Kampkrant 1
Modelvliegkamp
officieel van start

Geluidsproblemen
Op de eerste ochtend dat er gevlogen
kon worden ging de groep
motorvliegers vol verwachting naar
het veld van de Veluwse Modelvlieg
Club, het veld waar we naast het veld
van LSF Stakenburg te gast zijn. Om
aan de daar geldende geluidslimiet
van 80 dB te voldoen moesten alle
motorkisten gekeurd worden op geluid. Het enthousiasme van de ochtend sloeg al gauw om in teleurstelling
toen bleek dat veel van de toestellen
niet voldeden aan de limiet.
Geen punt, kampdeelnemer en
duizendpoot Rob Crèvecoeur, toog
naar een modelbouwzaak in Zwolle en
kwamterug met slangetjes, pijpjes en
andere materialen waarmee het geluid
gedempt kan worden.
Aangezien het kamp bedoeld is om
het vliegen mogelijk te maken, maar
we tevens alle regels willen
respecteren, heeft de Stichting
besloten deze extra kosten op zich te
nemen.
En dat is natuurlijk een goed geluid!

In Vierhouten is op vrijdag 8
augustus 2003 het eerste Nationaal
Modelvliegkamp van de Stichting
Nationaal Modelvlieg Kamp NMVK - van start gegaan. Onder
een stralende zon kwamen de deelnemers aan het eind van de middag binnengedruppeld in ons
onderkomen, De Onderhil op De
Paasheuvel te Vierhouten.
Onder het genot van een drankje,
een kopje soep en een broodje
maakten de deelnemers kennis met
elkaar, voor zover ze elkaar nog
niet kenden van andere kampen.
Na dit gezellig samenzijn werd
door de Stichtingsvoorzitter, Paul
Beks, een woord van welkom
gehouden, werden de kampregels
uitgelegd en toegelicht en daarmee
was het was het kamp officieel
geopend.
Keuring
“Keuring? Dat heb ik toch niet
nodig?” was een veelgehoorde
kreet toen werd gesteld dat alle
kisten die de lucht in zouden gaan

gekeurd moesten worden. Toch
bleek een dergelijke keuring geen
overbodige luxe. Op bijna de helft
van alle kisten hadden de strenge
keurmeesters wel wat aan te
merken. Hier en daar leverde dat
verbaasde en teleurgestelde reacties op. Toch was het uiteindelijke
resultaat dat het druk werd aan de
bouwtafels in De Onderhil. Er
werd ijverig gebouwd, geschaafd,
gelijmd en gefolied.
Tentenkamp
Rondom De Onderhil was een
waar tentenkamp verrezen waar
aan het eind van de eerste gezellige en ietwat rommelige dag de
modelvliegers zich te ruste konden
leggen, maar zeker niet nadat er
eerst nog een samenzijn was
geweest, waar de traditionele
frikadellen niet mochten ontbreken.
De eerste vluchtjes werden
gemaakt op de heide achter De
Paasheuvel. Het lijkt een geslaagde week te gaan worden.

