situatie 
door 40 maatschappijen wordt gevlogen (Zie weer linksonder in de status-balk). De toevoeging in de  
 
 
benaming van het vlieg-tuigtype, WoA_AIA_B737, heeft meestal te maken met de makers van hmodel 
van het vliegtuig. In dit geval staat de afkorting AIA voor een groep soft-waremakers met de naam AI- 
Aardvark, een club met mensen die meen ik in Zuid Afrika zit.  
 
De vluchtschema’s  
 
De vluchtschema’s van de geïnstalleerde maatschap-pijen vindt je weer terug in de map 
FS(9)(X)>Scenery> World>Scenery, net zoals ik had aangegeven in de eerste aflevering (zie plaatje 
op blz. 2). Voor ie-dere maatschappij is een bestand in deze map ge-plaatst. Zoals je misschien nog 
weet staat in deze map ook het oorspronkelijke traf-fic0305028.bgl dat we eerder ongeldig hebben 
gemaakt. Net als de map “Aircraft” is deze map dus behoorlijk groter geworden. Allemaal natuurlijk 
afhankelijk van het aantal maatschappijen dat je installeert. 
 
Vluchtschema’s bewerken  
 
Het is mogelijk om met het eerder genoemde programmaatje “Traffic Tools” naar de vluchtschema’s te 
kijken. Het programma wordt bij het installeren van de WoAI Installer mee-geïnstalleerd en staat in de 



map WoAI. Als je dubbel 
klikt op het bestand 
“TTools.exe” kom je in het 
programma. Via het menu 
“File” kun je de locatie van 
de Flight Simulator map 
aangeven en de locatie van 
de FS traffic map.  
Tevens kun je een map als 
“Source Folder” aanwijzen, 
waar je de te bewerken 
bestanden kunt neerzetten. 
Als “Source Folder” heb ik 
een map “Temp” 
aangemaakt in de WoAI 
map. Je ziet in eerste 
instantie twee vakken met 
twee knoppen er tussen, 
“Compile” en “De-compile”. 
Door in het rechter venster 
een maatschappij aan te 
klikken en op de knop “De-
compile” te klikken wordt 
het “traffic” bestand 
uitgepakt in de “Temp” 
map. In het boven-staande 
plaatje heb ik dat gedaan 
voor de maatschappij die 
bovenaan in het rechter 
ven-ster staat; “ABSA 
Cargo”. Je ziet dat het 
bestand is uitgepakt en 
opgedeeld in drie bestan-
den. In het onderste 
venster kun je nu zien hoe 
de opdracht is uitgevoerd. 
Er zijn drie be-standen 
gemaakt, één met 18 
vliegvelden, één met 1 
vliegtuig en één met 2 
vluchtplan-nen met in totaal 
48 vluchten.  
De bestanden kun je 
openen met kladblok 
(Wordpad). In het bestand 
“Aircraft” vindt je de 
vliegtuigen die voor deze 
maatschappij zijn 
geïnstalleerd, in het 
bestand “Airports” de 
vliegvelden die worden 
aangedaan, met hun 
coördinaten, en in het 
bestand “FlightPlans” een 

brei van getallen en letters. Het voert te ver om hier nu verder op in te gaan, maar het moge duidelijk 
zijn dat die vluchtplannen zijn te bewerken, als je de opzet kent. In ieder geval zijn de vliegvelden te 
herkennen die worden aangedaan.  



 
Taxiroutes en parkeerplaatsen  
 
Zoals je misschien nog weet uit de 
eerste aflevering zijn er ook 
bestanden nodig die het gedrag van 
de AI vliegtuigen op de vliegvelden 
bepalen. Het goed volgen van de 
taxirou-tes en het bij voorkeur niet 
geparkeerd staan in gebouwen 
wordt verzorgt door de AFCAD 
bestanden. Deze bestanden horen 
echter bij de geïnstalleerde 
vliegvelden en worden dus niet met 
de WoAI pakketten mee-
geïnstalleerd. Ze zien er b.v. uit als 
AF2_EHAM.bgl voor FS9 en 
AFX_EHAM.bgl voor FSX.  
Als je een vliegveld installeert, of 
dat nu een gekocht vliegveld is of 

een gratis download, worden de bij dat vliegveld passende AFCAD bestanden mee-geïnstalleerd. In 
het geval van een gratis download wil het nog wel eens gebeuren dat het AFCAD bestand er niet bij 
zit. In dat geval zal je op zoek moeten naar een passend AFCAD bestand op de verschil-lende 
downloadsites, zoals www.flightsim.com of www.avsim.com. Je kunt ook proberen om meteen een 
zoekterm in Google te zetten. 
 

Het onderdeel “Expert” in de “Installer”  
Als je de “Installer” opstart en op de knop “Next” klikt vindt je in het venster dat dan ver-schijnt een 
knop “Expert”, links onderaan. Dit venster stelt je in staat om de geïnstalleerde maatschappijen te 
bekijken en er mee te werken.  
Als eerste valt op dat je alle maatschappijen netjes op een rijtje ziet staan. De informatie is per  
maatschappij verdeeld over een aantal kolommen. Als je op de tekst boven de kolommen klikt, b.v. op 
 
 
de tekst “Airline” dan wordt de kolom netjes op alfabetische volgorde gezet als dat nog niet het geval 
was. Klik je dan nogmaals dan wordt de volgorde omgedraaid, dus komt de maatschappij die eerst 
bovenaan in de kolom stond onderaan te staan en omgekeerd. Als er nieuwe maatschappijen zijn 
geïnstal-leerd worden deze onderaan bij de kolom gevoegd en nog niet in de alfabetische volgorde 
gezet. Dat kan soms handig zijn als je met die maatschappijen nog wat wil doen zoals b.v. het 
vluchtschema wijzigen. Je vindt ze dan sneller terug.  
In de tweede kolom staat het versienummer van het pakket. Dat lijkt handig, want zoals gezegd komen 
vaak nieuwe versies van de pakketten uit waarin meestal het vluchtschema is gewijzigd. Het is echter 
helemaal niet nodig om op te zoeken welke versie je van het pakkeet hebt geïnstalleerd, want bij het 
installeren komt vanzelf de mededeling dat je al een pakket hebt met een ander versienummer, en of 
je dat wilt overschrijven met de nieu-we versie. Heel gebruiksvriendelijk dus.  
In de andere kolommen vindt je informatie over het vluchtschema, met seizoen en jaartal, de modellen 
die in het pakket zitten, met eventueel de maker(s), informatie over de men-sen die de 
maatschappijkleuren en die de vluchtschema’s hebben gemaakt.  
In de Windows balk boven in het venster kun je zien hoeveel pakketten je hebt geïnstal-leerd. In mijn 
geval is dat dus voor FS9 426 stuks. In de menubalk eronder kun je via “Wi-zard” terug naar de 
“Installer”. De knop “Exit” laat je het programma beëindigen.  
Aan de linker kant in het venster, onder “Commands” vindt je een paar heel nuttige me-nu’s. het menu 
“Airport Info” is heel handig. Als je in het venster een maatschappij kiest en vervolgens op dit menu 
klikt krijg je alle vliegvelden te zien die deze maatschappij aan doet. In dit verband is het ook wel 
handig om te weten welke maatschappijen een bepaald vliegveld aan doen. Als je b.v. “Mega Airport 
Amsterdam” hebt geïnstalleerd wil je mis-schien wel weten welke maatschappijen Schiphol aandoen, 
althans die waar WoAI pakket-ten voor heeft, en deze installeren. Voor deze informatie moet je weer 



even naar de site. Als je ingelogd bent op de hoofdpagina dan is tussen de andere links boven de 
tekst “Wel-come to the World of AI” ook een link “WoAI Airports”. Als je daar op klikt kom je op een 
pagina waarin je de ICAO indicator van het vliegveld moet opgeven. In het geval van Am-sterdam 
weet je dat misschien nog wel, maar als je de ICAO afkorting niet weet kun je die opzoeken via de link 
die iets hoger op de pagina staat, onder THIS PAGE. Als je als ICAO EHAM intikt zul je zien dat WoAI 
125 pakketten heeft van maatschappijen die op Schiphol vliegen. De namen van de maatschappijen 
zijn allemaal links naar het desbetreffende pakket. Die links werken niet altijd goed waardoor je toch 
nog op zoek moet in de lijst met maatschappijen.  
Zoals ik al eerder heb gezegd; wees voorzichtig met het installeren van alle pakketten. Als je dit voor 
Amsterdam zou doen, en je zet “Airline Traffic” op 100%, dan is dat wel leuk om te zien, maar van 
vliegen zal niets meer komen. Het is overigens best leuk om dan bij één van de landingsbanen te gaan 
staan om te zien welke maatschappijen je allemaal ziet landen.  
 

 
 
Pakketten verwijderen  
In het vak “Commands” zie je ook een link “Delete Airline”. Hiermee kun je een maatschappij die je 
hebt geselecteerd verwijderen. Je hoeft dus niet op zoek naar de bestanden op de verschillende 
plaatsen.  
Iets verder naar beneden staat de link “Remove WoAI packages”. PAS OP, want hiermee verwijder je 
ALLE pakketten. Je wordt vooraf nog wel gewaarschuwd, maar als je niet oplet ben je al je werk kwijt.  
Back-ups  
Twee zeer handige menu’s zijn die voor het maken en terug zetten van een backup. Met het menu 
“Backup WoAI packages” maak je een back-up van alle op dat moment geïnstalleerde pakketten. Als 
je de back-up op een externe schijf zet, en je bent later gedwongen om FS opnieuw te installeren, 
doordat je schijf is gecrasht of misschien wel Windows zelf, dan is het een fluitje van een cent om alles 
weer snel naar de oude situatie te herstellen. Met “Restore WoAI packages” zet je zo alles weer terug. 
Vergis je echter niet, als je veel pakketten hebt geïnstalleerd zal de back-up groot zijn en veel tijd 
kosten om te maken en terug te zetten. In het geval van mijn 426 pakketten kostte het ongeveer 10 
minuten om de back-up te maken en was hij maar liefst 825 Mb groot. 
Als laatste blijft over het vakje “Flight Info” wat je in het plaatje hierboven ziet aangevinkt. Het zorgt er 
voor dat nog een kolom wordt toegevoegd waarin je kunt zien hoeveel vluchten voor iedere 
maatschappij in het vluchtschema zijn opgenomen.  
Hiermee is de serie over AI verkeer ten einde gekomen. Ik hoop dat iedereen er wat aan gehad heeft. 
Er zijn wel meer programma’s waarmee je de Flightsimulator kunt verfraaien, maar dit is één van de 
meest zichtbare. Het is nu eenmaal veel leuker om op de vliegvelden die je aandoet de 
maatschappijen te zien die daar ook thuis horen in plaats van maaschappijen als “Landmark 
Airlines”die ons niets zeggen.  



Naast het AI verkeer zijn er ook programma’s waarmee je het landschap, de lucht, de wken en het 
water kunt verfraaien. Het zijn wel allemaal programma’s die veel ruimte op je harde schijf vergen en 
meer processorkracht. Met de huidige generatie computers, en ooknog wel met de vorige, is dat 
echter allemaal wel mogelijk. Je moet dan denken aan pro-gramma’s als “Flight Environment” en 
“Ground Environment”, beide van softwaremaker FlightOne. “Flight Environment” heeft vele 
mogelijkheden om de wolken, de kleur van de lucht en de zon en het uiterlijk en de kleur van het water 
aan te passen. “Ground Environment” doet het zelfde met het landschap, voor de streek waar je bent. 
Je bent dan b.v. de woestijn kwijt als je boven West Europa vliegt. Ook de “Autogen” , de gebouwen 
en de bomen, worden aangepast aan de omgeving waar je vliegt.  
Vervolgens heb je dan nog programma’s als “Active Sky” die er voor zorgen dat het weer, met name 
de wolken het zicht de luchtdruk en de wind, automatisch worden aangepast aan het werkelijke weer 
dat heerst op de plaats waar je vliegt. Allemaal mogelijkheden om de omgeving waarin he vliegt 
aanzienlijk te verfraaien.  
Mocht voor dit soort programma’s belangstelling bestaan dan kan ik daar in de toekomst ook nog wel 
eens aandacht aan besteden.  
Ik wens al onze clubleden goede, en dus ook mooie, vluchten toe.  

 
Peter v. d. Meule 

 
 
 
   
 
   
   
 


