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Kerstpuzzel

In de Drone PreFlight kerstpuzzel 2021 testen we je kennis als dronepiloot van het 
Nederlandse luchtruim. 

Op de gratis Drone Preflight dronekaart zijn verschillende ‘kerstballen’ verstopt. 

Website: https://aeret.kaartviewer.nl/index.php?@dpf_basic

Via de hints in deze handleiding kun je de locaties van deze kerstballen vinden. 
De kerstballen verschijnen pas vanaf een bepaald zoomniveau op de kaart.

Als je op deze kerstbal klikt verschijnt er een letter. Verzamel alle letters om een 
zin te vormen en stuur je antwoord naar het online formulier

https://aeret.kaartviewer.nl/index.php?@dpf_basic
https://forms.gle/WitwWz4Xa5CKjsXs6


Prijzen

Onder alle inzendingen verloten we de volgende prijzen:

1e prijs: 1 x 1 jaar licentie op Drone PreFlight Pro - Specific (link)

2e prijs: 1 x kwartaal licentie op Drone PreFlight Pro - Specific (link)

3e prijs: 4 x 100 dagen licentie op Drone PreFlight Pro - Specific (link)

Veel succes en wij wensen je fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling.

https://www.dronepreflight.nl/product/drone-preflight-pro-specific-jaar/
https://www.dronepreflight.nl/product/drone-preflight-pro-specific-kwartaal/
https://www.dronepreflight.nl/product/drone-preflight-pro-specific-100-dgn/


Hints

De eerste hint krijg je van ons cadeau.

1. De meest westelijke locatie van het 
laagvlieggebied onder de grootste Europese haven.

Locatie

https://aeret.kaartviewer.nl/index.php?@dpf_basic&x=61588&y=434210&zoom=11


Hints

2. De meest noordelijke locatie van de no-fly zone van de grootste NL luchthaven.

3. Dit reuzenrad bevindt zich op zee én in een TSA

4. De grootste kerstboom van Nederland

5. Hier heeft de brandweer een dronebox op een dak geïnstalleerd

6. Op dit ‘kruispunt’ landen de F-35’s 

7. Hier kruist een spoorlijn een Limburgse TSA

8. Op deze locatie wordt de scheepvaart begeleid op het traject Millingen –   
Beuningen én vinden regelmatig drone2go demonstraties plaats.



Hints

9. Dit heliport bevindt zich in de gemeente met de laagste bevolkingsdichtheid in 
Nederland.

10. Hier snijdt een laagvliegroute de NL grens

11. Het meest noordelijke punt van NLR RPAS testcentrum Low

12. Dit is het laagste punt van Nederland

13. Dit is het hoogste punt van Nederland

14. Het meest oostelijke punt van het laagvlieggebied in een Militaire CTR



Hints

15. Het helipad van het ziekenhuis welke ook medische dronevluchten uitvoert.

16. Hier snijdt een laagvliegroute een (militaire) CTR.

17. Het centerpunt van een Zeeuws zweefvliegveld in een Natura2000 gebied.

18. In het gebied van deze ‘EBI’ mag men niet drone-vliegen.

19. Het meest noordelijke punt van laagvlieggebied Randmeren

20. Dit ‘drenkelingenhuisje’ bevindt zich in een explosief oefengebied



Hints

21. De verkeerstoren van een luchthaven waar de opening al meerdere keren van 
is uitgesteld.

22. Het noordelijkste puntje van het civiele laagvlieggebied bij een NL hanzestad

23. Vanaf dit zweefvliegveld in Militaire CTR worden veel wedstrijden gevlogen.



Voorwaarden

● Per email adres kan er één inzending worden gedaan
● Prijzen zijn niet inwisselbaar
● Winnaars worden per email en de website op de hoogte gesteld
● Winnaars worden uiterlijk 7 januari 2021 op de hoogte gesteld


