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Voorwoord
Voor velen is het niet nodig om de accommodatie van de ERMVC uitgebreid te introduceren. Immers,
reeds 4x eerder heeft het Nationaal Modelvliegkamp op deze prachtige locatie plaats gevonden en een
groot aantal vaste deelnemers aan het kamp zijn er al een of meerdere keren geweest en dus bekend met
vooral ook de grote gastvrijheid die we bij deze vereniging telkens weer mochten ervaren.
2020 is voor de ERMVC een dubbel jubileumjaar. De club bestaat 50 jaar en voor de 5e maal zal er het
Nationaal Modelvliegkamp worden gehouden. Een uniek gegeven waar de deelnemers aan het kamp van
dit jaar van mogen mee genieten. De gehele accommodatie wordt momenteel grondig gerenoveerd. Het
veld is een behoorlijk stuk groter geworden en is volledig opnieuw ingezaaid. Ook in en rond het clubhuis
wordt e.e.a. vernieuwd. Met name de nieuwe bestrating van het terras zal iedereen meteen in het oog
springen. Kortom, komende zomer een week modelvliegvakantie bij de ERMVC wordt zeker genieten.

Eibergen en de ERMVC
Eibergen is een prachtig plaatsje in de Gelderse Achterhoek en alleszins en beslist een bezoekje waard. Het
ligt in het stroomgebied van de Berkel en behoort, tot een van de kernen van de Gemeente Berkelland.
De gemeente is met 43.904 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) de op één na grootste in de Achterhoek.
Met een oppervlakte van 284,71 km² behoort Berkelland tot de 10 grootste plattelandsgemeenten van
Nederland.

Eibergen wordt in 1188 voor het eerst vermeld als de parochia Ecberghe. Het was toen reeds een
zelfstandig kerspel, waartoe de buurschappen Olden Eibergen, Hupsel, Haarlo en de Waterhoek, Mallem
en Rekken behoorden. Ook het kasteel van Borculo hoorde tot 1509 tot het kerspel Eibergen. Wereldlijk
behoorde het gehele kerspel Eibergen tot de Heerlijkheid Borculo.
In de vijftiende eeuw moet Eibergen de beschikking hebben gekregen over enige stedelijke rechten. Het
stadsbestuur bestond uit vier indirect door de burgerij gekozen burgemeesters en twee gemeenslieden.

Het zegel
dat het stadsbestuur gebruikte was afgeleid van dat van de heren van Borculo: de drie Borculose bollen
werden drie Eibergse eieren.

De Eibergse Radio Model Vlieg Club – ERMVC
Na 2009, 2010, 2013 en 2015 zal het Nationaal modelvliegkamp van 2020 van 1 tot en met 8 augustus voor
de 5e maal worden gehouden in Eibergen waar we te gast mogen zijn op de mooie – geheel vernieuwde accommodatie van de jubilerende ERMVC. De vereniging bestaat in 2020 nl. 50 jaar ! In al die jaren heeft
de ERMVC een uitstekende naam opgebouwd als het gaat om de organisatie van grote evenementen.
Behalve een altijd prima onderhouden – en voor 2020 een totaal nieuwe – grasmat, met gedeeltelijk
verharde start- en landingsstrip en bijbehorende ruime pits, vinden we het gezellige clubgebouw dat
tijdens het kamp o.a. als “permanence” en EHBO-post voor de organisatie dienst zal gaan doen.
Voorts is er ruime parkeer- en kampeer gelegenheid, grenzend aan het veld.
De bestaande – in het clubhuis aanwezige - sanitaire voorzieningen zullen voor de kampperiode worden
aangevuld met een mobiele douche- en toiletwagen.
Voor het laden van accu’s, lipo’s etc. wordt een ruime mobiele “schaftwagen” op het terrein geplaatst.
En natuurlijk staat er straks weer een grote tent van ca. 370 m2 (29*14 m.), voorzien van een houten vloer,
waar de maaltijden gebruikt worden en er voldoende ruimte zal zijn om te bouwen, repareren en het
stallen van modellen.
Kortom de accommodatie biedt straks alle faciliteiten om van modelvliegen in het algemeen en dit jaar van
het modelvliegkamp in het bijzonder een feest te maken.
ERMVC Eibergen
Apedijk 1a
7152 AM Eibergen

52°05'55.4"N 6°40'15.1"E
Website: http://www.ermvc.nl/index.html

Vliegen – Verblijf - Maaltijden
Vliegen en veldregels
De ERMVC beschikt over een geheel nieuw ingezaaid en vergroot grasveld dat (voor het grootste deel)
begrensd wordt door de Ramsbeek. Ondanks dat het veld niet ver van een woonwijk is gelegen is er
voldoende ruimte en gelegenheid om met de meest diverse modellen (Vrije Vlucht modellen en Jets
uitgezonderd) te vliegen. De accommodatie beschikt ook over een verharde start- en landingsbaan.
We vliegen volgens de Regeling Modelvliegen, het terreinreglement van de ERMVC en het Basis Veiligheids
Reglement (BVM), zoals opgesteld door de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL.

De club beschikt over een milieuvergunning waarin o.m. een geluidsbeperking van 79 dBA is opgenomen
voor het vliegen met verbrandingsmotoren. In verband met de in deze vergunning opgenomen
voorwaarden zal hierop gemeten worden en zijn uitzonderingen helaas niet mogelijk.
Je dient gebrevetteerd te zijn om solo te mogen vliegen en uiteraard WA-verzekerd. Dit kan een
individuele WA-verzekering zijn of een collectieve WA-verzekering die je hebt via je club of van een
overkoepelende organisatie zoals bijvoorbeeld de KNVvL of VML. Er kan om een verzekeringsbewijs
(lidmaatschapskaart) worden gevraagd !
Er zullen – zo mogelijk – per categorie (zweef, motor, heli en multikopters) een of meer bevoegde
instructeurs c.q. examinators aanwezig zijn die je behulpzaam kunnen zijn bij het behalen van een brevet
als je dat nog niet mocht hebben voor een bepaalde categorie. Let op: dit zijn geen fulltime instructeurs
maar zijn op vrijwillige basis voor zover nodig beschikbaar. Vandaar dat je maar beter enige ervaring kunt
hebben.
Uiteraard zal er weer een voor-ieder-wat-wils-programma worden aangeboden. Het staat de
kampdeelnemers volledig vrij om hieraan wel of niet deel te nemen. Vanzelfsprekend zal er ook de nodige
ruimte worden ingebouwd om vrij te kunnen vliegen.
Het complete programma zal in een van de komende Nieuwsbrieven worden gepubliceerd en uitgebreid
worden toegelicht.
Verblijf
Kamperen en aanwezige voorzieningen
Je overnacht in een zelf meegebrachte tent, camper of caravan, die geplaatst mag worden op de
aangewezen tijdelijke kampeerplaatsen, grenzend aan het vliegveld. Omwille van veiligheidsredenen
kunnen – voor zover voorradig - uitsluitend caravans/campers van stroom worden voorzien. Uiteraard zijn
de nodige sanitaire voorzieningen aanwezig. Gedurende de kampweek wordt een douchewagen op het
terrein geplaatst en zal het clubhuis zijn opengesteld voor toiletbezoek.
Opslag van modellen, bouwen en repareren
Gewoontegetrouw is ook dit jaar weer de grote partytent aanwezig. De goed verlichte tent met een
oppervlak van ca. 370 m2 (afmeting 29x14 m) en houten vloer, zal bestaan uit twee delen; een eetgedeelte
en een opslag-, bouwgedeelte. Beide gedeeltes worden voorzien van tafels en banken om ontbijt, lunch en
diner te kunnen nuttigen of bouw- en reparatiewerkzaamheden aan uit te voeren.
Het eetgedeelte houden we graag netjes en is louter bedoeld voor de gezamenlijke maaltijden en het
gezellig samenzijn tijdens de late uurtjes van de avond.

Ondanks de ruime maat van de tent blijft de beschikbare ruimte bemeten. De ervaring leert dat er genoeg
plek is om modellen te stallen, maar dat er wel een max is. Probeer selectief te zijn met de spullen die je
meeneemt en voorzie zo mogelijk ook een plekje in je caravan of tent om spullen op te slaan. Spullen om
te bouwen en repareren (gereedschappen e.d.) moet je zelf meenemen. Gezien het aantal deelnemers kan
je altijd wel bij iemand een stuk gereedschap o.i.d. lenen als dat nodig is.
Laden
Voor het laden van accu’s wordt een schaftwagen op het terrein geplaatst. Neem zelf een stekkerblok of
haspel mee! In principe gaat het laden van accu’s tijdens het NMVK prima. Echter leert ook hier de ervaring
dat er een max. aantal laadapparaten is dat tegelijk ingeschakeld kan zijn, alvorens er problemen met de
stroomvoorziening op kunnen treden. Probeer te letten op de hoeveelheid laadcapaciteit die je tegelijk in
gebruik neemt, zodat we het voor eenieder plezierig kunnen houden.
De wagen is evenals het clubhuis ’s nachts afgesloten voor (laad)activiteiten.
Maaltijden - Verzorging inwendige mens
Eten doen we in een daarvoor gezellig ingericht deel van de grote tent die op het terrein naast het clubhuis
wordt geplaatst. De maaltijden worden voor ons verzorgd door een cateringbedrijf.
Gedurende de kampweek bestaan de maaltijden uit:
Ochtend: een uitgebreid (lopend) ontbijtbuffet waarbij tevens een lunchpakket kan worden klaar gemaakt.
Middag: Rond lunchtijd zal er worden gezorgd voor koffie/thee/melk en wat warms zoals een lekkere kop
soep.
Avond: ’s Avonds is er een warme maaltijd of barbecue.
Uiteraard zullen de gebruikelijke ”vette hap” en tosties
later op de avond niet ontbreken. Enkele vrijwilligers
dragen hier zorg voor. Vanzelfsprekend wordt er
gezorgd voor drankjes en versnaperingen die tegen
redelijke prijzen op basis van de inmiddels
ingeburgerde ”strippenkaart” in onze huisbar
verkrijgbaar zullen zijn.

Een modelvliegvakantie, voor wie?
Het Nationaal Modelvliegkamp is met name bedoeld voor modelvliegers die al enige ervaring hebben met
vliegen.
We stellen een minimumleeftijd van 14 jaar om alleen deel te mogen nemen aan het kamp.
Ben je jonger dan 14 en wil je toch mee, dan kan dat onder begeleiding van iemand van minimaal 18 jaar.
Deelname aan het kamp staat open voor iedereen, het is er niet alleen voor de jeugd en je hoeft ook geen
lid te zijn van een club of overkoepelende organisatie!

Deelnemersbijdrage en inschrijving
Inschrijven kan VANAF NU, online op onze website: www.modelvliegkamp.nl
Uitsluitend inschrijvingen voor VOLLEDIGE deelname aan het kamp kunnen worden geaccepteerd.
Hierop kunnen om praktische redenen geen uitzonderingen worden gemaakt.
DEELNEMERSBIJDRAGE: € 325,-- p.p. all in. Incasso van het inschrijfgeld vindt plaats rond 27 mei 2020.
Voor inschrijvingen die na 20 mei 2020 worden ontvangen, worden extra administratiekosten van € 5,-in rekening gebracht.

