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Kan dat stuk?
Het kon natuurlijk niet uitblijven:
de eerste crashes. Al op de eerste
vliegdag kwamen de vliegtuigen
met bosjes uit de lucht. Natuurlijk
mag dan de eerste crash van het
kamp niet onvemeld blijven. Yko
Benedictus verloor de controle
over zijn toestel toen zijn rolroer
het begaf.
Roderique Schols had te kampen
met een overhitte regelaar die
meer leek op een klompje gesmolten plastic toen hij de splinters
bij elkaar zocht. Even leek het er
op dat zijn ontvanger mee was

gecrashed, maar gelukkig bleek
alleen het kristal de klap niet te
hebben overleefd.
Ook Michael Willemse wist het
niet heel te houden. De neus van
zijn toestel was los van de romp.
Bas Haasnoot weet zijn crash aan
een storing, maar de meningen
lijken daarover verdeeld.
Er werd in de avonduren dan ook
weer het nodige aan lijm gesnoven
en aan poeder geschuurd.
De kampleiding overweegt een
prijs in te stellen voor de mooiste
crash dit kamp.

Geluidsreductie door
Professor Rob
Naar aanleiding van de geluidskeuring op het veld van de VMVC
waarbij veel van de toestellen
boven de toegestane 80 dB uitkwamen gaf Rob Crevecoeur op
zaterdagavond een lezing over hoe
je op een eenvoudige en goedkope
manier een uitlaat kunt maken om
je geluid te dempen.
Met behulp van hengels, propjes
balsa hout, veel secondelijm, zippkicker, siliconenslang en opgewonden gekwaak ontstond er binnen dertig minuten een gegarandeerde en goedgekeurde nademper.

De Frikadelleteller

Tok
De eerste gezamenlijke avondmaaltijd bestond uit gebakken aardappeltjes, kipfilet en erwtjes. Na
een hele dag buiten te zijn geweest
ging de maaltijd er goed in.

Nadat Edwin Willemse zijn derde
schaal sla had opgepeuzeld stelden
hij, Wouter Overeinder en
Christiaan Willemse zich min of
meer vrijwillig op voor de afwascorveebeurt.

Een gezellig samenzijn tot in de
De door de dames Esselaar en
late uurtjes, waarin de sterke verWillemse vervaardigde champignonhalen niet van de lucht waren,
soep vond tevens gretig aftrek.
sloot de dag af.

De stand tot zaterdagavond van de
genuttigde frikadellen op het
kamp staat op 56.
Sinds de service vande frikadellen
werd uitgebreid met de speciale
versie steeg de verkoop explosief.
Dat de kroket minder populair is
mag blijken uit de beduidend
lagere verkoopcijfers.
Nieuw op dit kamp is de tosti.
Aarzelend gingen de eerste zeven
exemplaren over de toonbank. Zal
de tosti de populariteit van de
frikadel nog gaan overstijgen. We
houden u op de hoogte.

