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Op 19 juni was het weer zover, het was weer tijd voor een nieuwe 
Protech electro wedstrijd. Reeds vroeg op de ochtend, leek het wel 
alsof de hele familie Engelen en hun Protech jongens zich vrij 
hadden gemaakt om af te zakken naar het Limburgse Helchteren. 
Wederom was het veld van de “Pampa Modelfighters” de place-to-
be.  

De Protech jongens klaar voor de inschrijvingen 
 
Aangezien we reeds vroeg merkten dat het vandaag een 
zeeeeeeeer warme dag zou worden, werd met man en macht 
gezorgd voor de nodige parasols en party-tenten, niet enkel voor de 
mensen maar ook voor de toestellen.  

Tenten en parasols voor een beetje schaduw 
 
Tot onze grote spijt bleken er om 10u, bij de aanvang van de 
wedstrijd, slechts 15 piloten ingeschreven te zijn. Na alle reclame 
die gemaakt werd, was dit voor ieder van ons een beetje 
teleurstellend. Maar soit, niet getreurd, het was tijd om er in te 
vliegen. 
 
Na een korte briefing, met wat uitleg over de wedstrijd, nam de jury 
plaats in de blakende zon, klaar voor een spannende wedstrijd.  

Jury klaar voor de wedstrijd 

 
De bedoeling van de wedstrijd was vrij simpel : 
 
1. Vlucht moest 15 minuten duren (elke seconde over of 
onder de 15 minuten, werd geteld als strafpunt. 
2. Lage doorvlucht (minder dan 5 meter) moest gebeuren 
tussen de 5de en de 15de minuut. 
3. Landen moest gebeuren in vakjes. Het middenste vak 
(het kleinste dus) was 200 punten waard, de 2 vakken daarrond 
waren 150 punten waard en de 2 buitenste vakken waren 100 
punten waard. De plaats van de neus telde. 
 
Zoals het vorige jaar, kwamen er opnieuw een hoop zwevers aan 
de start. Maar toch waren er ook de nodige piepschuimen en 
depron toestelletjes bij. Er was ook een vliegende kip bij, die het 
uiteindelijk ook erg goed deed in de stand (3de plaats). Men kan 
dus zeggen dat de kiekens weer aan kop stonden ! � 
 
Enkele impressies : 

 



Tussentijdse check : Nog 45 seconden te gaan… 

Gelukkig waren er vandaag geen crashes. Natuurlijk werden er al 
eens wat harde landingen gemaakt met als doel toch maar die neus 
in het juiste vak te krijgen.  
En natuurlijk was er dan op het einde van deze geslaagde dag de 
prijsuitreiking. Het was duidelijk, er stonden weer enorme mooie 
prijzen op het schavot waaronder maar liefst 3 bouwdozen van 
Protech’s nieuwste model de Vortex en 1 bouwdoos van een Turbo 
Raven (waarmee trouwens ondergetekende de 2de plaats heeft 
behaald). Naar traditie van Protech, werden de prijzen weer 
toegekend via loterij. M.a.w. iedereen had evenveel kans om een 
bouwdoos te winnen. Bizar weetje, maar iets wat we merken tijdens 
zulke loterijen, is dat de bouwdozen meestal naar de laagste 
regionen gaan van de uitslag. Het lot bepaalt blijkbaar dat de 
nummertjes daarvan erg goed verstopt blijven. Maar niet getreurd, 
elke prijs was het waard en het is natuurlijk belangrijker om deel te 
nemen dan te winnen !  

Na de wedstrijd was het weer tijd om nog wat na te praten, de 
tenten op te ruimen en nog wat te vliegen met andere toestellen ! 
Wat waren we weer moe en voldaan van zulke mooie zonnige dag. 
Graag danken we Protech opnieuw voor deze toffe wedstrijd en 
hopen natuurlijk op een grotere opkomst (zoals vorig jaar bv) in het 
volgende jaar !  
Hier volgt de uitslag. Maximum punten per ronde is 1200. Slechts 
de 2 beste ronden worden weerhouden bij de uiteindelijke uitslag. 

Davy Carmans 

  Naam 1e ronde 2e 3e Totaal 
1 Verschoren Willy 1199 1100 1147 2346 
2 Carmans Davy 1146 1145 1196 2342 
3 Heylen Geert 1149 1148 484 2297 
4 Stefan Engelen 1150 698 1143 2293 
5 Broux Kris 1100 1145 1147 2292 
6 Van Geit Andre 1082 996 1199 2281 
7 Van Tricht Luc  1097 1125 1150 2275 
8 Van Kut Umberto 1146 952 1094 2240 
9 Cortens Gust 1086 1087 1147 2234 
10 Carmans Maurice 1096 936 1091 2187 
11 Geusens Kris 1095 989 1075 2170 
12 Auwerx 997 993 974 1990 
13 Patrick Engelen 950 1035 839 1985 
14 Van Kut Jos 965 970 992 1962 
15 Van Riet Leon 988 558 660 1648 

 


