Conversie Afdeling Volkel VIRTUAL– Mission sheet
Missie nummer:
CAV-10
Missie naam
Grondaanval
Omschrijving
Aangezien de CAV de opleidingen voor de air-to-ground F-104 squadrons verzorgt, is het niet meer
dan logisch dat u eveneens een keer oefent met het aanvallen van doelen op de grond. De opzet is
vrij simpel: vanaf Volkel vliegen we naar de westelijke punt van Vlieland, de zogenaamd Vliehors of
“Cornfield Range”. Daar gaat u meerdere keren, vanuit verschillende richtingen en vanaf 5000 voet
hoogte een gesimuleerde aanval uitvoeren op de controletoren die op de Vliehorst staat.
Daarna keert u terug naar Volkel.
Fuel load: minstens 80% van het maximum
Uitvoering
Stijg op vanaf de actieve startbaan op Volkel en klim naar 5000 voet. Begin op 2000 voet een bocht
richting het IJsselmeer. Uw doelgebied: (bron: natuurinformatie.nl)

Breezanddijk bevindt zich op de volgende coordinaten:
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U kunt eventueel via FSNavigator deze coordinaten (en als begin- en eindpunt Volkel AB en
daartussenin Vliehors, zie onder) in een vluchtplan zetten, dat vluchtplan exporteren naar FS2004
en het vervolgens in FS2004 oproepen; u heeft dan een mooie referentie om de precieze koers te
kunnen aanhouden naar het gekozen punt
Coordinaten voor de Vliehors (ter volledigheid):

Vlieg aan met 450 knopen en breek de aanval af op niet minder dan 2500 voet. Maak een
klimmende bocht terug naar 5000 voet en zet daarna een nieuwe aanval vanuit een andere
(nieuwe) richting in.
Na 4 van zulke gesimuleerde aanvallen kunt u terugkeren naar Volkel.
Als u oordeelt dat uw brandstofvoorraad niet voldoende is om Volkel weer te kunnen bereiken, raad
ik u aan opnieuw brandstof in te nemen op Leeuwarden.
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