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Vermoeidheid slaat toe tijdens de RB-Motor Funwedstrijd
De 3-taken RB-Motor
Funwedstrijd zo aan het eind van
een slopende week was een ware
slijtageslag. Maar wel bijzonder
spectaculair en voor de weer talrijk toegestroomde toeschouwers
opnieuw een heus schouwspel.
Van het vliegen op zich zou je
van de toch wel veelal
doorgewinterde piloten mogen
verwachten dat men daar weinig
of geen problemen mee zou
mogen hebben en geen moeite
zou kosten.
Het tegendeel was echter waar.
Het starten van motoren bleek
problematischer dan gedacht
waardoor de le-mans-start soms
op een start van een nou-ja-vulzelf-maar-in-wedstrijd ging

lijken. Het limbovliegen daarentegen was al een keer gefoefend
eerder in de week en liep eigenlijk naar verwachting.

Uitslag:

Le mans start Limbo

Ballonnen

Totaal
1. Raymon Fraters
2. Robbin Muller
3. Johan Burgmeijer
4. Harm Jansen
5. Jesse v.d. Panne
5. Robin Janssen
7. Cor de Rijke
8. Bart Geldof
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11 sec. = 7p
10 sec. = 8p.
12 sec. = 5p
32 sec. = 2p
15 sec. = 4p
21 sec. = 3p
35 sec. = 1p
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Fedde alsnog in de kampkrant
Tussen de vliegbedrijven door
heeft een ploeg van Radio en TVGelderland opnamen gemaakt.
Krant, Radio TV, ze zijn er allemaal geweest de afgelopen week
en niet maar eventjes. We hebben
er allemaal wel meer of minder
mee te maken gehad.
Goed toch op de modelvliegsport
weer eens in positieve zin onder
de aandacht van een breed publiek te krijgen.
Het koste even voorbereiding
maar er was loon naar werk.

Maar ook het onderdeel ballonnen sttuk vliegen was moeilijker
dan gedacht. Slechts 3 vliegers
wisten 1 van de 3 geplaatste bal-
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