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M.V.C Apollo’68 heeft een eigen website. 
Om onze vereniging bekend te maken via het Internet  hebben we een eigen website en 

is te vinden op http://mvc-apollo68.nl/ 

Als verenigingslid moet je jezelf eerst registreren om te kunnen zien op de website wat 

alleen voor onze leden bestemd is. We hopen dat alle clubleden met een email adres 

zich binnenkort geregistreerd hebben. 

Om te registeren voor de website doe daarvoor dit: 

 Ga naar    http://mvc-apollo68.nl/ 

 Ga naar linksonder op de pagina 

 Klik op Registreer 

 Vul alle velden in, maar geef je Naam op zoals die bekend is bij de club 

maar geef je Email adres op die bekend is bij de club 

 Klik op Registreren 

 Na een tijdje krijg je een email die zegt : U kunt je account activeren door op 

onderstaande link te klikken, Klik dan op die link  

De website beheerder krijgt een mail dat je email adres geverifieerd is en activeert je 

website account als je gegevens bekend zijn bij de vereniging, hiervan krijg je mail 

van de website beheerder en dan kun je inloggen met je opgegeven gebruikersnaam en 

wachtwoord . 

Gaarne hadden we van jullie een terugkoppeling wat jullie van de website vinden, geef 

a.u.b. opbouwende kritiek en onthoud wel dat de website is gemaakt door niet 

professionele website bouwers , maar enthousiaste amateurs!! 

Email je terugkoppeling naar secretaris@mvc-apollo68.nl  

Alvast bedankt namens de webcommissie. 
  
M.V.C. APOLLO ’68 HORST 

Secretariaat : Eikelenbosserdijk 25, 5962 NV  Melderslo, 0641361872  

E-mail : secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Gino Duarte 077-4654227 

Secretaris : Ben Brok 06-41361872 

Penningmeester : Kees Geurts 024-3780525 

Rabobank : MVC Apollo Banknr.: NL25 RABO 0123660734 

Clublokaal : Op de Kamp 4 5961 NN Horst  Tel.: 06-81976837 
  

GEPO CLUBBLAD M.V.C. APOLLO ‘68  

Redactie : Ap Rademakers  mail: aprademakers@home.nl 

 : Jacqueline van den Ham mail: ham.vos@home.nl 

 : Harold van den Ham 

Wil je een stukje in het clubblad hebben, zorg dan dat dit vóór de laatste 

vrijdag van de maand bij de redactie is. Op die dag wordt de Gepo 

gemaakt. 

Het drukwerk van de Gepo wordt verzorgd door Jan Hermans. 

http://mvc-apollo68.nl/
http://mvc-apollo68.nl/
mailto:jpgkeijsers@onsbrabant.nl
mailto:secretaris@mvc-apollo68.nl
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NOTULEN VERGADERING D.D. 8 FEBRUARI 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.03 uur door Gino. 

Afmeldingen: Er is één afmelding ontvangen van Jan Zegers. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

Zonder op- of aanmerkingen aangenomen. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

Korte samenvatting: Een ferm aantal foutmeldingen op de 

verzonden mailing voor de vliegshow. Deze adressen zullen 

worden nagezocht en worden herzonden. 

• Afmelding Nieuwjaarsreceptie van enkele leden. 

• Bevestiging Rabo van aanvraag papieren afschriften. 

• Mail STICHTING NATIONAAL MODELVLIEGKAMP – NMVK. 

• Mail Wim Spaak; FLRCV contributienota 2018. 

• Mail Hans Krijne; voorstel tot aanpassing van het 

brevetreglement. 

• Mail aanvraag; excursie vriendengroep. 

• Mail Hans Krijne; FLRCV: bezoek aan ProWing in april (met 

dank voor de aanwijzing). 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

Ledenbestand: Leden 80 waarvan 0 aspirant-leden.  

• Er hangt een schrijven op het prikbord voor het aangeven van de 
evenementendagen voor het komend jaar. Jan van Osch neemt die 
eind maart mee in de planning. 

• Geluidsdagen m.b.t. slepers. Dit is ook voor eigen leden die vaak 
elders gaan vliegen om te kunnen worden gesleept. Er is een turbine 
weekend en waarom dan niet ook een sleeptreffen. Daarom die dag 
focus op slepen. 
Peter K komt met de opmerking dat er in de praktijk geen ruimte zal 
zijn voor de overige modelpiloten. Voorstel is dat er wel vliegblokken 
kunnen worden gemaakt zodat er voor iedereen mogelijkheden zijn. 
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5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: 

Resultaten en exploitatie worden toegelicht. 

 

6. BEGROTING: 

Ook de begroting wordt toegelicht en geaccordeerd. 

 

7. VERSLAG EN VERKIEZING KASCONTROLE: 

Het verslag dat Theo voorleest staat elders in de Gepo 

afgedrukt. Theo is aftredend en Frits neemt voorzitterschap 

over. Twan Cox treedt toe tot de kascontrole commissie. 

 

8. JAARVERSLAG SECRETARIS: 

Het verslag staat elders in de Gepo. 

 

9. BESTUURSVERKIEZING: 

De secretaris is uit continuïteitsoogpunt dit jaar formeel 

aftredend en herkiesbaar. Ben Brok wordt per acclamatie 

herkozen. 

Ilja treedt af, echter is er nog geen opvolger. 

 

10. 50-JARIG JUBILEUMCOMMISSIE: 

Uitnodigingen aan de gastvliegers zijn verstuurd. 

Uitnodiging voor eigen leden komt eraan, belangrijk voor de 

camping en de feestavond. 

Camps doet de Catering. 

Sim gaat niet door. Idee ter vervanging is een ballonvaart door 

Bas Ballonvaarten. 

PR: heeft flyers verzorgd (1000).  

Woensdag basisscholen uitgenodigd en er is positief gereageerd. 

6 uitnodigingen 3 afwijzingen. 

 

11. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: Leo brengt verslag uit van de 

vergadering. Er zijn nog wat zaken die moeten worden 

bijgewerkt. Een oproep aan de leden de gegevens te 

controleren. Ap heeft het logboek bijgewerkt. 

Digitale logboek. Beperkt aantal metingen. Geen presentatie. 

Electrovliegen buiten geluid en willen dat ook graag zo houden. 
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Brevet: Jan Zegers – Jack Eijkens - Twan Cox – Ap 

Rademakers - Emiel Sijbers: Jack neemt het woord voor Jan 

Z. Er zijn geen brevetten uitgegeven. Er wordt nogmaals door 

de lijst heen gelopen. 

 

Website: Ben Brok: De hulp waarvoor voorgaande vergadering 

akkoord voor is gegeven heeft niet dat wat we voor ogen 

hadden, n.l. een modernisering van het uiterlijk van de website. 

Echter, Emiel is enthousiast bezig met doorvoeren van 

aanpassingen aan de website. 

 

Bar: Yvonne Cox: Vorige vergadering is er de Barvergadering 

verslagen. Yvonne volstaat met het melden van de planning die 

in de maak is en voorkeuren kunnen worden aangegeven. De 

instructie wordt een van de komende vergaderingen uitgevoerd. 

 

Technische dienst: Theo Althuizen: Het verslag dat Theo 

voorleest staat elders in de Gepo. 

 

Terrein: Ap Rademakers: Leest voor. 

 

Feestcommissie: Twan Cox: geen feestverslag, toch applaus. 

 

12. BEKERUITREIKING: 

Gino leest voor 

  



6 
 

13. RONDVRAAG: 

Theo T. vraagt omtrent Soest (Prowing). Ap gaat antwoorden 

(als hij aan de beurt is in de rondvraag). 

Theo A. vraagt om applaus voor de Apollo Dames. 

Ap licht toe hoe de Federatie via de vereniging ProWing op 28 

april kan worden verzorgd. 

Herman, 3de kerstdag volledig verslag vliegshow (ook van de 

vergaderingen voorafgaand, achter de schermen en de 

feestavond) een totaal impressie. 

Er is een vraag of Apollo in aanmerking komt voor een AED. Ben 

B haalt het verhaal van 2 jaar terug van Harold van den Ham 

aan. Voor een eenvoudige (goedkope) is een kundig 

(gediplomeerd) persoon nodig. Een uitgebreide (door iedereen 

te bedienen) kost ongeveer € 2.750,--. Er kan worden gekeken 

of er veranderingen zijn in prijzen en beschikbaarheid. 

Theo wijst op de mogelijkheden van fondswerving. 

Joan, Het poetsen door de dames wordt als vanzelfsprekend 

beleefd. De leden moeten hierin als vervuilers hun 

verantwoordelijkheid nemen en de club netjes houden. 

 

14. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 22.10 uur. 

 

15. GEBAKKEN EITJES: 

En het was nog lang onrustig bij Op de kamp 4. 

 

Agenda vergadering 8 maart 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Sociale Hygiëne 

6. 50-Jarig jubileum commissie 

7. Commissies  

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2018 

Het nieuwe jaar is begonnen met wat verschuivingen in de diverse 

commissies en het bestuur. 

De Barcommissie wordt nu voorgezeten door Yvonne Cox. Zij heeft 

het stokje overgenomen van Herman Mijling. 

De website heeft nu ook tijdelijk een nieuwe beheerder in Ben Brok 

gevonden, nu Jac Engel zich heeft teruggetrokken. Het is de 

bedoeling dat Loek Verlinden daaraan gaat werken nadat het digitale 

logboek vorm heeft gekregen. 

Ook het bestuur heeft een aantal verschuivingen. Frits Brugmans 

treedt na 16 jaar voortreffelijk werk af als penningmeester en 

bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Kees Geurts. 

Ook Ap treedt terug als bestuurslid. Zijn plaats wordt ingenomen 

door Hans Litjens die zijn taak als secretaris aan Ben Brok 

overdraagt die als nieuw bestuurslid toetreedt. 

De maand januari wordt afgesloten met indoorvliegen bij Equestrian 

Centre De Peelbergen in Kronenberg. 

In maart wordt er nog tweemaal indoor gevlogen. Verder wordt er 

achter de schermen gewerkt aan de nieuwe samenstellingen die zijn 

ontstaan. 

Doordat op de jaarvergadering de beker van verdiensten niet is 

uitgereikt, is dat op de vergadering van maart gedaan. Theo 

Althuizen wordt uitgebreid toegesproken zoals hij ook altijd veel 

werk heeft gemaakt van de bekendmaking. 

De geluidscommissie is door Leo Hekkenberg overgenomen van Ben 

Brok die de commissie verlaat en wordt versterkt met René Jansen. 

Enkele aanpassingen op de website worden doorgevoerd waarvan de 

belangrijkste is dat de ledenlijst beschikbaar is voor geregistreerde 

leden op een afgeschermd gedeelte. Enkele leden hebben 

aangegeven dat ze hun gegevens niet beschikbaar willen geven. Dit 
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wordt bij de leden nog eens onder de aandacht gebracht en 

benadrukt hier zorgvuldig mee om te gaan. 

Aan het begin van het vliegseizoen worden de afspraken die we 

hebben gemaakt voor een goed samengaan nog eens aangehaald. 

Hoe we omgaan met honden, roken en drank wordt helder benoemd 

in een mail die door Gino aan alle leden wordt rondgestuurd. 

Voor de aanpassing van de sproei-installatie is een voldoende 

budget ter beschikking gesteld. Een plan wordt aan de vereniging 

gepresenteerd en de uitvoering kan gaan beginnen. Theo geeft 

uitleg over het plan a.d.h.v. een schematische weergaven van de 

leidingen en kleppen. Er is veel graafwerk, maar ook voor anderen 

zijn er nog voldoende werkzaamheden. 

Er is applaus voor de beamer!!!! 

Voorafgaande aan de F5J wedstrijd is door een groep vrijwilligers 

(de Apollo-dames) de kantine weer grondig gepoetst. De groep 

wedstijdpiloten was weer erg enthousiast. De barcommissie heeft 

extra inspanningen verricht en buiten de drank zijn er broodjes 

hamburger/knak/kroket en soep verkocht. Hiervan is door alle 

aanwezigen goed gebruik gemaakt. Het tempo zat er goed in en hun 

hele programma kon worden afgewerkt. Naderhand was er nog ruim 

tijd over voor de leden om te kunnen vliegen. Sinds die dag is er op 

de club een kaartje op het prikbord van een boomklimmer. Deze 

heeft enkele toestellen die in de bomen terecht waren gekomen 

zonder extra schade eruit gehaald. 

Ook wordt er de mogelijkheden van een dronewedstrijd bekeken, 

uitgewerkt maar nog niet uitgevoerd. Wat in het vat zit…… 

Wandel-3-daagse komt op 16 juni langs. En op 18 juni is er 

Vaderdagvliegen, een "Open Dag”. Roy stelt zijn toestel ter 

beschikking voor Leraar-Leerling vliegen. Ook is er een simulator via 

de beamer. Met name de drukte van de wandeljeugd zal komende 

jaren beter worden benut voor promotie. 
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De kampeerweken zijn weer succesvol geweest. Zelfs vanuit de 

andere kant van de wereld is er toestroom. Paul uit Australië heeft 

genoten van het kamperen bij Apollo samen met Peter.  

Clubwedstrijden 2017 

Dit jaar is er een combi van de Heli’s met de Drones. Kampioen 

wordt Albert Willemse. 

De Drone race was weer een spektakel, met het publiek op een 

veilige afstand en toch goed zicht bij dit onderdeel van de 

clubwedstrijden. Kampioen Race drones: Luuk Zegers. 

Het Elektro vliegen wordt steeds populairder en dat kon je merken 

aan de deelnamen. Kampioen Elektro: Luuk Zegers. 

Dan de Verbrandingsmotoren met iets minder deelnemers dan de 

vorige jaren maar even zo goed weer een mooi en spectaculair 

gebeuren. Kampioen verbrandingsmotoren: Luuk Zegers. 

Dus de clubkampioen 2017: Luuk Zegers. 

Een mooie verrassing voor Bram Lemmen als Piloot van het Jaar. 

En een bedankje voor de medewerking van onze Apollo Ladies en 

het niet meer weg te denken aardbeiengebakje, en iedereen die 

heeft meegewerkt. 

Er komt ook een biljartclub op bezoek. Deze open dag is tot een 

succes gemaakt dankzij de enthousiaste inzet van actieve leden. 

De organisatie van het 50-jarig jubileum raakt op stoom met een 

kick-off. De kalender van de gemeente Horst aan de Maas is 

geregeld voor vermelding op week 20, een stukje tekst en een foto 

van Roy. 

In de achtertuin van Apollo is een watervliegevenement gehouden. 

In samenwerking met het Park Hotel en de KNVvL is het een 

geslaagde eerste keer geworden. Door de eerdere planning van de 

federatiedag, heeft Apollo hier niet aan mee gedaan. Mogelijk dat 

een volgende keer toch meer aandacht aan zal worden gegeven.  
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Merkwaardig is dat de elektrische heggenschaar niet terecht is 

gekomen. Toch een smet op een geweldig jaar. Frits Brugmans kijkt 

of hij er één beschikbaar kan stellen. 

Een andere uitbreiding die aan de faciliteiten van Apollo wordt 

toegevoegd is een aanvraag voor een paal tegen de heg aan in het 

pilotenvak. Wat met veel hilariteit is besproken, is toch een serieuze 

toevoeging aan het vlieggenot van leden. 

Jet-meeting was gezellig en goed geslaagd. Er wordt wel 

uitgesproken dat het een gemis is geweest dat er geen reserve-

evenementendag is op zondag. In de toekomst wordt hiermee 

rekening gehouden. 

De voorbereidingen voor het 50-JARIG-JUBILEUM vult de laatste 

maanden van het jaar. 

Leo Hekkenberg en Theo Althuizen willen de handen uit de mouwen 

steken om voor het 50-jarig jubileum een kwalitatief goed boek uit 

te brengen. 

Bankje van Ed 

Doordat de inbraak in het clubhuis van de vliegclub van Sittard 

uitgebreid in het nieuws is geweest, is er een voorstel gemaakt voor 

camerabeveiliging. Inmiddels is deze installatie bijna operationeel. 

In december hadden we weer de gebruikelijke 3e kerstdag. Met wat 

aanloop uitdagingen voor optimale projectie, zorgde deze weer voor 

de gebruikelijke gezelligheid. 

In januari hadden we de nieuwjaarsreceptie op de club. Het was een 

gezellig samenzijn van de Apollo leden met een woordje van 

voorzitter Gino. Ook hadden de Apollo Ladies weer gezorgd voor 

allerlei lekkers! 
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KASCONTROLECOMMISSIE 2017 

Samen met Frits Brugmans, oud penningmeester hebben wij voor 

2017 de kascontrolecommissie gevormd en alle voorkomende 

financiële zaken en boekingen gecontroleerd. Ook hebben wij Kees 

her en der nog goede tips meegegeven. Alle posten, in- en uitgaven 

waren goed terug te vinden in het systeem dat Kees heeft opgezet. 

Wij denken wel dat het goed is om in de bestuursvergadering 

voorafgaande aan de jaarvergadering extra aandacht te schenken 

aan de financiële zaken en begroting voor het jaar dat gaat komen. 

Een verantwoordelijkheid voor het hele bestuur. 

Slotconclusie is dat Kees het goed voor elkaar heeft en met volle 

verantwoording de financiën beheert. 

Wij vragen aan de leden onze penningmeester Kees Geurts, 

decharge (ontheffing of ontslag van verantwoording) te verlenen 

voor het beheren van de financiën 2017. Op naar een nieuw 

financieel jaar waarvoor hij weer de volle verantwoording krijgt. 

Met het 50-jarig bestaan en de vliegshow in het verschiet zijn er 

weer heel wat taken te verrichten en ook Kees kan hier rekenen op 

alle steun van bestuur en leden. 

Namens Frits en mij en MVC Apollo ‘68, 

Kees bedankt! 

Theo Althuizen 
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TECHNISCHE COMMISSIE MVC Apollo ‘68 

Het jaar 2017 was weer een bewogen jaar. 

De Gemeente Horst aan de Maas had opdracht gegeven om alle 

accommodaties te controleren op de status van onderhoud, 

veiligheid en asbest. 

Dit zou dan in ’n Meerjarenonderhoudsplan worden verwerkt en in 

2018 verder worden uitgewerkt. 

Wel hebben we inmiddels bericht gehad dat onze accommodatie in 

goede staat van onderhoud is op enkele al eerder aangegeven 

gebreken na, die in het voorjaar 2018 zullen worden aangepakt. 

Uiteraard mede afhankelijk van de beschikbare tijd van onze 

commissieleden en leden. 

Als grote klus van 2017 was de renovatie van onze 

beregeningsinstallatie. 

Deze werd in samenwerking met de terreincommissie uitgewerkt en 

ter goedkeuring voorgelegd aan bestuur en algemene 

ledenvergadering, waarna goedkeuring. 

Er werd een weekend gepland en dankzij de inzet van vele leden is 

de klus geklaard met dank aan de kartrekkers en leden. Wel nog 

enige aandacht voor het plaatsen van de pomp en de elektra-

aansluiting. Dit gaat in het voorjaar gebeuren. 

Een veel gebruikt artikel voor fun en vergadering is de beamer. Er 

werd voorgesteld om een beamer aan te schaffen om niet steeds 

gebruik te maken van enkele leden die toevallig een beamer 

bezitten. 

Na goedkeuring werd binnen de commissie een plannetje opgesteld. 

Joan zorgde voor de beamer, Jan en Arnout voor de bekabeling en 

regeling en samen met Jan maakte we het zaakje compleet met een 

eigen ontwerp van de beamerlift. 

Tussentijds en met de onderhoudsdagen werden diverse technische 

gebreken opgelost door commissie en leden. Ook de planning van de 
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onderhoudsdagen met activiteitenlijst werd steeds in samenwerking 

met de terreincommissie opgesteld. 

De beveiliging van het gebouw kwam ook het afgelopen jaar in de 

discussie zodat binnen onze commissie Joan en Wido deze zaken 

hebben uitgewerkt en voorgelegd voor goedkeuring. 

De bekabeling en installatie zal komend voorjaar plaatsvinden. 

Elk jaar staat er weer wat te gebeuren. Of het nou onderhoud of 

verfraaiing van onze accommodatie is, het maakt allemaal niet uit. 

Een ding is zeker we hebben een prachtig clubgebouw en terrein en 

moeten ons realiseren dat we moeten blijven investeren voor de in 

stand houding van een accommodatie om trots op te zijn. 

Bedankt commissieleden en leden van MVC Apollo’68 

Theo Althuizen 

 

 

 

 

 

 

Apollo wordt gesponsord door: 

Nedinsco 

Jan van Riebeeckweg 5 

5928 LG Venlo 

Tel: 077 355 8777 

E-mail: info@nedinsco.com 

  

mailto:info@nedinsco.com
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JAARVERSLAG 2017 TERREINCOMMISSIE 

In 2017 hebben we als vereniging veel werk gestoken in het 

verbeteren van de beregening van ons veld. De oude sproeiers die 

wij gebruikten waren niet bestand tegen de roestafzetting en gingen 

daardoor kapot. Piet heeft nog geprobeerd om met zoutzuur de 

sproeiers regelmatig te reinigen, maar dat was eigenlijk niet te 

doen. Op de laatste onderhoudsdag van 2016 zijn de zuigleidingen 

uit de put gehaald.  In april hadden we overleg met de Fa. Bekro 

over de mogelijkheden van een nieuwe bron. Tijdens het gesprek 

bleek dat het probleem van het ijzerhoudende water niet op te 

lossen was met een nieuwe bron. Bekro adviseerde andere sproeiers 

te gebruiken die wel bestand zijn tegen roestafzetting. Na overleg is 

besloten om de bron niet te vernieuwen omdat het onze problemen 

met het ijzerhoudende water niet zou oplossen.  

Omdat we niet op korte termijn een oplossing hadden, zijn de 

zuigleidingen weer in de put gehangen en aangesloten op de 

pompen. Bij het starten van de pompen bleek één van de 2 pompen 

kapot. We konden toen in ieder geval nog proberen met 1 pomp nog 

iets van ons gras te redden. 

Uiteindelijk ontstond het plan om een bronpomp aan te schaffen en 

die zelf te installeren in de bestaande put. Verder besloten we 

nieuwe sproeiers te plaatsen van het type pop-up flippersproeiers, 

die bestand zijn tegen de vervuiling door roest. Om met een 

beperkte pompcapaciteit te kunnen beregenen zouden we kleppen 

gebruiken om afzonderlijk de strengen met sproeiers te kunnen 

bedienen. Zo zijn de werkzaamheden uiteindelijk ook uitgevoerd, 

inclusief een derde streng met sproeiers om het te beregenen  

grasoppervlak optimaler te krijgen. In het midden van het veld is 

een put gemaakt met daarin de kleppen. Met een PLC worden de 

kleppen en de pomp  geschakeld. Zodra het een beetje weer is gaan 

we de nieuwe pomp installeren. 

Ik wil graag iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen 

aan dit project van harte bedanken.  
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Met behulp van een drone kon Leo foto’s maken zodat we nooit 

meer naar leidingen hoeven te zoeken. 

De volgende leden: Piet Veekens, Jack Eijkens, Leo Hekkenberg, Ilja 

Veekens, Ton Nelissen, Niek Mulders en Ap hebben in 2017 ook nog 

eens 32x het gras gemaaid. De maaimachine doet het nog prima, 

alleen is er nog steeds een lekkage aan het hydraulische systeem. 

Dit moeten we oplossen om niet het risico te lopen dat er iets kapot 

gaat doordat er te weinig olie in het systeem zit. 

Op het campinggedeelte van ons bosje is een begin gemaakt met 

het opruimen van een gedeelte van het lage struikgewas (bramen) 

om zo het bruikbare stuk camping te vergrootten. Dit om maximaal 

ruimte te hebben voor kampeerders ter gelegenheid van onze 

vliegshow. Helaas heeft de storm van kortgeleden voor extra werk 

gezorgd. De omgevallen bomen zijn gelukkig snel opgeruimd. Nu 

moeten we nog zien wat er aan extra werk ligt om eventueel 

stronken op te ruimen. 
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Het afgelopen jaar is het pad, langs het hekwerk waarover we 

allemaal met onze auto of fiets richting het clublokaal rijden, steeds 

slechter geworden. Dit pad zullen we wellicht voor de show in mei 

nog moeten verbeteren. 

Tot slot wil ik graag Piet en Ben (ik hoop dat ik niemand vergeten 

ben) bedanken voor het verjagen van de mollen die regelmatig een 

poging doen om ons veld overhoop te halen. 

Ap 
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DE UITREIKING VAN DE BEKER VAN VERDIENSTEN 2017  

Zoals jullie weten is dit een jaarlijkse terugkerende traditie die we 

graag in stand willen houden. Laten we eens kijken wie we deze 

keer in het zonnetje gaan zeten. 

Kijk eens of jullie kunnen raden wie aan deze beschrijving voldoet: 

Het is een hele stille kracht, die liever op de achtergrond opereert 

dan op de voorgrond. Stiekempjes heeft deze persoon een uniek 

record op z’n naam staan. En deze persoon houdt van hele luxe 

vakanties waarvan veel mensen afvragen waarvan hij dat betaalt. 

Ja inderdaad, het betreft Frits Brugmans. 

Het record heeft betrekking op een aaneengesloten, 16 jaren 

durende penningmeesterschap bij Apollo. In deze periode heeft hij 

verschillende bestuurssamenstellingen meegemaakt en ondanks dat 

is Frits deze functie blijven uitoefenen met al de daarbij behorende 

uitdagingen.  

En de term “stille kracht” heeft een beetje betrekking op de persoon 

maar vergis je niet, hij zal je altijd op een zeer nette manier te 

woord staan en je zult op een fijne manier te horen krijgen wat zijn 

mening is. Je vraagt je bijna af waar hij dat communicatietalent, tact 

en geduld ontwikkeld heeft?  

Je gelooft het misschien niet maar dat pakket aan competenties heb 

je nodig bij de gemeente. En dat is de plek waar Frits als stille 

kracht op een zeer goede manier al die tijd de belangen van Apollo 

heeft behartigd zonder zichzelf te beschadigen wat op zich al een 

hele prestatie is. 

Ondanks dat Frits net 2 jaar geen functie meer vervuld en meer tijd 

weet te vinden om te vliegen, heeft hij toch toegestemd om zich bij 

de geluidscommissie aan te sluiten. En ook hier om zijn pakket van 

ervaring als stille kracht in te zetten bij de gemeente om nog meer 

vliegvreugde te creëren maar dat is een kwestie van lange adem. 

Nou dat heeft Leo goed gezien, daar moet je Frits voor hebben, die 

is niet zomaar weg. 



18 
 

Ondanks alle positieve aspecten, was er helaas altijd een mist van 

onduidelijkheid bij Frits waar we hem niet op hebben kunnen 

betrappen. Namelijk waarvan betaalde hij die mooie vakanties van? 

Nou dat is de kracht van een goede penningmeester. Zolang de 

jaarlijkse kascontroles worden afgetekend is er simpelweg niks aan 

de hand en moeten we deze verhalen naar de land der fabelen 

verwijzen.  

Ondanks dat baart het me toch zorgen dat Kees onze huidige 

penningmeester zo goed is ingewerkt door Frits dat deze zich zo 

maar uit het niets een nieuwe caravan heeft gekocht 😉 

Frits, kom naar voren om de beker op te halen, die je mag 

ontvangen als oeuvreprijs voor al je bewezen verdiensten waar 

Apollo zijn vruchten van heeft geplukt. 

Hartelijk dank namens de leden van Apollo. 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

13 maart Indoorvliegen Merthal, Horst 

29 maart Indoorvliegen Merthal, Horst 

16 mei Jaarlijkse open dag Apollo 

6-8 juli Clubwedstrijden Apollo 

? ? Dronewedstrijden  

? ? Kampeerweekend  
voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
 

Apollo feliciteert: 

 

 4 maart Piet Veekens 

 7 maart Twan Cox 

 16 maart Theo Althuizen 

 24 maart Niels Cox 

 27 maart Theo Teuwsen 

gel 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 

 

 

 

 

De feestavond wordt gesponsord door: 

De Smaakbrigade  

Wanssumseweg 15 │5807 EA │Oostrum 

Postbus 6002 │5860 AA │ Horst 

T 06-24716667 

I info@frietoplocatie.nl 
 
 
 

  

mailto:info@frietoplocatie.nl
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