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Het zit er weer op!
Het modelvliegkamp 2009 zit er weer op. 40 deelnemers hebben zich een week lang kunnen uitleven in hun
hobby. Mede dankzij de fantastische locatie en de gastvrijheid van de Eibergse Radio Model Vlieg Club is
het kamp een onvergetelijk evenement geworden. De organisatie bedankt alle deelnemers voor hun bijdrage
en gezelligheid op het kamp en: Graag tot volgend jaar in...?

Recordvliegen: spectaculair en spannend
Op donderdagmiddag kon tussen 14.00 uur en 19.00
uur weer gevlogen worden om het Nationaal Duurrecord Recreatief Modelvliegen, dat in 2008 voor het
eerst door Richard Gerrits met zijn E-Zwever ”Philip” werd gevestigd op 1 uur, 42 minuten en 48 seconden.
Nagenoeg alles was geoorloofd: een vrije modelkeuze, binnen de ”werktijd” naar believen herstarten,
staand, zittend of liggend vliegen. Kortom een relaxte vliegmiddag met prachtig weer, heel veel
goede thermiek en een record aantal (16) deelnemers.
Joris Crèvecoeur (1 herstart, na een spectaculaire
mid-air collision met Richard Gerrits) hield het langste stand maar kon het record van Richard Gerrit uit

2008 niet breken. Spannend was de 2e poging van
Otto Post die tot de laatste seconde van de werktijd
bleef doorvliegen. Hij redde het net niet om Joris te
verslaan omdat de klok onverbiddelijk was en het
einde van de werktijd ook tevens de stopwatch deed
stil staan: hij kwam slechts luttele seconden te kort
voor het dagrecord. Zie de uitslagen op de volgende
pagina

Uitslag recordvliegen
01. Joris Crèvecoeur
02. Otto Post
03. Paul Ravensbergen
04. Maarten Koudijs
05. Evert van Waegeningh
06. Fedde Cadee
07. Rob Crèvecoeur
08. Bart Kroese
09. Joe Zender
10. Ludy Basting
11. Wouter Maks
12. Richard Gerrits
13. Laurens Thomas
14. Ron Smetsers
15. Marco Breuer
16. Lars Zender

1 uur, 22 minuten, 10 seconden
1 uur, 21 minuten, 55 seconden
1 uur, 16 minuten, 30 seconden
1 uur, 10 minuten, 40 seconden
58 minuten, 13 seconden
56 minuten, 18 seconden
53 minuten, 30 seconden
51 minuten, 10 seconden
43 minuten, 47 seconden
43 minuten, 01 seconden
36 minuten, 13 seconden
31 minuten, 56 seconden
27 minuten, 20 seconden
27 minuten, 02 seconden
24 minuten, 03 seconden
20 minuten, 28 seconden

Zomeravond zweefcompetitie
Donderdag het eten stond de 3e wedstrijd in de Zomeravond Zweef-Competitie nog op het programma
maar na de uitputtingslag van het recordvliegen in de
middaguren was er kennelijk geen animo meer om
nog weer eens opnieuw in competitie te gaan.
De uitslag van de Zomeravond Zweef-competitie
veranderde hierdoor dus niet meer en is gelijk aan de
uitslag zoals in editie no. 4 van deze onvolprezen
krant vermeld werd.
De bekerwinnaars:
1. Harm Jansen met een gemiddelde van 299 punten
(van de maximaal 300 te behalen punten)
2. Otto Post met een gemiddelde van 241 punten
3. Ludy Bastings met een gemiddelde van 146 punten

Aero Musical Freestyle wedstrijd
Het nieuwe programma onderdeel de AM Freestyle
wedstrijd was voor de eerste keer dat dit werd gehouden best wel succesvol. Voorafgaand aan het
kamp hebben de deelnemers muziek verzameld ter
ondersteuning van hun “vliegkuur” in Freestyle.
Voor de toeschouwers mooi om te zien en als kijkspel zeer de moeite waard.
Voorafgaand aan de wedstrijd had John van Gastel,
een van de bekende AM-specialisten die Nederland
kent een workshop en demo gegeven. Hij werd hierbij geassisteerd door zijn vaste vliegmaatje Henry de
Jong die ons ook nog eens liet likkebaarden van een

demo kunstvliegen op nivo.
John en Henry vormden samen met de 4 deelnemers
de wedstrijdjury, waarbij de punten van de specialisten dubbel telden en de deelnemes hun eigen wedstrijdvlucht natuurlijk niet jureerden. Volgend jaar
blijft deze wedstrijd op de slotdag van het kamp
zeker weer een programmapunt.
De uitslag:
1.
Peter v.d. Riet
2.
Nando te Riele
3.
Ron Smetsers
4.
Yannick van Moerkerk

Werpmodellenwedstrijd
Traditiegetrouw werd aan het eind van de vrijdagmiddag de werpmodellenwedstrijd gehouden.
De tekening met de Ghuck (bijgewerkte versie) van
Richard Gerrits diende weer velen tot voorbeeld bij
de bouw van een Chuck en er werd weer aardig gesmeten. Opnieuw was het Richard Gerrits die dit met
zijn jarenlange ervaring het beste deed.
De uitslag (het totaal aantal gevlogen seconden over
7 ronden):
01. Richard Gerrits
120 sec.
02. Robin Janssen
115
03. Laurens Thomas
104
04. Otto Post
98
05. Mike de Jager
97
06. Wouter Mak
89
06. Alex Janssen
89
07. Nico Dammers
76
08. Lukas Zender
75
09. Marco Breuer
72
10. Joe Zender
51
11. Lars Zender
43
12. Johan Burgmeijer
27
13. Jeron v. Summeren
22
13. Harry Zwetsloot
22
14. Evert van Waegeningh
21

Kampioenschap buikglijden afsluiter Modelvliegkamp
Aan alles komt een eind, zo ook
aan het zevende Nationaal Modelvliegkamp. Organisatie en deelnemers kijken terug op een zeer
geslaagd modelvliegkamp. Zoals
gebruikelijk werd op de laatste
avond een feestelijke afsluitende
barbecue georganiseerd. Omdat de
frequentiepaal was opgeruimd en
er niet meer gevlogen mocht worden werd er nog een laatste wedstrijdje gehouden. Ditmaal wat
lager bij de grond dan gebruikelijk: zo ver mogelijk buikglijden
over een stuk zeil. Hoewel er geen
echte winnaar was aan te wijzen
leverde het buikglijden toch de
nodige hilarische momenten op.
Zaterdagochtend was er nog een
laatste ontbijt en toen was het opruimen geblazen. Tegen het middaguur was het veld weer voor de
ERMVC.

