Kampkrant 3
Stichting Nationaal Modelvliegkamp
Dinsdag 10 augustus 2010

LIMBOVLIEGEN
Vanwege de minder goede weersverwachtingen, verplaatst van de
middag naar de ochtend, had met
9 piloten een heel acceptabel deelnemersveld. Spanning en veel
vliegplezier was er voor de deelnemers en sensatie en show voor
de talrijke toeschouwers op deze
traditionele bezoekers(dins)dag.

De wedstrijd werd gevlogen over
2 ronden. In de eerste ronde moest
er binnen een werktijd van 3 minuten zo vaak mogelijk onder een
op 1.50 m hoogte gespannen lint
door gevlogen worden. In de 2e
ronde werd de lat niet hoger doch
juist lager gelegd en werd het lint
op 1 meter hoogte gespannen, terwijl de vliegtijd werd terug gebracht tot 2 minuten.

Uitslag Limbovliegen
Deelnemer

Ronde 1

Ronde 2

Totaal

1. Robin Janssen
2. Yannic v. Moerkerk
3. Nando te Riele
4. Joey Lemmens
5. Niek Wierda
6. Jeffrey Wiecherink
7. Rick Waanders
8. Fedde Cadée
9. Carlo v.d. Meer

35 punten
34 punten
28 punten
18 punten
12 punten
21 punten
17 punten
10 punten
9 punten

20 x 2 = 40 punten
16 x 2 = 32 punten
9 x 2 = 18 punten
13 x 2 = 26 punten
11 x 2 = 22 punten
4 x 2 = 8 punten
5 x 2 = 10 punten
6 x 2 = 12 punten
4 x 2 = 8 punten

75 punten
66 punten
46 punten
44 punten
34 punten
29 punten
27 punten
22 punten
17 punten

Tussen de bedrijven door was er
volop vliegbedrijf en kon dit programmaonderdeel rond lunchtijd
succesvol worden afgerond. De
vraag is nu wel hoe lang de weergoden ons nog gunstig gezind blijven. Voorlopig heeft de worst
voor Clara z’n doel niet gemist .
(als je wilt weten wat dit laatste te
betekenen heeft vraag je maar aan
John, die legt het graag aan je uit!

Ondertussen bij
kapsalon Dini...

Is het een volle maan? Nee, het is
Raymon!

Bezoekersdag met
bobo’s en bewonderaars
Dinsdag en dus bezoekersdag, je kon het al lezen in
deze krant. Het is altijd weer een mooie gelegenheid
ons als modelvliegers te presenteren aan een groter
publiek. Naar mate de jaren verstrijken wordt de
dinsdag echter ook gebruikt als een soort van reünie.
Oud kampdeelnemers komen toch nog even langs
om de smaak te proeven van het kamp en staan dan
toch enigszins twijfelachtig te kijken of ze toch niet
beter weer de hele week aanwezig hadden kunnen
zijn. Volgend jaar weer een kans, jongens!
Daarnaast mochten we natuurlijk ook weer wat bobo’s ontvangen. Namens het Algemeen Secretariaat
van de KNVvL kwam Marijke van der Geem een
dagje langs om te kijken wat modelvliegen nou precies betekent. Marijke is sinds 1 april 2010 in dienst
van de KNVvL en houdt zich daar onder meer bezig
met het uitgeven van brevetten van een aantal afdelingen, maar vooral met PR en Communicatie. Zo
verzorgt zij mede de site www.knvvl.nl en het blad
Air Sports Mail. Verbaas je er dus niet over wanneer
je in de volgende uitgave van ASM iets terug vindt
over het Modelvliegkamp. Natuurlijk konden we het
niet laten om Marijke zelf ook eens het gevoel van
het modelvliegen te geven en onder de deskundige
instructie van Nando kreeg Marijke met de Easy Star
haar eerste les modelvliegen. Na even een eerste onwennige poging bleek dat Marijke al snel de smaak
te pakken had en blijk gaf van een talent voor modelvliegen.

Te koop

Nando en Marijke kijken geconcentreerd naar de Easystar

‘s Avonds kwam de voorzitter van de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL, Arthur Werner, op bezoek. Tijdens de avondmaaltijd reikte Arthur de
bekers (dit jaar gesponsored door de KNVvL) uit
van de Limbowedstrijd.

Ook te koop

De enige echte, bewezen scheurbak, de zgn.
ARMC zagi, hebben de boys uit het midden des
lands bij zich in het beperkte aantal van 10
stuks. Wie het eerst komt heeft er een. De prijs?
Uiterst schappelijk, bijna voor niks, hooguit
€ 15,00. Met handtekening van de snijders en
vlieggarantie tot de deur. Alles uiteraard met
goedkeuring van Johnny boy en zijn compaan.
Even aankloppen bij Alex en /of Rob. Die weten
de weg in de vh. KNVvL kar van Eric. Zegt het
voort zegt het voort!
Nodig: 2 servo’tjes, wat koolstofstaven, beetje
Depron shockflyer, standaard afmetingen, goed voor Ex- bruislijm, regelaar, speed 400 of iets dergelijks,
hand vol Günther propjes en de persoonlijke
treme 3D. Ook in mini 56 cm versie te koop.
Kosten € 10,00 (kleine versie € 8,50). Verdere inlichtingen hulp van Nando is inbegrepen. Dit laatste maakt
het aanbod uiteraard onweerstaanbaar.
bij Yannic van Moerkerk

