KAMPKRANT 6
Een natte dag

De dag kenmerkte zich door
nattigheid. Reeds in de ochtend zagen we John met vochtige ogen het weer bestuderen,
maar niet duidelijk is geworden
of dat nog de uitwerking was
van de ruimschoots genoten
vochtigheid de avond daarvoor. Het kan ook zijn dat het
zijn grote gevoeligheid is die
zich uit in opwellend tranengeweld bij hevige emotie.
Ook de Juffrouw Jannies
meenden weer veel water te
moeten verspreiden, dit echter
om de sporen van weer ander
water te verwijderen. En zo
was het een echte ouderwetse
natte dag.

lijke evenementen bij de gasten van Spelderholt een veel
grotere impact hebben dan
waar we zelf wel eens bij stilstaan. Dank aan de vliegers!
Nattigheid dus, ook bij Paul
probeerde uw verslaggever informatie te verkrijgen over nattigheid. Dankzij het geharde
gemoed van onze opperbaas
kon slechts worden achterhaald dat de omzet van de
vloeibare stoffen in flessen redelijk is, echter nog met een
factor 5 dient te worden verhoogd, wil zijn nieuwe auto
kunnen worden afbetaald.
Kortom, mensen, actie in deze.
Consumeert, als het al niet in

Ondanks goede voorbereiding
en het bezorgen van andermaal veel worst aan Clara,
dreigde ook het berenvliegen
in de acties van Pluvius te verdrinken. Gelukkig zijn er toch
brevetjes uitgereikt, mede
dank zij de enthousiaste en bereidwillige vliegers die de opkomende buien weerstonden.
Bij alle gekheid en leut is het
goed te bedenken dat derge-

opdracht van de regering is,
dan wel in opdracht van de
kampstaf. Kijk maar eens naar
zijn lak en de tranen (nattigheid) schieten je andermaal in
de ogen. Dat kan zo niet langer, daar dient minstens een
fonds voor te worden opgericht. Ik zal dat graag beheren.
Heeft u trouwens Knorretje nog
zien vliegen op Rob’s zagi?
Van te voren was met Knorre-

tje, een onverschrokken held
overigens, de grens van wat hij
aankon besproken. ‘Och’ zei
die, ‘ik hou het al vrij lang met

Paul uit, ík kan inmiddels wel
wat hebben! En zo koos hij het
luchtruim, waarbij dankzij Robin’s werpkunst de vlucht niet
al meteen in het stof eindigde.
Duizelingwekkende low passes, hoog in de lucht een enkele rol, veel vaart en
wapperende oren. Een landing
in het stof zoals het hoort, beëindigde ook deze dappere brevetvlucht. Daarna regen en
dus veel bouwen en vooral onderlinge gezelligheid, koeken,
cola, zooi. Veel zooi dus. Erg
veel zooi dus!
Geheel volgens de wetten van
Bolzman wordt er getracht een
zo homogeen mogelijke verdeling van stoffen te bereiken. En
als je wil weten wat er in die
wet staat vraag je het even
aan Harry. Gaat zo voort!

Terwijl iedereen dacht dat na
de regen en het nu copieuze
maal wat droger tijden zouden
aanbreken was dat allerminst
het geval. Vooral Martijn kan
uit eigen ervaring melden dat
het uitdagen van modelvliegers
niet zonder gevaar is. Er is zel-

den zoveel echt en virtueel
water verplaatst. Bijna alle, wat
genoemd wordt ‘groentjes’, zijn
aan de beurt geweest. En wie
dacht, ik laat me even niet
zien, och, komend jaar is er
weer een mogelijkheid. Verder
op naar de barbecue, de rituele afsluiting met de jaarlijkse
dansuitvoering door John en
de gebruikelijke wartaal van
Alex als gastgever van deze
week. Tot volgend jaar, komt
allen, roept het rond.

