Gilze-Rijen Virtual – Mission sheet
Missie nummer:
GZRv-07
Missie naam
Vliegend Uit Dienst (VUD)
Omschrijving
De uitfasering van de NF-5 is in volle gang. Toestellen die niet langer worden gebruikt, worden in
afwachting van hun bestemming (Turkse of Griekse luchtmacht in het kader van steun aan minder
kapitaalkrachtige NAVO-partners) opgeslagen. De opslagmogelijkheden op Gilze-Rijen, bij het Depot
Vliegtuigmaterieel (DVM) raken snel uitgeput, omdat de Twentse squadrons, 313 en 315, al hun F-5s
reeds hebben afgestoten en zijn overgegaan op de F-16.
Om alsnog uitgefaseerde toestellen te kunnen opslaan, is besloten ze op vliegbasis Woensdrecht onder
te brengen. Aan u de taak de K-4008 of de K-4024 aldaar af te leveren
Uitvoering
1) Klim naar 3000 voet en houd maximaal 300 knopen als snelheid aan.
2) Neem maximaal 60% van de maximale brandstofvoorraad mee.
Woensdrecht ligt westelijk van Gilze-Rijen.
Vertrek van runway 28: Gebruik de GPS functie en stel daarin GZR (de VOR van Gilze-Rijen) in. Stijg
op en zodra u boven de afrastering rond de basis bent, maakt u een flauwe bocht naar links. Let op de
“BRG” (bearing) waarde: deze moet 090 worden. Als dat het geval is, draait u naar rechts, koers 270
graden. U vliegt nu dus pal west met GZR recht achter u, pal in het oosten.
FSNavigator: maak een waypoint en pas de coordinaten aan naar 51° 29′ 2″ N, 4° 27′ 31″ E. Dit brengt
u boven de gemeente Nispen. Zodra u daar bent, kunt u de GPS instellen op EHWO, de aanduiding voor
Woensdrecht. Zoek via het ATC menu contact met Woensdrecht tower. U kunt nu vragen om een touch
and go en (na iedere ‘go’) om een full stop landing.
Taxi naar het platform, shutdown.
Vertrek van runway 10: Gebruik de GPS functie en stel daarin GZR (de VOR van Gilze-Rijen) in. Stijg
op en zodra u boven de afrastering rond de basis bent, maakt u een flauwe bocht naar rechts. De BRG
waarde moet nu 295 worden. Op 5 mijl van de basis maakt u een standaard bocht (30 graden helling)
naar links, totdat u de basis weer in zicht krijgt. Boven de basis aangekomen, draait u naar rechts,
koers 270.
Volg daarna de instructies vanaf “FSNavigator”.

© 2012 Marcel Hendrikse/Simwings.nl. All rights reserved.

** FOR FLIGHT SIMULATOR ® USE ONLY!! **

