
WESTERWOLDE CLUB RALLY 2011 
Werelds enige geïntegreerde rally met MLA en Delta 

. 
Beste pilootdeelnemers, 
 
De Westerwolde Club Rally 2011 gaat goed van start. Er zijn maar liefst 40 aanmeldingen van 
piloten en co-piloten, en daar is ook de organisatie heel blij mee. We gaan er ook dit jaar weer 
een leuk feestje van maken. Deze info is om jullie alvast een beetje te informeren over het 
programma op zaterdag 10 september. 
 
We verwachten iedereen om: 
 
09:00u Briefing. 
Besproken gaat worden, hoe de rally te vliegen, de taken, de veiligheid, uitgifte gps-datalogger. 

10:15u  

Kunnen de voorbereidingen gaan beginnen. Wegenkaart, ICA0-kaart, protractor, liniaal, gps, 
smartphone, wat je ook maar kan bedenken om de route zo correct mogelijk te kunnen gaan 
vliegen zijn toegestaan. Echter het belangrijkste zijn de ogen die je gebruiken gaat bij het 
navigeren. 
10:30u  

Ben je klaar met de vluchtvoorbereiding, preflight-check van je vliegtoestel, en startklaar, dan via 
de radio melden aan de havenmeester. Geef naast Callsign, PIC, POB ook het deelname 
nummer door! We wensen je een prettige en veilige vlucht. 
15:30u  

Dit is het laatste startmoment van de Westerwolde Club Rally, omdat alle gegevens om 16:30u 
verwerkt dienen te worden in het wedstrijdprogramma. 
17:00u  

Prijsuitreiking! Tijdens deze spannende onthulling kunnen de deelnemers gebruik maken van een 
eenvoudig chinees buffet aangeboden door onze Vliegclub Westerwolde. Drankjes zijn op eigen 
rekening verkrijgbaar in het clubrestaurant. 
 
Belangrijk: 
 
De Westerwolde Club Rally is de enige geïntegreerde MLA/Delta rally in de Wereld! Deze traditie 
is mooi om te kunnen behouden. Daarom is respect voor elkaar een belangrijk motto, dat de 
veiligheid zeker ten goede komt. Bijvoorbeeld de Delta’s hebben meer tijd nodig om vanaf de 
runway airborn te komen vanwege de benodigde veiligheidchecks, zo hebben de MLA’s weer 
meer tijd nodig voor de landing. Blijf het luchtruim, vliegveld, etc. voortdurend scannen, zonder 
dat er lange tijd getuurd wordt naar een bepaald object! Er is voor zowel voor de snelle als voor 
de langzame vliegtuigen een route beschikbaar. Het aantal keerpunten, verborgen punten en 
taken zijn evenredig aan elkaar, zodat de score op een gelijke wijze beoordeeld kan worden. 
 
En nu maar heel veel duimen voor mooie weersomstandigheden. We zien jullie met z’n allen 
graag zaterdagochtend 09:00u bij de briefing, 
 
De wedstrijdcommissie, 
Johan, Willy en Rinus 
 
Eerdere Info: http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/Westerwolde Club Rally 2011.pdf 

 

http://www.mintgroen.nl/wedstrijd/Westerwolde%20Club%20Rally%202011.pdf

