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Bestuur 

Functie Naam E-mail 

Voorzitter Minze Zwerver ysblokje@gmail.com 

Secretaris Sander ten Hove stenhove@hotmail.com 

Penningmeester Robin Janssen robin.armc@gmail.com 

Evenementen Sjef Salemans Sjef.Salemans@kpnmail.nl 

 Joyce Zwerver 1000poot@gmail.com 

Chef gebouwen Eric Muller clubgebouw.armc@gmail.com 

Vlieginstructie Benny Adelerhof 

Alex Janssen 

Leerling.armc@gmail.com 

Stabiloexpress Rob Crèvecoeur / 

 Paul van Hoften 

redactie.armc@gmail.com 

Catering Eric Muller clubgebouw.armc@gmail.com 

Contributies 

Soort lid Omschrijving 
Contributie 

(incKNVvL) 

Contributie 

(KNVvL via een 

club met lager 

nummer) 

lid 18 jaar en ouder € 98 € 56 

Jeugdlid Tot 18 jaar € 61,50 € 40,50 

Jr. gezinslid Tot 18 jaar en één der ouders lid € 46,50 € 25,50 
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Verjaardagen: 

Tja, ook als indoorvlieger wordt 

je wel weer een keer een  

jaartje ouder. Trakteren mag 

ALTIJD hoor! Bossche Bollen, 

rijstevla, slagroomgebak en zo 

nog een paar van die lekkernijen 

waar we allemaal erg van kunnen 

genieten. Natuurlijk op dinsdagavonden, 

vliegzater- en zondagen. 
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Van het bestuur 

Voor u ligt een speciale uitgave van de Stabilo Express, deze is in 

zijn geheel gewijd aan het indoorvliegen en de daarbij betrokken 

partijen. Graag wil ik iedereen bedanken voor het mogelijk maken van 

een geweldig gelopen indoor seizoen ! 

Sponsoren, met uw steun was het financieel haalbaar om een editie 

van het NK indoor naar Apeldoorn te halen en om het vrije vliegen op 

de zondagen en de trainingen voor de competitievliegers financieel 

beter draagbaar te maken; door alle bezuinigingen zijn de prijzen 

voor zaalverhuur er niet bepaald beter op geworden. 

Organisatie, Robin en Alex Janssen zijn de drijvende kracht geweest 

om alles te organiseren. 

Begeleiding bij de indoor clinic, Sjef Salemans en Robin Janssen 

bedankt voor jullie trouwe aanwezigheid en begeleiding van de 

deelnemers. 

Deelnemers aan indoor dagen en trainingen dankzij jullie 

aanwezigheid was het gezellig op de zondagen en heeft de 

organisatie zijn inzet niet voor niets geleverd. 

Redactie, heren dank voor het samenstellen van deze editie en 

natuurlijk alle ander edities. 

Veel leesplezier toegewenst en hopelijk tot volgend seizoen! 

Met vriendelijke groet, 

Minze Zwerver 

Voorzitter ARMC 
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Van de redactie 

Een nummer helemaal gewijd 

aan indoorvliegen. Een echte 

Indoorspecial. Dit is een 

regelrecht bewaarnummer en 

wordt nog eens geld waard! 

Als je deze editie maar lang 

genoeg bewaart. Maar genoeg 

hierover. Aangezien alle 

mensen die hun inzet hebben 

geleverd voor het succesvol laten verlopen van het indoorseizoen al 

aan het woord komen en natuurlijk: ONZE SPONSOREN, hoeft ons 

redactioneel niet heel dik aangezet te worden. 

Let op: het nummer is in kleur en dubbeldik! De special wordt 

gelardeerd met foto’s van Johan van Gog en Jan Calsbeek. 

Groet, Rob en Paul. 

Van de organisatie: Afronding van het indoorvliegseizoen 

We zijn nog niet helemaal aan 

het eind van het seizoen, maar 

ik kan al wel constateren dat 

we als ARMC een heel 

succesvol indoorseizoen 

hebben beleefd. Laten we 

even wat feiten op een rij 

zetten: 
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 Er zijn 6 middagen geweest waarin we vrij hebben gevlogen (6 x 4 

= 24 uur zaaltijd); 

 Op elke vrije vlieg dag zijn er gemiddeld 14 vliegers actief 

geweest; 

 Er zijn ca. 10 avonden geweest waarop onze wedstrijdvliegers hun 

wedstrijdprogramma’s hebben kunnen oefenen. (10 x 2 uur = 20 

uur zaaltijd); 

 Op elke oefenavond zijn gemiddeld 5 piloten actief geweest; 

 Een van de 4 wedstrijddagen van het Nederlands Kampioenschap 

indoorprecisie vliegen heeft in Apeldoorn op ons initiatief 

plaatsgevonden (5 uren zaaltijd om te oefenen en 8 uren zaaltijd 

voor de wedstrijd); 

 Er hebben rond het NK in Apeldoorn 16 deelnemers geoefend en 

ca. 20 deelnemers hebben aan de wedstrijddag meegedaan; 

 Op de ARMC website www.armc.nl hebben we extra pagina’s 

aangemaakt voor het indoorvliegen: Informatie, Indoorbouwclinic, 

Filmpjes, de agenda voor het vrij 

vliegen, etc. .  

De laatste vrije vliegdag zal op 16 

maart 2014 plaatsvinden, in de 

Welgelegenhal te Apeldoorn. In 

februari en maart zullen nog enkele 

oefenavonden gepland worden. 

Het eind van het seizoen sluiten we af 

met een gezellige maaltijd voor alle 

deelnemers en natuurlijk ook voor 

onze sponsoren. De datum is al 

gepland: zaterdag 29 maart. 

http://www.armc.nl/
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After the crash! 

We kunnen onze sponsoren niet genoeg bedanken voor hun financiële 

bijdrage. Zonder hen hadden we het indoorvliegen niet zo kunnen 

opzetten als we nu gedaan hebben. Zonder hen zou de eigen 

financiële bijdrage die we alle piloten moeten vragen om deel te 

kunnen nemen aan het indoorvliegen veel hoger zijn geweest. 

Belangrijk te constateren is wel dat mensen aantoonbaar beter leren 

vliegen als ze indoor gaan vliegen: De muren komen nu eenmaal sneller 

op je af dan je denkt met alle gevolgen van dien. Je moet dus sturen 

en wel direct. Daarom is het indoorvliegen eigenlijk voor alle 

modelvliegers een aanrader en het is nog eens erg leuk en gezellig 

ook. Het bouwen is met de hulp van de meer ervaren indoor mensen 

heel goed te doen. 
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Dus neem de kans waar en kom de laatste mogelijkheid van het indoor 

seizoen een keer meevliegen of op zijn minst de sfeer eens proeven.  

We overwegen nog om het zomerseizoen door te gaan maar daar 

zullen we eerst de interesse voor moeten peilen. 

We zijn van plan het volgende 

winterseizoen weer een vergelijkbaar 

indoor programma te gaan opzetten. Als 

je ideeën hebt om dat nog beter dan nu 

te komen dan horen we dat graag. Mail 

naar indoor.armc@gmail.com of bel 

even met ons. 

Robin en Alex Janssen 

 

mailto:indoor.armc@gmail.com
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Feestelijke afsluiting indoorseizoen 2013 / 2014 

Op 16 maart 2014 heeft de laatste recreatieve vliegmiddag 

plaatsgevonden, Op 21 maart de laatste oefendag voor de 

wedstrijdvliegers en op 22 maart vindt de laatste wedstrijddag voor 

het indoorvliegen in Nederland plaats. Reden voor ons om het 

indoorseizoen ook feestelijk af te sluiten: Op 29 maart in het 

Clubhuis van de ARMC: precies op de verschijningsdatum van dit 

nummer van Stabilo Express. 

Alle sponsoren en hun partners, alle 

mensen die minimaal een keer 

recreatief indoor hebben 

meegevlogen of aan het oefenen 

voor wedstrijden hebben 

deelgenomen zijn van harte welkom. 

Onder het genot van drankjes en 

een heerlijke maaltijd praten we na 

over het seizoen en wisselen 

ervaringen uit. Ook worden er 

foto's en eventueel filmpjes en 

krantenartikelen en 

wedstrijduitslagen getoond. Verder 

worden, zoals dat bij modelvliegers 

hoort, sterke verhalen verteld en 

technische kennis uitgewisseld. In 

het clubhuis zullen allerhande aan het indoorvliegen verwante zaken 

worden getoond. 

We verwachten op deze manier op een prettige en gezellige manier 

het indoorseizoen 2013 / 2014 af te zullen sluiten. 

Met vriendelijke groet 

Alex Janssen 
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Indoorvliegen: een amateur vertelt 

Ook dit jaar ben ik weer begonnen met het indoorvliegen, omdat ik 

geen toestel meer had, heb ik er voor gekozen om snel voor het 

seizoen nog even een Click 

80% in elkaar te zetten. 

Eigenwijs als ik ben, heb ik 

de adviezen van geleerden 

in de wind geslagen. Een 

toestel moet namelijk 

volgens hen groter zijn en 

minder wegen en niet 

omgekeerd, maar uit 

eindelijk was hij klaar en heeft hij het hele seizoen gevlogen. 

Uiteraard minder stabiel dan de normale Click, maar ik kan er mee 

vliegen en wedstrijden zijn aan mij toch niet besteed, ik ben al blij 

als ik wat in de lucht kan 

hangen en rond kan vliegen. 

In de loop van het seizoen, 

toen Henk met zijn Apollo 

van rond de 200 Gr aan 

kwam, begon het bij mij ook 

te kriebelen en ben ik ook 

maar begonnen met de 

Apollo. Volgens de doos moest hij gebouwd kunnen worden met een 

gewicht van 150 tot 160 Gr. Met de ervaring van Henk wilde ik dat hij 

niet veel meer zou wegen. Doel was dus 150 Gr, dus licht bouwen 

lichte servo’s enzovoort. 
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 Uiteindelijk 135 Gr zonder accu. Met de accu (16 Gr) zou hij dus 151 

Gr worden, maar toen 

kwam het probleem. Om 

het zwaartepunt goed 

te hebben moest de 

accu 6 cm voor de 

motor of een accu van 

22 Gr en 10 gr lood aan 

de voorkant. 

Uiteindelijk is het een 

toestel geworden van 

167 Gr. (dus met lood en zwaardere accu). 

Bij het indoor vliegen in Hengelo (grote tennishal) is hij voor het 

eerst echt de lucht in gegaan. Voordien was er nog een poging in 

Apeldoorn geweest om te kijken of achteruit vliegen ook een optie 

was, maar daar heb ik toch maar van afgezien. Omdat het toestel wat 

groter is vliegt de Apollo best wel lekker. Jammer dat er in 

Apeldoorn weer een aantal 

mensen het nodig vonden 

om er tegen en door heen 

te vliegen. Van de week 

nog even repareren, zodat 

we de laatste 

indoormiddag toch nog 

even lekker kunnen rond 

vliegen. 
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Al met al was het seizoen 2013/2014 weer een leerzaam seizoen met 

heel veel koffie, want naast al dat gedoe met het vliegen heb ik 

natuurlijk ook nog de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de 

lekkerste koffie en af en toe wat Jodenkoeken. 

Ik hoop dat iedereen net zo genoten heeft als ik, dan is het seizoen 

zeker geslaagd en kunnen we weer beginnen met het buitenvliegen.  

Albert. 

Onze Sponsoren 

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk onze 

sponsoren voor ons zijn. Zonder hen hadden we immers het afgelopen 

winterseizoen niet zo met het indoorvliegen kunnen uitpakken en 

hadden we nooit een van de NK wedstrijddagen in Apeldoorn kunnen 

organiseren. 

Niet alle sponsoren hebben zelf iets met modelvliegen, maar vaak 

hebben ze dan wel een vriend, collega of familielid bij de ARMC. 

We hebben speciaal voor de sponsoren een professioneel geprinte 

duurzame banner laten maken met de afmetingen 80 x 200 cm. Na 

het indoorseizoen stellen we die ter beschikking aan de sponsoren. 
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Deze banners hebben bij alle evenementen in de sporthal gehangen 

waarbij er publiek te verwachten is. Tevens hebben we ze vanaf het 

begin van het seizoen op de ARMC website getoond en dat doen we 

nog steeds. 

Onderstaand geef ik graag een overzicht van de sponsoren,wat ze 

doen en welke relatie ze met het modelvliegen hebben: 

Bedrijf en persoon  Relatie met ARMC  Dienstverlening  

Ovost automatisering, de heer 

Jacq van Ovost  

Werkgever van Minze 

Zwerver (onze 

voorzitter)  

Slimme meldkamer 

automatisering  

Hocu Systems, Wim ten Hove  
Vader van Sander ten 

Hove (onze secretaris)  

Ontwikkeling en beheer van 

software voor 

praktijkmanagement  

Gerr Salemans  

Moeder van Sjef 

Salemens (de man van de 

evenementen) 

Creatieve workshops en 

trainingen  

HMK Vuurwerkspecialist, Annet 

Evers-Mensink  

Zuster van Wouter 

Mensink (Lid van de 

ARMC) leden)  

Verkoop vuurwerk  

Hangar Modelbouw, Peter Burks  
Al jaren adverteerder 

van Stabilo Express  
Modelvliegwinkel  

Atelier Armati, Rob Crevecoer  

Lid van de ARMC en een 

van de mensen van de 

redactie van Stabilo 

Express 

Complex bouwfysische 

problematiek  

Dave Prijs Autorijschool, Dave 

Prijs  
Lid van de ARMC  Autorijschool  

STB Interieur, Stef Buitenhuis  Lid van de ARMC  Bouwt interieurs op maat  

 

Doet u ons en onze sponsoren een groot plezier: Koop bij hen, of geef 

tips in je netwerk, zodat andere mensen onze sponsoren zullen weten 

te vinden.   
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Sponsor in de modelbouwbranche, Hangar 

Wanneer je een winkel hebt die de 

spullen voor je eigen hobby verkoopt, 

ben je ongeveer de gelukkigste 

modelvlieger die er kan bestaan! 

Wanneer je bovendien de nodige leden 

van de ARMC tot je vaste klanten mag 

rekenen, is de vraag of je als sponsor wilt meedoen met het 

indoorseizoen én twee mooie banners mag ophangen, natuurlijk 

positief. Op de zondag dat ik gelegenheid had zelf te komen kijken 

zag ik de enthousiaste sfeer en de genoeglijkheid die het 

indoorvliegen met zich meebrengt. Anders, en uiterst 

geconcentreerd, ging het toe op de Nationale Kampioenschappen; 

fantastisch dat de ARMC het naar Apeldoorn heeft kunnen halen. Als 

winkeleigenaar had ik natuurlijk ook wel belang bij de sponsoring, al 

moest ik wel vaststellen dat de meeste spullen voor de recreatieve 

vliegers uit China bleken te komen. Tsja, het prijsverschil dat 

daaraan ten grondslag ligt maakt dat wel begrijpelijk, want jammer is 

in dat verband dat ik als winkel wel 21% omzetbelasting moet betalen 

en kleine pakjes voor de consument er vaak doorslippen! Het zij ze 

gegund overigens. Maar goed, de banners en de gesprekken hebben 

weer voor verdere naamsbekendheid en contacten gezorgd en dat is 

voor een winkel als de mijne natuurlijk bijzonder waardevol. En zo 

eindig ik dan ook met de hoop op een mooi vliegseizoen én dat ik jullie 

maar vaak in de winkel mag zien om deze bijzondere hobby in de 

lucht te houden. Jullie met je toestellen, ik, indirect, met m’n winkel! 

Peter Burks, ‘Hangar’, Kampen 
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En hier komt ook onze mooie indoorspecial vandaan! 
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De Bouw clinic 2013 

Begin vorig jaar hebben we besloten 

om als ARMC wat meer actief bezig te 

gaan met het indoor vlieggebeuren. 

We hebben toen de plannen gemaakt 

om een 6 tal keren recreatief te gaan 

vliegen in de Welgelegenhal te 

Apeldoorn. Omdat we natuurlijk al een 

aantal leden hebben die veel kennis 

hebben over hoe je een licht toestel 

bouwt en hoe je de bouw van zo’n 

shock flyer aanpakt, hebben we 

besloten om een Indoor bouwclinic te organiseren waarbij een ieder 

die wel weer eens wat anders wil bouwen dan een “buiten“ toestel 

nieuwe ervaringen kan opdoen. En kan leren van diegene die al een 

tijdje meelopen in het 

indoorcircuit. Zo gezegd zo 

gedaan . Een toestel 

uitzoeken, berekenen wat het 

een en ander ongeveer gaat 

kosten en op zoek bij welke 

leverancier het een en ander 

besteld moet worden. Tot slot 

of mischien wel de start van 

het project een uitnodiging 

versturen naar de leden van 

de ARMC en de VMVC. 
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Na een aanmelding van zo’n 6 a 7 man zijn we 26 Oktober van start 

gegaan met de inmiddels door Willy Swart gesneden Kliko (click look-

a-like) intussen de apparatuur besteld: motor, servo’s, regelaar en 

ontvanger. Na wat snij oefeningen en wat schuur technieken was de 

eerste dag een succes. De volgende zaterdagen zijn we met een 

wisselende bemanning verder gegaan met het vervaardigen van het 

toestel. Koolstof op de plekken waar het toestel stijver moet zijn 

dan de Depron. En niets op de plekken die niets te verduren hebben. 

En alles onder het mom van zo licht mogelijk. Hoe lichter het toestel 

hoe betere vlieg eigenschappen hij heeft.  

Na een paar zaterdagen zijn we begonnen 

om de apparatuur te ontdoen van de 

overtollige gewichten. Dus aansluit 

snoeren , connectors, krimpkouzen, 

klepjes , lipjes e.d. mogen gerust 

verwijderd worden dat bespaard best 

een hoop gewicht. Ook was het solderen 

niet bij iedereen een gemeengoed maar 

aan het eind van de uitkleed actie 

ontplooide zich een aantal deelnemers 

tot uitstekende soldeer grootheden alsof 

zo nooit wat anders hebben gedaan. Wat uiteindelijk wel te zien was 

aan het eindresultaat. Inmiddels heeft Joyce haar indoor model de 

maiden flight gehad en naar tevredenheid kan ik je melden. De 

modellen van Jacques en Henk zullen spoedig volgen. Ze staan al op 

de lijst van deelnemers voor de aankomende en laatste twee vlieg 

dagen van seizoen 2013/2014. 
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De bouwclinic, ervaringen van de (enige) vrouw in de ARMC 

Ik ben gevraagd of ik een stukje wil schrijven voor de Stabilo 

Express. Als enige vrouw van de club wil ik dat wel. Sinds vorig jaar 

ben ik lid. Het leek me wel leuk om iets te bouwen en er dan ook nog 

iets mee te kunnen doen. Een poppenhuis maken is wel leuk; maar 

daar kan je zo weinig mee. 

Afgelopen winter heb ik meegedaan aan de clinic voor het bouwen van 

een indoortoestel. Ik meen dat er is gekozen voor een click. Toen ik 

de gefreesde platen in handen kreeg was ik in 1e instantie erg 

gecharmeerd van het feit dat mijn naam Joyce erop stond. In 2e 

instantie dacht ik “mijn hemel moet ik met zulk kwetsbaar materiaal 

werken”? Iets met beleid doen of heel kalm zijn/blijven ben ik niet 

gewend en zit ook niet in mijn aard. Ik ben meer van het type “als 

het niet lukt moet je gewoon wat meer kracht gebruiken”. 

Tijdens de clinics kwam ik er al vlug achter dat ik niet gewend ben 

om dingen met de handen te maken. De heren Henk, Jacques en Dave 

schoten al aardig op. 
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Terwijl ik nog de eerste stukjes aan het lijmen was. Van Sjef en 

Robin hebben we veel uitleg gekregen over hoe je bijvoorbeeld het 

beste de rolroeren, richtingsroer en hoogteroer kan plakken. Hiervan 

staat op de site een mooi filmpje. 

Ook kreeg ik van Sjef ook uitleg over hoe de elektronica werkt en 

wat welke functie precies heeft. De tekening staat nog steeds op het 

white-board in het clubhuis. Na het een en ander meerdere keren 

herhaald te hebben; begon het kwartje langzaam te vallen... 

Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan het zo licht mogelijk 

maken van het toestel. Al het overbodige werd van de ontvanger, 

motor en de servo`s afgehaald. Daarnaast werd de bedrading in zijn 

geheel vervangen door dun gelakt 

koperdraad van 0,2 mm. Dit 

betekende dat er flink wat 

geprutst en gesoldeerd moest 

worden. Ik had welgeteld 1x 

gesoldeerd toen ik 14 was; dus ik 

zag een flinke uitdaging. Er is een 

hoop gemopper en gevloek aan te 

pas gekomen maar uiteindelijk heb ik welgeteld 1 soldering helemaal 

zonder hulp gedaan. 
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Stilleven. 

Het gewicht van het toestel was een terugkerend thema. Ik nam het 

allemaal van de heren aan; maar echt belangrijk vond ik het niet. 

Totdat uiteindelijk het toestel helemaal gereed was en (zonder accu) 

slechts 102 gram woog. Alle draadjes en servo hoesjes en 

stekkertjes wogen bij elkaar bijna 10 gram. Toen snapte ik het; en 

was ik super trots op het eindresultaat. Het onderstaande toestel is 

het eindresultaat en het toestel schijnt nog goed te vliegen ook. Sjef 

had de eer hem in te vliegen. Per slot van rekening heeft hij ook veel 

tijd gestoken in het toestel. Thanks heren voor het geduld en uitleg! 

"Leer echt vliegen: ga indoorvliegen" 

Al gedurende enige jaren 

wordt er bij de ARMC door 

met name Robin Janssen en 

Nando te Riele veel werk 

gemaakt van het indoorvliegen. 

Zij hebben de technische 

ontwikkelingen op de voet 

gevolgd en zijn aan allerlei 

landelijke fly inns gaan 

deelnemen. Daarna was de stap naar het internationale 

wedstrijdvliegen snel gemaakt.  
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Isn’t she a beauty? 

 

Voor de meeste ARMC vliegers was dat lange tijd een "ver van hun 

bedshow". Het moest immers allemaal te precies, te licht en je moet 

je steeds blijven verbeteren, door steeds weer nieuwe 

bouwtechnieken toe te passen. Daar komt nog eens bij dat het in de 

ogen van de meeste ARMC leden, met een vooral recreatieve drive, 

bijna op werken ging lijken, zo fanatiek gingen Robin en Nando er in 

hun ogen immers mee om. 
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Toch heeft hun enthousiasme een prachtige uitwerking gehad. Bijna 

de helft van alle ARMC leden vliegt tegenwoordig regelmatig indoor 

en ca. 10 ARMC leden vliegen voor wedstrijden of oefenen daarvoor. 

Om die reden hebben we besloten om in het seizoen 2013 / 2014 

echt werk van het indoorvliegen te maken: zes keer 3 uren 

recreatief vliegen, een keer of tien 2 uren oefenen door de 

wedstrijdvliegers en als klap op de vuurpijl haalden we een van de 

vier dagen van de Nationale indoor competitie naar Apeldoorn. 

Kortom Apeldoorn staat op de Nederlandse kaart, nu ook qua 

indoorvliegen. En misschien nog belangrijker: er is een belangrijke en 

duurzame gezamenlijke ARMC vliegactiviteit ontwikkeld. 

Uiteraard is dit allemaal mogelijk gemaakt door het feit dat vlieg-

minnende ondernemers dit evenement hebben gesponsord. Elders in 

dit blad zullen we hen nog eens in het zonnetje zetten, maar ook hier 

zijn woorden van dank zeker op zijn plaats. Sponsoren: Driewerf 

dank! Zonder jullie hadden we het niet kunnen organiseren zoals we 

het gedaan hebben. 

En dan de aanhef van dit artikel: Robin en Nando gebruikten deze zin 

veelvuldig om anderen te stimuleren om te gaan indoorvliegen. Ze 

hebben gelijk: je moet immers wel goed leren sturen, omdat de 

ruimte zelfs in de grootste sporthal nu eenmaal beperkt is. 



26 

 

 
Onze topvlieger 

Zij hebben daar actief aan bijgedragen door mensen te stimuleren te 

gaan indoorvliegen, Indoorkisten te bouwen, en niet in het minst 

mensen te coachen die ooit overwogen aan indoorwedstrijden mee te 

gaan doen. Robin en Nando: zeer bedankt. 

Alex Janssen. 

Nk Indoor 2013 in Apeldoorn 

Op 17 november is de tweede wedstrijd 

van het NK indoor kunstvlucht (F3P) 

gehouden. 

Omdat er inmiddels 5 ARMC leden aan 

het NK meedoen (Niels Buitenhuis, 

Stef Buitenhuis, Sander ten Hove, 

Nando te Riele en ondergetekende, en 

er enkele leden actief aan het 

meetrainen zijn om mogelijk later ook 

wedstrijden te gaan vliegen (Sjef 

Salemans, Dave Prijs, Alex Janssen), 

leek het de indoorcommissie leuk om ook eens een wedstrijddag naar 

Apeldoorn te halen. Niet alleen daarom, maar ook om als club in de 

omgeving meer bekendheid te krijgen en het indoorvliegen te 

promoten. 

Het organiseren van een wedstrijd is niet goedkoop. De huur van een 

sporthal voor een hele dag kost een hoop geld, en het budget van de 

commissie indoor kunstvlucht is ook beperkt, waardoor niet alle 

kosten door deze commissie gedekt konden worden. 
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Gelukkig is het door de bijdrage van onze sponsoren toch gelukt om 

voldoende budget vrij te maken om de rest van de kosten van de 

wedstrijddag te kunnen dragen.  

Voor de wedstrijd is er in diverse media aandacht besteed aan de 

wedstrijd, en ook tijdens de wedstrijd zelf zijn er opnames gemaakt 

voor tv en radio. Een uitgebreid verslag was te zien op tv Apeldoorn 

waarin een en ander goed werd uitgelegd. Een link naar dit filmpje is 

nog steeds te vinden op de website. 

De wedstrijd zelf is verder prima verlopen. De tribunes zaten goed 

vol, en de reacties die ik hoorde van zowel publiek als deelnemers 

waren zeer positief. Ook merkte ik dat het vliegen beter ging, 

doordat ik gesterkt werd door de steun van de clubleden. 

Uiteindelijk haalde ik die dag mijn beste score tot dan toe. En ook al 

was het niet voldoende voor een podiumplek, dit gaf toch wel een 

goed gevoel. 

Gelukkig wisten de andere deelnemende ARMC-ers wel prijzen binnen 

te slepen: Niels, Sander en Stef waren respectievelijk 1e 2e en 3e in 

de C Klasse, en Nando wist een 2e plek te bemachtigen in de AM 

(Aeromusical) klasse.  Een mooie score! 

Samenvattend kan ik terugkijken op een geslaagde dag, waarbij ik 

alle sponsoren en clubleden die hun steentje hebben bijgedragen of 

gewoon zijn komen kijken graag wil bedanken. We hebben dan ook de 

intentie om volgend jaar wederom een wedstrijddag naar Apeldoorn 

te halen. De wedstrijdcommissie gaf in ieder geval aan hier wel voor 

te voelen. 

Robin Janssen 
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Jong geleerd……. 

 
Ach ja……… 
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