VGV zweefvliegdag 2019
Collega’s met zweefvliegtuigen, sleepvliegtuig en Tiger Moth staan op maandag 20 mei voor u
klaar. De uitwijkdatum is dinsdag 21 mei.
Ontvangst en inschrijving tussen 10:00 en 10:30 uur op het terras van restaurant De Thermiekbel.
Wegens een wisseling van uitbaters is het op dit moment helaas nog niet duidelijk of het restaurant
open is.
Omstreeks 11:00 uur begeven we ons naar de vliegstrip voor het vliegprogramma.
Diverse keuzes zijn mogelijk
• Een zweefvlucht, waarbij u opgesleept wordt achter de Husky naar 600 meter en vervolgens een
mooie zweefvlucht maakt, waarvan de vluchtduur afhankelijk is van de thermiek.
• Een aerobatic vlucht, waarbij u wordt opgesleept naar een hoogte van 1200 meter gevolgd door
een paar interessante aerobatic figuren, door uzelf aan te geven, zoals looping, stall turn en roll
• Een vlucht op de Tiger Moth
De dag wordt afgesloten met een crewborrel op het terras en een diner buffet indien het restaurant
beschikbaar is
Nadere mededelingen hierover volgen.
De kosten worden begroot op:
Sleepstart naar 600 meter voor een normale zweefvlucht (vluchtduur afhankelijk van thermiek) €
75,-Sleepstart naar 1200 meter voor een aerobatic vlucht € 105,Vlucht van ± 20 minuten met de Tiger Moth € 110,—
De kosten voor catering en diner zijn nog niet bekend.
Betaling kan op de dag zelf plaatsvinden tijdens de inschrijving via een pinapparaat.
Deelnemers ontvangen vooraf via email een overzicht
Inschrijving middels het formulier via de link op de VGV website.
Bij twijfelachtige weersomstandigheden stellen we de beslissing om het het evenement al dan niet
te laten doorgaan zo lang mogelijk uit, desnoods tot de middag van te voren.
In 2017 was WhatsApp hiervoor een succesvol communicatiemiddel.
Op het inschrijfformulier kunt u uw mobiele telefoonnummer invullen als u WhatsApp gebruikt.
Inschrijvers ontvangen begin mei per email verdere informatie.
Op uiterlijk 6 mei sluit de inschrijving of eerder wanneer de maximum capaciteit is bereikt.

