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M.V.C Apollo’68 heeft een eigen website. 
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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 rechtsboven op de pagina 

− Klik op Ledensectie en dan registreren 

− Vul alle velden in, geef je Naam/Username en Emailadres op zoals die bekend is 

bij de club. 

Je krijgt een email die zegt : Thank you for signing up! Your account is now active. 

Daarna moet je account nog geverifieerd worden door de websitebeheerder om 

toegang te krijgen tot alle voor de leden bestemde artikelen in de ledensectie. 

 

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. 13 SEPTEMBER 2018 
 

1. OPENING: 

Opening vergadering om 20.05 uur door Gino. 

Afmeldingen: Hans Litjens, Bram Krugers, Wido Biermann, 

Herman Litjens, Emiel Sijbers, Arnout Janssen, Jan Bax, Ben 

Allaerds, Ger van Gerven, Theo Teeuwsen, Peter Rijen en Thijs 

Sevens. 

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 

 Jan Hermans merkt op dat hij het adres van Jan Beckers mist 

i.v.m. de Gepo op papier. Jan Hermans krijgt het adres via de 

ledenlijst. 

 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 

(Excuses als er dingen ontbreken en niet naar leden zijn 

doorgestuurd, er is 3 maanden niets gedaan aan de 

binnengekomen post/mail. Dit is nu door Hans opgepakt en is 

dit aan het bijwerken. Hans Heeft de gegevens gekregen van 

Ben. Mochten er belangrijke dingen ontbreken graag melden.) 

 

• Mail Bêr Jeucken;  

Geachte secretaris. Op de laatst gehouden Vliegshow, zondag 

20 mei, mocht ik uit handen van Theo Althuizen, jullie 

jubileumboek ontvangen. Geweldig, ik heb “op z’n Apollo’s” 

achter elkaar uitgelezen en ontzettend genoten. Zeer attent 

van jullie dat ook ik z’n boek mocht ontvangen. Ik zal het nog 

vaak lezen en koesteren want Apollo is inderdaad een hele 

fijne club. Dank aan Els Hekkenberg, Leo Hekkenberg en 

Theo Althuizen voor het samenstellen van dit prachtig boek. 

Ik zou het erg fijn vinden dat deze email in de vergadering 

voorgelezen word want het betreft hier een uniek stukje 

Apollo geschiedenis. Met vriendelijke groeten, Bêr Jeucken 

• Mail Hans Krijne, m.b.t. brandrisico door droogte. 

• Mail Hans Krijne, Tropische temperaturen en loop batterijen. 

• Diverse Updates Schwalmtal Liste. 

• FMT8,9. 

• Mail Hans Krijne, Watervliegen Horst zaterdag 8 september. 

• Mail Hans Krijne, RC-Paraglider Treffen 22 en 23 september 

MVC Columbia Boxmeer. 
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• factuur Rode kruis. 

• Aanmaning Hoeijmakers groep. 

• E-mailadres Jordi Verhagen i.v.m. de ledenlijst. 

• Rekening Vissers olie. (diesel aggregaat show). 

• Mail Hans Krijne, uitnodiging Federatie vergadering 17 

september. 

• Mail Rob Bruinsma, modelbouwbeurs TACU Utrecht, 15 

september. 

 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 

• Ben Brok is om privé redenen gestopt als bestuurslid in de 

functie als secretaris. We wensen hem sterkte hiermee. Al 

bekend was dat Kees Geurts wil stoppen na de komende 

jaarvergadering. We hebben 1 kandidaat voor het 

penningmeesterschap Chrétien Sijbers. We zoeken minimaal 

nog een kandidaat om op volle sterkte te komen. Denk er 

eens over na en help de vereniging op dit punt verder.  

Herman Mijling benadrukt nog eens dat het werven van 

nieuwe bestuursleden enkel werkt door mensen persoonlijk te 

benaderen. 

Aanvulling voor het bestuur in mogelijke functies als 

secretaris en bestuurslid.  

Te overwegen is om de drempel lager te maken door minder 

ledenvergaderingen te houden gezien de geringe animo van 

de leden om de vergadering te bezoeken? Het bestuur doet 

het voorstel om naar bijvoorbeeld 4 ledenvergaderingen per 

jaar te gaan. Hierover ontstaat een discussie onder de 

aanwezige leden.  

De vraag is of hiermee een invulling van de vacature van de 

secretaris voorhanden is. Het aantal bestuursvergaderingen 

zou dan wel op 10 blijven.  

Hoe kan de taak van de secretaris verlicht worden? Joan 

vraagt of het aanstellen van een ambtelijk secretaris een 

optie zou kunnen zijn? Je zou ook kunnen denken aan 

iemand die alleen tijdens de vergaderingen notuleert en 

vervolgens het uitgewerkte stuk aanlevert aan de secretaris. 
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Wat is de huidige functie verdeling?  

Het secretariaat: Wordt nu tijdelijk door Hans opgepakt. Druk 

bezig met alle mail en post door te nemen en te bekijken of 

er al iets mee gedaan is, of nog actie ondernomen moet 

worden. Graag begrip als er iets niet juist is gegaan. 

 

Penningmeester:  

o Status leden, contributie: 1 lid heeft nog geen contributie 

betaald. 

o Achterstallige rekeningen opgepakt en schade beperkt. 

o Status vliegshow. Volgende vergadering geeft Kees een 

stand van zaken. 

o Indruk kantine opbrengsten. Het ziet er naar uit dat de 

inkomsten terug lopen. 

 

Ledenbestand: 81 Leden waarvan 3 aspiranten, Jordi 

Verhagen is 3 maanden aspirant-lid. Wordt hij aangenomen? 

De vergadering verwelkomt Jordi als lid van Apollo.  Dré van 

der Sterren en Petra zijn definitief lid geworden vanwege dat 

het een oud-lid is en familie van een lid. 

 

Open dag: Za 15 september om 16:00, 10 mannen, leeftijd  

53-63. 

o Programma geregeld door Ilja en Piet Veekens. 

o Apollo intro 

o Bouwlokaal 

o Flight simulator 

o Echt modelvliegen onder begeleiding 

 

Digitaal logboek / App: Er is afgesproken dat een pas op de 

plaats nodig is sinds de AVG introductie. Een update voor de 

volgende vergadering zou fijn zijn (Loek v.d. Linden). 

 

Bijzonderheden afgelopen maanden: Eigenlijk geen 

noemenswaardige zaken. Het kamperen is netjes verlopen. 

Geen vliegincidenten waarbij de buurt betrokken is. Geen 

zaken die indruk hebben gemaakt, behalve dat de Corsair 

van Roy zijn eerste vlucht heeft gemaakt met een wauw-

factor 

 



6 
 

Federatie: 

In de 2de federatie vergadering is er een hint geweest of 

Apollo de federatiedag zou kunnen organiseren. Het voorstel 

is om dit op 7 oktober te doen. We gaan uit van onze 

standaard voorzieningen. Koffie en een bar die open is voor 

frisdrank en eventueel bier.  

De barbezetting tijdens evenementen geschiedt altijd in 

overleg tussen de barcommissie en het evenement. En het 

initiatief ligt bij de organisatie van het evenement. 

Als het die dag goed loopt, kunnen er altijd nog hamburgers 

en broodjes gehaald worden. We kunnen de datum van 7 

oktober op de federatievergadering van 17 september 

bekend maken. 

 

5. COMMISSIES: 

Geluid: Leo Hekkenberg: Er is weinig gemeten. Er vliegen 

tegenwoordig weinig vliegtuigen met een verbrandingsmotor. 

 

Brevet: Jan Zegers – Jack Eijkens-Twan Cox – Ap Rademakers-

Emiel Sijbers: de jeugdleden zijn goed aan het oefenen voor 

hun brevetvlucht. 

 

Terrein: Ap Rademakers: We hebben engerlingen op ons veld. 

De kraaien lusten die beestjes graag en halen ze uit de grond. 

Daarbij wordt het terrein volledig omgeploegd. 

Een engerling is de larve van een kever die tot de familie 

bladsprietkevers behoort. De meest bekende is de larve van de 

meikever, maar ook de larven van de junikever.  

Afgelopen week is het aangetaste terrein beregend en er zijn 

aaltjes in de grond gebracht ter bestrijding van deze larven. 

 

Website: Emiel Sijbers: De website is omgebouwd en terug 

gebracht naar het minimum vereiste. De motivatie was om het 

beheer zo te vereenvoudigen, zodat het minder tijd kost. Ook de 

hoeveelheid aan data werd te veel. Uitgangspunt is voornamelijk 

doen wat voor de leden echt nodig is en de focus op de 

bezoekers houden. 
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Bar:  Yvonne Cox: komende zondag is er commissie 

vergadering. De bardiensten worden helaas niet altijd 

uitgevoerd. Er zijn te weinig barcommissieleden. 

 

TD: Theo Althuizen: Onderhoudsdag is op 13 oktober. Een lijst 

met werkzaamheden volgt. 

 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van de Ham – Twan 

Cox: Niets te melden. 

 

6. RONDVRAAG: 

Herman Mijling vraagt of wij als Apollo een blijk van 

belangstelling hebben getoond bij het 60-jarig jubileum van 

Jupiter Venlo. Dit is niet het geval, er was ook geen officiële 

gelegenheid gekoppeld aan dit jubileum. Er was een open dag 

op de Hei in Venlo. 

Herman vraagt ook naar content voor de derde kerstdag. Dré 

vraagt wat de derde kerstdag is. Dat valt dit jaar op 27 

december en ’s avonds worden dan beelden uit de oude doos en 

het meer recente verleden getoond tijdens een gezellig 

samenzijn in ons clublokaal. 

Dré zal Rie Janssen vragen naar de video die Niels heeft 

gemaakt met zijn drone tijdens de show op 20 mei. 

 

Leo vraagt of de leden die nog geen jubileumboek hebben 

ontvangen zich even bij hem te melden zodat zij er alsnog een 

kunnen ontvangen. 

 

Peter vraagt of er al iets bekend is over het financieel plaatje 

van de showdag. Volgende maand heeft Kees deze zaken 

paraat. 

 

Piet Veekens is van plan om op de woensdagavond weer een 

bouwproject op te starten in ons bouwlokaal. De leden worden 

van harte uitgenodigd om te komen bouwen of belangstelling te 

tonen of gewoon voor een kop koffie. 

 

Theo: de data voor het indoorvliegen kunnen worden gekozen. 

De kosten van deze avonden zijn voor rekening van Apollo. 
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7. SLUITING: 

Gino sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 

Agenda vergadering oktober 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Hoe bekostigen we het Indoorvliegen? 

6. Aanpassing huishoudelijk reglement, m.b.t. kandidaatstelling 

als bestuurslid 

7. Commissies  

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

8. ACTIEPUNTEN: 

1. Joan bestelt instructieboek te gebruiken voor clubleden. 

2. Ap bestelt graszaad om de huidige schade door 

engerlingen/kraaien ongedaan te maken. 

3. Gino neemt contact met Arnout/Jan m.b.t. contactgegevens 

voorzitter sleepzweefvliegen 
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Beste lezers van de Gepo, 

 

De afgelopen vergadering hebben we besloten de syllabus voor 

Modelvlieginstructeurs aan te schaffen. Er zijn twee boeken 

aangeschaft voor Apollo 68, één ligt er in het clublokaal ter inzage. 

Het tweede boek kan uitgeleend worden voor 14 dagen. Het beheer 

van het uitleenboek ligt bij ondergetekende. Heb je interesse om het 

boek thuis te lezen, neem dan contact op via E-mail of telefoon.  

 

Het boek is ook zelf aan te schaffen bij de KNVvL webshop voor 

€7,50, http://webshop.knvvl.nl/webshop/contents/nl/d5.html 

(bij het invullen van het lidmaatschapsnummer moet je “geen” 

intypen) 

 

 

Succes,  
 

Joan Marsman 

M: 0624571312 

E: Joan.marsman@gmail.com 

 

 

 

 

 

Apollo feliciteert: 

 

 8 oktober Bram Krugers 

 25 oktober Ap Rademakers 

 26 oktober Wesley Tersluysen 

 27 oktober Mirthe Cox 

 28 oktober Emiel Sijbers 

 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

een fijne verjaardag toegewenst!! 

 

  

http://webshop.knvvl.nl/webshop/contents/nl/d5.html
mailto:Joan.marsman@gmail.com
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BALLONVAART VANAF APOLLO 

Zoals iedereen bij Apollo inmiddels wel weet is er tijdens de 

vliegshow een loting gehouden met als hoofdprijs een vlucht met 

een heteluchtballon vanaf het veld van Apollo. Ik werkte die middag 

op het horecaplein toen ik aangesproken werd door een bezoekster. 

Ze had een aantal lootjes, maar ze kon zelf niet bij de trekking zijn, 

dus ze wilde ze aan mij geven. Dankbaar en vol goede moed ging ik 

dus die avond luisteren naar de trekking. De eerste 4 kansen gingen 

aan mij voorbij, dus bij de laatste trekking werd het extra spannend. 

Ik kon mijn oren niet geloven, maar het was toch echt één van de 

nummers die ik die middag gekregen had! Er volgde een kort 

overleg met de winnaars en de piloot van de ballon en er werd 

besloten om de telefoonnummers door te geven en een andere 

datum te prikken omdat het weer te onstabiel was en hij geen 

veilige vlucht kon garanderen. Vanaf dat moment kregen we 

regelmatig data doorgestuurd maar iedere keer gooide het 

weerbericht roet in het eten of één van de 5 mensen had een andere 

afspraak. Tot 17 september! We werden allemaal opgeroepen om 

om 17.30 uur op het veld te verzamelen. Daar werd duidelijk dat er 

wel meer mensen op de hoogte waren. Onder grote belangstelling 

werd de ballon opgeblazen. 
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Toen het mandje rechtop stond, moesten we snel allemaal erin 

klimmen en even laten stegen we op. Langzaam zagen we de 

vliegclub kleiner en kleiner worden. De 

wind stond naar het oosten dus we 

dreven richting Duitsland. Even later 

zagen we dat er na ons nog een ballon 

opsteeg van Greetz. Deze was 

beduidend groter en er zaten 

waarschijnlijk zo’n 20 mensen in de 

mand. Het was prachtig weer en we 

konden naar alle kanten kilometers ver 

kijken. We vlogen boven het 

Maasduinengebied en 

zagen de betonnen 

Floriadepoort in de 

verte liggen. Na een 

tijdje bleek dat we 

richting het vliegveld van Weeze vlogen. Dat de 

ballonvaarder van 

Greetz niet zo heel 

goed voorbereid 

was, bleek toen de 

luchtverkeersleiding 

contact opnam met 

André, onze piloot. 

Ze vroegen hem 

namelijk of wij contact met de andere 

ballon hadden, want zij konden ze niet 

bereiken. Aangezien er zo een 

vliegtuig op zou stijgen, wilden ze de 

piloot graag even spreken. Dat ging 

dus niet en daardoor werd het wel 

extra spannend. Het vliegtuig steeg 

inderdaad even later op en wij zaten 

eerste rang. Yves heeft het opstijgen 

gefilmd, misschien kan hij dit op 3e 

Kerstdag laten zien.  
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Na dit spannende intermezzo vlogen we rustig door richting 

Siebengewald. Voor de landing keken we allemaal uit naar een 

weiland zonder beesten of gewassen 

zodat we geen boze boeren zouden 

aantreffen. André koos een weiland uit 

en zette de landing in. Vlak voordat we 

de bodem raakte, zag José dat er wel 

degelijk koeien aan het uiteinde van de 

wei stonden en dat ze ons erg 

interessant vonden. André besloot 

daarop nog even gas te geven en 

hoewel we nog even het prikkeldraad 

raakten, belandden we veilig in de 

volgende wei. De eigenaren van deze 

wei kwamen al gauw kijken en hielpen 

de ‘achtervolgers’ om met de auto bij 

de ballon te komen.  

De ballon werd vakkundig en snel 

opgevouwen en opgeborgen. We 

dachten dat dit het einde van het 

avontuur was, maar we werden 

verzocht nog even in een kring op onze knieën te gaan zitten. André 

vertelde daarop een verhaal van de eerste ballonvaarders. Dit 

moesten hele dappere mensen zijn die 

na afloop geridderd en in de adel 

verheven werden. Dat gingen ze nu ook 

met ons doen. We kregen allemaal een 

handvol gras op ons hoofd. Er werd een 

plukje haar gepakt dat met een 

aansteker een klein beetje verbrand 

werd en dat werd snel geblust met 

champagne. Om het allemaal feestelijk 

af te sluiten, kregen we nog een 

oorkonde en een glas champagne om op 

te drinken.  
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Het was een geweldige ervaring en ik denk dat ik namens alle 

winnaars spreek als ik zeg: BEDANKT! Jullie hebben dit mogelijk 

gemaakt. 

 

Groetjes, Jacqueline van den Ham 

 

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 

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
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