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Kampkrant 1 — 2022 
Eibergen — Zondag 7 augustus 2022 

Weerbericht 
De voorspellingen voor het weer zijn deze week 
zeer gunstig. Zon, zon en nog eens zon. De 
voorspelling richt er zich dan vooral ook op 
dat we aanstaande vrijdag nog wel eens 
zuchtend terugdenken aan de relatieve koelte 
van de 24 graden van vandaag 

De nachten daarentegen blijven aanhoudend fris 
en al diverse deelnemers zijn online op zoek 
gegaan naar wollen sokken en lange 
onderbroeken. 

We hebben er drie jaar op 
moeten wachtern, reikhal-
zend naar uitgezien, maar 
nadatt twee keer het Model-
vliegamp moest worden afge-
last vanwege de Coronamaat-
regelen is het dan uitein-
delijk toch weer goed geko-
men en is in Eibergens het 
18e Nationaal Modelvlieg-
kamp van start  gegaan. 

38 enthousiiaste deelne-
merss, waaronder relatief 
veell nieuwe, maar gelukkig 
ook veel oude gezichten 
zijn zaterdagg afgereisd 
naar Eibergen om gezamen-

lijk een onvergetelijke 
week met elkaar te bleven. 

De eerste deelnemers kwamen 
rond twee uur aan en toen 
kon het grote indelen en 
passen en meten van de ca-
ravans, campers en tenten 
beginnen. Al snel werd de 
rand van het modelvliegveld 
en de ernaast gelegen par-
keerplaats omgetoverd in 
een camping. 

Nadat iedereen een plaatsje 
had gevonden kon het grote 
weerzzien plaatsvinden of 
de kennsmaking met de ande-
ren en startte om half ze-

ven de onvermijdelijke 
briefing, het eerste offi-
ciële deel van het kamp. 
Vervolgens konden we ons 
tegoed doen aan de heerlij-
ke maaltijd die, zoals eer-
der wanneer we op bezoek 
waren in Eibergen, weer 
voortreffelijk is verzorged 
door Bistro De Postkoets 
uit Haaksbergen. 

Er kon nog wat “stil” ge-
vlogen worden tot sunset en 
de laatste uurtjes van de 
dag werden gezellig doorge-
bracht met een drankje en 
de welbekende snacks. 

Na 3 jaar eindelijk weer een kamp! 
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Uitslag Concours d’Elegance 

De traditionele eerste wedsstrijd van het 
Modelvliegkampp is het Concouurs d’eleg-
nce. Een statische wedstrijd waarbij, nu 
alles nog heel is, de deelnemers elkaars 
modellen bewonderen en punten geven. Ie-
dereen mocht 8, 5, 3 en 1 punten uitdelen 
in de drie categorieën Motor, Zweef en He-
li/Multikopters. De uitslag was op zijn 
minst opmerkeijk dit jaar omdat voor het 
eerst in ja\aren eer geen edelmetaal kon 
worden uitgereikt aan Otto Post. 

Motormodellen 

1. Maarten Caspers 

2. Johan Burgmeijer 

3. Alex Janssen 

Zweefmodellen 

1. Koos van der Laan 

2. Simon Crèvecoeur 

3. Ernanii Bosch 

Helikopters / Multikoptters 

1. Frits Müller 

2. Patrick Krooshof 

3. David Wielemaker 

De eerste dag 
Of eigenlijk de tweede. 
Want op zaterdagmiddag en 
avond ging al menig toestel 
de lucht in. Tot op heden, 
op enkele kleine crashes 
na, alles nog heel, zelfs 
de sfeer is ongebroken. Wel 
missen we John, we hadden 
hem graag luidkeels toege-
zongen, medailles omgehan-
gen en, gekheid natuurlijk, 
oprecht in het zonnetje 
willen zetten voor alle 
kampen die hij heeft willen 
organiseren en mede vorm 
geven. We wensen hem vanaf 
Eibergen een plezierige va-
kantie toe! 

Dan zijn er natuurlijk en-
kele vermeldenswaardige 
feiten. Zo heeft het be-
stuur op het laatste moment 
de Zweedse dames terug naar 
huis gestuurd. Ze stonden 
al aan de poort, maar naar 
we hebben vernomen, heeft 
Fedde zelf voor een oplos-

sing gezorgd. Het bestuur 
is hem daar dankbaar voor, 
want dat scheelt behoorlijk 
in de kosten. 

Er zijn geen kritische ge-
luiden over de catering ge-
hoord. Dat is heel verve-
lend, want nu heeft Johan 
geen argumenten  om korting 
te bedingen. Wellicht dat 
Paul een oplossing weet, 
die is van nature heel ruim 
van denken en doen, maar is 
bereid ter wille van het 
kamp even te gaan lopen 
zeuren tegen de meneer van 
de catering. Zoals, waarom 
hij de twee lieftallige da-
mes van kleur (zo moet je 
dat tegenwoordig heeeeel 
correct toch zeggen?) niet 
heeft meegebracht. Al dat 
loslopende manvolk zat te 
wachten. 

De Jannie’s zijn ook weer 
gesignaleerd. Gewapend met 
emmers, doekjes en veel 
chloor boenden en schrobden 
ze, wat feitelijk geheel 

overbodig was want de kamp-
deelnemers behoren tot het 
meest hygiënische volksdeel 
en reken maar dat er geen 
overtogen papiertje slin-
gert, nergens lege flesjes, 
resten van boterhammen en 
andere zooi. Jammer, weer 
niets om negatief over te 
doen. 

Het eerste toestel is reeds 
in en uit de bomenrij ge-
haald. Wonder boven wonder 
relatief weinig schade. De 
combinatie van regenpijp, 
vishengel, geocache-haakje 
en plakbandlussen met ster-
ke mannen en aanwijzingen 
van toegesneld publiek red-
de het toestel.  

Het veld is in puike condi-
tie, de sfeer is prima, het 
weer is bovenmatig mooi en 
tegen het ‘te warm’ aan, en 
het wordt nog warmer. Puff, 
gelukkig toch nog iets om 
over te kankeren.  Op naar 
dag drie. 

Uw correspondent te velde. 


