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Westerwolde Club Rally 2012 
 
 

Beste Beste Beste Beste piloten,piloten,piloten,piloten,    instructeurs,instructeurs,instructeurs,instructeurs,    cocococo����pilotenpilotenpilotenpiloten,,,,    navigatorsnavigatorsnavigatorsnavigators    en overige deelnemers,en overige deelnemers,en overige deelnemers,en overige deelnemers,    

Het is eindelijk weer bijna zover… De Westerwolde Club Rally 2012 staat voor de deur. Als je dit leest heb(ben) jij(/jullie) je met 

hoge waarschijnlijkheid ingeschreven/opgegeven voor de WWWWesterwolde CCCClub RRRRally van 2012201220122012.  

 

De Clubrally zal na verplaatsing dit jaar nu plaatsvinden op 8888    septemberseptemberseptemberseptember    2012201220122012 met uitwijk naar met uitwijk naar met uitwijk naar met uitwijk naar 9 september9 september9 september9 september    2012201220122012. 

Natuurlijk  zijn wij afhankelijk van het weer en kunnen we als wedstrijdleiding besluiten dat de Rally wordt verplaatst als er naar 

verwachting voor beide dagen geen sprake zal zijn van vliegweer. Jullie worden dan in ieder geval één dag van te voren op de 

hoogte gesteld. Bekijk je e�mail regelmatig en in ieder geval voordat je naar de vliegclub rijdt op de dag zelve. 

 

Wat is de doelstelling van de RallyWat is de doelstelling van de RallyWat is de doelstelling van de RallyWat is de doelstelling van de Rally????    

De doelstelling is van de Westerwolde Club Rally is het realiseren van gezellige, vrijblijvende en ongedwongen dag in een gezellige 

en gemoedelijke omgeving, waarbij vluchtvoorbereiding en vliegvaardigheid op een leuke manier kunnen worden beoefend in 

verenigingsverband. Uiteraard is het goed voor de sociale contacten en uitwisseling van ervaringen onderling. 

    

Wat is het thema van de Westerwolde Club Rally 2012?  Wat is het thema van de Westerwolde Club Rally 2012?  Wat is het thema van de Westerwolde Club Rally 2012?  Wat is het thema van de Westerwolde Club Rally 2012?      

Dit jaar is het Thema "Kastelen". We praten hier niet over "Luchtkastelen", maar over bijzondere gebouwen op de grond. 

Het betreffen borgen, landgoederen of gebouwen die er uit zien als kleine kastelen. Af en toe zijn de "kastelen" heel moeilijk te 

vinden en dat is daarmee direct één van de uitdagingen. 
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Wat is de bedoeling van de Wat is de bedoeling van de Wat is de bedoeling van de Wat is de bedoeling van de Westerwolde Club RWesterwolde Club RWesterwolde Club RWesterwolde Club Rally?  ally?  ally?  ally?      

Hoe nauwkeuriger je de opdracht voorbereid en vliegt, des te beter de score! Elke deelnemer krijgt een gps�datalogger mee, die de 

vliegroute opneemt. Na afloop kan de route worden ingelezen in het wedstrijdprogramma, die dan de beoordeling op 

nauwkeurigheid berekend. De snelheid heeft dus geen invloed op de score, zodat voor elke soort microlichte vliegmachine de rally 

heel erg leuk is! Tevens zal ook het vinden van verschillende objectpunten in de route aan de orde komen. Belangrijk daarbij is dat 

de route goed wordt uitgezet en dat aangegeven wordt waar welke foto bijhoort en aan welke kant van de uitgetekende route het 

"kasteel" staat. 

Kan ik mij voorbereidenKan ik mij voorbereidenKan ik mij voorbereidenKan ik mij voorbereiden    op de Westerwolde Club Rallyop de Westerwolde Club Rallyop de Westerwolde Club Rallyop de Westerwolde Club Rally????    

Ja, je kunt je navigatieboeken induiken voor het uitzetten van routes en waypoints op de kaart en het maken van een navigatieplan. 

Daarnaast is het verstandig als je ervoor kiest om de CTR van Eelde te doorkruisen, wat een mogelijkheid is, dit van te voren door te 

nemen hoe je dit aanpakt en wat je moet zeggen (RT). Let op dat het doorkruisen van de CTR niet altijd wordt toegestaan vanwege 

het zicht etc. (Class CCCC�airspace restrictions)! De Pilot in Command c.q. instructeur moet natuurlijk wel in het bezit zijn van RT�

aantekening op het brevet en indien noodzakelijk aangevuld met LPE. Alle materialen, zoals een GPS, pro tractor, flight computer, 

liniaal, alternatieve kaarten etc.  zijn toegestaan bij de vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering. Dit is naar eigen inzicht. 

Indien van toepassing reserveer tijdig een clubtoestel en vraag een instructeur mee indien je dit nog niet gedaan hebt. CTR Eelde 

doorkruisen is niet noodzakelijk, je kan er ook langs vliegen. 

    

Programma zaterdag Programma zaterdag Programma zaterdag Programma zaterdag 8 september8 september8 september8 september    ( bij slecht weer ( bij slecht weer ( bij slecht weer ( bij slecht weer 9 september9 september9 september9 september) 2012) 2012) 2012) 2012    

        09090909::::30303030    uuruuruuruur        ����    Start briefing EHST 
    

        11110000::::30303030    uuruuruuruur        ����    Eerste starttijd mogelijkheid 
    

        11116666::::00000000    uuruuruuruur        � Laatste starttijd (tocht van maximaal 2 uur alleen mogelijk) 
 

±11118888::::15 15 15 15 uuruuruuruur        � Prijsuitreiking en  aansluitend Barbecue                            
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    WedstrijdregelsWedstrijdregelsWedstrijdregelsWedstrijdregels    / gang van / gang van / gang van / gang van     zakenzakenzakenzaken    

    

• Alle deelnemers nemen een goed humeur mee ;�) 

• Piloten c.q. instructeurs hebben een geldig brevet en medical op de dag dat de Rally gehouden wordt. Ook leerlingen kunnen natuurlijk 

meedoen in samenwerking en onder directe supervisie van een instructeur. 

• Piloten c.q. instructeurs blijven zelf verantwoordelijk voor zijn of haar acties en het naleven van de geldende wet� en regelgeving en 

doen mee op eigen risico en voor eigen rekening; 

• Piloten c.q. instructeurs dragen goed airmanship uit, kijken goed uit en houden ruim afstand van ander verkeer en objecten zowel op 

de grond als in de lucht; 

• Het toestel waarmee gevlogen wordt, is luchtwaardig; 

• De taak en route wordt door de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt; 

• De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdleiding; 

• Een gps�datalogger van vliegclub Westerwolde wordt gebruikt tijdens de wedstrijd. Plaats deze datalogger, zodat de ontvangst goed is; 

• De MLA�route zal anders zijn dan die van de Delta route i.v.m. de veiligheid; 

• De vliegroute van de Westerwolde Club Rally voor de MLA’s en delta’s zal ongeveer tussen de 1 en 2 uren duren afhankelijk van 

geplande route, het toestel en de uitgezette route.. 

    

DeDeDeDe    wwwwedstrijdleidingedstrijdleidingedstrijdleidingedstrijdleiding        

  

 RRRRinus in ’t Groen,         

    WWWWilly Kruze 

 HHHHarald Steenhuis 

     

 vliegclubwesterwolde@gmail.com       

 

 


