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Tropisch weer op derde
modelvliegkamp

Soep
De soep van vandaag was van
gisteren. Morgen zal de soep van
vandaag worden uitgeserveerd.
De barbeque was heerlijk; maar
dat werd dan ook van buiten af
aangevoerd. Zo is er elke dag wat
nieuws.
Vliegen

Zoals u allen bekend is, is John
de man die het weer bestelt. Ook
dit jaar had hij weer een portie
mooi, semi-tropisch weer met
‘s nachts een buitje-voor- hetstof aangevraagd. We weten nog
steeds niet wat er mis is gegaan
en ook John hult zich op dit punt
in opvallend stilzwijgen. We
hebben meerdere mensen.
waaronder Harry, gevraagd een
objectieve mening te geven over
de aard en het voorkomen van het
huidige weer, maar ook andere
mensen die het weten kunnen,
zeiden dat deze moessonregens
en harde wind vermoedelijk toch
niet zijn, wat besteld is. We
hebben het er met John nog nader
over. (Wordt vervolgd).
Stroom
Er is momenteel even geen
stroomstoring. Uw kampoudste
werkt er hard aan dit euvel te verhelpen. Op korte termijn gaan de

lichten zeker weer uit. Probleem
is dat Edwin Willemse de doelstellingen telkens doorkruist door
met niet aflatende volhardendheid
de aardlekschakelaar weer te
activeren, daarbij geholpen door
ijverige mensen die de stomende
stekkers uit diep doordrenkt nat
gras opdiepen. Ook hier overweegt de kampoudste maatregelen.
Toiletgebouw
Het is de kamporganisatie gelukt
de hand te leggen op een
gegarandeerd verstoppend pleegebouw. Zoals dat hoort, werken
ook niet alle douches correct. De
doelstelling van de kamporganisatie wordt ook hier tegengewerkt door gehaaide ontstoppingsacties, reinigingsploegen die
reeds vroeg in de morgen de eindelijk ontstane zooi te lijf gaan en
dergelijke. Ook hier zal een halt
aan worden toegeroepen.

Het waait te hard voor vliegen.
De enkel stoere binken die dat
wel doen zullen daarop worden
aangesproken. De WA verzekering voor dit kamp dekt alleen
binnen vliegen en zelfs dat niet.
Beks is niet veranderd. Alle
anderen wel.
Concours d‘Elegance
Het concours d‘Elegance is dit
jaar voor het eerst in een tent
gehouden. Winnaar is geworden
Jeroen de Rijke. Tweede plaats
werd ingenomen door Wilco
Bikker en de derde plaats door
Rein Sierkstra. Alle drie de winnaars kregen een cadeau en de
eerste prijs werd bovendien
beloond met een beker. Deze
dient wekelijks te worden opgepoetst. (Paul Beks komt dat
onaangekondigd maar regelmatig
controleren.)
Spreuk van de dag: ik moet
niets, poepen dat moet ik.

