Watervliegen, 4 September 2021
De evenementencommissie had, in nauwe samenwerking met het KNMI, voor mooi weer
gezorgd. De wind, iets scheef op de startplaats, vroeg stuurmanskunst, maar daar ontbreekt
het binnen de vereniging niet aan. Sommige leden namen het watervliegen wel heel erg
serieus, zoals bijgaand plaatje laat zien.

Dat watervliegen ook voor een andere uitleg vatbaar is, zien we hier, er is duidelijk sprake
van genieten, maar waar is het water en wordt er eigenlijk wel gevlogen? Dat het gezellig was
is wel duidelijk!

Het was bijzonder leuk een experimenteel vaartuig te zien; de hydrofoil van Steyn Hagen.
Met 3-D geprintte onder-water vleugels sprintte het model over het wateroppervlak, maar had
wel wat last van de wind. Naar zeggen doet hij het prachtig op stiller water, op van die lauwe
avonden of in een zwembad. Het inspireerde schrijver dezes om weer eens een mooie
hoovercraft te maken. Da’s ook alweer lang geleden dat de door smeltende sneeuw natte
batterij in m’n broekzak begon te roken! Behalve de diverse modellen die de lucht in gingen,
was daar natuurlijk Henri die met z’n bootje paraat lag om gestrande toestellen op te halen.
Henri, altijd goed gemutst, maar nu ook
voorzien van een zwemvest, je weet maar
nooit, het water is hier wel 40 cm. diep!
Gelukkig hoefde hij maar een enkele keer
naar een dobberend toestel toe, zoals het
grote motortoestel van Robin waarvan de
motor het in de lucht plotseling liet afweten.
Natuurlijk desondanks een keurige landing.
En de motor liep nog wel zo mooi na een
plaatselijke noodreparatie, waarbij de
brandstof en ontluchtingsslangen (zo mooi en
perfect door Eric verkeerd gemonteerd)
werden omgedraaid.
Dat dobberen op het water tot een soort
luiheid kan leiden toont het volgende plaatje,
al is het natuurlijk de vraag of dat niet altijd
aan de orde is.

Al met al een zeer geslaagde middag aan het
water, geen onvertogen woorden, geen
ongelukken, heerlijk weer en geen al te zware
crashes.
Chris, bedankt voor het regelen van de
toegang tot het prachtige plekje!

