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Spetterende mini-modelvliegshow aan
Engelanderenk te Beekbergen

CHUCKWEDSTRIJD
Aan het eind van de kampweek is
het traditie dat we een werpmodellen
wedstrijd op het programma hebben
staan. Dat is dit jaar ook niet anders.
Maar om ook dat programma
onderdeel succesvol te laten zijn
moeten er wel een aantal deelnemers
zijn. Als je wil meedoen en nog
geen Chuck hebt, bouw er dan
even een tussen de bedrijven door
of tijdens een verloren regenachtig
uurtje………..

Samen met enkele leden van de
ARMC hebben onze kampdeelnemers gisteravond hun beste modelvliegbeentje voorgezet om aan
elkaar maar toch vooral ook aan een
75-tal belangstellenden inwoners van
Beekbergen en bewoners van
Spelderholt een spetterende show
voor te schotelen.
Alex Janssen gaf aan de toeschouwers een korte uitleg bij ieder
onderdeel, hetgeen zeer verhelderend
werkte.
Richard Gerrits en Paul Ravensbergen openden de show met hun
DLG's waarna Paul Ravensbergen
de show vervolgde met zijn E-pylon
racer. Raymon Fraters nam daarna
het stokje over en vloog met zijn
X-tra 2x2 een mooi RC3 wedstrijdprogramma. Vervolgens was het de
beurt aan de Zagi-vliegers Bart
Geldof, Robin Janssen en Robbin
Muller die het publiek konden
amuseren met een heuse dog-fight.
De show werd voortgezet met het
voorvliegen van de Funtana's van
Robin Janssen en Christiaan Vis en
de Decathlon van Jeroen de Rijke.
Daarna was het de beurt aan de
heli's. Marco Bosch kwam helaas
niet verder dan het starten van zijn
heli en een korte hoover poging
maar moest helaas stoppen vanwege
een technisch probleem aan zijn

hekrotor. Dit was eigenlijk de enige
dissonant in de show maar gelukkig
was er Richard Gerrits nog die met
zijn E-heli alsnog een perfecte helidemo aan het publiek kon geven.
Spektakel was zeker de demo van
Paul Ravensbergen met zijn super
snelle E-zwever. De ooooooo's en
aaaaa's waren dan ook niet van de
lucht, alom bewondering.
Henk Borst bracht de rust terug met
oplieren van zijn zwever, waarna
Rob Crèvecoeur met de lancering
van zijn waterraket de show afsloot.
Als toegift kon Henk Borst de aanwezige toeschouwers nog verrassen
met een vlucht van zijn radiobestuurde - bekketrekkende - elektrovogel, die zo maar uit het Jurassic Parc
kon zijn weggehaald en daar tussen
de prehistorische dieren zeker niet
zou misstaan.
De plaatselijke brandweer vervolmaakte de show met een met
loeiende sirenes het veld opstormende brandweerwagen.
Robin Janssen en Richard Gerrits:
bedankt voor jullie bemoeienis bij
het samenstellen van de show en
Alex Janssen, bedankt voor je
deskundige uitleg aan het publiek.
We hebben het modelvliegen in deze
regio absoluut een positieve impuls
gegeven.

Programma wijzigingen /
aanvullingen
VANMIDDAG IS VOOR ONS
TUSSEN half 2 en 5 UUR HET
ZWEMBAD GERESERVEERD !
Het Berenvliegen voor en met de
gasten van Spelderholt zal niet
plaatsvinden op donderdagavond
maar op donderdagmiddag vanaf
14.00 uur.

