KAMPKRANT Nr 2 2007
Wedstrijden

De eerste zeven brevetten zijn binnen

De RB-Zweefwedstrijd, op de
kampen traditioneel de 1ste echte
wedstrijd waar gevlogen wordt,
was op de zondagmiddag ook dit
jaar weer, letterlijk en figuurlijk
een hot-event. Lekker warm, veel
thermiek, een leuk aantal deelnemers. Wat valt er dan nog meer te
wensen ?
Dit jaar, na lange tijd ook weer
eens een paar Belgische modelvliegvrienden op het kamp en
ze lieten meteen zien dat ze er
waren. Sam en Rodney vlogen
een aardig partijtje mee. Net niet
goed genoeg voor podiumplaatsen maar ja je kan dan ook niet
alles hebben zullen we maar
zeggen.

Brevetvliegen is nog niet zo
gemakkelijk als het lijkt. Toch is
het de kampdeelnemers alweer
gelukt om de nodige brevetten
binnen te slepen. Als eerste
behaalden onze Belgische vrienden Sam en Rodney het felbegeerde papiertje.
Tijdens de zweefwedstrijd werd er
dusdanig goed gevloegn dat
enkele deelnemers in aanmerking
kwamen voor het veiligheidsbrevet. Robbin Muller, Cor de
Rijke, Cees de Jongh en Raymon
Fraters mogen vanaf nu ook zonder instructeur vliegen.
Maandagmiddag was het de beurt
aan Richard Gerrits om op te gaan
voor zijn motor brevet. Richard

vloog enkele keurige circuits en
voldeed daarmee volgens de
examinatoren aan de eisen die
gesteld worden.
Ook Johan Burgmeijer deed een
poging om dit brevet te halen,
maar helaas is Johan beter in het
bakken van frikandellen en
kroketten. Zijn kist verdween
door een stuurfout in een boom en
zag daarmee tevens het brevet aan
zijn neus voorbij gaan. Een spectaculaire beklimming van de
boom door Stefan Oei moest er
aan te pas komen om de kist van
Johan weer aan de grond te krijgen.

Stefan kreeg de mogelijkheid zijn hobby uit te
oefenen
Er op of er onder. Robin wint uiteraard de limbowedstrijd

Uitslag Zweefwedstrijd
1. Paul Ravensbergen
2. Raymon Fraters
3. Robin Muller
4. Sam Speltdoorn
5. Jeffrey Sekyireh
6. Harm Jansen
7. Rodney v.d. Jeught
8. Cor de Rijke
9. Cees de Jongh
10. Bert Alofs
11. Henk Wijnans
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Limbowedstrijd
Altijd weer een plezierige Funwedstrijd waar
echt fanatiek gevlogen wordt en een voor de
toeschouwers amusant schouwspel oplevert, dat
voor een goede soap beslist niet onder doet.

Uitslag Limbovliegen
1. Robin Janssen 1x18 + 2x18 + 3x15 = 99
2. Raymon Fraters 1x2 + 2x19 + 3x15 = 85
3. Nando te Riele 1x7 + 2x17 + 3x12 = 77
4. Jeffrey Sekyireh 1x8 + 2x11 + 3x10 = 60
5. Robbin Muller 1x4 + 2x9 + 3x10 = 52

