KAMPKRANT 3
Spannend……………..
………was het wel, de limbowedstrijd van dit kamp. Nog niet
eerder vertoond, dat 2 deelnemers na ronde 1 plus 2 op gelijke
hoogte stonden. Om de winnaar te bepalen werd door de wedstrijdleiding besloten tot het vliegen van een fly off, ook al een
unicum. De 2 finalisten: Ron en Peter kregen ieder 2 minuten tijd
om zo vaak mogelijk tussen 2 linten door te vliegen………tjeetje
wat zijn dat een hoop 2222222en zeg…..
Ron kwam als eerste uit de strijd……..Dolgelukkig dat hij voor
het eerst een limbowedstrijd van Peter had kunnen winnen. Gefeliciteerd Ron

Modellendating
Vroeger ging het via kleine advertenties in de krant, tegenwoordig via het internet. Maar
een echte modelvlieger laat
zijn creativiteit de vrije loop.
Mocht Peter-Jan zijn kist dus
kwijt raken, dan kan dat best
eens zo zijn dat het niet aan
zijn stuurkunsten heeft gelegen.

Bezoekers
Op het veld kregen we vanavond bezoek van de KLPD
(Korps Landelijke Politie Diensten) afd. Luchtvaart, Zo heel
vaak komt het niet voor dat
men vanuit die hoek interesse
toont voor de modelvliegsport
en dus is het een hele “eer” dat
ons kamp werd uitgezocht om
de parate kennis van het modelvliegen te updaten.
Ook de boswachter, die er kennelijk de lucht van had gekregen dat er een aantal van zijn
collega’s op het veld zouden
zijn, toonde belangstelling en
kwam de vergunning controleren omdat bij van mening was
dat er maar tot 18.00 uur gevlogen zou mogen worden.
Zelf hadden we geen vergunning op het veld aanwezig
maar de KLPD-ers boden meteen een kopie van de vergunning ter inzage aan die ze in
hun dienstauto hadden liggen.
Ze konden bovendien bevestigen dat wij toestemming hebben om te vliegen tot sun-set.
Inzage was verder niet meer
nodig en meneer de boswachter kon niet anders dan onverrichter zake vertrekken.
Conclusie: “de politie is inderdaad je beste vriend” ……….of
niet dan ?

Uitslag Limbowedstrijd
Deelnemer:

Ronde 1 – 3 min.

1. Ron Smetsers
2. Peter v.d. Riet
3. Nando te Riele
4. Yannic v. Moerkerk
5 Johan Burgmeijer
6. Robin Janssen

36
35
27
8
0
0

Ronde 2 – 2 min.

Fly Off – 2 min.

19
20
19
7
3
2

11
10

