
 1 

Kampkrant 4 — 2022 
Eibergen — Woensdag 10 augustus 2022 

De natuurlijke vijand van het 
modelvliegtuig 

Van onze wetenschappelijke redactie — Om-
dat er nu het kamp vordert schijnbaar min-
der modelvliegtuigen lijken te staan in de 
grote tent dan eerder deze week,, hebben 
we de vooraanstaande bioloog Dr. Boomkle-
ver gevraagd naar een mogelijke oorzaak 
van deze terugloop. Echt tot een eenduidi-
ge oorzaak leek hiij niet te kunnen komen, 
maar Boomklever houdtt er toch wel duide-
lijke theorieën op na  voor wat betreft de 

natuurlijke vijanden van het modelvlieg-
tuig. Dat zijn er twee: de zwaartekracht 
enerzijds en de natuurlijke afscheiding 
van het vlieggebied in de vorm van een ho-
ge bomenrij anderzijds. Omdat met name dat 
laatste een gemeengoed blijkt te worden 
heeft de redactie besloten alleen nog maar 
melding te maken van de meest spectacu-
laire boomlandingen in plaats van alle in-
dividuele gevallen te noteren. 

Opmerkelijk nieuws uit de 
andere media 

Bron: RTV Utrecht (9-8-2022) 

Bron: Nieuwnieuws (9-8-2022) 
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Uitslag Elektro  

Zweefwedstrijd 

Lost and found 
In de pijlsnelle leercurve van Carla, 
heeft ze vandaag meteen het record ver-
weg vliegen verbroken. Het zal je maar 
gebeuren, je vliegt en vliegt en vliegt 
en je aarzelt, je stuurt, stuurt nog 
meer en met heftiger bewegingen, net te 
laat, te laat, buiten bereik en daar 
gaat het toestel. Eerst nog zichtbaar, 
dan achter de bomen verdwenen. Vanaf 
dat ogenblik komt een heel recueteam op 
de been; de politie, brandweer, EHBO en 
de crashtanker van vliegveld Enschede 
worden opgeroepen. In de wijk net ach-
ter de dijk zie je iedereen omhoog sta-
ren, buren wijzen elkaar op stipjes in 
de lucht, helaas, het cirkelende toe-
stel koerst op een nog onbekend doel 
af. De kans dat het fout gaat is groot, 
de kans dat het wordt teruggevonden 
klein. Gewapend met locatie-ontvangers, 
drone’s in de lucht, positie-
doorgevende snel fietser ter plaatse, 
was het uiteindelijk toch het verlos-
sende telefoontje via Rob Waanders, Pa-
trick en de mensen die hem hadden zien 
neerkomen: keurig in bosjes achter hun 
huis. 

En, op een klein puntje van een vleu-
geltip na, nog helemaal heel, zelfs 
konden we op vriendelijke aanwijzing 

van die mensen het kapje in het gras 
terugvinden. Naar onze mening is een 
flesje wijn ter plaatse afgeleverd de 
mooiste afronding van een avontuur 
waarin alle emoties voorbij kwamen: 
‘angst, wat nu, oei als er maar geen 
schade is, schaamte, hoe heb ik het 
kunnen laten gebeuren, daar is íe, 
ooooh, heel!!! geluksgevoel, blij!! En, 
Carla, op naar de verdere vluchten, 
iets dichterbij als het kan. Hou er 
plezier in, zet de aarzelingen aan de 
kant, je kan het! Als je drie kilometer 
ver weg kan vliegen kun je het op 100 
meter zeker! En, eigenlijk hebben alle 
modelvliegers wel soortgelijke situa-
ties meegemaakt. Men spreekt daar be-
smuikt over, alleen Otto gaf dat meteen 
toe, hoeveel toestellen die wel niet 
achter de horizon heeft gestuurd… 

Uw waarnemer te velde 

Uitslag Limbo Wedstrijd 
Vleugelmodellen   Drones 

1. Niek   38  1. Mirko 3 33 

2. Joris   21  2. Carlo  27 

3. Jeffrey  20  3. Frits  22 

4. Niek W  11  4. David  21 

5. Maarten  6 

6. Theo   3 

7. Fedde  2 


