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Kamp start door

Teek Care

De eerste vluchten en de daarmee
gepaard gaande eerste crashes van
dit kamp liggen inmiddels alweer
achter ons. Zondagmiddag is er naar
hartenlust gevlogen op het veld aan
de Engelanderweg. Het is met name
te danken aan Taxi-Bart dat ook de
jonge deelnemers met al hun spullen
het veld konden bereiken.
De avondmaaltijd bestond uit een
uitgebreide barbecue. Als vanouds
zorgde André en Richard er voor dat
het vlees salmonellavrij en zonder al
te veel zwarte korsten op de met
cocktailsaus overladen borden
terecht kwam. Terwijl de ene helft
van de kampdeelnemers uitbuikend
en puffend van de overdadige
maaltijd aan het bijkomen was,
vertrok de andere helft voor nog een
vluchtje tot sunset.

Ook de kampdeelnemers kunnen niet achterblijven bij de laatste natuurtrend
van het afgelopen jaar: de teek. Dit kleine beestje hangt in een boom of zit in
het gras en wacht verlekkerd af tot er een paar bij voorkeur ontblootte benen
langs komen. De teek springt dan toe en boort zich met zijn onderlichaam in
het sappige stukje vlees. Op het moment van dit schrijven hebben al drie
teken zich tegoed gedaan aan onze kampdeelnemers.
De kampkrantredactie heeft een
bindend advies: Controleer jezelf elke
dag even op teken. Ze zijn ongeveer
een millimeter in doorsnee en je merkt
nauwelijks wanneer je wordt gebeten.
Teken kunnen het beste worden verwijderd met een speciaal tekenpincet.
Wanneer je een teek niet goed verwijderd, kan het zijn dat het tekenlichaam breekt en dat het virus wat
deze beestjes bij zich kunnen dragen in
je bloed terecht komen. Ga niet met
alcohol aan de slag om het beestje te
verdoven, want ook dan spuit de teek
zich in je leeg. Heb je (een) beet, meld dat dan even bij John of Paul.

Winkel
Op het kamp is een kleine voorraad
modelbouwspullen aanwezig van
Hangar Modelbouw uit Kampen. In
de ruimte waar ook de flight-simulator staat, is een kast waar deze
spullen inzitten. Omdat deze kast
van staal is en op slot zit, hebben
we er een lijst op gehangen van de
materialen die er in zitten.
Mocht je hier iets uit willen kopen,
dan kan dat natuurlijk. De
winkelmeneer is Rob Crevecoeur en
je kunt voor speciale bestellingen
van materialen die niet op voorraad
zijn ook bij hem terecht.

Uitslag RB Zweef & Electrowedstrijd
1. Paul Ravensbergen - Rijnsburg
2. Richard Gerrits - Oegstgeest
3. Fedde Cadee - Leiden
4. Cor de Rijke - Oud-Beijerland
5. Nando te Riele - Apeldoorn
6. Tom Jansen - Leiden
7. Cees de Jongh - Piershil
8. Bart Geldof - Apeldoorn

830 punten
724 punten
670 punten
612 punten
580 punten
496 punten
386 punten
260 punten

