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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. JUNI 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.05 uur door Gino. 

Afmeldingen: Theo Althuizen, Hans Litjens, Ben Brok, Joan 

Marsman, Jos Philipsen, Harold van den Ham. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

 Mededelingen van het bestuur:  

 Ap heeft gezegd: dat het aardig zou zijn om de verhalen die 

bij de leden in herinnering komen naar aanleiding van het 

jubileumboek, te verzamelen en te archiveren.  

 Open dag voor scholen: De demo 3D tempex snijden werd 

verzorgd door Jan Beckers. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

Geen. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

 Ledenbestand:Ledenbestand is onbekend. Er zijn 2 aspirant-

leden. 

 Kees Geurts heeft aangegeven aan het eind van zijn 

zittingsperiode te gaan stoppen als penningmeester. Gino 

doet een oproep aan de leden om zich te melden indien zij 

het bestuur willen ondersteunen. Chrétien Sijbers geeft aan 

interesse te hebben. 

 Familie Kortooms heeft te kennen gegeven de vereniging te 

willen sponsoren. Hans Litjens neemt contact op met de 

familie Kortooms en zal dit verder behartigen. 

 Gino heeft de Federatie-vergadering bezocht op 14 mei. Er is 

o.a. gesproken over de AVG. Algemene mening is dat de 

verenigingen worstelen met hoe ze aan deze wetgeving 

moeten voldoen. Gino heeft aangeboden 

voorbeelddocumenten ter beschikking te stellen aan de 

Federatie om te delen met de aangesloten verenigingen. 

Vanuit zijn werk beschikt Gino over de nodige expertise hoe 

in de zakelijke markt wordt omgegaan met deze 

problematiek. 
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 Matthijs Knippenbergh heeft met het bestuur afspraken 

gemaakt over een aantal verbeterpunten ten aanzien van zijn 

vlieggedrag. 

 Een 6-tal leden heeft nog geen contributie betaald. Kees gaat 

hen benaderen om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen. 

 Afgelopen weekend, op zaterdag, heeft Harrie Jenniskens 

met Gino gebeld met de wens dat er niet met turbine 

toestellen over de kar met slastekers zou worden gevlogen, 

die op dat moment in het verlengde van de startbaan stond. 

Er is toen besloten om op zaterdag niet te vliegen. Er is een 

discussie gevoerd over het vliegen terwijl er mensen op de 

velden rondom ons terrein aan het werk zijn. De uitkomst is 

dat er nooit over of boven deze mensen gevlogen mag 

worden. De leden moeten hier zelf op letten. Bij twijfel geldt 

niet vliegen. Gino geeft Harrie Jenniskens terugkoppeling 

over wat besproken is. 

 Afgelopen weekend op zondag is een turbine toestel op het 

stuk grond van Harrie Jenniskens, waar zaterdag geoogst 

werd, gecrasht. Dit bevestigt weer hoe voorzichtig we met de 

buurt om moeten gaan. 

 Kees gaat bij de gemeente achter de vouchers aan waardoor 

wij een bijdrage kunnen krijgen voor het organiseren van 

activiteiten met een maatschappelijk belang. Denk aan de 

schooljeugd die wij op woensdagochtend 16 mei op bezoek 

hebben gehad. 

 De waardebonnen die Apollo heeft gekregen van de Rabo 

Clubkas Campagne worden door Gino en Wido in ontvangst 

genomen op 14 juni in Venray. 

 Op 15 juni hebben de wandelaars van de 10 en 15 Km route 

van de wandeldriedaagse Horst de rustplaats bij Apollo. De 

starttijden zijn om 16.30 en 17.00 uur, de eerste bezoekers 

zullen dus pas rond 17.30 of 18.00 uur bij Apollo zijn. De 

leden worden verzocht massaal aanwezig te zijn om te 

helpen en wat te laten zien van onze hobby op het veld. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om tijdens deze 

rustpauze bij de deelnemers reclame te maken voor een 

geplande Open dag op 24 juni. Na enige discussie wordt 

besloten om de open dag op 24 juni niet door te laten gaan. 
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 Ilja heeft gevraagd of het mogelijk is dat zijn schoonfamilie 

met een groep van 20 à 25 personen een club demo kunnen 

krijgen op 15 september van 17.30 tot 19.30 uur. Gedacht 

wordt aan de volgende onderwerpen: Uitleg over 

modelvliegen, simulatorinstructie, vliegen onder begeleiding, 

hapje en drankje. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Gino gaat dit afstemmen met de familie van Ilja. Alle leden 

die dan beschikbaar zijn worden verzocht te komen met of 

zonder vliegtuig. 

 De clubwedstrijden worden gehouden op 6-7-8 juli; zie Gepo 

van mei. Komt allen! 

 Arnout Janssen vraagt of het mogelijk is om de datum voor 

de F5J wedstrijd te verschuiven naar 9 of 16 september. Dat 

kan helaas niet, er zijn op deze dagen andere activiteiten op 

ons terrein gepland. 

 

5. COMMISSIES: 

50-jarig jubileumcommissie: 

Qua uitvoering een perfecte show, geen grote bijzonderheden. 

Er waren weinig piloten met een heli, dit werd als een gemis 

ervaren. Er zijn een recordaantal vluchten geweest. Kees heeft 

nog niet alle rekeningen binnen maar de verwachting is, 

afgaande op wat er tot nu toe bekend is, dat het negatief 

resultaat groter zal zijn dan vooraf werd begroot. Geschat wordt 

nu richting € 4500,-. Aantal bezoekers wordt geschat op ca 550 

volwassenen. Aantal verkochte loten voor de ballonvaart 19. Bij 

een volgende keer moeten we overwegen om de kampeerders 

een vergoeding te vragen voor de onkosten die wij als club 

hebben. Aantal kampeerders was te groot voor onze 

mogelijkheden qua elektrische installatie. Het was goed dat we 

over het aggregaat konden beschikken.  

Peter Timmermans: de rekening van € 315,- voor de extra 

diesel die is gebracht om de tank van het aggregaat te vullen 

neem de Fa. Timmermans voor zijn rekening als sponsoring. De 

vraag van Peter is: Waar doen we zo’n vliegshow voor? Met 

meer dan 80 piloten die niets betalen. Zij hebben gratis een leuk 

weekend. Het was een gemiste kans dat er zaterdag rond de 

middag niets te eten was. Een spontane actie van een paar 

leden met hamburgers en broodjes bracht toch nog even een 

leuk bedrag op. 
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Jan van Osch: De kosten voor het doek met de sponsors, dat 

Jan heeft gemaakt, wordt aan de club gesponsord door Fa. Van 

Osch Reclame. Er volgt een applaus voor de spontane 

sponsoring van Jan en Peter. 

Er wordt veel commentaar geuit op de werkwijze van cateraar 

Camps op de zaterdag, met name over het gebrek aan hygiëne 

zijn de leden niet te spreken. De prestatie van Camps zal 

worden geëvalueerd door het bestuur.  

Piet Veekens: heeft de aankondiging van de showdag en de 

feestavond in de vorige Gepo gemist. 

Arnout Janssen kon op het horecaplein niets verstaan van de 

toespraak van de wethouder. De muziek was tijdens de show 

een erg storende factor. Daardoor was het commentaar van 

Joan door het publiek niet te verstaan. Voor een volgende keer 

moet er tijdens de show geen muziek zijn, het voegt niets toe. 

Herman Mijling: vraagt of er voldoende PR is geweest voor de 

show. De aankondiging stond niet in de Hallo editie van Venray. 

Gino laat weten dat qua PR alles uit de kast is gehaald wat maar 

mogelijk lijkt. Het blijkt echter dat het veelal binnen Horst blijft 

en minder bekend is in de omliggende dorpen. 

Piet Veekens: Het vliegtuig ophangen bij Interchalet werd een 

week van te voren gevraagd aan Piet. Dat moet 2 maanden van 

te voren. 

Gino: Vraagt zich af of je zo’n show nog eens moet organiseren. 

Hij constateert dat er te weinig leden zijn die zo’n evenement 

willen dragen. Een andere mogelijkheid is om een low-level 

evenement te organiseren dat meer voor het plezier van de 

eigen leden is. 

Jan Bax: Apollo is te gastvrij voor de piloten. Alles is gratis, hoe 

gastvrij moet je als vereniging zijn?? 

Geluid: Niets te melden. 

Brevet: Niets te melden. 

Terrein: Niets te melden. 

Website: Niets te melden. 

Bar: Niets te melden. 

TD: Niets te melden. 

Feestcommissie: Niets te melden. 
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6. RONDVRAAG: 

Chrétien Sijbers wil graag uitleg over het brevet. Dit zal 

geregeld worden met Twan Cox. 

Jan Beckers wil graag een papieren versie van de Gepo. Jan 

Hermans gaat dit regelen. 

Herman Mijling vraagt waarom de vergadering een week naar 

voren is gezet. Dat is gedaan i.v.m. het organiseren van de 

geplande Open dag op 24 juni (gaat niet door) en de 

beschikbare tijd na de wandeldriedaagse op vrijdag 15 juni. 

Gevraagd wordt wat er met de consumptiebonnen gebeurt die 

de leden nog hebben? Consumptie bonnen die gedurende de 

vliegshow zijn verkocht blijven geldig tot de eerst volgende 

vergadering in September. 

 

7. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 

Agenda vergadering 13 september 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Commissies  

6. Rondvraag 

7. Sluiting 
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Apollo feliciteert: 

 

 6 juli Jan Beckers 

 6 juli Bert Mulders 

 11 juli Peter Timmermans 

 15 juli Hans Volleberg 

 17 juli Peter Köhlen 

 19 juli Niek Mulders 

 24 juli Jan Albers 

 28 juli Stefan Sweerts 

 1 augustus Ger van Gerven 

 1 augustus Ruben Wijnhoven 

 9 augustus Ton Nelissen 

 10 augustus Peter Gommans 

 23 augustus Bart Kamperman 

 13 september Harold van den Ham 

 13 september Arnout Janssen 

 15 september Yves Timmermans 

 27 september Gino Duarte 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 
 

 

 

TE KOOP: 

6 nieuwe bouwhekken, afmeting: 3,5m x 2m, inclusief 5 klemmen 

en 7 betonnen bouwhekvoeten. Af te halen voor € 250,--. 

Informatie op te vragen bij Harold van den Ham (06-31676171) 
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Clubwedstrijden 2018   Clubwedstrijden 2018 

 

 

Zoals altijd, op een enkele uitzondering na, worden de 

clubwedstrijden begin van de schoolvakanties georganiseerd. 

Jammer dat er bij meerdere verenigingen een evenement of show 

werd georganiseerd zodat we toch een aantal leden moesten missen 

voor onze jaarlijkse clubwedstrijden. 

 

Vooral onze helipiloten waren niet aanwezig, zodat we dit onderdeel 

moesten schrappen uit de lijst en de medailles naar de 

jeugdwedstrijden werden overgeheveld, goed besteed dus. 

Voor de meesten een vertrouwd programma en voor enkele 

onderdelen waren weer andere figuren toegevoegd. Het ging ook dit 

keer om het correct uitvoeren van de figuren. Dit alles onder het 

wakend oog van de jury die voor iedereen het gepaste aantal punten 

toekent. 

 

Ondanks lagere opkomst een goed geslaagd evenement met 

waardige kampioenen bij elk onderdeel van de wedstrijden. Het 

weer was ons goed gezind zodat we konden genieten van de 

wedstrijden en ons verblijf op onze Apollo camping. Een mooi 

weekend met veel activiteit en tijd genoeg om lekker te relaxen.  

Deze keer een kleine uitbreiding bij de jeugdwedstrijden van de 

kleinkinderen Zoey en Naomi Rademakers. 

En zoals gewoonlijk een leuk circuit met de alom bekende 

onderdelen. De kleine piloten en de coaches genoten van de 

capriolen en de fanatieke deelname van de aankomende vliegers. 

Een genot voor iedereen en het applaus klonk als vanouds vanaf een 

goed gevuld terras. 

 

De uitslag: Kampioen jeugd Willeke Wijnhoven. Op de tweede plaats 

Noud Versleijen en op een gedeelde derde plaats Tess Versleijen, 

Zoey Rademakers en Naomi Rademakers. Proficiat. 
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De dronewedstrijd werd ook dit jaar gehouden op ons drone/heliveld 

met een 3-tal deelnemers. 

De grote afwezige en getipte winnaar was Luuk Zegers. Hij verbleef 

in Nederweert en ondanks de toezegging niet bij machte ??!! om 

tijdig aanwezig te zijn. Jammer. Luuk een volgende keer beter. 

Met een 3-tal deelnemers ging de wedstrijd van start nadat de 

elektronica was geïnstalleerd voor de tijd- en rondewaarneming. 

Deze keer was Bram Lemmen toegevoegd en met succes. 

Iedereen genoot op veilige afstand van dit spectaculaire gebeuren. 

 

De uitslag: Kampioen race drones Ruben Wijnhoven. Op de tweede 

plaats Bram Lemmen en op plaats 3 Jack Eijkens. Van harte 

gefeliciteerd. 

 

De elektrowedstrijd met een 4-tal deelnemers en een mooi 

aangepast programma. Op een stijlvolle manier werden de diverse 

onderdelen correct afgewerkt. Er werd mooi voorgevlogen zodat de 

piloten en het publiek genoten van de te nemen figuren. Het 

inschatten van het driehoekcircuit bleek voor iedereen niet zo 

eenvoudig, maar aan het aantal toegekende punten bleek het 

verschil minimaal. 

 

De uitslag: Kampioen elektro Twan Cox. Tweede Jack Eijkens, derde 

plaats Joan Marsman en op de vierde plaats Ap Rademakers. 

Proficiat met het resultaat.  

 

De verbrandingsmotoren met eveneens een viertal piloten, 

waaronder, jawel, Luuk Zegers. Onze kampioen van vorig jaar had 

toch nog iets te verdedigen. Ook dit jaar een mooi aangepast 

programma met specifieke onderdelen om een flink aantal punten te 

vergaren. Een mooie wedstrijd en altijd weer genieten van het 

correcte voorvliegen en het paaltjes rammen. 

 

De uitslag: Kampioen verbrandingsmotoren Luuk Zegers. Tweede 

Jack Eijkens, derde plaats Twan Cox en op de vierde plaats Bram 

Lemmen. Proficiat. 
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Als clubkampioen 2018: Jack Eijkens, deelname bij 3 onderdelen 

met daarbij het hoogste gemiddelde. Proficiat Jack. 

Piloot van het jaar: Twan Cox, als instructeur en andere activiteiten 

zeer actief. Proficiat Twan 

 

De prijzen van onze jeugd werden direct na de wedstrijd uitgereikt 

en iedereen voorzien van een medaille en uiteraard een leuke prijs 

van de prijzentafel. 

Ook leuk dat Wido namens het bestuur de prijzen kon uitreiken en 

mee kon genieten van een mooie afsluiting van onze goed geslaagde 

clubwedstrijden 2018. 

 

Met dank aan onze Apollo Lady’s voor de hulp en het uitreiken van 

ons traditionele aardbeiengebakje. Iedereen bedankt voor deelname 

en aanmoediging. 

 

Op naar de clubwedstrijden 2019. 

 

Leo, Ruben en Theo 
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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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EVENEMENTENKALENDER 
 
DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 

PLAATS 

8 September Evenementendagen Apollo 

9 September Reserve-evenementendag Apollo 

29-30 September Reserve-evenementendag Apollo 

7 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 

14 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 

21 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 

28 Oktober Reserve-evenementendag Apollo 

27 December 3e Kerstdag Apollo 
voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 
 

 

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


14 
 

  



15 
 

  



16 
 

 

 

 

 

 

 

 


