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Het vliegbedrijf loopt gesmeerd
De meesten waren vanochtend
vroeg uit de veren en nadat het
ontbijt genuttigd was en het
lunchpakket gemaakt, was het
kleine beetje mist opgetrokken en
zorgde de zon voor gunstige
vliegomstandigheden met veel
thermiek en een prettige sfeer op
het terrein.
Relaxed van uit een luie stoel en
een lekker muziekje zagen we
onder andere Paul Ravensbergen
met zijn Hai een lange (thermiek)vlucht maken. Een training
voor het RECORDVLIEGEN,
later in de week misschien ??
Ook waren er vanwege de gunstige en nagenoeg windstille
weersomstandigheden een aantal
heli’s van stal gehaald………. wat
zijn het er weer erg veel in dit
kamp!

Lesvliegen

Het Weer
De verwachting voor dinsdag:
Neerslag: 25%
Wind: W/NW 3
Temperatuur 22 C
Neerslag < 1 mm

Soms zijn dingen niet wat ze lijken te zijn, zo ook de situatie op
de foto die hier rechts staat afgebeeld. Ludy en Willy hebben deze
positie gekozen bij gebrek aan leraar-leerling systeem.Het is dus
duidelijk dat lesvliegen nog steeds
tot de mogelijkheid van het kamp
behoort. En met succes, zo blijkt,
want elders in deze uitgave kun je
lezen dat het aantal gebrevetteerde
deelnemers ten opzichte van het
begin van het kamp met zesis toegenomen. Met uiteraard de vriendelijke dank aan onze behulpzame
kampinstructeurs.

Even zonder juffrouwen JANNIE EN JANNY
Het is misschien nog niemand opgevallen en het is
dus maar dat je het weet:
De Juffrouwen JANNIE en JANNY zijn een dagje
afwezig in verband met externe werkzaamheden.
Beiden verlieten vanochtend het kamp, echter niet

eerder dan nadat onze toilet en badruimten een grondige reinigingsbeurt hadden ondergaan. Ze hebben
ons dus schoon achter gelaten maar het is dus voor
de rest van dag even behelpen. Dat zal ons best gaan
lukken, toch ?

Brevetten

Proefballonnetje...

Gisteren en vanmorgen zijn er opnieuw weer een
aantal brevetten gevlogen.
Waar altijd zo over ”gediscussieerd” wordt of een
brevet nou wel zo moet bleek voor de gebrevetteerden een makkie te zijn. Allen, zonder uitzondering,
kwamen glansrijk door het brevetexamen heen en
behaalden het ”papiertje” met meer dan een voldoende.
We feliciteren:
Peter-Jan Scheer,
Fabian van Zwol en
Otto Post met het behalen van het Zweef Brevet en
Jeron van Summeren,
Ron Smetsers en
Peter v.d. Riet met het behalen van het Motor Brevet.

ZOMERAVOND ZWEEF COMPETITIE
Gisteravond werd de eerste wedstrijd van de zomeravond zweef competitie gevlogen
9 deelnemers melden zich voor deelname. De taak
was : tot aanvang van de BBQ zoveel vluchten
maken als je zelf wil, met een maximale vliegtijd
van 200 sec. gevolgd door een doellanding. De opgetelde resultaten, gedeeld door het aantal gemaakte
vluchten maakten het dagresultaat.
Aan het eind van de 1e vliegdag zag de tussenstand
van deze competitie er als volgt uit:

1. Harm Jansen
298 punten
2. Rob Waanders
287
3. Otto Post
260
4. Peter-Jan Scheer
253
5. Bart Kroese
233
6. Nando te Riele
220
7. Marco Breuer
191
8. Wouter Maks
188
9. Joe Zender
176
Dinsdagavond de volgende wedstrijddag

