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Amsterdam maart 2002

Geachte modelvlieger,

Van 9 mei (donderdag) tot en met 12 mei (zondag) 2002, ook wel bekend onder de naam
Hemelvaartweekend, organiseert de A.L.C. wederom haar bekende BIG SCALE MEETING. Uiteraard is iedereen
weer welkom, alleen worden de vliegers met snelle vliegtuigen en/of trainers wel verzocht voorrang te geven
aan de grote modellen. 

Elk schaalmodel dat dit weekend minstens 1 maal gevlogen heeft dingt mee naar één van de diverse prijzen
waaronder de BIG SCALE TROFEE die zal bestaan uit een grote wisselbeker en een beker als eeuwig aandenken.
Ook de tweede en derde prijs mogen er zijn, samen met de door sponsors beschikbaar gestelde bouwdozen
van schaalmodellen en andere kleinere prijzen.

De BIG SCALE MEETING zal plaats vinden op het vliegveld van de FMS te Spaarnwoude waarvan u een plattegrond
op de achterzijde van dit vel aantreft. Dit veld is gelegen tussen Amsterdam en IJmuiden ongeveer een 
kwartier van iedere kant. 

Omdat er in het recreatiepark ook een camping aanwezig is moet er van het recreatieschap een bedrag van 
±€ 3,- p.p.p.n. door u worden afgedragen. Wij hopen dat dit u er niet van weerhoudt dit gezellige weekend
met ons bij te wonen. 

Bij voldoende inschrijvingen willen wij ook een barbeque organiseren, stuur daarom vóór 25 april uw 
inschrijving terug aan bovenstaand adres, zodat wij weten hoeveel porties er besteld moeten worden.

m.v.g.
de organisatie
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Inschrijfformulier�

Ja ik kom ook voor een gezellig lang weekend, en kom met (totaal aantal) ……  personen.

Naam vlieger 

Adres

Postcode & woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Naam model

Spanwijdte

Motor

Gewicht

Naam model

Spanwijdte

Motor

Gewicht

Naam model

Spanwijdte

Motor

Gewicht

ook aan de barbeque willen wij meedoen (alleen bij voldoende inschrijvingen)
voor ongeveer € 8,50 per persoon. 

Hieraan doen we in totaal met …… personen aan mee.

Ja




