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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 die 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 emailadres 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 : Achter de Smaalbrug 3, 5961 AX Horst 

E-mail : secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Gino Duarte 077-4654227 

Secretaris : Hans Litjens 06-14314280 

Penningmeester : Chrétien Sijbers 06-45784838 

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 : Theo Althuizen mail: theoalthuizen@kpnmail.nl 

 : Leo Hekkenberg  leo.hekkenberg@gmail.com 

  

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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 Beste Apollo Leden 
 

In een van de vorige vergaderingen hebben we vernomen dat 
Jacqueline en Harold v/d Ham gaan stoppen met het 
samenstellen van ons clubblad De Gepo. Jammer maar heel 
begrijpelijk omdat Jacqueline zich volledig wil wijden aan haar 
nieuwe job en we wensen haar hiermee ook heel veel succes. 
Langs deze weg willen we Jacqueline en Harold namens alle 
leden bedanken voor de jaren dat zij zich hebben ingezet als 
redactie van ons clubblad. 
Op dit moment zijn we bezig met de 39e jaargang van ons 
clubblad de Gepo, eens heel spontaan opgericht door Theo 

Althuizen van de GEmeente en Jac Kleuskens van de POst, de 
GEPO dus. In ons jubileumboek staat hierover een uitgebreid 
artikel. 
Als mede oprichter had Theo toch even de gedachte om samen 
met Leo Hekkenberg minimaal de 40 jaar vol te maken en 
samen met alle leden dit jubileum te vieren. Ook Jan Hermans 
gaat nog even door met het verzorgen van het drukwerk. 
Geweldig toch. 
Wie is er nu niet in voor een feestje. Een mooie aanleiding voor 

een feestavond die in het teken staat van dit 40 jarig bestaan 
van de GEPO. 
We houden iedereen op de hoogte over wat er allemaal komen 
gaat. 
En wil je een artikeltje schrijven of een verslagje maken van 
wat je zoal meemaakt bij onze vereniging of even wat uitleg 
over nieuwigheidjes of bouwactiviteiten neem dan contact op 
met de redactie. Altijd leuk leesvoer voor onze leden. 

De Redactie 
 

 
Op 29 juli hebben we afscheid moeten nemen van 
Ben Alaerds. Vol trots kunnen we zeggen dat we samen 
met Renske en familie Alaerds kunnen terugzien op een 
afscheid zoals Ben dit verdiende en waar we nog lang aan 
terugdenken. We zullen hem missen, niet alleen voor het 
vele werk dat hij deed voor onze vereniging, maar ook 
voor de betrokkenheid, behulpzaamheid en gezelligheid 
die wij mochten delen met Ben en Renske. 

 
Renske, nog heel veel sterkte en  
zoals je weet altijd van harte welkom 
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NOTULEN VERGADERING D.D. 13 JUNI 2019 
 

1. OPENING: 
Opening vergadering om 20.10 uur door Gino. 
Afmeldingen: Hans Volleberg en Yvonne Cox. 
 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: 
Geen opmerkingen. 
 

3. BINNENGEKOMEN STUKKEN: 
• Diverse updates Schwalmtal Liste; 
• FMT 6; 

• Mail Hans Kreinen; FLRCV: notulen 2de 
kwartaalvergadering mei 2019; 

• Mail Hans Maier; m.b.t. komen kamperen op een Flugtag 
(dit verzoek is afgewezen); 

• Adreswijziging Ruben Wijnhoven. 
 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR: 
Ledenbestand:73 Leden en 0 aspiranten.  
Update FMT April: deze is binnen. 

 
Bijeenkomst regeldruk Horst aan de Maas: 
− Theo Althuizen, Chretien en Gino waren afgevaardigd 

namens Apollo. 
− Gezamenlijk met andere verenigingen hebben ze 

verbetervoorstellen aangedragen. 
− Eind december zal de burgermeester dit voordragen aan 

de gemeenteraad. 
− Wandel3daagse 14 juni vanaf 16:00, 200/300 jeugd. 

Minimaal toiletten beschikbaar stellen. 

− Flyers uitdelen i.v.m. open dag. Demo vluchten van leden 
gedurende hun aanwezigheid. 
 

Update: AED en EHBO-inventarisatie: 
− Het bestuur heeft om een AED type advies gevraagd bij 

het Rode Kruis. 
− Mogelijk dat er ook een AED-training aan verbonden is 

voor maximaal 6 personen, kosten 260 euro (2 uur online 
training en 2 uur praktijk op locatie). 

Federatie: 
− Veiligheidsmatrix: Wat heeft Apollo allemaal zwart op wit 

staan en in hoeverre is dit geactualiseerd? Een voorbeeld 
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is: dat er diverse leden zijn die met elektrotoestellen 
vliegen en geen vliegbrevet hebben. Het begint vaak met 

kleine (speelgoed) toestellen maar naar mate de tijd en 
ervaring vordert worden de toestellen groter en sneller. 
Verzoek aan de voorzitters van geluid en brevet om te 
inventariseren welke documenten we hebben en te 
toetsen op verbeterpunten. Het bestuur zal dit verder 
vergelijken met de info van de federatie en gaan 
actualiseren. 

Evaluatie: Sleeptreffen: 
− Dit event hoeft ons geen geluidontheffingsdag te kosten. 

De geluidsbelasting naar de omgeving is acceptabel, door 

met max 2 sleepkisten te vliegen.  
− Het gezamenlijk vliegen (gasten en leden) met zwevers 

en gemotoriseerd toestellen is vragen om problemen. Dit 
zal geen optie zijn. 

− Leden kunnen wel vliegen in de pauze en na het event. 
 Het eindtijdstip stond gepland om 18:00 echter men 

was na 16:30 al klaar zweven 
− Leermoment is wel, dat we van de gasten verwachten dat 

ze een veiligheidsprocedure hebben en toepassen indien 

een bemand toestel onze vliegruimte dreigt binnen te 
vliegen, waarbij de piloten direct uitwijken en een daling 
inzetten. 

− Financieel heeft dit event Apollo ± € 500,-- opgebracht. 
 Met name dank aan Bram Krugers, Twan, Yvonne en 

Mirthe Cox. 
− Conclusie: Gezien deze ervaring is dit 

gastenevenement voor herhaling vatbaar. En zullen 
we er open voor staan om deze type activiteiten te 
promoten, waarbij we pas achteraf gaan oordelen 

wat het beste voor Apollo is. 
 
Toelichting Open dag 23 juni 100 jaar 
luchtvaartgeschiedenis: 
− Planning, Taakverdeling en Afspraken 
− Rondvraag 
− Er wordt een mail rondgestuurd voor de niet aanwezige 

leden. 
 

5. COMMISSIES: 
Geluid: Leo Hekkenberg: Agenda punt van Jan van Osch: 

Wat is er mogelijk om de huidige vergunning uit te breiden? 
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Diverse aspecten zijn tegen het licht gehouden, waarbij de 

sleutel opmerking was dat bij een nieuwe vergunning we 

rekening moeten houden dat de buurt gebruik van het 

inspraakrecht zal maken. Zolang we het niet voor elkaar 

krijgen om uit de buurt van kippenstal te blijven, is 

uitbreiding van de vergunning eigenlijk ook geen optie, 

wetende dat turbinetoestellen met hun snelheid juist het 

risico van overschrijding kunnen vergroten. 

Terrein: Ap Rademakers: Lek op het vliegveld in de laatste 
rij van het beregeningssysteem, voorlopig geen actie nodig. 

 
Website: Emiel Sijbers: Deel de Facebook meldingen m.b.t. 
de open dag met je vrienden. 
 
TD: Theo Althuizen: Update: Internetaansluiting => 
voorlopig geen nieuws wachten tot Q3. Een extra slot is op 
de deur gezet naar de wc-ruimtes, hierbij is aan het verzoek 
van René en Petra voldaan. De verlichting in de 
bergingsruimte is kapot en zal gemaakt worden. 
 

Extra agendapunten voor de volgende vergadering 
1.Evaluatie Open dag 100 jaar luchtvaart 
2.Evaluatie maatregelen m.b.t. alcoholgebruik 
3.Doelstelling/presentatie Depron modellen bouwen en 
vliegen (jeugd) 
 
Openstaande actiepunten bestuur en commissie 
1.Mathijs de sleutel van de bar vervangen door standaard 
sleutel 
2.Onderzoek introductie AED en cursussen  
3.Technische dienst 

i. Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 
ii. Internetaansluiting 

 
6. RONDVRAAG: 

Emiel Sijbers: Mededeling en actievraag naar het bestuur 
om het drankgebruik te reduceren. Neem de 
verantwoordelijkheid om de vereniging te beschermen 
voordat een beschonken lid een ongeluk veroorzaakt met 

derden. Er zijn genoeg voorbeelden voorhanden waarbij dit 
type ongelukken consequenties heeft voor de alcohol 
verstrekkende verenigingen.  



7 
 

Verschillende leden sluiten zich hierbij aan en lichten in 
algemene bewoording de achtergrond toe.  

De reacties m.b.t. dit onderwerp waren positief en 
constructief, waarbij het verzoek naar het bestuur verder 
wordt versterkt om veranderingen door te voeren zonder 
leden te beschadigen. Het bestuur geeft aan dat ze in deze 
hun verantwoordelijkheid zullen oppakken. Er komt een plan 
van aanpak. De geopperde ideeën zullen mee genomen 
worden en waar nodig op korte termijn ingevoerd worden en 
indien nodig verantwoorden we achteraf. We nemen in 
ogenschouw dat we hiermee alle leden helpen en dat het 
een blijvende positieve invloed zal hebben in het samen zijn 

in de vereniging. 
Dre van der Sterren: Hulpvraag m.b.t. een 4 mm asje. Hij 
is verder geholpen na de vergadering. 
Ap Rademakers: Zorg dat er wc-poets materiaal 
voorhanden is tijdens de open dag, in de hemelvaart periode 
was het niet voor handen. Voorzitter we gaan zorgen dat het 
aanwezig is. 
Jan Hermans geeft aan dat de handschoenen en poetsmiddel 
voorhanden zijn. 

Als het WC-poetsen een structureel probleem wordt,  graag 
als bestuur overwegen om een betaalde kracht in te huren. 
Gino Duarte: We hebben nog niemand gevonden om de 
GePo in de huidige stijl te onderhouden. Het is niet heel veel 
werk en ook niet heel moeilijk, zolang iemand maar met 
Word kan werken en een beetje behoorlijk Nederlands kan. 

7. SLUITING: Gino sluit de vergadering om 22.30 uur.  
 

Op 4 juli J.L. Hebben wij een ingelaste vergadering gehad met als onderwerp het 

drankgebruik binnen onze vereniging. 

Alle leden hebben deze notulen ontvangen via de mail. De leden die geen mailadres 

hebben zijn hierover geïnformeerd. 

 

Agenda vergadering in September 
• Opening vergadering 
• Notulen vorige vergadering 
• Binnengekomen stukken 
• Mededelingen van het bestuur 
• Financieel evaluatie: Open dag 100 luchtvaart 
• Evaluatie: Alcoholbeleid en handhaving 

• Commissies  
• Rondvraag 
• Sluiting 
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CLUBWEDSTRIJDEN 2019 

Wind en regen waren de ingrediënten dit jaar voor de 

clubwedstrijden. Maar toch tussen de buien door ging het 

allemaal lukken om alle onderdelen goed af te sluiten. 

Donderdag even de caravan stallen en de opbouw van de 

attributen kon beginnen. Zo’n kampeerweekend met de 

wedstrijden geeft altijd weer een ontspannen sfeertje. 

 

Even op je gemak opbouwen en op tijd klaar 

voordat het hele circus kon beginnen. Onze 

allerkleinste piloten namen al gauw het 

hoepelparcours in beslag en met de beste 

bedoelingen: kampioen worden. En de rest dus 

alleen maar winnaars.  

 

Met het publiek onder de luifel en de piloten op 

het veld ging de zaterdag van start met de heli 

wedstrijd. Het parcours was deze keer uitgezet 

met tijdwaarneming, petflessen en andere 

attributen. Speciaal naar wens van de heli piloten. De wind 

speelde behoorlijk parten maar toch een verdiende winnaar. 

Heli kampioen Bram Krugers, 2e Emiel Sijbers 

en 3e Wido Bierman. Heel jammer van de crash 

van Wido maar desondanks toch een derde 

plaats. 

 

Daarna de race drones. Altijd weer een mooi 

spektakel en ook voor het publiek was het 

genieten van deze snelheidsduivels. Ook hier 

deze keer het paaltjesvliegen in combinatie met 

de poortjes. Kampioen race drones Luuk 

Zegers, 2e Ruben Wijnhoven en 3e Jack Eijkens. 

 

Ter afsluiting van de zaterdag het elektro vliegen met een 10 

tal deelnemers. We hadden veel last van de wind maar het 

spektakel was er niet minder om. De figuren werden goed 

uitgevoerd, soms na een aangevraagde herkansing maar dit 

moet kunnen met deze weersomstandigheden en een 

verrassende uitslag met een beetje jaloezie binnen de familie. 
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Kampioen Elektro Peter Timmermans, 2e 

Luuk Zegers, 3e Jack Eijkens, 4e Joan Marsman, 

5e Ap Rademakers, 6e Ton Driessen, 7e Dre v/d 

Sterren, 8e Yves Timmermans, 9e Gino Duarte 

en 10e Marcel van Hees. 

Na afloop een gezellig samenzijn in ons 

clublokaal en op het terras. 

Deze keer geen friet op locatie maar met een 

bestelling van Johns Foodstore van ruim 

€ 200,-- was het weer goed geregeld en 

sloten we de zaterdag gezellig met een 

drankje af. 

 

Op de zondag zag het er even naar uit dat de wedstrijden 

helemaal moesten worden uitgesteld, maar iets later beginnen 

met de jeugdwedstrijden was dit keer de oplossing. Onze 

jeugdige piloten hadden al heel wat uurtjes kunnen oefenen 

zodat ze bijgestaan door hun coaches en de aanmoediging van 

het publiek weer zorgden voor een mooi evenement.  

Met 8 aankomende piloten konden zij het publiek vermaken al 

moesten sommige vliegeniertjes even wennen aan de spanning 

en aan het nieuwe onderdeel: het KIP vliegen.  

Ook hier weer 

een en al 

winnaars met 

de Kampioen 

jeugd Lucas, 

2e Willeke, 

3e Tess, 

4e Linne, 

5e Naud, 

6e Pieter, 

7e Naomi en 

een gedeelde 

8e plaats voor 

Zoey en 

Kasper. 

En volgende 

keer is Tom ook van de partij… tenminste als hij is uitgeslapen.  
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Als laatste onderdeel even aandacht voor de 

verbrandingsmotoren. Alles tussen de buien door en met het 

publiek op het terras gingen we van start met een mooie 

wedstrijd. Vele figuren die correct moesten worden gevlogen al 

was het hier en daar wel moeilijk met dat straffe windje. 

 

Ook weer enige discussie over de Immelman, 

maar de meesten wisten wel hoe hij moest 

worden uitgevoerd met enige excuses voor de 

wind die parten speelde. Het paaltjesvliegen blijft 

spectaculair en vooral de kip was moeilijk te 

raken al was dit voor Gino geen probleem. 

Kampioen verbrandingsmotoren Luuk 

Zegers, 2e Twan Cox, 3e Jack Eijkens, 4e Gino 

Duarte en 5e Jordy Verhagen. 

 

Even paniek bij Jordy toen het gas bleef hangen 

van zijn toestel. Hij werkte grotendeels het programma af, was 

genoodzaakt om zijn tank leeg te vliegen en op een onverwacht 

moment landen. Een welgemeend applaus volgde en tevens 

konden wij als organisatie namens de brevetcommissie 

meedelen dat Jordy voor dit kordate optreden zijn solobrevet 

meer dan verdient heeft. Proficiat. 

 

En als we alle uitslagen bekijken dan is er 

maar een clubkampioen Luuk Zegers 

 

Piloot van het jaar 2019/2020 Ap 

Rademakers, voor de betrokkenheid en 

aanwezigheid bij vele clubactiviteiten en zijn 

prachtige prestatie met de bouw van zijn 

Piper. Een woord van dank aan fotograaf 

Emiel Sijbers en alle leden die hebben 

meegewerkt voor het slagen van deze 

clubwedstrijden en in het bijzonder onze Apollo Lady’s voor het 

traditionele aardbeiengebakje.  

 

Ruben, Leo en Theo 
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EVENEMENTENKALENDER 
 

DAG MAAND EVENEMENT VERENIGING/ 
PLAATS 

1 september Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

1 september Open Dag Aeroclub Bladel 

6-8 september Kampeerweekend MVC Apollo 

7 september Finalewedstrijd F3A-X Pioniers Venray 

14 september Geluidontheffingsdag MVC Apollo 

14 september NK RC parachutespringen MVC Bergeijk 

16 september 3e kwartaalvergadering FRLCV FLRCV Roosteren 

27-

28 

september Turbinetreffen 

Geluidontheffingsdagen 

MVC Apollo 

27-

29 

september Kampeerweekend MVC Apollo 

18 november 4e kwartaalvergadering FRLCV FLRCV Roosteren 

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 

 
Apollo feliciteert: 

  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!! 
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