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Op zondag 11 juni 2006 was het weer zover, tijd voor 
een nieuwe Protech elektro wedstrijd en dit keer voor de 
5de maal.  
 
De weergoden waren ons al een hele week goedgezind 
en ook op deze zondag was het stralend weer. We 
konden bijna beginnen klagen over de warmte, want het 
was meer dan 30 graden. Gelukkig was er wel een 
(stevige) bries die het geheel gelukkig af en toe wat 
afkoelde. 
 
Het zou voor ondergetekende trouwens een speciale 
wedstrijd worden. Tijdens de week voor de wedstrijd 
kreeg ik telefoon van de mensen van het programma 
“1000 Zonnen en Garnalen” van “één” aangezien ze me 
wilden komen filmen. Ze hadden in hun programma nl 
een nieuwe rubriek “De aanhouder wint”. De mensen van 
Protech hadden mijn naam doorgegeven aangezien ik in 
het verleden meerdere malen 2de of 3de werd, maar nooit 
1ste. En dat was dus het onderwerp van hun reportage 
(nvdr. Dit werd uitgezonden op vrijdag 16 juni op één). 
Het werd al bij al voor mij een zware en vermoeiende dag 
met veel interviews, vele keren herhalen van teksten en 
natuurlijk ook iets meer stress. 
 
Tot onze grote spijt kwamen er op de wedstrijd slechts 18 
piloten. Dit was een heel pak minder dan de voorbije 
jaren, maar naar het schijnt waren er nog enkele andere 
wedstrijden in het land alwaar waarschijnlijk ook heel wat 
piloten naar toe waren. Maar men heeft mij altijd gezegd 
“Het is de kwaliteit die telt en niet de kwantiteit”.  
 

 
 
Er was dit jaar een kleine aanpassing gebeurd aan het 
reglement. In plaats van 15 minuten vliegen, zoals de 
voorbije jaren, moesten we deze keer maar liefst 20 
minuten vliegen. Vanwege deze reden kwamen natuurlijk 
ook weer meer zweefvliegtuigen aan de start, maar we 
hadden vandaag gelukkig ook weer heel wat andere 
toestellen aanwezig. Waaronder shockflyers, 
speedkistjes, 2 vliegende kippen en ook 2 knappe electro 
schaalbakken waaronder een zeer mooie Piper Cub 
aangedreven door de grootste motor van AXI.  

 

 
 

 
 

 
 

 



Er was trouwens aan het begin van de wedstrijd een 
ander groot probleem opgedoken. Het normale 
landingsplatform (5 vakken) was door de organisatie te 
groot getekend op het gras. Hierdoor werd het bijna 
onmogelijk om buiten het meest opbrengende punten vak 
te landen. Om dit op te lossen besloot de organisatie om 
de 2 buitenste vakken weg te laten en in het middenste 
vak een grote (??) poster van Protech te leggen. Dit vak 
werd vanaf nu het vak met de meeste punten. Dat dit een 
moeilijkere opdracht bleek dan gedacht, mag wel 
duidelijk zijn. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Al bij al werd het weer een toffe wedstrijd, waarbij 
natuurlijk wel weer voor de 1ste plaats werd gestreden. 
Onze uiteindelijke winnaar vloog met een Butterfly 
(indoor model). Door de vrij stevige wind kon Nick zijn 
toestel boven het veld gewoon stilhangen en uiteindelijk 
via een simpele Harrier beweging zijn toestel neerzetten 
op het kleine middenvlak. Het mag duidelijk zijn dat hij 
hierbij bijna altijd de hoogste score behaalde. Maar ook 
in de lagere regionen probeerden mensen te gaan voor 
de overwinning. En dat hierbij af en toe een toestel eens 
wat harder naar de grond werd gestuurd dan gewenst, 
was duidelijk te merken. 
 

 
 

 
 
Gelukkig hebben we tijdens onze vliegdag slechts 2 
crashes gehad.  
 
 

 
 



De fotograaf van Protech maakte weer zeer mooie foto’s, 
waarvoor dank. Daarom hierbij nog enkele andere mooie 
sfeerbeelden. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Op het einde van deze enorm hete dag, werden de 
punten netjes genoteerd op een spreadsheet en de 
computerprinter spuugde uiteindelijk het eindresultaat uit. 
Naar traditie van Protech gebeurt de uitreiking van de 
prijzen steeds via lotje trekken en tot onze grote 
verbazing had men deze keer besloten te beginnen met 
de laatste plaats om alzo naar de 1ste plaats te gaan. Hoe 
dan ook, de tafel lag bezaaid met mooie prijzen, dus 
welke plaats je ook had, je ging altijd naar huis met een 
mooie prijs.  
 

 
 

 

Dit was uiteindelijk de uitslag van de wedstrijd. Enkel de 
2 beste rondes werden geteld !  
 

 
 
Natuurlijk nog even de TOP-3 op de foto : 
 

 
1. Nick Vandemoortele 

2. Luc Van Tricht 
3. Roger Vanzeebroek 

 
En allemaal met de toestellen nog eens samen :  
 

 
 
Tot mijn spijt heb ik voor het programma “1000 Zonnen 
en Garnalen” niet de 1ste plaats kunnen behalen en viel ik 
met slechts 2 punten tekort jammer genoeg naar een 4de 
plaats, maar zoals ook duidelijk zal zijn tijdens de 
uitzending “Meedoen is belangrijker dan winnen” ! 
 
Veel dank aan Protech voor de organisatie alsook dank 
aan de organiserende club “Pampa Modelfighters” en op 
naar de 6de editie in 2007 ! 
 

Davy Carmans 


