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Kampkrant 2 — 2022 
Eibergen — Maandag 8 augustus 2022 

 

Zagende mannen verstoren nachtrust 

Het prachtige modelvliegveld 
van Eibergen is weliswaar 
groot en oneindig hoog, maar 
kent toch enkele begrenzin-
gen waarvan enkele ook fy-
siek Ter rechterzijde be-
vindt zich een maisveld, wat 
normaalgesproken een wel-
haast onuitstaanbare aan-
trekkingskracht op onze mo-
delvliegtuigen heeft. Aan de 
overzijde bevindt zich een 
kleine bomenrij, waarachter 
een fraaie woonwijk staat. 

En dan links hebben we nog 
een bomenrij op de Apedijk 
die daar heel uitdagend 
staat om alle modellen die 
dreigen buiten het vliegge-
bied te raken op te vangen. 

Dat dit laatste uitermate 
effectief bleek te zijn werd 
ondervonden door André die 
als eerste op zondagmiddag 
er achter kwam hoe doorlaat-
baar deze bomen zijn. 

Gelukkig is met behulp van 

een lange stok een en geo-
cache haakje het model weer 
vrijwel onbeschadigd naar 
beneden gehaald.   

Dezelfde nacht nog is een 
groepje mannen aan de slag 
gegaan met het omzagen van 
de bomen. Zo rigoureus zelfs 
dat een ander deel van de 
kampdeelnemers zich beklaag-
de over het overmatige ge-
luid van snurken.   

Zie ook elders deze krant 
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Rare naam, leuke wedstrijd! Vandaag voor 
de eerste keer tijdens het kamp werd de 
‘stoelendans’ gevlogen. Eigenlijk een 
doellandingswedstrijd. 16 deelnemers deden 
mee met goed wendbare modellen die ook nog 
eens tegen een stootje kunnen. Op het 
hoornsignaal van wedstrijdleider Johan en 
Simon vertrokken alle 16 modellen tegelijk 
om rustig rondjes rond het veld te vlie-
gen. Dat op zich was al een leuk gezicht. 
Op het volgende hoornsignaal moesten alle 
modellen zo snel mogelijk landen in de 15 
uitgelegde landingsplekken van 4x4m. Een-
maal in een vierkant geland betekende dat 
deze bezet was. Op die manier viel er 
daardoor dus 1 iemand af die geen lan-
dingsplek meer kon bemachtigen. Daarna 
werd er gestart met de 15 overgebleven 
deelnemers. En zo door en door tot er nog 
maar 1 deelnemer overbleef: de winnaar. 

Zeer leuk om mee te vliegen en onder druk, 
netjes en beheerst maar toch ook vlot 
vliegen om geen tijd te verliezen, abso-
luut geen sinecure. Ook voor de toeschou-
wers was alles goed te volgen en die ver-
maakten zich prima vanaf de zijlijn. Af en 
toe was het zeer close en zelfs de VAR 
moest eraan te pas komen om te beoordelen 
of Vincent of Joris nu als eerste een 
vierkant bezette. Uiteindelijk bleven Niek 
van D., Jeffrey en Sander als laatste drie 
over. Een knock-out tussen LLC, ERMVC en 
VMVC Aerodynamic. Uiteindelijk bleek Jef-
frey de sterkste. Een mooie overwinning op 
zijn thuisveld! 

1. Jeffrey Wiecherink 

2. Sander van Hpften 

3. Niek van Dijk 

Stoelendanswedstrijd 

Waarnemingen ter velde 
Er zal op dinsdagmiddag rond 15.01 een snurkcon-
cours worden georganiseerd. Deelnemers zullen wor-
den getest en getoetst op toonhoogte, decibellen 
etc. Diegenen die in staat zijn om de luidste snurk 
te produceren komen in aanmerking voor een speciale 
snurkplaats te midden van de mais. 

Verder is er helaas een gewonde gevallen, Otto, die 
toch altijd een liefdevolle band met zijn motoren 
heeft werd venijnig in z’n hand gebeten. Het toe-
stel krijgt nu een muilkorf en moet aangelijnd ge-
vlogen worden. Bij overtreding zal worden gehand-
haafd. 

Slechts drie dagen kampdeelnemers en de wc-bril 
(heren) moest worden vervangen. De oorzaak wordt 
nog onderzocht, maar er lijkt een samenhang te zijn 
met de stikstofkaart van Minister van der Wal. 
Gaswassers en gescheiden opvang worden overwogen. 
Dankzij ingrijpen van Janny en Jannie zijn ongeluk-
ken voorkomen. De kampleiding zal tijdens het 
avondeten bekend maken wie onder gejuich en handge-
klap de verse bril mag inzitten. (men kan zich nog 
opgeven bij Paul) 

Simon heeft inmiddels 54 km. hollen over het ter-
rein gehaald, en daarmee het staande record van 48 
km (1956, Hanke Willens Buikschuiver, Eibergen) 
verbroken. De kampleiding overweegt de gouden 
stroopwafel uit te delen. 

Tot zover. 


