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Inpakken en wegwezen

Aan alles komt een eind,
zo ook weer aan het veertiende modelvliegkamp. Na
een hele mooie vliegdag,
die weer veel van de misère van gisteren goed
naakte, maakt Matthijs
van Valburg om vier uur
de laatste officiële vrije
vlucht van het kamp.
Later vandaag volgen nog
een DLG en Chuckwedstrijd.
De gastvrije club, Tongerse Model Vleugels
heeft nog een verrassing
voor ons in petto. Het orkest van de club zal vanavond de barbecue

opluisteren met gezellige
deuntjes.
Natuurlijk heeft zo’n
laatste kampdag altijd
iets van weemoed, maar
het mooie van de morderne technieken is dat
de contacten die zijn gemaakt tijdens het kamp
gemakkelijk kunnen worden voortgezet. En dan is
er ook nog eens het prettige vooruitzicht dat de
kamporganisatie al in
een vergevorderd stadium
is met de locatie van het
kamp in 2017. De data
voor dat kamp staan in
ieder geval al wel vast: 5

tot en met 12 augustus.
Ook de oproep voor versterking van de kamporganisatie heeft twee
jonge enthousiaste kandidaten opgeleverd.
We kunnen met z’n allen
terugkijken op een hele
mooie week met veel prima
weer, een heleboel gezelligheid en mooie vluchten.
Het zal niet meevallen
om dit kamp te gaan overtreffen, maar we gaan in
ieder geval ons best doen
om dit te evenaren.
Tot volgend jaar!

Uitslag DLG wedstrijd
Deelnemer

Punten

Paul Ravensbergen

6.17

Joris Crèvecoeur
Nando te Riele
Mirko Bosch

Jeffrey Wiecherink
Richard Huizer
Ernani Bosch

Uitslag Chuckwedstrijd
Deelnemer
Robin Jansen
Bram Ficker
Otto Post
Martijn de Mooij
Rob Crèvecoeur
Lars Zender
Joe Zender

Seconden
76
60
58
52
26
17
13

Joe Zender

Rick Waanders
Lars Zender

Thijs van der Meer
Daan Tigchelaar

Hessel Tigchelaar
Jari Tigchelaar
Ron Smetsers

8.29
5.35
4.52
2.55
2.37
2.41
2.20
2.05
2.01
1.34
1.06
1.05
0.51
0.43
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Luc’s observaties
Een dag mooi weer heeft de
gelegenheid gegeven om het
Kamp 2016 op een propere
wijze af te sluiten. Van 10
uur ’s morgens tot 16:00 ’s
middags kon er op een relaxte en onbezorgde wijze
vrij gevlogen worden. Na de
domper van gisteren was
een moment om stoom af te
blazen absoluut welkom.
Het was rond de klok van
9’en op donderdagavond. Ik
was doodgewoon een GWS
Spitfire aan het construeren voor Theo. Op het moment dat ik mijzelf naar
buiten bewoog om wat lijm
te halen, werd ik gestopt
door een groepsvorming bij
het clubhuis. Niels vroeg
mij om aan te sluiten, aangezien mijn input ook van
belang was. Na een minuutje
geluisterd te hebben begreep ik eindelijk waar het
over ging. Het was donderdagavond; de vaste tijd om
nieuwkomers op crue wijze
in te wijden door middel
van een ontgroening. De
voorbereiding dit jaar was
uitstekend #not. Wel 10 minuten van te voren werden
de snode plannen gesmeed.
Ontgroeningen zijn er in
alle soorten en maten en
hebben een lange historie
op (inter) Nationaal Modelvliegkamp. Iedere ontgroening is een product op
maat, samengesteld naargelang het slachtoffer zich
gedurende de week heeft opgesteld. Is men sterk aanwezig, eigenwijs met veel
praatjes, gedesillusioneerd
over eigen vliegkunsten of
op andere wijze opvallend,
dan is deze zwaar. Is men
rustig, net, eervol, prettig
in de omgang en bescheiden,

zal er een mildere vorm toegepast worden. Enkele figuren hebben dusdanig
geschiedenis geschreven
tijdens de ontgroening dat
de verhalen ieder jaar weer
boven komen drijven. Om
maar een voorbeeld of twee
te noemen: Peter v/d Riet en
Cas Rademakers. Vaste kampkrachten kunnen zich dat
vast nog heugen. Ikzelf was
op kamp 2012 vanaf de eerste zaterdagmiddag nerveus
voor wat op donderdag
komen zou. Natuurlijk goed
opgenaaid door mijn altijd
coulante kampcollega’s
waren de vreselijkste scenario’s de revue al gepasseerd. Van in de dierenmest
of vuile sloot gegooid worden tot ondersteboven aan
een paal gebonden met een
ketchupdouche volgend. Laat
het gebeuren was
het devies,
vluchten
is zinloos
en maakt
het resultaat des te
heftiger.
Met een
tuinslang
natgespoten worden
en met mijn
telefoon in de mast was het
gelukkig wel gedaan.
Afijn, de slachtoffers werden gecollecteerd (Mathijs,
Max, Roy) en de spelregels
werden duidelijk gemaakt
door ontgroeningshoofd
Niels. Een ronde rennen
over het veld, zonder hoeken afsnijden was de opgave. Dit werd dan ook
gecontroleerd door Fedde.
Wie wel een hoek afsneed of
een poging tot vluchten on-

dernam zou een passende
correctie krijgen. Hij die
als eerste finishte zou de
ontgroening ontlopen. Tenminste, zo werd dat gebracht aan de groentjes. Het
startsein werd gegeven en
als losgeslagen beesten
renden ze over het veld. Na
een nek-aan-nek race was
Mathijs de eerste die binnen kwam. Blij gestemd toe
te mogen kijken hoe we de
twee gedupeerden aanpakten, werd ook hij vastgesnoerd met tape en naast de
andere spartelende sardientjes gelegd. Drie emmers
water waren opgesteld om
over de deelnemers heen te
gooien. Nadat dit geschied
was werd door meester Niels
sterk aangeraden om warm
te douchen, omdat de kou anders gevat zou worden.

Nadat het trio de douchewagen besteeg werd stilletjes
de geiser uitgedraaid.
Hierna kregen ze nogmaals
een emmer koud water over
zich heen. ‘Mischief Managed’ en de ontgroening 2016
was afgesloten.
Nu op de echte laatste dag
Modelvliegkamp het orkest
is gearriveerd en de barbecue weldra start, logt uw
columnist voor de laatste
keer uit. Tot volgend jaar!
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