Tour Regelement.
Op de website is er nog steeds geen mogenlijkheid geintregreert om tours te kunnen vliegen.
Ondanks dat dit door vaBase meerdere malen is beloofd, is dat tot op de dag van vandaag nog steeds
niet gebeurd. Omdat er toch regelmatig piloten zijn die hier om vragen, heb ik geprobeerd om zelf
een mogenlijkheid te creeeren om toch een tour te kunnen vliegen. Vanzelfsprekend plaats ik niet
alle tours, omdat ik er vanuit ga dat de mogenlijkheid ooit via vaBase beschikbaar zal komen en dan
zou ik weer alle tours opnieuw moeten maken. We kunnen in ieder geval voorlopig even gebruik
maken van dit systeem. Daarvoor heb ik hier onder toch een paar kleine regeltjes opgesteld.
Als jij je daar gewoon aan houd, dan moet het goed gaan. Ik heb voorlopig een aantal
tours geplaats en kijk eerst even of dit goed gaat.

Deelname aan een DutchFly Tour
Het is niet persé nodig om een tour in één keer af te maken.(maar waarom zou je dat niet doen)
Tussendoor kan en mag je altijd je eigen vluchten plannen.
Wel is het VERPLICHT om het Callsign van de betreffende tour te gebruiken omdat het voor mij
anders ondoenlijk is om de legs te controleren.
Let er vooral op, dat als je Live ACARS invult, je goed controleerd dat het Callsign precies overeen
komt met de betreffende tour en leg. ACARS vult nl. zelf automatisch al DFL in.
Als je bijv.met Simbrief je vlucht plant en je vult daar als callsign DFLRT01 in en je start Live ACARS op
en je kiest From Simbrief, dan zal er bij je vluchtnummer DFLDFLRT01 staan, dus let goed op een
juist callsign.
Dus begin je bijv. aan de Russian Tour zorg dan dat er bij je Callsign DFLRT01 staat en bij je
volgende leg dus DFLRT02.
Download en print de tour (PDF) en streep voor jezelf even de legs weg die je gevlogen hebt zodat
je geen leg gaat vliegen die je al gevlogen hebt want dat zou jammer zijn.
Zodra je een tour volledig klaar hebt, stuur je een mail naar dutchflynext@gmail.com
en meld daarin de tour die je hebt gevlogen en dat je daarmee klaar bent.
Als bij de controle blijkt dat alle legs kloppen en je ook daadwerkelijk alle bestemmingen hebt
bereikt, dan word de betreffende Award aan jou profiel toegevoegd.
Voor vragen en of opmerkingen mag je me altijd even mailen.

Martien Roelofs (DFL037)

