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Bijna gesmolten, maar kamp van start

Onder welhaast onmenselijke omstandigheden is op vrijdag 3
augustus aan de
Kluutweg in Almere
alles in gereedheid
gebracht voor het 16e
Nationaal Modelvliegkamp. Vandaag, 4 augustus, konden de
bezoekers aankomen
in een gespreid bedje,
waabij alleen nog de
eigen tent moest worden opgezet en het
bedje moest worden gespreid.
Zoals bekend is er in
de laatste weken geen
druppel regen gevallen, dus diverse kampbouwers hadden de
nodige moeite de haringen in de keiharde
grond te krijgen. De
wat meer gelukkige
tentopzetter kon een
mollengang treffen,
waardoor de haring

een stuk soepeler de
diepte in ging.
Inmiddels zijn ruim
150 modellen gekeurd
door de in fleurig
geel gehesen modellenkeurders. De avond
kon, na de briefing
nog worden gebruikt
voor wat stil vliegen,
alhoewel stil een
vrij rekbaar begrip
lijkt te
zijn.

Een bijzonder briefje

1

Serie: Zo vader zo zoon

De Crèvecoeurclan

Het kan bijna niemand ontgaan dit kamp: de
vader-zoon combinatie als deelnemer aan het
kamp is populairder dan ooit. Het Kamp als een
echt familie-uitje, maar dan men-only. We kunnen daaruit de conclusie trekken dat modelvliegen ergens genetisch bepaald is. Heel
bijzonder wordt het wanneer er dan opeens een
derde generatie in het spel is: da familie Crèvecoeur zorgt voor deze primeur. Rob, Joris en
Simon nemen dit jaar als respectievelijk
vader/opa, zoon/vader en zoon/kleinzoon deel
aan het kamp. Nog twee feitjes, Rob is de oudste deelnemer en Simon de jongste. Het is overigens niet de eerste keer dat Simon het kamp
bezoekt. Al met iets meer dan vijf maanden liet

Joris zijn zoontje alvast een beetje wennen aan
de sfeer.
Overigens naar goed voorbeeld van zijn vader,
die door Rob al op 13-jarige leeftijd voor het
eerst werd ingeschreven voor het kNVvL kamp
in Vierhouten. Inmiddels zijn ze niet meer weg
te denken en is dit voor Rob alweer het 15e
kamp dat door onze Stichting werd georganiseerd.
Boze tongen beweren dat Rob er een scharreltje op na houdt tijdens de kampen, ene zekere
Jannie, maar dat ontkent hij natuurlijk zelf in alle
toonaarden. Mag best hoor Rob, zo lang je na
de kampweek maar weer netjes terug gaat naar
Els.

Feitelijk is Simon 9(n het wit) ook al bijna een kampveteraan. Net vijf maanden oud bracht hij al
een bezoek aan het kamp in Oss en wist het toen al zeker: als ik groot ben doe ik ook mee

2

Luc’s Kolommen
Dag 1 van Nationaal Modelvliegkamp 2018 is reeds
aangevangen. Het welbekende moment van het jaar
waarop men de volgeladen
auto, camper, caravan of
ander sleurhut gerelateerd
aanhangsel kan volduwen
en na enkele kilometers
weer kan uitladen. De ene
modelbouwer is nog geraffineerder dan de ander als
het aankomt op het precies
passen en meten van al het
kostbare vlieg- en vleugelwaar voor transport. Het
verbaast mij dan ook ieder
jaar weer hoe gangmakers
als Otto Post, Robbin Muller
en Theo Hoogerbrug hun modelbouwgerei (af of niet af)
in grote getallen meebrengen.
Enkele van ons zijn als
uitverkorenen binnen de enclave van kampdeelnemers
gelukkig genoeg om op vrijdag al aanwezig te zijn
voor het opbouwen van het

evenement. Dit is puur op
vrijwillige basis, doch doen
wij dit altijd met liefde.
Het voordeel hiervan is dat
men, na uren van fysieke
handarbeid in de brandende
zon, kan genieten van een
goede maaltijd. Als kers op
de taart kregen wij ook -geheel onverwachts- bezoek
van onze beste vriend Niek.
De man in kwestie kon zijn
nieuwsgierigheid niet de
baas blijven en zou toch
even kijken hoe het stond
met de vorderingen. Gelukkig hielp hij ons met het
consumeren van onze maaltijd, opdat die anders nooit
was opgeraakt!
Na een bijzonder warme
nacht te hebben doorgebracht in mijn canvaskasteel werd ik ’s ochtends
plat op de grond wakker.
Schijnbaar maakt het niet
uit in welke prijscategorie
men een luchtbed aanschaft,
want die krengen gaan al-

tijd lek! Gelukkig is de Almeerse ondergrond niet al
te vlak, waardoor de reeds
besproken heuvels en gaten
de rug goed kunnen masseren. Dit anders demotiverende voorval (met een hele
week kamp voor de boeg)
bleek vrijwel direct om te
slaan in een groot lichtpunt. Jacco stond namelijk
meteen klaar met een geheel
nieuw exemplaar, vers in de
verpakking en ook nog tot
mijn beschikking. Hulde! Zo
zie je maar dat kampdeelnemers er altijd voor elkaar
zijn.
Nu alles is uitgepakt, de
laatste modellen worden gekeurd en het (avond) vliegbedrijf in volle gang is,
wordt het tijd om de eerste
kampkrant de wijde wereld
in te sturen. Enige vorm
van publiciteit is ons niet
vreemd, zoals later (op mondiaal niveau!) nog zal blijken.
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