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Nachtelijke bouwuren
Een aantal kampers kunnen er maar
niet genoeg van krijgen! Maar ja,
wat wil je ook als je overdag druk
bent met vliegen en andere leuke
dingen. Dus moet de nachtrust maar

worden opgeofferd als er gebouwd
of gerepareerd moet worden. Hoezo
verslaving ?? "Een plaatje zegt meer
dan honderd woorden" is een bekend
gezegde. Dus hieronder een
impressie van de nachtelijke
bouwsessies.

Bezoekers
Daar hebben we tot nu toe in dit
kamp niet te aan te klagen (gehad
???). Je kon er - al zou je het willen eenvoudigweg niet om heen. Zeker
niet om de familie Willemse, die gisteravond, in gezelschap van Richard
Huizer, een "bezoekje" bracht aan ons
kamp. De rust is intussen weergekeerd en we hopen dat we de laatste
dagen van het kamp lekker "onder
ons" kunnen zijn.

Limbo
Gisteravond werd het limbovliegen afgesloten met een 2e ronde. In tegenstelling tot de 1e ronde, eerder deze week, kreeg iedereen nu anderhalve
minuut de tijd om zoveel mogelijk keren onder het tussen twee palen gespannen lint door te vliegen. Er waren spectaculaire acties en heel veel
vliegkunst te bewonderen. Niet alleen de vliegers zelf beleefden er erg veel
plezier aan maar het geheel had ook een hoog "kijkcijfergehalte" voor de
toeschouwers.
Uitslag wedstrijd Limbovliegen
1. Ysbrand van Aken , Elspeet
2. Riechert Muller, Elspeet
3. Robin Janssen, Apeldoorn
4. Robbin Muller, Terwolde
5. Nando te Riele, Apeldoorn
6. Raymon Fraters, Emmeloord
7. Bart Geldof, Apeldoorn
8. Laurens Thomas, Oegstgeest
9. Jorrick v.d. Panne, Diemen
10. Christiaan Vis, Lexmond
11. Johan Burgmeijer, Leiden
12. Cees de Jongh, Piershil
13. Cor de Rijke, Oud Beijerland

19 + 31 = 50
21 + 28 = 49
12 + 17 = 29
8 + 15 = 23
8 + 10 = 18
5 + 11 = 16
6 + 6 = 12
3 + 5= 8
1 + 6= 7
4 + 0= 4
2 + 0= 2
3 + 0= 3
1 + 0= 1

Fedde
Helaas, helaas, nadat ons aller
Fedde het presteerde om in het begin
van de week elke voorpagina van
deze onvolprezen krant te halen, is er
vandaag helemaaql niks over Fedde
te melden. En dan toch nog de voorpagina halen. Is dat niet knap ??

Marco
Zag zich helaas genoodzaakt om het
kamp voortijdig te verlaten. In een
SMS-je aan Raymon Fraters liet hij
aan het eind van de middag weten
dat hij weer veilig thuis is gekomen
en aan iedereen de groeten doet. We
hopen dat hij toch nog een paar
leuke dagen heeft gehad in het kamp

Het weer
Daar zal de komende dagen weinig
verandering in komen. Het blijft te
koud voor de tijd van het jaar: maximaal 18 graden. We hebben een neerslagkans van tussen de 50 en 70 %.
7/8 Bewolkt, waardoor de zon zich
nauwelijks zal laten zien met een
enkel "gat". De wind blijft onveranderd N-W.
en wensen hem het allerbeste.
Marco, tot volgend jaar misschien?
Ysbrand en Riechert
Zijn gisteren aan de deelnemerslijst
toegevoegd en blijven een paar
dagen gezellig met ons mee doen.
Van harte welkom.

