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Record gebroken: heetste kampdag
ooit sinds meting begon

Het is een feit. Sinds we zijn gaan meten
op 7 augustus 2018 is vandaag de warmste
kampdag ooit gemeten. In almere steeg het
kwik tot maar liefst 34 graden. De middagsoep kon worden opgewarmd door de pan
simpelweg even buiten te zetten en het
water uit de kraan kan worden gebruikt
om thee te zetten. De eieren voor het ontbijt werden gekookt in het zwembadje naast
de grote tent. De mussen komen in een stroperige vorm gesmolten van het dak af gegleden. De Amati wedstrijd moest worden in
afgelast, zie elders deze uitgave en omdat

het bedrijf die de naamgever is van deze
wedstrijd toch de nodige naamsbekendheid
wil genereren op een dag als deze werd
door de directie van Atelier Amati besloten de gehele kamppopulatie te trakteren
op een ijsje.
Een van de redacteuren van deze krant
werd duidelijk ook door de hitte bevangen
en leverde onderstaande bijdrage in bij de
hoofdredactie. Wij hopen dat u hier wijs
uit wordt en dat u door het lezen ervan
niet verder oververhit raakt.

Wat er gisteren gedacht werd dat er morgen zou gebeuren
Het zou minder koud zijn
dan vandaag. Ook zouden er
weer meer vliegtuigen heel
blijven, in tegenstelling
tot de verwachting van morgen. Paul en John zouden er
waarschijnlijk nog wel zijn,
alhoewel dat nooit zeker is
en al helemaal vandaag
niet, als je althans vandaag denkt wat morgen niet
kan gebeuren. Er zullen
zeer waarschijnlijk minder
winnaars zijn dan kampdeelnemers, gemiddeld dan,
alhoewel dit jaar wel weer

veel medailles bij dezelfde
personen terecht komen. De
verwachting van vandaag is
dat dat morgen wel eens anders kan zijn, er is een potentieel invloedrijke
beweging op gang gekomen
om medailles uit te reiken
aan iedereen behalve de
winnaars. Maar ook dat kan
morgen anders zijn, zoals
alles. Gelukkig zijn daar
Mirco, Ernani en Luc die als
rotsen in de branding niet
alleen de groene voetstap
van het modelvliegen dank-

zij de door hen ingevangen
zon naar nieuwe hoogten
brengen, maar ook op de begane grond hun mannetje
staan. Schenk hen aandacht,
buig voor ze en bewapper
hen met palmbladeren voor
de nodige koelte. Bovendien
is er gisteren, anders dan
vandaag een koele versnapering, u aangeboden door
het gedecoreerden team. Als
het gisteren net zo smaakt
als het morgen zou kunnen
smaken dan zit het wel goed
met dit kamp.
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Serie: Zo vader zo zoon

De Zenders

Vandaag de familie met een voor een modelvlieger een wel erg voor de hand liggende
naam: Joe en Lars Zender. Net als Alex
sloeg ook Joe vorig jaar een jaartje over.
Hij koos er voor samen met zijn echtgenote
te gaan wandelen in de Alpen, maar is gelukkig tot inkeer gekomen en dit jaar zijn
vader en zoon weer samen van de partij.
Het moet voor Lars een eenzaam kamp zijn
geweest. In zijn dagelijks leven gaat Joe
wel een stukje hoger dan de voor model-

vliegtuigen toegestane 300 meter. Dankzij
zijn connecties konden we een paar jaar
terug naar de sterrenwacht in Heesch en
onlangs verscheen een interessant artikel
in een Duits magazine over meteorieten,
waarin het kamp een belangrijke rol
speelt. Het artikel kun je downloaden op
onze site. Nog een leuk weetje over Lars en
Joe is dat ze beiden erg muzikaal zijn, en
wie weet gaat dat dit jaar of anders volgend jaarnog een vrolijke noot opleveren.

Amati Award Contest uitgesteld.
Vanwege de hitte is deze wedstrijd, aanvankelijk gepland voor vandaag om 15.00 uur
uitgesteld naar morgen omdat we dan wat
minder extreme omstandigheden verwachten.
Jammer natuurlijk als iets moet worden
uitgesteld maar van de andere kant is er
nu wel een langere voorbereidingstijd en
dat is ook wel zo plezierig.
De Amati komt dus voorlopig in plaats van
de Limbo-Parcours race. Of deze wedstrijd
op een ander tijdstip deze week nog kan
worden gevlogen moet worden bezien.
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Luc’s kolommen
Een lome dag is wat mij betreft de beste
omschrijving voor de stand van zaken op
dinsdag 7 augustus te Almere. Natuurlijk
is bakken in de zon een plezierige bezigheid, ware het niet dat het menselijk lichaam daar verscheidene neveneffecten bij
kan ontwikkelen. Denk hierbij primair aan
transpireren, verbranding van de opperhuid, hoofdpijn, darmklachten, motorische
achteruitgang, prikkelbaar, waanvoorstellingen, denkverslapping. En dergelijken.
Nu proberen wij bij het modelvliegkamp om
dit soort problematiek zo veel mogelijk te
beperken. Dit doen wij door het beschikbaar stellen (met hulp van deelnemers) van
parasols, schaduwdoeken, koude versnaperingen, een whirlpool en toezien op het innemen van voldoende vocht. Daarmee hebben
wij de warmste dag van de week -temperatuur van 33C- overleefd.
Veel gevlogen werd er vandaag niet. Al
moet ik zeggen dat dit om zonnesteken te
voorkomen een logische zaak is. Nu het
wolkendek zich begint uit te spreiden en
de temperatuur zakt, neemt het vliegverkeer toe. Team ERMVC scheurt er genadeloos
op los met een daarbij behorend jankgeluid

van gierende tweetakt motoren. Hier tussen
in vullen enkele Snelle Plankaaaa’s de
gaten en wordt een werkelijk spektakel
neergezet. Vanaf morgen mag uw auteur
zich ook voegen bij bovengenoemd vliegwerk. Een clubgenoot heeft mij in bruikleen voorzien van een Stick 1500. Zoals
enkelen zich allicht kunnen herinneren
was dit model mijn geliefde scheurtoestel
tijdens het kamp in Tongeren. Helaas bleek
de Orange TX ontvanger die was ingebouwd
onbetrouwbaar en heeft het model zich al
jankend ter aarde gestort. Hopelijk kan
het Calmateam haar langverwachte demo nu
eindelijk opvoeren.
Graag trek ik in het bijzonder nog even uw
aandacht voor Koos van der Laan. Hij heeft
zich namelijk in dit snikhete klimaat en
met een lekke kruiwagenband ingezet om
nieuwe sinkholes te dichten. Dit heeft
weer enkele doktersbezoekje afgewend. Wij
hopen in het vervolg zulk initiatief
vaker te constateren!
Voor nu resteert de 2e zomeravond zweefcompetitie. Moge de meest geniepige vlieger
winnen!
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