KAMPKRANT 2
Brevetten

Behalve natuurlijk dat het merendeel van de deelnemers
hun brevetten RB-Motor of RBZweef al lang hebben, zijn er in
dit kamp opmerkelijk veel gegadigden om brevetexamen
helikopters te doen. Het helikoptervliegen is momenteel
een ware house aan het worden, niet in het minst bevorderd door de veel
gemakkelijker dan voorheen
bereikbare nieuwe technieken
die op de markt zijn gekomen.
De fabrikanten zijn aardig op
de behoefte ingesprongen, dat
is wel zeker.
Zeker is ook dat hierdoor een
derde van de kampdeelnemers
in het recente verleden een
heli heeft aangeschaft en aangezien het lang niet altijd mogelijk is om in de eigen club
een brevetexamen in deze categorie te doen wordt de hier
gelegenheid gretig te baat genomen om straks gebrevetteerd weer naar huis te gaan.
Op de aankomstdag waren al
2 geslaagden te melden en de
dag erna nog eens 2. Kortom,
na het kamp zal Nederland –
voorlopig althans – weer 4 gebrevetteerde heli-piloten rijker
zijn:
Wij feliciteren: Nando te Riele,
Robin Janssen, Jeroen v.d.
Heuvel en Ludy Bastings.

Uitslag RB-Zweef Wedstrijd
Deelnemer
1. Ludy Bastings
2. Harm Jansen
3. Yannic v. Moerkerk
4. Bart Kroese
5. Fedde Cadee
6. Marco Breuer
7. Richard Vellekoop
8. Edwin Janssen
9. Ron Smetsers
10. Johan Burgmeijer
11. Peter v.d. Riet
12. Jeroen v.d. Heuvel
13. Mike de Jager
14. Sam Speltdoorn

1e Ronde
288
188
200
147
237
231
50
91
175
76
106
86
80
69

2e Ronde
271
287
168
143

170
99
91

Totaal
559
475
368
290
237
231
220
190
175
167
106
86
80
69

Dinsdag Demodag
Zoals iedere dinsdag tijdens
het modelvliegkamp zal dinsdagavond vanaf 19.00 uur een
grote demo worden gehouden.
Hierbij zullen de kampdeelnemers aan het grote publiek
laten zien wat we allemaal
kunnen met modelvliegtuigen.
De democommissie onder leiding van Alex Janssen heeft
een gevarieerd programma opgesteld. Hopelijk zonder de
containers op het veld dan.

