
Zilveren Vleugel 2005

Startnr. ……. Type vliegtuig ………… Registratie ………..

Naam vlieger ……………………….    Navigator ……………………………

Starttijd boven punt A ………………….

Opdracht:

U gaat een vliegtochtje maken over en langs de mooiste polders van Nederland, 

de Purmer, de Beemster, de Schermer en de Wormer. Molens zijn het thema. 

Het is belangrijk de route zo precies mogelijk te vliegen en op de door u zelf 

berekende tijden de routepunten te overvliegen. Tevens zal u worden gevraagd 

foto’s te herkennen en deze op het bijgevoegde kaartje in te tekenen.

De tocht vangt aan bij punt A en vervolgens naar punt B (de dijk naar Marken), 

het begin van de “Gouwzee route” waar u onderstaande instructie volgt.  

Via de punten C, D, E en F eindigt de tocht bij punt G (de plaats Nigtevecht). 

Van hieruit vliegt u terug naar EHHV en sluit netjes aan op het circuit. Op final 

doet u uw landingslicht aan en probeert zo fraai mogelijk in het gemarkeerde 

vak te landen. De markers staan naast de baan maar u landt natuurlijk binnen de 

baan.

Direct nadat u het vliegtuig heeft geparkeerd moet u de formulieren van de 

fotoherkenning inleveren (ACHA instructielokaal).

Attentie: Deze vliegtocht vindt plaats onder verantwoording en risico van de vlieger.

De organisatie van de Zilveren Vleugel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of claims.



Aanvang van de tocht

1) De tocht begint bij punt A, het knooppunt Eemnes waar de A1 de A27 kruist. 

Hier vangt voor u de tocht aan op precies de bovenstaande tijd.

2) Vanaf punt A vliegt u naar punt B (de dijk naar Marken), het begin van de 

Gouwzee route.

Bereken de aankomsttijd bij punt B.

3) Vanaf punt B – de dijk naar Marken – volgt u zo exact mogelijk de kustlijn 

van de Gouwzee volgens bijgevoegd kaartje. Tot u de haven van Volendam 

gepasseerd bent.

Vervolgens vliegt u naar punt C.

Bereken de aankomsttijd bij punt C.

Positie punt A 52º 13,86’ N   en  005º 14,22’ E

Positie punt B 52º 26,05’ N   en  005º 05,31’ E

Positie punt C 52º 36,02’ N   en  005º 03,00’ E



4) Vanaf punt C vliegt u naar punt D.

5) Vanaf punt D vliegt u naar punt E.

Bereken aankomsttijd bij punt E.

6) Vanaf punt E vliegt u naar punt F.

7) Vanaf punt F vliegt u naar punt G (Nigtevecht), hier eindigt de tocht en vliegt 

u terug naar EHHV voor de doellanding

Bereken aankomsttijd bij punt G.

Vergeet niet uw tijdenformulier in te leveren !

Positie punt D Hieronder vindt u een piepklein stukje van de laatste 

ICAO 1 : 500 000 kaart, maar dan ca. 4 x uitvergroot. 

Dit is uw keerpunt.

N.B. Mocht u dit stukje niet kunnen vinden in de kaart, dan kunt u de positie ‘kopen’ bij de 

organisatie, dit kost u uiteraard wel strafpunten.

Positie punt E 52º 28,69’ N   en  004º 48,81’ E

Positie punt F Dit punt kunt u op twee manieren vinden:

9NM van het VOR baken SPY op radiaal 156.

Of: 6,5NM van het VOR baken PAM op radiaal 315.  

Positie punt G 52º 16,74’ N   en  005º 01,44’ E



Zilveren Vleugel 2005

Startnr. ……. Type vliegtuig ………… Registratie ………..

Naam vlieger ……………………….    Navigator ……………………………

Starttijd boven punt A ………………….

GPS  aan boord  ? :  Ja  /  Nee 

(ook als u van plan bent hem niet te gebruiken)

Geef onderstaand de door u berekende tijden aan dat u  “overhead”  een route 

punt bent

Berekende tijd overhead  

(uur/min./sec.)

Punt  B

Punt  C

Punt  E

Punt  G

N.B.  Vergeet niet uw horloge gelijk te zetten met de klok van de wedstrijdcommissie  !!

Dit formulier bij het verlaten van de navigatieruimte inleveren bij de 

wedstrijdcommissie.

U ontvangt dan de foto-opdrachten.



Zilveren Vleugel 2005

Startnr. ……. Type vliegtuig ………… Registratie ………..

Naam vlieger ……………………….    Navigator ……………………………

Geef hieronder aan waar op de route u de foto’s ben tegengekomen.

Foto 1 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

Foto 2 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

Foto 3 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

Foto 4 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

Foto 5 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

Foto 6 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

Foto 7 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

Foto 8 tussen punt  ………… en …………    of: bij punt   …………

    Dit formulier direct na aankomst inleveren bij de wedstrijdcommissie.


