
Westerwolde Open 2010 
Omdat we heel graag vliegen en het vliegen in Groningen en Drente super mooi is organiseren we vanaf 

vliegveld Stadskanaal (EHST) de Westerwolde Open. Twee weekenden achter elkaar krijg je in het 

thermische Nederlandse noorden de mogelijkheid om te strijden voor de titel “Knoal’s Beste!” 

Kosten 
Inschrijfgeld: 30 euro 

Naast dat we voor dit bedrag een mooie wedstrijd organiseren, krijg je voor deze 30 euro twee 

weekenden het Westerwolde gastlidmaatschap gratis en mag je tijdens de wedstrijd gratis kamperen. 

Sleeptarief: 15 euro/sleep voor Westerwolde gastleden, 10 euro/sleep voor Westerwolde leden 

Het inschrijfgeld en de sleepkosten worden contant afgerekend aan het einde van de dag bij het 

afmelden en/of uitlezen van de GPS.  

Extra informatie 
Extra informatie kun je vinden op het internet. 

Voor het laatste wedstrijdnieuws: 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd  

Voor meer informatie over vliegveld Stadskanaal en club Westerwolde: 

http://www.ulv.nl 

De keerpunten kun je downloaden via: 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/Waypoints_EHST.pdf (lijst, foto’s en overzicht) 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/Waypoints_EHST.kml (google earth) 

Met behulp van de volgende software zou je de keerpunten alvast in je gps kunnen laden: 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/GpsBabel.zip (voor conversie naar het juiste bestandsformaat) 

zie ook: http://www.gpsbabel.org 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/GpsDump.exe (voor het laden naar de GPS) 

zie ook: http://fs.fai.org/wiki/GpsDump  
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Dag Programma’s 

 

vrijdag 28 mei - oefendag 
10:00 briefing 

10:15 vliegen 

zaterdag 29 mei - wedstrijddag 1 
10:00 briefing in het clubgebouw (verplicht) 

11:00 taakbriefing 

11:30 window open 

19:00 taak deadline 

20:00 afmeld deadline 

zondag 29 mei - wedstrijddag 2 
10:00 briefing (verplicht) 

11:00 taakbriefing 

11:30 window open 

19:00 taak deadline 

20:00 afmeld & gps deadline 

 

vrijdag 4 juni - oefendag 
10:00 briefing 

10:15 vliegen 

zaterdag 5 juni - wedstrijddag 3 
10:00 briefing (verplicht) 

11:00 taakbriefing 

11:30 window open 

19:00 taak deadline 

20:00 afmeld deadline 

zondag 6 juni - wedstrijddag 4 
10:00 briefing (verplicht) 

11:00 taakbriefing 

11:30 window open 

17:00 taak deadline 

18:00 afmeld & gps deadline 

19:00 prijsuitreiking 

  



Wedstrijdregels 

Alle piloten één team 
Het doel van de Westerwolde Open is om vooral lekker te vliegen.  Om het spelletje soepel te laten 

verlopen is het belangrijk dat we allemaal een beetje meehelpen in de organisatie. De piloten kunnen 

elkaar helpen met in de dolly te stappen, hang checks, de lijn aan te haken en de dolly terug te halen. 

Taken 
Er zullen taken worden gezet zonder start-gates. Op deze manier hoeven we geen startvolgordes vast te 

leggen en kan iedereen de gehele dag een gelijke kans maken om punten te scoren. Elke wedstrijddag 

gaat het window open om 11:30 en tellen de punten mee tot de taak deadline om 19:00. De laatste 

wedstrijddag wordt de taak deadline vervroegd tot 17:00 zodat er genoeg tijd overblijft voor een 

prijsuitreiking. 

GAP Parameters 
Nominale afstand:   60 km 

Nominale tijd:     2 uur 

Nominaal percentage op doel:   50% 

GPS tracklog inleveren 
Je bent in principe zelf verantwoordelijk om je GPS op tijd aan de organisatie aan te bieden om punten 

te scoren voor de wedstrijd. We proberen duidelijk aan te geven waar en wanneer je de GPS kunt laten 

uitlezen. Zorg er voor dat je de datakabel van je GPS bij je hebt. 


