KAMPKRANT Nr 3 2007
BEZOEKERS- &
DEMO DAG

SAMENVATTING VAN DE SHOW

Ook een van de tradities in de
modelvliegkampen is de bezoekers- en demo dag.
Een dag vol verrassingen: Welke
kampdeelnemers worden met een
bezoekje verrast? Hoe verrassend
zal de demo zijn die we vanavond
geven voor onze bezoekers en de
leden van club waar we te gast
zijn? En laten we vooral niet vergeten de mooie en spectaculaire
dingen die we aan elkaar willen
laten zien.
Kortom een dag die altijd weer
GEOPEND WERD met de Big
een hoogtepunt in het programma, Lift van Ozzy Palmer waaraan
zo halverwege de week, is.
een sleep was bevestigd met de
tekst www.ARMC.nl. De Big Lift
VANMIDDAG werd hard gewwerd in de lucht begeleid door de
erkt aan het maken van een sleep- Decathlon van Jeroen de Rijke.
banner, waarmee we de show
vanavond gaan openen. Hazel
Het volgende onderdeel was het
Palmer bood aan een dergelijke
voorvliegen van een 6-tal Easy
sleep te fabriceren. Het hiervoor
Stars, door Jeffrey, Ace, Sam,
benodigde materiaal werd gespon- Rodney, Tom en Harm, gevolgd
sord door "DE KUIPER
door een demonstratie met
WONEN", Oude Apeldoornseweg Shockflyers die werd gegeven
78 te 7333 NS Apeldoorn.
door Nando, Harm, Sam, Tim en
Robin.
Intussen zijn Rob en Alex druk in Een en ander werd doorspekt met
de weer om het vliegprogramma
een lierstart met daaraanvolgend
voor de show samen te stellen,
een speedvlucht met het F3Bzodat onze toeschouwers
model "Elipse" van Ludy
vanavond een zo breed mogelijk
Bastings
beeld te zien krijgen van hetgeen
de modelvliegsport te bieden
heeft. Onze kampdeelnemers werden eerder al opgeroepen om zich
voor deelname aan de show te
melden. Een oproep waaraan
ruimschoots gehoor werd
gegeven.
Dat beloofd dus wat………..spectaculair wordt het zeker!

Vervolgens was het de beurt aan
het Zagi-geweld van Robin,
Jeffrey, Robbin, Bart, Nando,
Sam, Harm, Raymon en Jesse, die
verwoede pogingen deden om
elkaar te raken of zelfs uit de
lucht te vliegen. Hun demo
eindigde door massaal te "landen"
in de langs de landweg "gereedstaande" struik. Waardering van
het publiek alom.
Het volgende onderdeel was het
voorvliegen van de Xtra 300 van
Raymon Fraters , die een fraai
aerobatics programma uit zijn kist
toverde.
De show ging vervolgens verder
met een demo van 3, met electromotoren aangedreven modellen:
de 4 motorige de Havilland Dash
7 van Cor de Rijke, de Vanquish
van Richard Gerrits en de X-tra
van Ludy Bastings die helaas
(maar voor de toeschouwers wel
spectaculair) zijn kist tijdens het
landingscircuit in een boom parkeerde.
Een eerste rustpuntje in de show
vormde de demo met de electro-

vliegende-vleugel van Jaques
Lentjens, een lid van de ARMC.
Waarna het pylonrace geweld van
Robin en Paul weer zorgde voor
de nodige ooohh's en aaah's van
het publiek dat overigens in grote
getale op de show was
afgekomen. Ruwe schattingen
brachten ons op een bezoekersaantal van tussen de 400/500 en
1000 personen.
Na de waterraketjes van Jack en
Marinus, beide leden van de
ARMC en de Ghuck van Richard
was het de beurt aan Robin om
met zijn Funtana een spetterende
3D-show te geven die eindigde in
het moeilijke hooveren. Intussen
was de heli van Laurens gestart
en ging naast de de hooverende
Funtana hangen om vervolgens
zelf zijn 3D stuntprogramma te
gaan uitvoeren waarmee de show
werd beëindigd.
Open doekjes en volop applaus
van het publiek waren hun deel.
De publiciteit in de media, krant,
radio, TV hadden hun uitwerking

niet gemist. Het publiek was talrijk en deed de prestaties van alle
deelnemende piloten tot ongekende hoogtes stijgen. Mede ook
door de spreekvaardigheid van
opperstalmeester Alex hadden we
een bijna perfecte show, waar
menige club een voorbeeld aan
kan nemen.
Chapeau! en vooral ook bedankt
voor de grote inzet.

De avond werd afgesloten met de
nodige sterke verhalen samen met
de leden van de ARMC die op
dinsdag altijd hun clubavond
houden. Henk van Essen was
voor de gelegenheid vervangen
door frituurkoning Johan en
tostibakker John.
Het was een gezellige avond waar
bij de niet deelnemende ARMC
leden even sfeer konden proeven.

