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Nationaal Modelvliegkamp 2006 officieel geopend
Gisteren, de aankomstdag waren alle
31 deelnemers aan het kamp van dit
jaar ruimschoots op tijd in het kamp
aanwezig om het geplande tijdschema van inchecken, modellenkeuring, briefings, etc. etc. vlot te
laten verlopen en af te wikkelen. Er
was zelfs nog ruimschoots tijd over
om even op het veld te proeven hoe
het is om "In den vreemde" te
vliegen. Dankzij de grote inzet van
de leden van de ARMC was het veld
in de middaguren nog eens extra
gemaaid en derhalve was het ook
niet nodig om na deze eerste
vliegsessie het klachtenbureau te
openen.
Kortom. Tevredenheid alom.
De avondmaaltijd bestond uit een
snel belegd broodje uit het vuistje,
soep, krentenbol, snacks, fruit,
koffie, thee, melk. Het smaakte
prima en ging lekker snel allemaal.
Na een korte nacht met aan het begin
een smachtende Fedde Cadée, wachtend op de hem beloofde Zweedse
Dames die maar niet kwamen opdagen (hij had er zelfs een nieuwe tent
in de Zweedse kleuren voor
aangeschaft) en om half 5 een afgrijselijk hanenkraaiconcert van een batterij, kennelijk gefrustreerde, uit de
tijd dat Spelderholt nog een proefstation was, achtergebleven hanen werd
uiterst comfortabel ontbeten in het
hotel van Parc Spelderholt en kon
iedereen die dat wenste een lunchpakket maken voor tussen de middag.
Vanaf 10.00 uur werd in het kamp
het Concours d' Elegance in gereedheid gebracht. Er was weer veel
moois te bewonderen. Kwaliteit
mensen……… Chapeau!
In een Concours d' Elegance gaat het
om schoonheid en het is derhalve de
bedoeling dat de mooiste kist met de
hoogste eer gaat strijken. Alle deel-

nemers en genodigden kregen een
stembriefje waarop men kon
aangeven wie volgens hem of haar
het mooiste model was en de meeste
punten moest scoren.
Fedde Cadée (jawel, alweer dezelfde
Fedde van de Zweedse dames van
vannacht - hij moet toch wel wat met
schoonheid hebben) werd samen met
Raymon Fraters bereid gevonden om

de uitgebrachte stemmen te tellen en
de prijsuitrijking te verrichten.
De opening van het kamp werd rond
11.00 uur verricht door Sten

Kalenda, de voorzitter van de
ARMC, die in zijn openingstoespraak nog eens benadrukte dat een
modelvlieger meer is dan de vermeende individualist of solist zoals
we meestal worden afgeschilderd.
Iedere modelvlieger is een prutser in
de goede zin van het woord, waar
ook een mens achter zit met fouten
en gebreken maar toch vaak ook
bereid tot menselijke interactie op
allerlei gebied, iets wat door een
kamp als dit zeker wordt gestimuleerd. Daarmee aansluitend op
zijn voorwoord in het programmaboekje. Kampdeelnemer en bestuurslid van de ARMC Alex Janssen ging
daarna nog even kort in op de doelstelling van Parc Spelderholt en het
ontstaan ervan.
Met een druk op de startknop door
onze jongste deelnemer Robbin
Muller werd het kamp door middel
van een geslaagde lancering van een
raket letterlijk en figuurlijk van start
geschoten.

Uitslag Concours d’Elegance
1.Jeroen de Rijke, Oud Beijerland - met een fraaie in zwart uitgevoerde Decathlon
2.Christiaan Vis, Lexmond - met een heel mooi beschilderde Funtana Pro
3.Christiaan Vis, Lexmond - met een sublieme Ultimate

