Gilze-Rijen Virtual – Mission sheet
Missie nummer:
GZRv-03
Missie naam
Buitenlandse basis static
Omschrijving
Open dagen vormen het visitekaartje van diverse luchtmachten. Aerobatic teams en individuele
deelnemers laten hun kunnen zien en er zijn altijd wel toestellen van wat exotischere NAVO-partners
te bewonderen. Het publiek kan de vele toestellen van dichtbij bewonderen op de static en natuurlijk
zijn open dagen ook de gelegenheden die door aspirant-jachtvliegers (de zogenaamde ‘wanna-be’s’)
worden bezocht om zich te vergapen aan wat hopelijk ooit hun ‘kantoor’ wordt.
U bent geselecteerd om een NF-5B (de K-4008 of de K-4024) naar één van onderstaande bases te
vliegen en deze op het terrein van de static show – het platform – te parkeren. Later vliegt u de NF-5B
weer terug naar Gilze-Rijen.
Uitvoering
De basis waar u naartoe gaat vliegen, kan worden gekozen uit het volgende rijtje:





Ramstein, West-Duitsland (ETAR)
Fairford, Groot-Brittannië (EGVA)
Florennes, België (EBFS)
Cambrai-Epinoy, Frankrijk (LFQI)

Maak een start mode binnen Flightsim waarbij u de NF-5B bij een hangar op Gilze-Rijen plaatst.
Stel vervolgens een ander weerprofiel in (bv Building storms, Fair weather, etc.).
Ga nu naar de Flight Planner en dien een IFR vluchtplan naar de door u gekozen basis in en keer terug
naar de simulator. Taxi via de toegewezen taxibanen naar de actieve startbaan.
Het verdient aanbeveling om, als u eenmaal ‘enroute’ bent, het GPS screen op te roepen. U kunt
dan oproepen van ATC op het gebied van koerswijzigingen vóór zijn door bij het verspringen van
de waypoints op het juiste moment de koerswijziging in te zetten. Doet u dit niet, dan wordt u pas
op of voorbij uw waypoint door ATC gewaarschuwd om een koers te volgen die u via twee bochten
weer op de lijn van het vluchtplan brengt. Zelf vind ik dat redelijk irritant; vandaar dat ik de GPS
gebruik om met een minimum aan ATC-interrupties op de plaats van bestemming aan te komen.
Zodra ATC met de melding over de u toegewezen landingsbaan komt, kunt u het GPS scherm
uitschakelen en verdere instructies opvolgen.
Land en taxi naar het platform. Schakel motoren en systemen uit en sla deze situatie op onder de naam
(bv) Static<basisnaam>
Gebruik deze uitgangssituatie om een IFR vlucht met een weerprofiel naar keuze terug naar Gilze-Rijen
te maken.
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