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Laatste 3 deelnemers nu ook airborne

Met een drietal vluchten vandaag
is het eindelijk zo ver dat alle
kampdeelnemers de stuurknuppel
ter hand hebben genomen en voor
dit kamp hun luchtdoop hebben
gehad. Harry’s zwever ging even-

Uitslag Combatwedstrijd
01. Nando te Riele
02. Robin Janssen
03. Harm Jansen
04. Joris Crèvecoeur
05. Patrick Krooshof
06. Lars Zender
06. Jeffrey Wiecherink
07. Carlo van der Meer
07. Leon Leemkuil
07. Rob Crèvecoeur

22 pt
21 pt
15 pt
12 pt
4 pt
1 pt
1 pt
0 pt
0 pt
0 pt

als vorig jaar op de huckepack
van Rob Waanders. John ging met
zijn zwevertje omhoog en vloog
wat later op de dag ook nog een
keer met de FPV van Harm. Dat
leverde een futuristisch plaatje op

van John als alien. Tenslotte vloog
Paul ook nog twee keer onder
scherp toezicht van Johan met zijn
Easy Star. Alle drie wisten het er
zonder vliegtuigscheurenvanaf te
brengen.

Brevetten
Nadat eerder deze week Kiem Oei
en Carlo van der Meer hun helibrevetten hadden gehaald is er
vandaag weer brevettennieuws.
Onze twee jongste deelnemers, de
neefjes Zender hebben vandaag
alletwee hun brevet gehaald. Lars
behaalde zijn Motor A brevet, terwijl Lukas zijn Zweef A brevet
haalde onder het toeziend oog van
een trotse vader/oom.
Mannen, van harte gefeliciteerd
met jullie brevet en nog veel veilige vluchten toegewenst!

Intussen bij
kapsalon Dini...

Foto’s gezocht

Raad de Plaat nummer 2. Wie moet er nodig
naar Kapsalon Dini om het haar voor zijn ogen
weg te laten knippen?

Hij is weer terug!

Nadat Maarten maandagavond al meteen tijdens
zijn eerste vlucht zijn Spektrum in het mais
vloog zijn er heel wat pogingen ondernomen
zijn toestel terug te vinden. Zelfs de Trike van
Rob Waanders werd ingezet. De aanhouder wint
en vanochtend vond Maarten zijn toestel weer
terug. Zou hij inmiddels soms geknipt zijn?

Aan het begin van het kamp hebben we al een oproep gedaan om de foto’s die je tijdens het kamp hebt gemaakt
op een stickje, kaart of camera aan te leveren aan de
kampstaf. Alle foto’s zullen worden geplaatst op de site
van het kamp, www.modelvliegkamp.nl

