Kampkrant 6
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We zijn weer thuis
Buitengewone editie, eind augustus 2013

Hoewel het gebruikelijk is de
kampkranten uit te geven in de
weerk van het Modelvliegkamp,
komen we nu toch nog met een
laatste editie van 2013. We hebben
nog wat uitslagen die we graag
willen vermelden en op deze manier houden we het kampgevoel
nog een beetje langer in stand.
Op facebook is er al het nodige
nagepraat en John is op het Modelbouwforum alweer een nieuw

draadje gestart over het Modelvliegkamp in 2014.
Kortom, de plannen zijn alweer in
de maak en hou de week van 2 t/m
9 augustus 2014 maar vast vrij in
je agenda.
We zijn van plan om rond de jaarwisseling weer met de inschrijvingen te starten. |Hou tegen die tijd
je mailbox dus extra in de gaten
want ook volgend jaar geldt
vol=vol.

Vlag mee naar Oss

Het Modelvliegkamp is voor vrijwel alle deelnemers een week van
lekker vliegen, bouwen, kletsen,
eten, drinken, etc. kortom aleen
maar leuke dingen. Op één
momentje na en dat is het moment op vrijdagmiddag wanneer
de laatste vlucht wordt aangekondigd.
De laatste vlucht werd dit keer
door John zelf gedaan. Met een
toestel van Otto liet John zien het
lijnbesturen nog altijd goed in de
vingers te hebben.
We hebben nog geen officiele
Modelvliegkamp Anthem, anders
zou deze beslist gedraaid zijn tijdens het strijken van de kampvlag
die deze week weer trots in de
vlaggenmast in Eibergen heeft gewapperd. John werd hierbij geassisteerd door Bram Ficker. De
vlag werd door beide heren opgevouwen en Bram kreeg de vlag
mee in zijn bagage naar Oss in de
hoop dat we daar in 2014 weer te
gast mogen zijn.

Doorgestoken (consumptie)kaart?

Het is ieder jaar weer een spannend
moment, de trekking van loterij om
het gratis kamp. Alhoewel spannend...
De loterijen om de gratis kampen
vinden plaats sinds 2006. In 2007
werd na loting het kamp gewonnen
door niemand minder dan John Gardeneers. John wilde in het kader van
vermeende opzet de prijs niet accepteren en gaf aan dat de loting over
moest. In 2009 won Alex Janssen de
prijs, maar besloot deze genereus af
te staan aan de beide kamporganisatoren, Paul en John.
En wie won in 2013 het gratis kamp
voor het volgende jaar? Niemand
minder dan John Gardeneers zelf!
Met zo veel geluk raadt de redactie
aan John om vooral deel te nemen in
de Staatsloterij, de Postcodeloterij
en de Lotto.
Overigens melden betrouwbare
bronnen dat John overweegt zijn gewonnen kamp voor 2014 beschikbaar te stellen aan een goed doel,
meer daarover in Kampkrant 1 van
2014.

Jan Lammers wint de Symion Cup

Oorspronkelijk stond de Symion Cup gepland als prijs voor de
HLG/DLG wedstrijden. Deze gingen echter vanwege gebrek aan belangstelling niet door. Reden voor de sponsor en naamgever van de
Cup, Alex Janssen van Symion, de prijs te koppelen aan dat wat zijn
bedrijf voor staat: mensen laten doen waar ze het beste in zijn.
Het was Alex opgevallen dat Jan zich tijdens het wedstrijdvliegen niet
liet verleiden tot het maken van vliegbewegingen die hij nog niet voldoende onder de knie had. Vlak na de wedstrijd greep Jan echter zijn
kans en ging volop oefenen om een dag later aan zijn medepiloten te
kunnen laten zien dat hij de betreffende vliegbeweging inmiddels
onder de knie had. Daarmee was Jan volgens Alex de meer dan terechte winnaar van de Symion Cup.

Uitslag Chuck wedstrijd
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Richard Gerrits
Nando te Riele
Peter v.d. Riet
Martijn de Mooij
Otto Post
Robin Janssen
Theo Hoogerbrug
Alex Janssen
Koos v.d. Laan
Ron Mangé
Henk Wijnans
André Houtman
Fedde Cadee
Thijs v.d. Meer
Harry Zwetsloot
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Yannic v. Moerkerk
Nando te Riele
Rick Waanders
Ron Smetsers
Andries Altenburg

291
254
245,5
241,5
207

Uitslag RB Motor Free Style

