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Vechten in de lucht

Al enkele jaren een vast onderdeel van het kampprogramma is het combat
vliegen. Maar liefst tien
deelnemers deden mee aan
de eerste ronde en het vliegen had dan ook veel weg
van een zwerm vogels die
het geluid van een zwerm
muggen veroorzaakten. Helemaal zoder schade kun je
zo’n race niet vliegen en
elke ronde waren er dan ook
telkens minder deelnemers.
Vanwege een ex equo moest
de strijd uiteindelijk worden
beslist in een play-off die
door Nando werd gewonnen.
De volledige uitslag komt in
de krant van morgen

Vrienden voor het leven
Dit jaar werd voor de negende keer het Modelvliegkamp georganseerd. In de loop der jaren hebben we veel verschillende deelnemers aan de
kampen gehad. Vrijwel zonder uitzondering heeft
een ieder goede herinneringen aan het kamp. De
eerste voorbereidingen voor het kamp in 2012 zijn
al gemaakt en vandaag werd ook al bekend dat het
Modelvliegkamp in 2013 naar alle waarschijnlijkeid weer in Eibergen zal terugkeren. Kortom, er
zit nog altijd toekomst in het Modelvliegkamp.
Uiteraard doen we ons best om ook financieel het
kamp gezond te houden en daarbij is iedere steun
nodig. Vorig jaar hebben we de Vrienden van het
Kamp in het leven geroepen. Voor 15 euro ben je
een jaar vriend en geniet je van allerlei voordelen,
zoals een extra consumptiekaart op het kamp, een
gegarandeerde plaats op het kamp, zelfs als we
volgeboekt zijn en een nog een kleine extra verrassing. Kortom een koopje. Waar koop je voor zo
weinig geld nog zo’n goede vriendschap?
Opgeven als Vriend van het Kamp kan via onze
site, www.modelvliegkamp.nl

Amati Award voor Ron Smetsers
Vanmiddag werd de Amati Award, een prijs voor het
meest innovatieve gemodificeerde modelvliegtuig op
het Modelvliegkamp, uitgereikt. Uit het juryrapport:
“En dat is nu wat Ron wist te voorkomen: door uiterste
inspanning en concentratie wist hij zijn Calmatank 4
uur en 32 seconden in de lucht te houden. Om zoiets te
bedenken is tot daar en toe, om dat vol te houden is
een applaus en een award waardig.”

