KAMPKRANT Nr 1 2007
Kamp 2007 geopend onder een stralend blauwe hemel
We schrijven zondag 5 augustus
2007. Vanochtend is in
Beekbergen door de voorzitter
van de Apeldoornse Radio
Modelbouw Club, de heer Alex
Janssen, het 5e nationale
Modelvliegkamp officieel
geopend. Waar een week geleden
nog paarden en wagens het aanpalende weiland omploegden in
een vette modder, was dit weekend een pracht van een modelvliegveld verrezen.
38 deelnemers uit twee landen
nemen dit jaar deel.
Elegant
Nadat op zaterdagmiddag het
merendeel van de kampdeelnemers zich hadden ingecheckt kon
het grote uitladen beginnen. In
een mum van tijd stonden vele
ruimtes in het gebouw tegenover
het clubhuis van de ARMC vol
met dat waar een modelvlieger
alleen maar van kan dromen. De
zaterdagavond werd gebruikt om
onder het genot van een vette hap
en een koel drankje bij te praten
met oude bekenden en kennis te
maken met nieuwe modelvliegvrienden.
Op zondagochtend vond gewoontegetrouw het Concours
d’Elegance plaats. Dit concours
werd gewonnen door Jeroen de
Rijke (net als vorig jaar overigens). Twijfelachtig was wel dat
zijn vader de puntentelling op
zich had genomen. De tweede
plaats was voor Raymon Fraters
en derde was de trotse eigenaar
van de mini Piper, Alex Janssen.
Alles is klaar voor een geslaagd
modelvliegkamp 2007!

De traditionele groepsfoto

Sport in beeld
Aan gebrek aan aandacht heeft
het Modelvliegkamp dit jaar niet
te klagen. Zondagmiddag om 1
uur zaten Alex Janssen en Paul
Beks in de radiostudio van Radio
Apeldoorn voor een live interview tijdens het cultuuruur. Na
afloop van de uitzending moest
het tweetal een uitzinnige menigte
van zich afslaan bij de uitgang
van de studio. Haast was geboden
want een ploeg van TV
Gelderland stond al klaar met de
camera’s toen ze op het veld
aankwamen.
De zweefwedstrijd die op dat
moment op het punt stond om te
beginnen kon meteen voor de
eeuwigheid worden vastgelegd.
Daarna was het de beurt aan helicoordinator Richard Gerrits om
een helder verhaal te vertellen
over modelvliegen. Natuurlijk
spreken beelden veel meer tot de
verbeelding dan woorden, dus
werd Richards heli in gereedheid

gebracht voor een spectaculaire
demonstratie. En spectaculair
werd hij. Na enkele minuten
kwam een abrupt einde aan de
demonstratie toen door een nog
onbekende oorzaak de heli tegen
het vlakke land dreunde.
Beeldmateriaal genoeg dus.

Richard legt een verslaggever uit
hoe je ook kunt landen

