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Voorzitter CIV van de KNVvL behaalt RB-Zweef brevet
Maandagmiddag werd het kamp
vereerd met een bezoek van de
kersverse voorzitter van de afdeling modelvliegsport van de
KNVvL, Arthur Werner, en de
nieuwe voorzitter Commissie Instructie en Veiligheid, Richard
Branderhorst. De heren kwamen
kijken wat het kamp nu werkelijk
inhoudt en waren beiden onder de
indruk van de relaxte sfeer op het
kamp en Arthur Werner gaf aan
dat als hij geen verplichtingen op
het werk had gehad, hij de rest
van de week zou zijn gebleven.
Richard Branderhorst nam zijn
kans om zijn RB-Zweef brevet te
halen waar. Tijdens de avondmaaltijd konden we Richard zijn
brevet met bijbehorende wing
overhandigen.

Modelvliegkamp volop in de aandacht
Zoals afgesproken en verwacht,
was de TV-ploeg van Omroep
Gelderland al vroeg op het veld.
Ze weten dat de deelnemers aan
de modelvliegkampen altijd spectaculaire beelden op het TVscherm weten te toveren. En
inderdaad, de vliegers die voor de
camera verschenen hebben het
beste van hun kunnen gegeven.
TV-Gelderland zendt de beelden
als nieuws-item uit in hun pro-

gramma vanavond om 18.00 uur,
waarna ieder uur een herhaling
wordt uitgezonden tot morgenavond 18.00 uur.
Ook Graafschap TV had een camerateam naar het kamp gezonden. Deze omroep zal vanavond
de beelden uitzenden om 20.00
uur.
Geïnteresseerden die de uitzending willen bekijken zijn welkom
in de kantine van de ERMVC.

BREVETTEN
Opnieuw zijn er een paar geslaagden voor het Veiligheids Brevet te
melden:
Gisteravond vloog op de valreep
Edwin Janssen zijn Helibrevet en
vandaag waren het Joris Crèvecoeur en Fedde Cadée die hun
Motorbrevet behaalden. Marco
Breuer slaagde vanmiddag voor
het Helibrevet. Tenslotte haalde
Laurens Thomas zijn brevet in de
klasse RB Zweef.

JUFFROUWEN
JANNIE & JANNY
Een van de Juffrouwen Jannie &
Janny in vol ornaat aan het werk.
Welke van de twee er op de foto
is afgebeeld is bekend bij en de
redactie. Namens ons allen erg
bedankt voor de inzet en de properheid, die in deze tijd van de
heersende Mexicaanse griep geen
luxe is.

Uitslag Limbowedstrijd
Aantal deelnemers: 9
1. Peter van de Riet
2. Robin Janssen
3. Richard Gerrits (met een heli!)

En weer 50 liter peut er doorheen...
Het was even wennen, de eerste
nacht, maar inmiddels hoor je hem
al niet meer: het aggregaat dieop
het parkeerterrein staat en zorgt
voor de stroomvoorziening in de
grote tent en de slinger van ongeveer 100 meter aan laders.
Omdat de stroomtoevoer van het
clubgebouw waarschijnlijk niet
voldoende zou zijn is een 15 kVa
aggregaat geplaatst. Helaas draait
het ding niet niet op water en
raakt zelfs een 175 liter dieseltank
snel leeg.
Inmiddels hebben Willy en Henk
al twee keer de tank bijgevuld met
telkens ongeveer 50 liter.
Kost een paar duiten, maar dan
heb je ‘s ochtends wel hete koffie
en ‘s avonds een koud pilsje. Met
dan aan Henk en Willy natuurlijk

