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Kampkrant 3 — 2022 
Eibergen — Dinsdag 9 augustus 2022 

Innovatie in 
zagen 
Wanneer de geluidsoverlast door 
zagende mannen te groot wordt, 
zijn er natuurlijk alternatieven 
te bedenken. Zo is het mogelijk 
je tent op te pakken en te ver-
huizen naar een wat rustiger deel 
van het terrein. Maar je kunt ook 
bij de bron beginnen en een ande-
re manier van zagen en materialen 
kiezen. 

Dat laatste demonstreerden Basti-
aan en Niek. Met een verhitte 
staaldraad zaagden ze moeiteloos 
en geluidloos een dikke plaat 
piepschim doormidden. 

Het zonnetje weet Eibergen inmiddels goed 
e vinden en dat zorgde ervoor dat we niet, 
zoaks toch wel ggebruikelijk bij Model-
vliegkampen, gebroederlijk te hoeven schi-
len in onze grote tent. Daar is het overi-
gens veelal warmeer dan er buiten, maar 
gelukkig staat er nog een kleine party 
tent aan de flightline. Gelukkig stond er 
zo nu een an een verkoelend briesje, zich 
zo nu en dan aanzwellend 
tot een straffe wind-
vlaag, die niet alleen de 
vliegtuigen maar ook de 
stoelen deed mee vliegen. 
En dat terwijl de stoe-
lendans giissteren toch 
al was gevlogen. Gelukkig 
zonder verdere schade. 
Ook de bomen verzorgen 

een  verkoelende schaduw. Desondanks zijn 
de bomen niet de vriend van iedere kamp-
deelnemer. Vandaag Kan John Olierook daar-
over meepraten. Als torenhoge wachters be-
waken de bomen de strikte grenzen van het 
vlieggebied en grepen vandaag dan ook weer 
meedogenloos in. 

Te hoog om door mensenhanden weer naar be-
neden te orden gebracht zal vanavond een 

reddingsactie door Joris 
worden opgezet om de kist 
naar beneden te krijgen met, 
hie kan het ook anders tij-
jdenss een modelvliegevene-
men: een drone. 

Lees verder alles over de 
verwarrende regels van de 
Amati-Award op pagina 2. 

Vele vluchten en verwarring op een 
zonovergoten dag 

Zelfs de stoelen vlogen over het veld 
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Juryrapport Amati Award 

Deze jaarlijkse wedstrijd kenmerkt zich door onbegrijpelijke regels, wollige toelich-
ting  en eigenlijk kun je ook vragen stellen bij het objectieve gehalte van de jury. 
Als je Alex zou vragen om een uitleg zou hij komen met een uitgebreid sociaal - psy-
chologische achtergrond en duiding. Kortweg gezegd: omdenken, vrij denken, serieus, 
maar pas op dat het niet te serieus wordt. Zoiets. 

Wel heel serieus is natuurlijk de lijst van winnaars. En, daarbij natuurlijk de moti-
vatie die is voortgekomen uit een unaniem oordeel van de driekoppige jury plus het 
geheime lid. 

Op drie: (3) 

Alfred.  

Alfred liet zien hoe het hoort. Dat wil zeggen, toen hij startte en binnen seconden 
weer landde, gaf hij het onwillige toestel een flinke schop, waarmee hij maar duide-
lijk wilde maken dat het toestel er geen eigen wil op moet nahouden, maar gewoon doen 
wat de baas zegt. De lucht in en vliegen zolang en hoe ik dat wil, basta.  

Op twee: (2) 

Chris. 

Chris bedacht bliksems-snel hoe je een prijs kunt verdienen met juist dat wat de 
award kenmerkt: omdenken, anders doen, en met machtig mooie, soepele bewegingen het 
toestel zonder zender liet vliegen en hoe! De jury was onder de indruk van de graci-
euze bochten, de bijna dansende bewegingen waarmee de luchtigheid van het vlieggebeu-
ren wordt gekenmerkt. 

Op een: (1) 

Carlo. 

Carlo liet een professionele wedstrijdhouding zien. Geen vragen bij het volstrekt on-
duidelijke programma (al lagen de vragen hem op de lippen), de op de juiste wijze 
zeer laag gedragen broek op de billen en het shirt tot onder de oksels. Zo hoort het, 
de jury was zeer onder de indruk. Een der leden merkte nog op ‘daar kunnen ze wat van 
leren, van Carlo’. Zelfs een — bijna - waterballet bracht hem niet van de wijs. Hulde 
alom. Een eerste prijs meer dan waardig.  

Aldus vastgesteld op 9 Augustus 2022 om 16.05.9” 


