
Beste Modelbouw vrienden,

Er is veel over te doen, en eindelijk is het zover. Op 29 augustus 2021 wordt op het terrein 
van de KEML de SVENSON FLY-IN georganiseerd.

De respons is zeer groot, uit alle hoeken van het land zijn er meldingen over oude 
toestellen die van het zolder worden gehaald, of nieuwe die worden gebouwd. Dat de 84 
jarige Svenson stichter en bezieler Leon Janssens persoonlijk aanwezig zal zijn - ook 
gehuldigd zal worden -  draagt bij tot de speciale betekenis van deze samenkomst. Het is 
geen wedstrijd, iedereen is dus meer dan welkom. Vliegen is vrij, wel onder leiding van 
een ervaren vluchtleiding. 

Over het modelvliegen zelf:

- inschrijvingen vanaf 9u ’s morgens, voorzien van lidkaart federatie en geldig brevet
- inschrijving kost 5€ per persoon , 2 consumpties inbegrepen plus een SVENSON 
verrassing. 
- voor elk is er op het plein een ParkingBox van 3 meter voorzien om zijn (haar!) toestellen 
te plaatsen. 
- zenders uit de FM band (dus buiten de 2.4GHZ) zijn toegelaten, worden ingediend bij 
inschrijven, en worden beheerd met frequentie speld voorzien ter plaatse
- brandstof motoren toegelaten mits voorzien van effectieve demper
- laad ruimte met  220V voor electro is aanwezig, maar de capaciteit is beperkt. LAADT 
BATTERIJEN DUS BEST OP VOORHAND THUIS OP, OF BRENG LADER MEE DIE OP 
220V WERKT, OF AUTOBATTERIJ. 

Dan over Corona:

- dit is geen publiek evenement, enkel voor modelbouwers en aanverwanten (ivm Covid)
- onze club houdt zich aan het Covid protocol in nauwe samenwerking met de stad Eeklo 
en de Politie. Wie zich niet goed voelt, blijf thuis!
- Mondmaskers en ontsmettingsmiddel meebrengen. Er zal overal signalisatie staan. In 
grote lijnen gelden de maatregelen zoals voor de Horeca. 
- IEDEREEN MOET INGESCHREVEN WORDEN, OOK WIE GEEN TOESTEL 
MEEBRENGT



Tenslotte over de voorzieningen:

- er is een FOOD TRUCK voor een maaltijd aan schappelijke prijzen. 
- Idem voor drank met aparte stands voor de veiligheid
- Parking is voorzien voor personenwagens op een terrein recht tegenover het vliegplein. 
GELIEVE WAGEN EERST TE PARKEREN EN VAN DAARUIT DE MODELLEN NAAR 
HET PLEIN TE BRENGEN. 
- Beperkte staanplaatsen voorhanden voor Mobilhome (geen elektriciteit beschikbaar). 
- alles gaat door op ZUIDBUSAKKER EEKLO. GPS, Google Maps, Waze etc. kennen dat. 
- Er zullen pijlen aangebracht worden op de inval routes. Wie de Expressweg/E34 volgt, 
neemt afrit Kaprijke
- Verdere info op onze facebook pagina facebook.com/KEML00, 
eeklosemodelluchtvaart.be

We hebben een grote dosis goed humeur en nostalgie besteld, vergeet niet die van jullie 
ook mee te brengen!

We kijken er naar uit om jullie te mogen ontvangen. 

Beste groeten

Alex Van de Rostyne, Voorzitter Koninklijke Eeklose Modelluchtvaart
alexandervdr@icloud.com, 0495/548240
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