
Westerwolde Club Rally 2011 

Jahoee… eindelijk is het weer bijna zover… zaterdag 27 augustus (met als uitloop zondag 28 augustus) gaan we weer een 

leuke Club Rally organiseren. Alle MLA’s en Delta’s kunnen meedoen. (deelname is gratis!) 

Wat is het motto van deze wedstrijd: hoe nauwkeuriger je de opdracht vliegt hoe 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 geen invloed op de score, 

zodat voor elk soort vliegapparaat de rally heel erg leuk is! 

Tevens zal ook het vinden van verschillende objectpunten in de route aan de orde komen. Wij hopen dat er net als vorig 

jaar weer veel piloten aan deze gezellige wedstrijd gaan meedoen, ook omdat het altijd een goede oefening is in nauwkeurig 

vliegen.  

Na afloop zal de prijsuitreiking plaats vinden  

onder het genot van een drankje en hapje. 

 

 

Dus geef snel je naam op en laat het weten aan medepiloten.  

Wil je deelnemen met een clubkist, reserveer dan tijdig! 



Kom gezellig meedoen met de club-rally op EHST. Precisie vliegen is het motto, 

zowel voor de snelle als langzame MLA’s en Delta’s zal dit een gezellig wed-

strijdje worden. Graag zo snel mogelijk opgeven via het inschrijfformulier of 

per email: vliegclubwesterwolde@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  



Inschrijfgegevens:      sturen naar :  vliegclubwesterwolde@gmail.com 

Naam     :  

Woonplaats    : 

Type vliegtoestel   : 

Registratie nr    : 

 

Programma: 

Zaterdag 27 augustus 2011 (bij slecht weer uitwijk naar zondag 28 augustus) 

11:00u briefing in restaurant van EHST 

12:00u window club rally open  

16:30u window club rally einde 

17:30u prijsuitreiking in restaurant van EHST 

 

Wedstrijdregels: 

Nauwkeurig vliegen in een gemoedelijke sfeer. Leuk vliegen dus. 

Piloten hebben een geldig brevet en medical. 

De taak wordt door de wedstrijdleiding uitgezet. 

De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdleiding. 

Een gps-datalogger van vliegclub Westerwolde wordt gebruikt tijdens de wedstrijd. 

MLA route zal anders zijn dan de Delta route ivm de veiligheid. 

De vliegroute van de Westerwolde Club Rally voor de MLA’s en delta’s zal ongeveer 1 à 2 uur duren 

 

Wedstrijdleiding: 

Johan Hulck 

Willy Kruze 

Rinus in ’t Groen 

 

vliegclubwesterwolde@gmail.com 


