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Extra mooi weer ingekocht

Wie de weersvoorspellingen
van eerder deze week, zoals
gepubliceerd in deze krant,
er nog eens op na slaat,
kan zien dat de Piet Paulusma’s van deze wereld er
falikant naast hebben gezeten. De voorspellingen
waren regen en nog eens

Rechtzetting
In de vorige kampkrant
heeft u als lezer een
tweetal vaste rubrieken
moeten missen, namelijk
de weersverwachting en
een foto uit de reeks
‘Waarom deze foto?’
De redactie heeft hierover een onderzoek ingesteld en is tot de
conclusie gekomen dat dit
niet aan een technische
oorzaak te wijten is, maar
gewoon aan luiheid van
een der redacteuren.
Onze welgemeende excuses
voor deze omissie.

regen, maar we kregen zon.
Mede dankzij de inspanningen van Jan-Martijn van de
OLC is er een extra bestelling mooi weer geplaatst,
die ook nog net op tijd kon
worden geleverd.
Het stichtingsbestuur overweegt nu om Jan-Martijn in

vaste dienst te nemen om
voor toekomstige kampen
zijn invloed ook te kunnen
laten gelden. We hopen dat
hij vanavond nog wat leveranciers kan bereiken on
de grijze wolkjes die hieronder staan ook weer om te
toveren in zonnestralen.

Weersverwachting
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Waarom deze foto?

Fun Fly wedstrijd groot succes
De vandaag gehouden Fun Fly wedstrijd was
een groot succes. De bedoeling was om met
een motorkist een start te maken en vervolgens de motor te stoppen en een looping te
maken. Tot slot dient met de motor uit een
landing te worden gemaakt. De tijd moest zo
kort mogelijk zijn en de landing was op
een doel en moest dus zo precies mogelijk
zijn. Hieronder staat de uitslag van deze
funwedstrijd vermeld en de deelnemers
waren het er over eens dat deze wedstrijd
op volgende modelvliegkampen zeker voor
herhaling vatbaar is.,

Uitslag Fun Fly wedstrijd
Naam
Jeffrey
Rick
Mirko
Nando
Richard
Robin J
Luc
Ernani
Niels
Pim
Yannic
Bastiaan
Carlo
Thijs
Guus
Robbin M
Henri
Niek
Otto

Ronde 1
Ronde 2
Tijd
Afstand
Totaal 1
Tijd
Afstand
Totaal 2
Eindstand
12
1
13
9
2,4
11,4
24,4
13
0,6
13,6
11
1,7
12,7
26,3
12
0,3
12,3
14
0,9
14,9
27,2
14
1,5
15,5
15
0,2
15,2
30,7
20
4,5
24,5
16
0,3
16,3
40,8
16
12,2
28,2
19
0,9
19,9
48,1
26
4,6
30,6
19
0,4
19,4
50
14
9,3
23,3
21
6,4
27,4
50,7
15
24
39
9
5
14
53
15
12,9
27,9
10
19
29
56,9
22
17,2
39,2
25
1,2
26,2
65,4
30
8,9
38,9
25
3
28
66,9
53
8,7
61,7
25
5,8
30,8
92,5
38
15,5
53,5
34
11,5
45,5
99
9
2,5
11,5
60
30
90
101,5
19
3,1
22,1
60
30
90
112,1
36
29,6
65,6
19
30
49
114,6
25
4,2
29,2
60
30
90
119,2
60
30
90
28
6
34
124

Tweede brevet
voor Vincent

‘I love it when a plan comes
together’, dacht Vincent toen
hij deze ochtend zijn tweede
kampbrevet haalde. Na al
eerder op zondag zijn zweefbrevet te hebben gehaald,
vloog Vincent vanochtend
succesvol af voor zijn Motor
A Brevet. Dat Vincent vervolgens in een van zijn eerste
solovluchten crashte vertellen we maar niet.
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Luc’s kolommen
Goh, toen was het alweer
vrijdag. Ieder jaar verbaas
ik mij weer over de snelheid
waarmee zo’n kamp voorbij
raast. Natuurlijk hebben we
te maken met de absolute
duur, die één week bedraagt.
Het gevoel van tijd, de relatieve duur, lijkt ieder jaar
weer korter te zijn. Het NMVK
heeft voor mij door de jaren
heen ook steeds meer betekenis gekregen. Op een dag
wordt je door clubleden die
al enkele kampen hebben meegemaakt getipt over het evenement. Het hele bestaan er
van was mij onbekend. Gelukkig ben ik wel avontuurlijk
aangelegd en was de beslissing snel gemaakt om in 2012
voor het eerst deel te nemen
aan het nationaal modelvliegkamp. Ik was een broekie
van 14 toen ik mij voor het
eerst meldde bij Paul en John
in ‘the office’. Destijds was
de locatie Delta Oss, een modelvliegveld waar ik nog
nooit geweest was. Meteen
viel mij op hoe vriendelijk
alle deelnemers waren en hoe
Paul en John mij begeleidden
om bekend te raken met de
werkwijze binnen het kamp.
Het concept is heel simpel. Je
stopt 40 à 50 deelnemers bij
elkaar en draait een vooraf
opgesteld programma. Als het
weer mee zit lukt dit, als het
niet mee zit lukt dit niet. Er
wordt gegeten op vaste tijdstippen en ’s avonds wordt er
slap geouwehoerd en ruikt de
tent naar frituur.
Ondanks alle vriendelijkheid
heeft het natuurlijk even
tijd nodig voordat je integreert binnen de groep. Bij
de een gaat nieuwe contacten
leggen en groepsbinding wat
vlugger dan bij de ander. Ik
zat dan ook midden in een
ontwikkelingsproces: het modelvliegen an sich was vrij
nieuw, de pubertijd trad in

en de mensen kende ik niet
of nauwelijks. Geleidelijk
begon ik ieder jaar beter
mijn draai te vinden binnen
het kamp en werd de anticipatie naar deze eerste week
in augustus exponentieel
groter. Mondjesmaat kreeg ik
hier en daar wat taken aangeschreven door onze stamhoofden. Tijdens kamp 2016
werd mij gevraagd of ik het
zag zitten om samen met Paul,
John, Ernani en Mirko editie
2017 te gaan vormgeven. Tot
dusver ben ik zeer tevreden
over de manier waarop ik
mijn modelvliegvakantie nu
beleef. Een stukje deelname,
aangevuld met een gedeelte
organisatorische taken. Dit
geeft weer een extra dimensie aan een omgeving die
überhaupt al een plekje bij
mij veroverd had. Modelvliegkamp 2017 was nog niet van
start of de voorbereiding
voor 2018 begonnen al. Achter
de schermen gebeurt er meer
dan je zou denken. En dat is
goed, want zo kun jij zorgeloos genieten van een weekje
weg van huis.
Terug naar de orde van alledag. Vanwege het slechte weer
van maandag was besloten om
de ‘Fun Fly’ te verplaatsen
naar vandaag. Het doel leek
simpel, maar bleek minder
eenvoudig dan gedacht. Een
start, waarna motor uit, gevolgd door een looping en
een landing op de frisbee. De
meeste punten werden vergeven aan de persoon die binnen de kortste tijd en met
correcte figuren, het dichtste bij de frisbee lag. Geregisseerd door Ron ving de
wedstrijd aan met een aantal
deelnemers die de wind verkeerd hadden ingeschat. Na
het draaien van de looping
werd de aanvlucht te ruim
genomen, met als resultaat
een landing te ver van de

frisbee. ‘’Dit kost vitale punten en hierdoor laat je je
toch niet naaien’’, galmde hij.
Enkele momenten later lag
zijn TwinStar bijna in de
sloot…
Een modelvlieger kun je niet
een week vastbinden op een
hermetisch afgesloten locatie. Zelfs hij wier aderwanden zijn opgebouwd uit balsa
en het hart sneller klopt
van nitro, heeft af en toe
wat ruimte nodig. Zo zijn
vandaag Fedde en zijn team
beland bij de hunebedden.
Nummer D35 om specifiek te
zijn. Deze ligt bij Klijndijk
en heeft twee dekstenen,
waarvan er 1 in de grafkelder ligt, aldus www.hunebeddenwijzer.nl. Een
natuurmonument van dergelijke waarde mag onder geen
beding aangetast worden
door roekeloosheid van welk
soort dan ook. Helaas heeft
de kampleiding door eerlijke
biecht moeten constateren
dat dhr. Cadee met zijn T-Rex
250 is opgestegen vanaf een
ontzettend kwetsbare steen.
Uiteraard zijn hier sancties
aan verbonden; een gepaste
penalty zal nader bepaald
worden.
De Zomeravond Zweef Competitie was wederom een daverend
succes. Deelnemers rukten in
grote getalen aan om hun
reeds vastgelegde positie
veilig te stellen óf te verbeteren. De lucht kleurde roze
en met de lichtjes van de
vliegtuigen was dit een paradijselijk gezicht. De vliegavond werd afgesloten met de
nodige combats en mid-airs,
waarna een typische dag op
het modelvliegkamp ten einde
kwam.

