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Druk bezochte bezoekersdag
De publikaties in de regionale
pers, de aandacht op radio en TV
en de mond op mond reklame van
onze eigen deelnemers en de
leden van de ERMVC, hebben er
waarschijnlijk toe bijgedragen dat
ons kamp zich op de traditionele
bezoekersdag in een redelijke belangstelling mocht verheugen.
Vele vragen van het publiek werden beantwoord, waardoor aan het
vliegbedrijf en en de line-up van
de modellen in de ready box een
extra dimensie werd toegevoegd.

We hadden weer eens een prima
kans om de modelvliegsport in
positieve zin te belichten en we
hebben daar dan ook een goed gebruik van gemaakt.
Ook het ”treffen” met de leden
van de ERMVC later op de dag
was een schot in de roos.
Onder het genot van een hapje en
drankje werden over en weer amicale gesprekken gevoerd en werden de activiteiten in de grote tent
met veel interesse gevolgd.

Bestuur en leden van de ERMVC
staken niet onder stoelen of banken dat ze de discipline zoals die
deze week door de kampdeelnemers aan de dag wordt gelegd in
het bijzonder is opgevallen. Iets
dat de sfeer zeker ten goede komt.
Voor de rest van de week verwachten we dan ook niet anders
dan dat we op dezelfde voet verder gaan. Conclusie: het kamp is
al voor de helft geslaagd. Nu de
andere helft nog.

AERO MUSICAL FREE STYLE
Voor vrijdag staat de AM Freestyle op het programma. Het is bekend dat er al een aantal kampers aan deze
wedstrijd zullen deelnemen. Maar ook hier geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Wil je het vliegen op
muziek ook eens proberen dan kan dat. Ron Smetsers en Peter v.d. Riet zijn al aardig doorgewinterd in deze
vorm van modelvliegen en willen graag behulpzaam zijn bij het samenstellen van de muziek. Computer en
een hoop geschikte muziek is voorhanden. Samenstellen van e.e.a. is slechts een kwestie van een beetje tijd.

Bericht van juffrouw Jannie

Bericht van juffrouw Janny

Beste mensen,

Beste mensen

De kampleiding, die aardige heren Gardeneers en
Beks, vroegen mij iets uit ons interessante werk te
vertellen. We hebben tot op heden met veel plezier
de toiletten en douches schoon gemaakt en dat was
een genoegen, zó schoon als de jongeheren het hebben gehouden. Werkelijk, keurig gericht en geen
problemen. En als er al eens iets is, geen probleem,
geef het even door en het is onze beroepseer om dat
snel en discreet te verhelpen. We wijzen er overigens
op dat we desgewenst bij de kampleiding nieuwe
luchten kunnen aanvragen, dus als u voorkeur heeft
voor het een of ander, kom gerust even langs. Nog
veel plezierige momentjes in onze directe werksfeer
toegewenst!

Denk nou niet dat ik het zo leuk vind om alsmaar
jullie zooi in die toiletten en douches op te ruimen.
Het is dat de kampleiding ons telkens omkoopt met
vrij veel bier, maar anders zou ik dit werk geen minuut langer doen. Dat doet iedereen zelf maar in het
vervolg. Ik begrijp Jannie dan ook absoluut niet,
want die doet dan wel net alsof ze het zo leuk vindt,
maar door de dag heen moet ik dat gekanker van
haar aanhoren, over vreemde haren in het putje, lege
wc rolletjes die telkens achterblijven en dat de wasbakken nou nooit eens écht vuil zijn. Om over gekke
prutjes maar niet te spreken. Werkelijk, dit werk hou
je een week vol, maar dan is het ook voor goed uit
en af. En als d’r nou nog maar es een beetje waardering bij was, nou mooi niet, kankeren als je het net
hebt schoon gemaakt dat het zo fris ruikt, maar dan
weer net niet de lucht die ze thuis hebben, altijd wat
op te merken en maar mekkeren. Nee, het is dat je
gezegd hebt dat je wel een beetje wilt helpen, en dan
hebben ze dit voor je bedacht. De zomperts. Dat
noemt zich kampleiding. Nou, van zoiets als arbeidsvoorwaarden hebben ze nog nooit gehoord. Laat
staan dat ze iets begrijpen van ons werk en wat daar
bij komt kijken.
Janny

De hartelijke groeten van Jannie

ZOMERAVOND ZWEEFCOMPETITIE 2e wedstrijddag
Gisteravond werd de 2e ronde van de zomeravond
zweef competitie afgewerkt. Er was helaas beduidend minder animo dan 2 dagen geleden, hetgeen
waarschijnlijk te wijten was aan het gegeven dat de
hoge score van de 1e plaats (tot nu toe) al bijna niet
meer geevenaard kan worden.
Uitslag:
1. Harm Jansen
2. Ludy Bastings
3. Otto Post
4. Henk Wijnans

300
292
222
123

Werpmodellenwedstrijd
Vrijdag staat ook de traditionele werpmodellenwedstrijd op het programma. Een Chuck is in een verloren regenachtig uurtje snel gebouwd! Heb je een 1:1
tekening nodig ? wij hebben ze ter beschikking.
Vraag er even naar.

Uitslag na 2 wedstrijddagen
1. Harm Jansen
2. Otto Post
3. Ludy Bastings
4. Rob Waanders
5. Peter-Jan Scheer
6. Nando te Riele
7. Marco Breuer
8. Wouter Maks
9. Joe Zender
10.Henk Wijnans

298 + 300 = 598 : 2 = 299
260 + 222 = 482 : 2 = 241
0 + 292 = 292 : 2 = 146
287 +
0 = 287 : 2 = 144
253 +
0 = 253 : 2 = 127
220 +
0 = 220 : 2 = 110
191 +
0 = 191 : 2 = 96
188 +
0 = 188 : 2 = 94
176 +
0 = 176 : 2 = 88
0 + 123 = 123 : 2 = 62

