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Het is weer geen weer
Kl………… met een grote K en
verder:
Vandaag en morgen: Koel en
Buiig weer
Het is bewolkt en van tijd tot tijd
valt er buiige regen, met vooral in
de kustgebieden lokaal onweer.
De neerslag gaat in de ochtend en
middag over in meer losse buien
en de kans op onweer neemt dan
ook landinwaarts toe. Ook is dan
hagel mogelijk. Met name in de
ochtend kan plaatselijk veel neerslag vallen. Later vanochtend en
vanmiddag komen er van het
westen uit wat langere droge perioden voor met enkele opklarin-

Vooruitzichten
Wisselend bewolkt en iedere dag
kans op neerslag. Middagtemperaturenn die in het weekeinde oplopen tot boven de 20 graden. Over
het algemeen een matige tot vrij
krachtige zuidwestelijke wind.

gen. Tegen de avond neemt van
het Noordwesten uit de buiigheid
opnieuw toe. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 graden in
het Waddengebied en plaatselijk
19 graden in het zuiden. De wind
is zuid tot zuid west en draait naar
west en neemt toe naar matig tot
vrij krachtig, 4 of 5, aan de kust
krachtig, 6, in de middag en
avond in het noordelijke kustgebied hard, 7 Bft.
Komende nacht is het half tot
zwaar bewolkt met enkele buien.
Verder landinwaarts komen ook
langduriger opklaringen voor en

Meer specifiek voor Limbricht:
Vandaag: 15 graden, Verspreide
bewolking, Wind ZW 32 km/h, 5
Bft. Luchtvochtigheid 72%
Morgen: niet veel anders dan vandaag.
”Hot target” voor vanochtend: Bezoekje aan W&W in Waldfeucht
Dld., 20 km van hier.

de minimumtemperatuur ligt rond
13 graden. De wind is meest
matig, westelijk, aan de kust is de
wind krachtig, in het Waddengebied eerst nog hard uit het noordwesten.
Morgen overdag wisselen opklaringen en buien elkaar af . Wel
neemt de buienactiviteit in de loop
van de middag van het westen uit
af en laat de zon zich wat vaker
zien. De middagtemperatuur ligt
rond de 17 graden. De wind is
noordwestelijk, matig tot vrij
krachtig en aan de kust krachtig.
(bron: KNMI).

Voor vanmiddag 16.00 uur staat
het Limbo vliegen op het programma. We zullen zien of dit
programma onderdeel gewoon
doorgang kan vinden of vanwege
de minder goede weersomstandigheden moet worden geschrapt.

Pluvius was de LIMBO-VLIEGERS welgevallig !
Na een dag van prachtige en heel slechte weersmomenten met soms een windkracht van 5 Bft en een aantal
hoosbuien was het om 16.00 uur droog, de wind ietsje afgenomen en Pluvius waarschijnlijk bezig met z’n
slaapuurtje. En zo kon het gebeuren dat we het programma konden volgen en de altijd weer ludieke en populaire limbowedstrijd kon worden opgestart. Onder de vakkundige leiding van contest director Patrick Krooshof werden in vlot tempo 2 ronden gevlogen. Met een deelnemersveld van 10 piloten hadden toeschouwers
en vliegers een uurtje dolle pret.
UITSLAG:
01 Nando te Riele
02 Richard Huizer
03 Max Scholten
04 Robin Janssen
05 Ron Smetsers
06 Joris Crévecoeur
07 Rick Waanders
08-09 Carlo v.d. Meer
08-09 Ernani Bosch
10 Otto Post

28 punten
25 punten
24 punten
22 punten
19 punten
17 punten
6 punten
2 punten
2 punten
1 punt

Delta Lightra
De wedstrijd die voor aanstaande vrijdag
gepland staat met de Delta Lightra, het
bouwpakketje wat alle deelnemers aan het
modelvliegkamp, is niet de enige wedstrijd
die met het kistje wordt gehouden. Er is inmiddels ook een verwoede strijd gaande
over wie het eerste klaar is met het bouwen
ervan.
De winnaar mag zich melden bij de redactie van deze krant en zal met een foto op de
voorpagina worden vernoemd.

Eind van de dag:
een stevige hap
Het kamp bestaat niet alleen uit
vliegen, bouwen en uitkijken naar
de weersberichten.Enkele andere
hoogepunten van de dag bestaan
zeker ook uit de maaltijden, perfect
verzorgd door Hoeve Hub Notermans uit Guttecoven.
Voor de duidelijkheid en voor de
bezorgde moeders thuis: de vette
hap blijft beperkt tot de late uurtjes,
de normale maaltijden bevaten de
juiste anntallen calorien en vitamines.

