Kampkrant 3 - 2016
Tongeren - Maandag 8 augustus 2016
De kampkrant is een unieke uitgave van de Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Gesnapt: Janny en Jannie

Het is een historische kreet geworden na het oppakken van Saddam Hoessein: ‘We’ve got him!’. En
dat is nu ook van toepassing op het kamp: ‘We’ve
got them!’.
Voor het eerst in de geschiedenis van het kamp
zijn Janny en Jannie (of Jannie en Janny, want
dat is nog altijd ongewis) op de gevoelige plaat
vastgelegd. In de afgelopen tien jaar hebben ze
telkens de camera’s weten te ontwijken, maar vanwege de luidruchtigheid dit jaar wist uw razende
reporter de twee dames te vereeuwigen.
Zoals bekend hebben de dames in de afgelopen
jaren telkens ervoor gezorgd dat het kampsanitair piekfijn op orde bleef en dat alle achtergelaten restjes weer werden weggepoetst. Er werd
zelfs beweerd dat de WC rollen door hen werden
geparfumeerd zodat de tere kampbilletjes extra
fris bleven ruiken en eventuele windjes een
stormvloed van bloemengeur verspreidden onder
de kampdeelnemers. Maar het kan ook zo zijn dat
de toiletrollen de geur van het schoonmaakmiddel intrekt in de rollen wordt opgenomen.
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden hoe we de
dames en hun werkzaamheden waarderen. Er wordt
gedacht over een gratis kampdeelname, maar ervaringen uit het verleden hebben laten zien dat
het modelvliegkamp toch wel een beetje een ‘mannendingetje’ is. Dus wie een goede beloning weet,
kan zich melden bij de kampleiding.
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Luc’s observaties
Na afgelopen nacht een
stuk minder kou geleden
te hebben door overtrekkende bewolkingslagen
was het ’s ochtends om
8:00 tijd voor een nieuwe
dag Modelvliegkamp.
Enkele opfrisactiviteiten
waren geboden waarna
het ontbijt volgde. Gedurende het ontbijt was de
stemming onder een aantal kampdeelnemers een
feilloze reconstructie
van een scène uit de Walking Dead. De voorgaande
avond was het namelijk
erg gezellig onder het
genot van meerdere alcoholische versnaperingen.
Dit resulteerde in enkele
scheve uitspraken en
knappe Intratuin dames
die niet meer veilig
zijn… Ook moest het ego
van Patrick met 10 jaar
aan opgebouwde epoxylagen terug aan elkaar ge-

plakt worden.
Deze goede stemming was
onder meer een gevolg
van de eerste succesvolle
ronde Zomeravond Zweef
Competitie. Genoemde competitie is inmiddels volledig ingeburgerd in het
kampprogramma na een
eerste introductie in het
jaar 2009.
De formule die leidt tot
de voortdurende populariteit van deze competitie ligt hem in een
aantal factoren; laagdrempeligheid, simpliciteit en voldoening uit
teamwork. Zekere modellen
werden ook gebruikt als
21e eeuw Kamikaze jagers.
Bij het te hoog aanvliegen en een te snel verstrijkende tijd heeft men
geen andere keus dan
over te gaan tot het
‘prikken’ van een model.

Bij dhr. Janssen resulteerde dat meermaals in
een vliegtuig dat zich
uitspreidde over het
veld. Tsja, iemand moet de
lachspiertraining verzorgen…
What’s my Altitude? Een
nieuwe term in het programma geïnitieerd door
Mirko Bosch. Met een
hoogtemeter aan het toestel vastgebonden diende
men naar een door Mirko
ingefluisterde hoogte te
klimmen. Bij het bereiken
van de hoogte, (zoals geschat door de piloot)
moest deze vastgehouden
worden. Op de grond konden deelnemers en toeschouwers inschatten
welke hoogte de piloot
had moeten bereiken. Een
leuke en uitdagende spelvorm dat de hersenactiviteit ietwat omhoog bracht
in de enclave.
Dan, in de categorie bijzonderste crash van de
dag, komen Niels en Richard naar voren. Bij de
start van Richard’s Calmato raakte radiocontact
verloren en was een
neusduik in de grond het
gevolg. De schuld werd
bevonden aan een trainersysteem dat op beide
zenders actief was. Een
grap met het publiek willen uithalen met twee
zenders is door Karma
verhinderd en
.heeft keihard teruggeslagen!
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Te koop

What’s my altitude
PLAATS

DEELNEMER

1 Joris Crevecoeur
2 Carlo v.d. Meer
3 Paul Ravensbergen
4 Rick Waanders
5 Luc Naafs
6 Otto Post
7 Mathijs v. Valburg
8 Richrd Gerrits
9 Joe Zender
10 Ozzy Palmer
11 Ron Smetsers
12 Max Koopstra
13 Jeffrey Wiecherink
14 Nando te Riele
15 Patrick Krooshof
16 Roy Leusink
17 Kiem Oei
18 Andre Houtman
19 Bram Ficker
20 Niels Steigenga
21 Thijs v.d. Meer

SCORE

27,9
34,32
40,38
46,38
47,63
51,75
52,75
55
59,1
59,57
61,24
64,21
67,77
68,3
68,85
70,76
72,5
79,07
80,42
91,84
98,57

Te koop (zo lang de voorraad strekt):
badges en stickers van de TMV tongeren.
De TMV badge kost € 7,00
De Pylon badge kost € 5,00
Te bevragen bij Jos Raeven

Uitslag Free Style
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