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Wordt vervolgd...

Gingen de meeste werkweken
maar zo snel voorbij... We
zijn alweer aan het einde
gekomen van Modelvliegkamp
nummer 16.. We kunnen terugkijken op een geslaagd
kamp waarin weer de bekende kamponderdelen voorbij kwamen. Het begin met
het Concours d’elegance en
de diverse andere wedstrijdjes. Ook over de catering was dit jaar niets aan
te merken en na het debacle
vorig jaar was dat in ieder
geval voor de kampleiding
een hele opluchting.
De laatste vlucht werd wat
eerder gevlogen dan gebruikelijk, omdat de calmato’s
die daarvoor waren aangewezen elkaar allemaal al
vakkundig uit de lucht

hadden gevlogen. Dit enigszins tot teleurstelling van
de kampleiding.
Maar goed, er is ook goed
nieuws. We gaan volgend
jaar gewoon weer een kamp
organiseren. En het jaar
daarna ook. Waar die kampen worden gehouden zal
tijdens de afsluitende barbecue bekend worden gemaakt. Ridder Paul heeft
vandaag een geheel nieuwe
tent aangeschaft, waarvan
het de bedoeling is dat
deze weer net zo lang mee
gaat als de huidige, die nu
15 kampen heeft meegedaan.
Natuurlijk gaat onze grote
dankbaarheid uit naar het
bestuur en de leden van Modelvliegtuigsport Vereniging Almere voor de

gastvrije ontvangst. We
hopen als kamp dat we hiermee weer een locatie te hebben gevonden waar we
wellicht in de toekomst nog
een keer terug kunnen
keren.
De kampleiding wenst ieder
een goede reis naar huis en
graag tot volgend jaar op
het zeventiende Modelvliegkamp in ...
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Luc’s kolommen
Het is inmiddels weer de laatste dag van
het kamp. Ondanks het feit dat eenieder
die nog is overgebleven het gezicht strak
houdt, vloeit de melancholie enigszins. Het
einde van het kamp is altijd een bitterzoet moment. Het is namelijk weer 365 dagen
(+-) wachten totdat wij weer te gast mogen
zijn bij een inheemse club in een niet
nader te noemen land.

worden vanwege een intimiderend Claas
landbouwvoertuig. Deze had de nobele taak
de velden te voorzien van een mestproduct.
Gelukkig stond de wind gunstig en hadden
wij zo min mogelijk problemen met de penetrante lucht. Helaas moesten de piloten
die een buitenlanding maakten hier dan
ook voor boeten met een zogeheten ‘stronttocht’.

De vrijdag staat in het teken van rustig
wakker worden en vrij vliegen. Nadat je
een hele week kamp hebt overleefd ben je
vanzelfsprekend uitgeteld. Deze ochtend
bewoog iedereen zich rustig richting ontbijt en kon daarna naar hartelust vliegen.
Helaas hadden de weergoden andere bedoelingen. Het moment dat de toestellen weer
op het veld waren neergezet was ook het
moment dat de regen begon. Een redelijke
stemming van chaos overheerste het veld.
Er is natuurlijk niets vreselijker voor de
modelvlieger dan het zien natregenen van
een model. Helaas hebben elektronica en
water namelijk de neiging niet goed met
elkaar door één deur te gaan.
Sommige vliegers hebben hier lak aan. Fanatiek vliegen zit ze in het bloed en ondanks de regen wordt er gewoon door
‘gecombat’.

De laatste vlucht van het kamp is nog
nooit zo spectaculair en tegelijk droevig
verlopen als vandaag. Het voorstel om niet
één persoon het voorrecht van de laatste
vlucht te gunnen viel goed in de smaak. Zo
was er een hele groep piloten die een hilarische doch spectaculaire show neerzetten. Binnen enkele minuten was oprecht
alles aan modellen wat nog over was,
kapot gegaan. Ondanks het feit dat dit een
kostbare aangelegenheid is wordt dit door
de vliegers en het publiek met luid gejuich aangemoedigd. Ik zeg: volgend jaar
weer een scrapheap challenge met de verloren modellen van dit jaar! We hebben er
genoeg!

Het combatten moest incidenteel gestaakt

De grote tent is aan kant en vanavond
sluiten wij af met een barbecue! Het was
een prachtige week met eenieder in Almere!
Uw columnist logt uit! Tot volgend jaar
allen.
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