
   Zomertijd 2019 
Zomertijd evenement   -    Zondag 31 maart 2019  Aanvang 11:00 uur 
Heli Club Westland - Prins Hendrikstraat 51- Hoek van Holland 

www.hcw-rc.nl  

 
Op zondag 31 maart vieren we het begin van de zomertijd met een HCW open dag voor 
alle liefhebbers van de rc vliegsport. 
Of je met een helikopter, drone of vliegtuig vliegt, of wil komen kijken, je bent van harte 
welkom ! 
 
De kantine is ruim en de bar goed voorzien van dranken, koffie en thee, koek en snoep 
en een keuken voor warme snacks zoals frituur, soep, tosti’s en broodjes. 
 
Bij HCW kun je met je rc modellen (heli, drone of vliegtuig) zowel binnen als buiten 
vliegen. 
Buiten, voor de kantine bevindt zich een groot grasveld, binnen beschikken we over een 
ruime hal waarin met kleine modellen kan worden gevlogen. 
Sinds kort beschikken we ook over verlichte drone gates waarmee in de hal een 
parcours kan worden uitgezet om te oefenen en racen.  
 
Programma 

11:00 uur  - Opening en rondleiding 
12:00 - 18:00 uur  - Demo’s met vliegende RC modellen, buiten en in de hal 
19:00 uur  - Sluiting 
 
De hele dag zijn ervaren piloten aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uitleg te 
geven over de technische aspecten en vaardigheden die komen kijken bij het vliegen 
met RC (remote controlled) modellen. 
 
(HCW is onderdeel van SV de Waterweg, de kantine, het terrein en hal delen wij met Doelgericht - 
boogschuttersvereniging en Bon Courage - Jeu de Boules vereniging info:  www.svdewaterweg.nl  )  



Een blik op het veld en HCW piloten 
HCW - Prins Hendrikstraat 51 - Hoek van Holland 



Op de achtergrond de kantine en hal 
HCW - Prins Hendrikstraat 51 - Hoek van Holland 



 

De ruime hal voor het vliegen met drones en kleine rc modellen, direct bereikbaar vanuit de 
kantine. 
HCW - Prins Hendrikstraat 51 - Hoek van Holland 
 
 
 
 
 
 


