
Clubkamp 2015 

Uitnodiging 
 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In het weekend van 8 tot en met 10 mei 2015 zal het jaarlijks clubkamp van de NLC weer 

gehouden worden in blokhut ‘De Bolster’ van SBV-Kastanje aan de Parkweg in Arnhem. 

Vertrek naar de locatie is vrijdag 8 mei 18:00 uur vanaf de club, terug zijn we weer op zondag 

10 mei rond 17:00 uur. 

 

Op zaterdag avond zullen we, net als afgelopen jaar, een BBQ organiseren. Hiervoor is 

iedereen, inclusief aanhang, uitgenodigd, ook al neem je dit weekend geen deel aan het kamp. 

De BBQ zal aangestoken worden tussen 18:00 en 19:00 uur. 

Inschrijving en betaling 

Onder aan deze brief vind je het inschrijfformulier en de betalingsregeling voor dit jaar. 

Deelname aan het kamp kan alleen als je voorafgaand aan het kamp betaald hebt. Het 

inschrijfgeld gaarne over maken op de NLC bankrekening. De gegevens vind je verderop in 

deze brief. 

Vervoer 

Verschillende clubleden die in het bezit zijn van een auto stellen hun auto ter beschikking niet 

alleen voor vervoer heen en terug van de blokhut, maar ook tijdens het clubkamp van en naar 

het veld, de Rozendaalse hei. Er is echter een kleine kans dat ouders gevraagd worden bij te 

springen op vrijdagavond en zondagmiddag voor het brengen en halen van en naar de blokhut. 

Routebeschrijvingen 

Zie bijlagen en www.nijmeegseluchtvaartclub.nl (klik op ‘Informatie Clubkamp 2015’ in de 

bovenste balk). 

http://www.nijmeegseluchtvaartclub.nl/


Programma 

Vrijdagavond:  Vrij (in)vliegen op de hei    

Zaterdag: 8:00 Ontbijt Zondag: 8:00 Ontbijt 

  Modellen nakijken en vliegen  9:30 HPB wedstrijd 

 13:00 Lunch  11:00-15:00 Asselbergs cup 

  Invliegen  13:00 Lunch op de hei 

 17:00 Broodje op de hei  15:00 Opruimen 

 18:00-19:00 BBQ/kampvuur  16:30-17:30 vertrek 

 

Op zaterdag avond gaan we BBQ-en. Op deze BBQ is iedereen van harte welkom, ook de 

leden, gezinsleden, andere vliegers die niet deel nemen aan het kamp! 

Wat verwachten we van jou? 

 Snel inschrijven!  
 Modellen om mee te nemen en mee te vliegen (probeer in ieder geval ook een chuck te 

hebben!)  

 Een goed humeur  

 Luisteren naar de instructies bij aanvang van het clubkamp (en naar alle mooie 

verhalen) 

Meenemen 

 Chips, snoep en drank worden in principe niet door ons verzorgd, dus zelf regelen.  

 Een slaapzak en een luchtbed/matje  

 Bord, bestek en een beker  

 Mobiele telefoon met oplader (zorg dat het nummer bekend is bij de leiding) 

 Vliegspullen (en reparatiemateriaal!)  

 Droge kleren, regenkleding etc.  

 Zonnebrandcrème  

 Pet  

 Toiletspullen  

 Handdoek  

 Theedoek  

 Let op: neem voldoende drinken mee naar de hei! Ten minste 1,5 liter per keer en bij 

warm weer meer. Liefst zonder bubbels! 

 

Organisatie 

Leiding: Herman Wijnhoven, 024-3975435/ 06-22780758 

Catering: Jurgen Maassen  

Informatie: Jurgen Maasssen 06-29553724 



Betaling 

De kosten van het clubkamp (vrijdag 18:00 t/m zondagmiddag) zijn inclusief 2 

overnachtingen, 1 warme maaltijd, 2 ontbijten, 2 lunches en rijkosten. 

Dit alles voor slechts € 50,00. 

Ga je vrijdag mee en blijf je t/m zaterdagavond, dan bedragen de kosten € 40,00. 

 

Doe je alleen mee aan de BBQ, dan kost dit €8,00 per persoon. 

 

Bijzondere bepalingen 

Voor clubleden die een auto ter beschikking stellen tijdens het gehele kamp geldt een korting 

van € 10,00. 

Bij onverhoopte afgelasting van het kamp of indien je om dringende redenen je inschrijving 

moet annuleren vóór 1 mei, dan ontvang je het inschrijfbedrag terug, verminderd met € 15,00 

c.q. €8,- t.b.v. de betaling van de blokhut. 

Indien je jezelf afmeldt tussen 1 en 8 mei, ontvang je het inschrijfbedrag terug, doch 

verminderd met € 30,00 c.q. € 25,00 i.v.m. de reeds gemaakte kosten. 

Inschrijfkosten over maken op ING rek. nr. NL41INGB0003366443 t.a.v. Nijmeegse 

Luchtvaart Club o.v.v. ‘Clubkamp 2015 <je naam>’. 

 

 



 



Inschrijfformulier NLC clubkamp 2015 

Het inschrijfformulier en de betaling dienen uiterlijk 1 mei ingeleverd te zijn. Bij te late 

betaling vervalt de inschrijving! 

 

Naam: _____________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________ 

Woonplaats: ________________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________________ 

Tel. Thuis: __________________________________________________________________ 

Tel. Mobiel: _________________________________________________________________ 

 

Ik ga mee: □ t.m. zaterdag □ t.m. zondag □ alleen BBQ (aantal personen: _________ ) 

Vervoer: □ eigen □ geen □ ik word gebracht en gehaald door__________________________ 

Kosten (Zie ‘betaling’) €___________ 

 

Bij welke van je eigen modellen heb je hulp nodig bij het invliegen? 

□ A1 □ A2(rechtuit) □ A2(zwaaihaak) □ P30 □ Wakefield □ RC-DLG □ anders, namelijk: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Met welke van de onderstaande clubmodellen zou je een ‘lesvlucht’ willen maken? 

□ A2(rechtuit) □ A2(zwaaihaak) □ P30 □ Coupe d’Hiver □ Wakefield □ RC-DLG 

Dit lesvliegen kan alleen voor zover we mensen en modellen beschikbaar hebben en als we 

schatten dat je er aan toe bent. 

 

Ik neem deel aan de volgende wedstrijden (sr. + jr.) 
□ Hijg Puf Blaas (géén chucks, of in een aparte uitslag….) 

□ Asselbergs Cup 

 

Ik ben beschikbaar als helper op:  
□ Vrijdag t/m zaterdag □ vrijdag t/m zondag □ alleen zaterdag □ zaterdag t/m zondag 

 

In de volgende klassen: 
Model beschikbaar: Model beschikbaar: 

□ A2 rechtuit ja/nee □ P30 ja/nee 

□ A2 zwaaihaak ja/nee □ Coupe ja/nee 

□ Wakefield ja/nee 

□ RC-DLG ja/nee  

 

 

p.s. Het is handig zelf routekaartjes uit te draaien (beschrijvingen zijn te vinden op de NLC 

site). Maar we nemen ook extra mee naar het kamp. 

 


