Gilze-Rijen Virtual – Mission sheet
Missie nummer:
GZRv-05
Missie naam
Navigatietrip
Omschrijving
Tijdens deze missie gaat u, gebruikmakend van de aan boord van de NF-5 geïnstalleerde
navigatiemiddelen, alsmede met uw eigen ogen, een vlucht uitvoeren die zowel VFR- (visueel) als IFR
(instrumenten) gerelateerde elementen aan de orde stelt.
Tenzij anders vermeld, dient u tijdens deze vlucht een snelheid van 300-350 knopen aan te houden.
Vereiste hoogtes worden afzonderlijk genoemd.
Uitvoering
Begin op het platform/bij een shelter op Gilze-Rijen en start – indien nog nodig – uw toestel op. Stel
een willekeurig weerprofiel in en verzoek om een ‘straight-out departure’. BELANGRIJK: takeoff moet
plaatsvinden vanaf startbaan 10 of 28; krijgt u 02 of 20 toegewezen, verander dan het weerbeeld.
Terwijl u naar de startbaan taxiet, activeert u de GPS en stelt hier GZR in als “direct-to”.
Zorg ervoor dat u na het opstijgen een bocht naar het noorden maakt. Draai op een koers van 180
graden ten opzichte van de startbaan en klim naar 5000 voet. De “BRG”-waarde ten opzichte van GZR
moet 205 worden, terwijl u een koers van 025 volgt. U vliegt dan direct outbound GZR.
Zodra de afstand tot GZR 16 mijl is, draait u naar links, koers 270, klim naar 12000 voet.
Stel de ADF in op 369.0 (NDB baken bij Spijkenisse) en wijzig uw koers zodanig dat u er recht op af
vliegt.
Draai naar rechts, koers 360 en houd aan gedurende 2 minuten
Draai naar links, koers 180 en houd aan totdat de naald van de ADF precies naar links (9 uur) wijst
Draai dan weer naar rechts, koers 360 en houd aan gedurende 2 minuten
Draai opnieuw naar rechts, direct richting het NDB van Spijkenisse. Stel de NAV1 radio af op 108.40
(VOR EHAM).
Zodra de naald kantelt, draait u naar links, recht op EHAM VOR af. Stel intussen de NDB in op 326.0
(Lelystad)
Zodra u boven EHAM bent, verlegt u uw koers direct naar Lelystad NDB. Stel intussen de GPS in op
instersection RENDI. De lijn van Lelystad NDB naar RENDI vermijdt dat u in de CTRs van Deelen en/of
Soesterberg terechtkomt.
Daal intussen ook naar 2500 voet.
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Boven RENDI draait u naar rechts, koers 270 graden. Stel GPS in op GZR en wijzig uw koers
overeenkomstig.
Vraag VOORDAT u binnen 25 mijl van Gilze-Rijen bent, clearance voor een landing aan.
Landing
Taxi terug naar het platform
Shutdown
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