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Chatten via Discord. 
 

Ale we online met elkaar aan het vliegen zijn, is er behoefte om ook met elkaar te kunnen spreken. Dat 

kan met de meeste flightsimuators maar het heeft voordelen om dat via Disord te doen. De  

belangrijkste voordelen daarvan zijn: 

• Dat je met veel mensen tegelijk vliegen kunt vliegen, maar de communicatie via spraakkanalen 

kunt beperken tot twee of enkele mensen.  

• Je kunt zonder problemen schakelen tussen de verschillende spraakanalen 

• Discord is een gratis chat platform dat wereldwijd door gamers wordt gebruikt en dat blijkt voor 

ons doel  heel goed te werken.  

• Discord kun je doen vanaf je desktop of Laptop en in beide gevallen heb je een microfoon nodig. 

Het gaat ook heel prima vanaf je Smartphone;  het gebruik van een oortje is handig maar hoeft 

niet.   

 

Onderstaand geven we je een handleiding  
Voor activeren van jouw spraakverbinding met Discord (deze stappen zijn alleen de eerste keer maar 

nodig)   

1. Download en installeer Discord   https://discordapp.com/  voor desktop/laptop of installeer 

Discord vanuit app stores voor tablet en smartphone.  

2. Registreer je als gebruiker (je gebruikt je eigen e-mailadres, bedenkt een eigen naam en een 

wachtwoord 

3. Verify je registratie via een mail in je mailbox (Klik op verify)  

4. Log je met de gegevens uit stap 2 aan op Discord.     

5. Klik in Discord, in het meest linkse panel, op de groene +  (Deelnemen aan een server) 

 
6. Geef op de regel: ‘Voer een uitnodiging in’ deze code in:  https://discord.gg/07v5d4B 

a. Als deze code verlopen is vraag Alex, of een van de andere gebruikers dan even voor het 

sturen van een nieuwe code.   

7. Klik op deelnemen 

8. Als je klikt op het speciale Symion logo (Zie rechtsboven in dit stuk), dan krijg je verbinding met 

de ARMC online vliegen server. In het status scherm kun je zien welke gebruikers er nog meer 

actief zijn.    
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9. Klik op het afgesproken spraakkanaal en je hebt verbinding. (Jouw logo verschijnt onder het 

spraakkanaal en op het moment dat je spreekt komt er een groen randje om je logo of naam)  

10. Je kunt gaan praten maar je kunt ook tekstberichten sturen, berichten aan het prikbord hangen 

en documenten koppelen.  

 

Als je later opnieuw verbinding wilt maken: Open Discord, klik op het ARMC online vliegen logo (ARMC 

Online vliegen Server) en op het betreffende spraakkanaal. Als anderen al actief op een spraakkaneel 

zijn, dan zie je dat en kun daarop je aanhaken.   

In het meest rechter panel kun je zien wie er online zijn. Onder het spraakkanaal kun je zien wie daar ook 

op aangehaakt zijn. Bij de collega die spreekt wordt rond zijn of haar naam een groen randje zichtbaar.  

Nb.: de indeling op je smartphone kan er wat anders uitzien:  Dit kan je op je mobiel op gang helpen:  

• Veeg alle schermen naar rechts, om in het status scherm terecht te komen  

• Links zie je de servers: klik op het ARMC logo met onlinevliegen erin  

• Klik op het spraakkanaal Algemeen (Of later op het kanaal waarin je activiteit ziet) 

Klik op de blauwe knop:  meedoen doen met spraak  

• Als je wilt stoppen, klik op het spraakkanaal waarin je werkt en kies onder op het scherm op de 

rode telefoonhaak, om de verbinding te verbreken     

Wellicht kun je Discord zowel op je smartphone, desktop en laptop activeren. Gebruik uiteraard op alle 

apparaten dezelfde inlog gegevens zodat je desgewenst overal op de wereld kunt chatten met de ARMC 

onlinevliegers.  

 
Als je wilt gaan lessen: Overleg met een van de aanwezige instructeurs en kies het spraakkanaal dat je 

gaat gebruiken   


