Beste deelnemers,
Nog een paar dagen en dan is het zover: de AmstelGlide 2019 op vliegveld Soesterberg! In
deze mail vind je de laatste informatie over de wedstrijd, de reglementen, de zelfbriefing,
etc. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent en neem alle bestanden in de verschillende
bijlagen goed door.
Zweefvliegveld Soesterberg
De Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen vliegt vanaf voormalig luchtmachtbasis
Soesterberg. Sinds enkele jaren is de basis een natuurpark, waarin onze strip een mooie
centrale plaats inneemt. Sinds iets meer dan anderhalf jaar zijn we goede buren van het
Nationaal Militair Museum en delen we de toegangsweg. Dat maakt ons makkelijk te vinden:
vanaf de afrit Soesterberg (A28 afrit 4) kun je eenvoudig de borden volgen naar Park
Soesterberg of naar het Nationaal Militair Museum. Het volledige adres is Verlengde
Paltzerweg 45 te Soest. Kent je navigatie nummer 45 niet, dan kun je nummer 1 invullen dit brengt je tot op de parkeerplaats van het museum.
Kom je met een aanhanger, dan rijd je na het grote toegangshek op de parkeerplaats
rechtdoor (negeer de borden met eenrichtingsverkeer), je komt dan na een paar honderd
meter een slagboom tegen waar iemand van de ACvZ je zal ontvangen en doorsturen naar
de ingang van het zweefvliegterrein. Kom je als bezoeker zonder aanhanger, dan verzoeken
we je om je auto op P1 of P2 te parkeren en een stukje te lopen vanwege de beperkte
hoeveelheid parkeerruimte op het terrein zelf. Vanaf de slagboom volg je (zowel met
aanhanger als lopend) de weg tot je aan de linkerkant een schuifhek tegenkomt met een
stoplicht, dat is de ingang van het zweefvliegterrein. Bij het schuifhek zul je wederom
iemand van de ACvZ treffen die je verder door zal sturen naar de strip, naar de aanmelding
of naar de koffie.
LET OP: op het gehele terrein geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur! Houd
je hier aub aan! Pas op voor wandelaars en fietsers.
Aanmelden, monteren en briefing
Vanaf 8 uur 's ochtends is de wedstrijdleiding aanwezig en kun je het terrein op. De eerste
dag meld je je aan na aankomst, dat kan in het clubhuis bij de inschrijfbalie. Voor kisten
met motor: je kunt direct bij aanmelding je logfile met motorloop inleveren bij de
wedstrijdleiding. Zorg ervoor dat je voor 9:15 uur bent aangemeld. Na aanmelding kun je
meteen gaan monteren. In de zelfbriefing vind je informatie over parkeren van de
aanhangers en (erg belangrijk) waar je wel en niet mag komen op het terrein. Neem dit
goed door en zorg ervoor dat je geen verboden grasland betreedt!
Om 9:30 start de briefing, die wordt gehouden in de werkplaats bij de inschrijfbalie.
Vanwege de positieve vooruitzichten willen we je verzoeken om voor de briefing al zoveel
mogelijk te monteren, zodat we na de briefing snel kunnen boxen en optimaal (en zoveel
mogelijk) gebruik kunnen maken van de thermiek. Bij de aanmelding hoor je waar jouw kist
in de grid mag worden geplaatst. Zorg ervoor dat je na de briefing je radio aan en op
129.980 hebt staan, want via die frequentie zal de wedstrijdleiding aankondigingen
uitzenden over bijvoorbeeld box- en starttijden.

Barbecue en consumpties
Op zaterdag 22 juni rond 19:00 hopen we allemaal weer veilig terug te zijn op Soesterberg
en gaat het vlees op de barbecue. Voor deelname aan de BBQ kun je een bon (€ 15,00)
kopen bij de bar in het clubhuis. Heb je de BBQ-Bon(nen) vooruit betaald bij inschrijving,
dan zul je bij je aanmelding de bestelde bon(nen) meteen ontvangen. BBQ bonnen zijn op
zaterdag tot ca. 12:00 aan de bar verkrijgbaar. Ook kun je aan de bar terecht voor
aanschaf van een barkaart, waarmee je gedurende de AmstelGlide drank kunt halen. Voor
zowel BBQ bonnen als barkaarten verzoeken we om deze zoveel mogelijk met PIN te
betalen.
Vluchtvoorbereiding
Deelname aan de AmstelGlide geschiedt op eigen risico en conform het (bijgesloten)
wedstrijdreglement. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van dit
document. Voor zelfstarters en kisten met een turbo: let op de gebieden waarbinnen de
motor mag worden gebruikt. Zorg ervoor dat je logger/navigatie in orde is, let op het logger
interval en laad de juiste keerpunten en airspace bestanden. Je kunt de benodigde
bestanden in verschillende formaten downloaden van Soaringspot
(https://www.soaringspot.com/en_gb/amstelglide-2019-soesterberg-ab-2019/downloads).
Maak je gebruik van een backup systeem, zorg er dan ook voor dat deze is ingesteld
conform het reglement en dat ook hierin de juiste airspace en keerpunten geladen zijn! In
de zelfbriefing vind je hiernaast nog meer informatie over start- en landingsprocedures,
airspace, circuit vliegen, etc.
Prijsuitreiking
Zondag om 19:00 (tenzij anders vermeld) sluiten we de AmstelGlide af met de
prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking heb je nog gelegenheid om je laatste consumptiebonnen
op te maken en nog wat na te praten, om 22:00 sluit het hek.
Vragen?
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande of een van de bijgesloten documenten nog
vragen hebben, stuur dan even een mail naar amstelglide@acvz.nl. We zullen proberen om
daar zo snel mogelijk op te reageren.
Bijlagen
●
●
●
●
●
●

Zelfbriefing AmstelGlide 2019
Wedstrijdreglement AmstelGlide 2019
Terreinreglement Zweefvliegveld Soesterberg
Overzicht 'verboden grasland'
Rijroutes Zweefvliegveld Soesterberg
Betalingsvoorwaarden AmstelGlide

Heel veel succes met de voorbereiding en een leuke (maar vooral VEILIGE)
wedstrijd toegewenst!
Namens de organisatie,

Patrick van Rantwijk
Team AmstelGlide

