
JoinFS: Handleiding 

Een up-to-date handleiding in PDF-formaat is geschreven door Dan Sullivan van Elite PremAir 

Virtual flight club. Klik hier om te downloaden (v1.1.4). 

Snelle start 

 Klik hier voor de website. Klik op 'Install' in het menu links van deze pagina om JoinFS op te slaan 

op je computer. 

 Open het gedownloade bestand en installeer JoinFS. 

 Start je vluchtsimulator. 

 Beperk je beeldsnelheid in de scherminstellingen tot ongeveer 35 beelden per seconde. 

 Kies je vliegtuig en vluchtgegevens in de Free Flight-modus. 

 Start JoinFS 

 De eerste keer dat je JoinFS start, wordt gevraagd je simulatormap (hoofddirectory Flight Simulater 

> Simobjects > Airplanes) op aanwezige modellen te scannen. 

 Je wordt ook gevraagd een standaardmodel te kiezen voor elke type vliegtuig. 

 Creëer of join een sessie. Join door het adres van een ander knooppunt in te voeren of vanuit het 

menu 'View | Hubs' waar een lijst staat van openbare servers om aan deel te nemen. 

 Het menu View | Aircraft toont een lijst met vliegtuigen in de sessie. Gebruik de knop ‘Volg’ om je 

te plaatsen in de buurt van een ander vliegtuig. 

 Als een weergegeven vliegtuig niet het juiste model is, selecteert je gewoon het juiste vliegtuig in de 

lijst en klikt je op Substitute om het te veranderen in een geschikt model. 

systeem vereisten 

 Windows 10 / 8.1 / 8.0 / 7 / XP, Linux (Wine). 

 .NET Framework 3.5. (Waarschijnlijk al geïnstalleerd.) 

 SimConnect 10.0.61259.0 - Moet al met FSX komen meekomen. FSX: Steam-gebruikers kunnen 

wellicht de oudere versie installeren van (FSX) \ SDK \ Core Utilities Kit \ SimConnect SDK \ 

LegacyInterfaces \ FSX-XPACK \ SimConnect.msi 

 Als je een sessie wilt creëren of je link doorgeven aan anderen, moet je mogelijk Port Forwarding 

voor 6112 op je router inschakelen. Je kunt een andere poort kiezen in het venster JoinFS Settings. 

 Het vliegtuig lijkt eventueel te stotteren bij zeer hoge framesnelheden. Het is aan te raden je 

beeldsnelheid te beperken tot ongeveer 35 voor een soepel functioneren. De oorzaak hiervan ligt 

buiten de controle van JoinFS. 
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o Je eigen configuratie vastleggen 

o Sla een opname op op schijf 

 Probleemoplossing 

Indicatieknoppen 

 

 Groen geeft actief aan. 

 Oranje geeft inactief aan. 

 Rood geeft aan dat er geen verbinding is gemaakt. 

 Druk op de knop Simulator om de simulator aan te sluiten of los te koppelen. 

 Druk op de knop Netwerk om het gespecificeerde adres aan te sluiten of los te maken van de huidige 

sessie. 

 Druk op de knop Record om een nieuwe opname te starten of te stoppen. Als een opname al draait, 

wordt de overdub-functie gestart. 

 Druk op de Play knop om de huidige opname te starten. 

Een sessie creëren 

 

 

In tegenstelling tot FSX multiplayer is in JoinFS het concept van een host verdwenen. De oorspronkelijke 

opstarter van een sessie kan op elk gewenst moment vertrekken en de sessie zal normaal blijven werken 

voor de overige piloten. Nieuwe piloten kunnen deelnemen aan de sessie door het adres van een 

willekeurige piloot in de sessie in te voeren. Er zijn twee manieren om een sessie te maken: 

 Maak een privésessie door op de 'Create' knop te drukken. Klik vervolgens op ‘My IP:’ dat naar het 

Windows-klembord wordt gekopieerd. Je kunt vervolgens (ctrl + v) het IP-adres plakken, 

bijvoorbeeld in TeamSpeak, om het aan andere piloten door te geven waar ze kunnen meedoen. 

 Maak een publiek aangegeven sessie in het menu File | Settings. Tik op de box 'Hub Mode' en vul de 

gegevens in zoals nodig. Je kunt het IP-adres opgeven of, indien gewenst, een domeinnaam 

gebruiken voor het hubadres. 

Deelnemen aan een sessie 

Je kunt meedoen aan een bestaande JoinFS-sessie door te verbinden met een willekeurig knooppunt in de 

sessie (het hoeft niet de oorspronkelijke maker te zijn). Je kunt ook aansluiten bij een speciaal JoinFS-

knooppunt dat een hub noemt, deze worden publiekelijk geadverteerd via het gedecentraliseerde hubnetwerk 

van JoinFS. Er zijn drie manieren om bij een sessie aan te sluiten: 

 Voer het bekende IP-adres of domeinnaam in met het optionele poortnummer. Het format van het IP-

adres moet '10 .20.30.40 'zijn (standaard poort 6112), of als je ook het poortnummer wilt opgeven, 

'10 .20.30.40: 5000'. 

 Selecteer in het menu View | Hubs een hub. De statuskolom geeft nodes weer die momenteel online 

zijn. Klik dan op de knop Join. 



 Selecteer in het menu View | Bookmarks een eerder opgeslagen bookmark. De statuskolom laat 

nodes zien die momenteel online zijn. Klik dan op de knop Join. 

JoinFS onthoudt je laatste verbinding, dus bij het starten van JoinFS hoeft je alleen Join te klikken om je 

onmiddellijk te verbinden met de vorige sessie. 

Voorgestelde join-procedure 

Waar een groep piloten zich op een VoIP-netwerk verzamelt (zoals TeamSpeak), als je de 'My IP' van 

JoinFS toevoegt aan je gebruikersnaam in de VoIP-interface, kunnen nieuwe piloten snel aan je sessie 

deelnemen. 

Informatie over de sessie 

 Het aantal piloten in de huidige sessie wordt weergegeven op de hoofdinterface. 

 Vanuit het menu 'View | Aircraft' wordt een lijst van het vliegtuig in de simulator 

weergegeven. Callign, model, een knop om het model te wijzigen en opties voor het selecteren van 

welk vliegtuig via het netwerk wordt uitgezonden of door de recorder geregistreerd. 

 Vanuit het menu verschijnt 'View | Users' wordt een lijst met de andere knooppunten in de JoinFS-

sessie weergegeven, samen met enkele routing-informatie. 

 Vanuit het menu 'View | Monitor' worden informatie-berichten van JoinFS getoond die kunnen 

helpen bij het oplossen van problemen. 

Bookmarks 

 

In plaats van te allen tijde met IP-adressen te moeten omgaan, kunnen bookmarks een lijst van vrienden en 

servers in stand houden. De lijst met bookmarks verschijnt wanneer je op de pijltoets rechts van het 'Join' -

adresvak in het hoofdvenster klikt. Onderaan de lijst staat een vermelding 'Add Bookmark ...', waarmee je 

het bookmarksvenster opent. Je kunt ook de bladwijzers openen in het menu 'File | Bookmarks'. 

Als je nieuwe bookmark invoeringen wilt bewerken of toevoegen, typt je de gegevens in de tabel. Als je 

geen poortnummer invoert dan wordt automatisch de standaard 6112 gebruikt. Om een invoer te 

verwijderen, verwijder elke cel in de rij. Wanneer je klaar bent, klik op 'OK'. 

 



Model Matching en Substitutie 

JoinFS stelt je in staat een vliegtuigmodel van andere piloten in de sessie te vervangen. Als je nog niet 

modellen hebt gescand bij installatie, moet je hiervoor gaan naar  'File | Scan for Models’ in het menu om 

een lijst van beschikbare vliegtuigen in je simulator op te bouwen. Deze lijst wordt automatisch opgeslagen, 

zodat je alleen opnieuw moet scannen wanneer je vliegtuigen installeert of verwijdert. Als je Tacpack van 

VRS Simulations gebruikt, moet je de map 'Misc' in de scan opnemen. Als je een vliegtuig tegenkomt waar 

je niet het model ziet dat je verwacht te zien, bijvoorbeeld, wanneer een andere piloot een model heeft 

geïnstalleerd dat jij niet hebt geïnstalleerd, kan je het model snel en eenvoudig vervangen door de 

vliegtuiglijst te openen vanuit het menu 'View | Aircraft'. Selecteer het vliegtuig en klik op de knop 

Substitute onderaan het venster en dan zie je de volgende pop-up. 

 

Dit venster laat het model zien in het bovenste veld dat vervangen moet worden en het voorgestelde model 

voor vervanging in het onderste veld. Gebruik de twee keuzelijstjes in het midden om het type en versie van 

het vervangingsmodel te kiezen. Wanneer bevestigd door op de knop OK te klikken, worden de modellen 

direct bijgewerkt in de simulator. JoinFS zal al je vervangingen automatisch opslaan. Je kunt op elk gewenst 

moment de huidige vervangingen bekijken en wijzigen in het menu 'File | Edit Model Matching’. Dan krijg 

je het volgende venster te zien: 

 



Een lijst met alle huidige vervangingen verschijnt in het venster, inclusief de huidige standaardvervanging 

die wordt gebruikt wanneer je geen bepaald model hebt geïnstalleerd. Je kunt een van de vervangingen 

wijzigen, inclusief het standaardmodel door het model te selecteren en op de knop Substitute onderaan te 

klikken. Je kunt ook modellen verwijderen die niet meer nodig zijn. 

Elke keer dat een object wordt aangemaakt, worden de volgende regels aangehouden om te bepalen welk 

gebruikt moet worden om het object weer te geven. 

 Als je een bestaande substitutie hebt geconfigureerd, dan zal die worden gebruikt. 

 Als je het originele model en versie in je simulator hebt, zal dat gebruikt worden. 

 Als je het 'Default' model niet hebt geïnstalleerd, wordt de 'Default’ ingesteld op het eerste model in 

de modellenlijst. 

 Het 'Default' model wordt gebruikt (je kunt dit instellen in het menu, 'File | Edit Model Matching’) 

Gedeelde Cockpit 

JoinFS heeft zijn eigen methode om cockpits te delen met andere piloten. Er is geen beperking welk 

vliegtuigtype je moet selecteren bij het meevliegen in een andere cockpit. Nadeel is als je vliegtuig 

aanzienlijk verschilt, je waarschijnlijk wat ‘afwijkend’ vlieggedrag zult ervaren. Voordeel is dat je een 

overeenkomend  vliegtuig kunt kiezen van een andere uitgever en nog steeds de cockpit kan delen. 

Om de cockpit van een ander vliegtuig in te voeren moet je toestemming hebben van de captain van dat 

andere vliegtuig. De uitzondering is, als je een recorded (???) vliegtuig invoert dat je zelf ook hebt. De 

eigenaar van het vliegtuig kan je toestemming geven om in de cockpit te komen en kan ook verschillende 

sets bedieningselementen overdragen aan verschillende piloten. Controls zijn onderverdeeld in drie aparte 

groepen: 'flight', 'engine' en 'andere'. Je kunt beslissen om een of al deze groepen over te geven. 

JoinFS ondersteunt een onbeperkt aantal co-piloten / passagiers in één vliegtuig. 

Procedure voor het delen van de cockpit 

Piloot A wil het vliegtuig van piloot B binnengaan. 

 Beide piloten A en B draaien JoinFS en vliegen samen dezelfde sessie. 

 Piloten A en B kiezen hetzelfde vliegtuig in de simulator. (Dit heeft de voorkeur maar is niet per se 

noodzakelijk) 

 Piloot B opent de user list uit het menu 'View | Users'. 

 Piloot B selecteert piloot A. 

 Pilot B klikt op de knop 'Permissions'. 

 Pilot B tikt de optie 'Allow cockpit entry' aan en de gewenste handover opties. 

 Pilot B klikt OK om te bevestigen. 

 Pilot A opent de vliegtuiglijst uit het menu 'View | Aircraft'. 

 Piloot A selecteert het vliegtuig van piloot B. 

 Pilot A klikt op de 'Enter Cockpit' knop. 

 Pilot A en B zijn nu gekoppeld en delen. 

 Verdere piloten kunnen ook deelnemen aan het vliegtuig van piloot B door dezelfde stappen te 

volgen. 



 

Opnemen (Recording) 

JoinFS is in staat om de vluchtgegevens op te nemen voor elk vliegtuig dat op dat moment in de simulator 

staat, inclusief andere piloten in de sessie en AI-verkeer in de simulator. De Recorder heeft de volgende 

opties: 

 Record New - Start een nieuwe opname van het vliegtuig vanuit hun huidige posities. 

 Overdub - Begin met afspelen van de bestaande opname en zet daar gelijktijdig nieuwe opnamen van 

het huidige vliegtuig overheen. Je kunt ook om het even welk tijdstip overdubben terwijl de 

recorder afspeelt. 

 Play - Speel de huidige opname af. 

 Stop - Stop zowel opname als afspelen. 

Je kunt kiezen van welk vliegtuig je een opname wilt maken door 'View | Aircraft' te openen en het vak 

'Record' te tikken op het vliegtuig dat je wilt ‘recorden’. Je eigen vliegtuigen en netwerkvliegtuigen zijn 

standaard ingeschakeld. 

Een opname afspelen via het netwerk 

Je kunt een opname over het netwerk afspelen naar andere piloten, maar ze ook zien op je eigen 

simulator. Hierdoor kun je als groep in formatie vliegen met eerder opgenomen vluchten. Om te kiezen welk 

vliegtuig wordt verzonden via het netwerk, ga je naar  'View | Aircraft' en tik je de Broadcast box aan bij het 

vliegtuig dat je via het netwerk wilt verzenden. Standaard worden geregistreerde vliegtuigen automatisch 

voor uitzending ingeschakeld. 

Record je eigen formatie 

Je kunt de recorder gebruiken om je eigen op te nemen formatievlucht samen te stellen. Begin met een 

nieuwe opname met je vliegtuig. En gebruik dan de overdub-functie om vliegtuigen de een na de andere aan 

de formatie toe te voegen. 

 



Sla een opname op op schijf 

Zodra je tevreden bent met je opname kun je het op elk gewenst moment op schijf opslaan in het menu 'File | 

Save Recording. Om een vorige opname te laden, kies 'File | Open Recording’. 

Probleemoplossingen 

Mocht je problemen hebben met het aansluiten of kunnen zien van andere piloten, probeer dan de volgende 

controles: 

 Controleer het 'Pilots'-nummer in het hoofd JoinFS-venster. Als dit het totale aantal piloten toont dat 

je in de sessie verwacht, inclusief jezelf, dan is de verbinding succesvol. 

 Open de vliegtuiglijst in het menu 'View | Aircraft'. Dit moet een vermelding voor elke piloot 

tonen. Je zou bovenaan bij 'Owner' als 'Me' moeten verschijnen. Andere piloten in de sessie dienen 

bij 'Owner' te staan als 'Netwerk'. Als je niet alle vliegtuigen ziet die je verwacht dan is er een 

probleem met het netwerk en is het waarschijnlijk een fout. Meld het alsjeblieft op het Support 

Forum. 

 Je kunt snel elk vliegtuig in de simulator bekijken, gewoonlijk met de rechtermuisknop in het 

simulatorvenster en selecteer het verkeer om ze te bekijken. Dit laat je snel zien of er een vliegtuig 

is. 

 Als het vliegtuig niet in de simulator zit, dan moet je het model mogelijk wijzigen. Selecteer het 

vliegtuig in de vliegtuiglijst en klik op 'Change Model'. Van hieruit kunt je elk model in je 

simulator kiezen. 

 Als er nog steeds problemen zijn, controleer dan het logvenster van het menu 'View | Monitor'. 
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