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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 toegang te krijgen tot de 

pagina’s die alleen voor leden bestemd zijn. 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 : secretaris@mvc-apollo68.nl 

Voorzitter : Gino Duarte 077-4654227 

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 mail: 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, 
 

Een oud gezegde: maart roert zijn staart, en zeker wat het weer 
betreft is het weer diep triest zowel februari als het begin van 
maart. Maar ook een gezegde van; na regen komt zonneschijn is 
iets waar we ons aan vast moeten houden en alle zaakjes van een 
positieve manier moeten bekijken, onze nieuwe aanplant in het 
campingbos zal blij zijn met al dat hemelwater. Met een beetje 
geluk kunnen deze zomer de appels niet op. 
Dus het zal allemaal wel goed komen om er met z’n allen een mooi 
vliegseizoen van te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
Wist U: dat het indoorvliegen weer wat schade heeft veroorzaakt.  
Wist U: dat Jan van Osch nog steeds een streepje voor heeft. 
Wist U: dat de windschermen van cafe de Beurs beschikbaar 

komen en dat deze met de onderhoudsdag worden 
geplaatst. 

Wist U: dat er heel wat zaakjes zijn geregeld op de 
jaarvergadering 

Wist U: dat er alweer bomen in het bosje zijn geplant. 
Wist U: dat de beker van verdienste is uitgereikt aan de 

maaicommissie. 
 

 

 

Gisteren gehoord van Jan van Osch, 

Het elektrisch fietsen bevalt zo goed dat Jan besloten heeft om 

ook elektrisch te gaan vliegen.  

Groeten Ap 
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Vergadering 13-02-2020 

 

1. Opening vergadering om 20:02 uur door Gino 

Aanwezig: 

Afmeldingen:  Rudi en Jordi Verhaegen, Piet Veekens 

Punten ter aanvulling van de agenda: 

Punten voor de rondvraag: 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Binnengekomen stukken 

• Praat en denk mee over de visie van de gemeente Horst aan 

de Maas 

• FLRCV: notulen 4de kwartaalvergadering november 2019 

• Federatie uitnodiging jaarvergadering  

• Renewi: Vooraankondiging tariefsaanpassing 2020 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 73 Leden waarvan 0 aspirante (Arnoud Jansen 

alleen GePo) 

• Afmelding: Jan Beckers, Petra Giesen 

• Bestuursverkiezing: 
o Gino Duarte is als voorzitter herkiesbaar 

In de statuten staat vermeld dat een bestuursfunctie 
maximaal 2 jaar is. Dit houdt in dat de voorzitter pas 
volgend jaar herkiesbaar is. 

o Secretaris functie is vacant, hiervoor zoeken we nog een 
kandidaat 

o Enrico Meijer heeft zich voorgedragen voor de functie 
van bestuurslid en is geaccepteerd door de leden 
vergadering 

• Van de penningmeester het financieel verslag van 2019 en de 
budgettering 2020. 

• Kascontrole commissie 
Twan Cox doet verslag. 
Twan is aftredend. Jan Hermans zal volgend jaar versterkt 
worden door Ap Rademakers. 

• Leden goedkeuring: 
o EK RC parachutespringen 2023 met Pinksteren, volgens 

presentatie: 
▪ Akkoord voor de gast organisatie? 

EK wordt ter stemming gebracht. 
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De vergadering gaat akkoord met de organisatie 
van het EK, met in het najaar een 

verenigingsactiviteit. 
o Huishoudelijk reglement. 

▪ Akkoord met name tot de kantine beheer aspecten 
o AED 

▪ Niet aankopen, i.v.m. het gemiddeld laag aantal 
personen dat aanwezig is en ook daadwerkelijk er 
mee kan omgaan staat dit ook niet in balans met 
de investering en terugkerende kosten die de 
Apollo ook niet met de buurt kan delen.  

• Toelichting Fly-in 2020 

• Jaarkalender 2020 met kampeerdagen en geluid 
ontheffingsdagen 
 

Pauze 

 

De voorzitters van diverse commissie zullen ons a.d.h.v. een 
jaarverslag een toelichting geven. 
 

5. commissies 

Gepo: Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 

Geluid: Leo Hekkenberg:    

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

Emiel Sijbers:  

• Actiepunten: 

• Nieuwe brevetten maken 

Terrein:  Ap Rademakers 

• Actiepunten: 

•  Bosonderhoud jarenplan 

Website: Emiel Sijbers  

Kantinebeheer: Twan Cox, Jan Hermans, Dré van der Sterren. 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van de Ham – Twan 

Cox.   

• Actiepunten:  

• Vastleggen datum feestavond voor 2020. Wordt in 

overleg met de GePo-mannen geregeld 

Technische dienst: Theo Althuizen.  

• Update glasvezel aanleg: mogelijk medio april 2020 

• Actiepunten 

• Clubgebouw opnieuw laten taxeren door verzekeraar 
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• Datum inplannen schilderen kozijnen clubgebouw aan 

de voorkant ± 6 man 

• Windschermen verplaatsen en aanleggen clubgebouw 

 

6. De beker van verdiensten over het jaar 2019? Gaat naar het 

grasmaai team dat al jaren in een vaste bezetting ervoor 

zorgt dat we met gemak kunnen starten en mooi kunnen 

landen 

7. Rondvraag:  

• Herman Mijling: 22/23 augustus: 50-jarig bestaan 

Vliegende Hollander 

• Dré van der Sterren: Uitkuilen van de toegangsweg naar 

het terrein 

8. Sluiting: Gino sluit de vergadering om 22:42 uur 

 

Agenda volgende vergadering 

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Huishoudelijk reglement. 

6. Commissies  

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Actiepunten Bestuur 

1. Bestuur  Jeugdopleiding en ledenbinding 

2. Bestuur  Paas attentie Renske Alaerds 

3. Bestuur  Besluit communiceren EK RC Parachute 

springen (02-2020) 
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 Jaarverslag Geluidscommissie over het jaar 2019 

 

De geluidscommissie bestaat uit:   

Eric Cuijpers, Frits Brugmans, Ilja Veekens, Joan Marsman, Wido 

Bierman, Rene Janssen en Leo Hekkenberg 

 

2019 is voor de geluidscommissie een rustig jaar geweest. Door de 

steeds groter wordende populariteit van elektro vliegtuigen is het 

aantal verbrandingsmotoren drastisch afgenomen. Zoals we het nu 

inschatten zullen er natuurlijk wel een aantal methanol, benzine of 

turbine aangedreven vliegtuigen blijven bestaan maar zal dit aantal 

beperkt blijven. 

Hierdoor zijn er in 2019 ook slechts een klein aantal metingen 

verricht en dan ook nog vaak aan bestaande toestellen waaraan 

aanpassing werden gedaan die van invloed waren op het geluid. 

Uit het logboek dat weer door Frits helemaal is overgenomen in ons 

geluid registratiesysteem blijkt dan ook dat er nauwelijks rode 
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cijfers in voorkomen. Slechts op een enkele evenementen dag is er 

meer geluidsbelasting voor de omgeving. 

Toch blijven we als commissie het belang van loggen en registeren 

onderstrepen. Mocht er ooit een aanleiding komen om onze 

geluidsvergunning aan te passen is het van groot belang dat we 

kunnen aantonen dat we geen overlast veroorzaken. Er hebben ons 

dan ook vanuit de buurt geen geluid gerelateerde klachten bereikt, 

dit wil niet zeggen dat iedereen gelukkig is met al onze activiteiten. 

Rond om ons heen zijn er in 2019 een aantal gevallen geweest van 

overlast  en klachten die zich op overschrijdingen van het 

vlieggebied toespitsen. De geluidscommissie is dan ook van mening 

dat we hiervoor vooral aandacht moeten hebben. Het is moeilijk zo 

niet onmogelijk om het relatief kleine  vlieggebied te respecteren 

met snelle en zeer snelle vliegtuigen. Vooral tijdens evenementen 

en geluidsontheffingsdagen komen we ver buiten ons gebied en 

veroorzaken we overlast en een onveilig gevoel bij een aantal 

buurtbewoners. De commissie wil hier speciaal aandacht voor 

vragen. De kans is groot dat bij aanhoudende overlast mensen gaan 

klagen bij de Gemeente en aan aandringen op handhaving en 

aanscherpen van de regels. Laat niet het plezier van enkelen het 

vliegen van alle andere in gevaar brengen. 

Wat geluid betreft willen we de huidige gang van zaken proberen 

voort te zetten.  Nieuwe en aangepaste vliegtuigen met 

verbrandingsmotoren blijven we meten. De commissie zal 

makkelijke vliegtuigen strikt aan de norm houden en vliegtuigen die 

na veel inspanning één Db-tje meer maken wat ruimte bieden. We 

zullen de geluidsoverlast naar de buurt blijven monitoren naar 

aanleiding van de gelogde data. Als we daarbij het vlieggebied wat 

beter kunnen respecteren houden we het draagvlak voor de 

verenging in onze buurt en hopen we nog vele jaren in alle 

verscheidenheid te kunnen vliegen. 
 

   

Leo Hekkenberg   
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Jaarverslag Brevettencommissie 

Brevetcommissie bestaat uit: 

Jan Zegers, Jack Eykens, Ab Rademakers, Twan Cox, Emiel Sijben. 
 

Wij hebben een rustig jaar achter de rug. 
 

In 2019 hebben wij drie brevetten uitgegeven. 

1. Enrico Meyer 
2. Jordi Verhagen 
3. Peter Timmermans. 

 

Brevetten Jordi en Peter zijn aangevraagd echter zij hebben de 

brevetten nog niet ontvangen. 

Per 01-05-2020 vervallen alle brevetten en zullen wij deze 

opnieuw aan moeten vragen. 

Acties. 

Huidige lijst opschonen en nieuwe brevetten digitaal aanvragen. 

Brevetten printen bij voorkeur  sealen en uitgeven. 

Deze acties zijn nog niet gepland echter we proberen dit voor 1 

mei te realiseren. 

 

Jan Zegers 

 

Technische Commissie MVC Apollo ‘68 

2019 was voor de commissie een vrij rustig jaar. 

Onze accommodatie is zo slecht nog niet en met 2 keer per jaar 

een onderhoudsdag zijn de reguliere klussen fijn bij te houden. De 

controle van de standaardzaken zoals de noodverlichting, 

brandblusmiddelen, aardlekautomaten en andere terugkerende 

zaken worden keurig afgevinkt op de controleformulieren. Het is 

noodzakelijk om al deze dingen goed bij te houden, zeker bij een 

controle van de overheidsinstanties. 

Belangrijk ook dat alle papieren zoals vergunningen, certificaten 

en controlelijsten aanwezig of goed te vinden zijn in ons 

clublokaal. 

Wel zijn er enkele zaken die we in dit verslag terugzien omdat ze 

nog niet zijn uitgevoerd. 
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Dat is uiteraard jammer, maar we zijn ook afhankelijk van 

vrijwilligers binnen onze vereniging. Gelukkig zijn het maar een 

paar urgente zaken die we nu echt in het komende seizoen 

moeten aanpakken. Het betreft de balk onder het bouwlokaal en 

het schilderwerk. 

Afgelopen jaar is ook de regeling van de CV aangepast en twee 

nieuwe timers geplaatst. Elk cijfer is goed voor 10 minuten 

verwarming tot een maximum van 9 dus 90 minuten.  

Daarna 0 = uit. 

Ook de sproei- installatie vraagt meer aandacht en ook dit jaar 

zullen er weer enkele onderdelen moeten worden vervangen. 

Enkele leden hebben dit al opgepakt in samenwerking met de 

terreincommissie. 

De geluidsinstallatie is inmiddels ook uitgebreid met enkele 

speakers en een draadloze microfoon zodat het op dit moment 

voldoende is voor de evenementen die die we organiseren. Met 

dank aan Eric Kuipers die dit verder gaat uitzoeken en beheren. 

Vorig jaar is ook onze koffiehoek opnieuw ingericht. Buiten de 

technische commissie hebben zich hier diverse leden voor ingezet, 

zowel voor het vervoer als het plaatsen van de automaten. Een 

hele klus maar het resultaat mag er best zijn. En ook hier weer 

een lachende penningmeester. 

Inmiddels hebben we ook aannemersbedrijf Spitters hier gehad 

om verdere afspraken te maken en voor de routing van de 

glasvezelkabel. Binnenkort wordt alles aangesloten en getest en 

kunnen we gebruik maken van het nieuwe netwerk. 

We zijn allemaal trots op onze accommodatie, maar we moeten 

met z’n allen beseffen dat alles wat we bezitten ook vraagt om 

onderhoud en als we dit op een betaalbare wijze willen doen dan 

vraagt het een beetje tijd van ons allemaal. 

Als we er dit niet voor over hebben wordt dit onbetaalbaar en een 

contributie verhoging is geen optie, want ook dit kost leden. 

En als we onze trots willen behouden en met z’n allen hieraan een 

beetje tijd besteden dan is dit niet alleen voor het behoud van 

onze accommodatie maar ook heel goed voor onze saamhorigheid. 
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De commissie bestaat momenteel uit 6 leden; 

Theo Althuizen, Wido Bierman, Jan Hermans, Johan Lemmen en 

Joan Marsman. 

Jan Beckers heeft zich jammer genoeg zijn lidmaatschap 

beëindigd. Jan bedankt voor alles.  

 

Ik ga nu het stokje overdragen aan Wido Biermans als voorzitter 

en contactpersoon. Zeker blijf ik samen met de andere leden van 

de TD mij inzetten voor de instandhouding van deze prachtige 

accommodatie waar we inderdaad met z’n allen heel trots op 

mogen zijn. Wido, heel veel succes met de Technische commissie. 

Theo 

 

 
 

Terreincommissie jaarverslag 2019 

Het was een geweldige zomer in 2019. Het was te heet, te droog 

en het waaide te hard. Ondanks dat zijn we er met hard werken in 

geslaagd om het terrein in goede conditie te houden, voor zover 

het binnen de mogelijkheden lag. 

De beregening heeft goed gefunctioneerd tot aan het einde van 

het seizoen. Tijdens een controle bleek dat een van de kleppen in 

de put op het veld kapot was. Dit is al de tweede kogelklep die 

kapot gaat door de afzetting van roest. Er zit veel ijzer in het 

grondwater op het moment dat we niet beregenen wordt roest 

afgezet op de kogel. Daardoor gaat de klep zwaar lopen en 

uiteindelijk gaat de servo aandrijving kapot. De conclusie is dat we 

naar een ander type klep moeten om dit probleem op te lossen. 

Waarschijnlijk moeten we naar een magneetklep. 

Verder zou de bedekking moeten verbeteren. Met name de dorre 

strook in het verlengde van de startbaan moeten we aanpakken. 

 

Er is in 2019 44 keer gemaaid. Als we 1x per week maaien staan 

er 34 maaibeurten op de planning.  14 keer is er ook op de vrijdag 

gemaaid. Een enkele keer werd er niet gemaaid vanwege het 

weer. 

De maaimachine heeft het, op een enkele reparatie na, goed 

volgehouden.  
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We moeten echter blijven opletten dat er voldoende hydrauliek olie 

in de tank aanwezig is. Doordat er verschillende lekkages zijn 

raken we constant olie kwijt. Bram heeft afgelopen mei een paar 

hydrauliek slangen van het rechter maaideck vervangen, er was 

een ernstige lekkage 

Afgelopen jaar was gepland om de lagering van het rechter 

maaideck te vervangen, dat is er nog niet van gekomen, dit gaan 

we bij het voorjaarsonderhoud aanpakken. 

Binnenkort gaat Bram de motorolie verversen en de filters 

vervangen, dat mag wel eens na 6 maai seizoenen.  

 

Tijdens de kampeerdagen viel het op dat er veel naalden van de 

fijnsparren vielen. Dat werd elk volgend kampeerweekend erger. 

Uiteindelijk bleek dat de droogte van de afgelopen jaren de bomen 

heeft verzwakt.  

Volgens Wikipedia : 

De larven van de letterzetter en de  grijze 

ribbelboktor (Rhagium inquisitor), soms ook wel gewone 

dennenboktor genoemd, ontwikkelen zich onder schors van 

naaldbomen, berken, elzen, beuken en eiken. In Nederland is hij 

uiterst zeldzaam.  

Het ziet er wat mij betreft weinig hoopgevend uit voor de bomen in 

het stukje Apollo bos. 

Op 5 oktober hebben we zo’n 17 dode fijnsparren omgezaagd. 

Vervolgens zijn op 9 november met een stronkenfrees 20 stronken 

weg gehaald. Op 8 februari zijn er 11 nieuwe bomen geplant. 

Alles bij elkaar een gigantische klus, die door Theo, Enrico, Jack, 

Marcel, Roy, Leo, Joan en Ap is geklaard.  Iedereen bedankt voor 

de hulp. 

 

In 2018 hebben we last gehad van engerlingen en kraaien die wél 

van engerlingen houden.  

Dat was dit jaar niet anders, alleen hebben de kevers een nieuwe 

plek uitgekozen voor hun voortplantingscyclus.  

De oostkant van het heliveldje is nu aan de beurt. En ja, ook de 

kraaien weten het al. 

 

De schade aan het veld veroorzaakt door kraaien en mollen is 

aanzienlijk.  Ik hoop dat de leden zich realiseren welke bijdrage 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Larven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Els_(boom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beuk_(boom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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Ben en Piet hebben geleverd in het bestrijden van de mollen in de 

afgelopen jaren. 

Ik heb gehoord dat nieuwe mollenbestrijders zich hebben gemeld. 

 

Om het veld op die omgewoelde plaatsen weer vlak te maken 

zodat we kunnen maaien moet het gewalst worden. Er is een 

oplossing in de maak om te kunnen walsen, de terreincommissie is 

ermee  bezig.   

 

De bezetting van de maaicommissie bestond in 2019 uit de 

volgende leden: Piet, Ilja, Niek, Ton, Jack, Leo en Ap. 

Ilja heeft aangegeven dat hij wil stoppen met maaien omdat hij 

het druk heeft met zijn bedrijf  https://veekens-zadelkamers.nl/   

Helaas weten we dat Piet, getroffen door een TIA, komend jaar 

niet meer gaat maaien. Bij deze willen we Piet en Ilja allebei 

bedanken voor de grote bijdrage die zij hebben geleverd in de 

afgelopen jaren voor de modelvliegers van Apollo. 

 

Marcel,  Enrico en Roy hebben vorig jaar aangegeven dat ze de 

maaicommissie willen komen versterken. Daarmee komen we op 

een aantal van 8 grasmaaiers zodat iedereen om de 8 weken ’n 

keer aan de beurt is. (5x in het maaiseizoen)  We gaan binnenkort 

met de commissie een keer bij elkaar zitten om te overleggen hoe 

we twee keer maaien per week, als dat het nodig is, zullen gaan 

invullen. 

 

Ik wil graag iedereen bedanken, voor welke bijdrage dan ook, aan 

het in stand houden van ons Apollo terrein. 

 

Ap 
 

Heren hierbij de aankondiging van de 

aanplant van de appelboomgaard in het Apollo 

bosje. Totaal 23 boompjes geplant van de 

soorten: Elstar en Winston huppuldepup. Ik 

zeg veilingkosten bestellen en naar de veiling 

er mee. Opbrengst voor de clubkas. 

 

Groeten Ap en Enrico 

https://veekens-zadelkamers.nl/
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CONTRIBUTIE 2020     CONTRIBUTIE 2020 

 

Beste Apollo-lid, 

 

Het nieuwe vliegjaar 2020 is aangebroken en daarmee ook het 

moment voor de contributie-inning. 

Hierbij het verzoek om de contributie 2020 ten bedrage van 

 € 125,00 zo spoedig mogelijk over te maken, maar in ieder geval 

vóór 1 april 2020. 

Je betaling kan overgemaakt worden naar rekening; 

NL25 RABO 0 1236 607 34 t.n.v. M.V.C. Apollo 68.  

Vermeld bij de betaling s.v.p. het volgende kenmerk: 10003-

20000077. 

Bij vragen/opmerkingen verzoek ik je contact met me op te 

nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Chrétien Sijbers 

MVC Apollo '68 

 
 

Uit de oude doos 
 

Onze eerste activiteiten op het Apollo terrein 
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ACTIVITEITENKALENDER APOLLO 2020 
 

DAG MAAND ACTIVITEIT VERENIGING/PLAATS 

7 April Indoorvliegen Mèrthal 

11 April Onderhoudsdag Apollo Clublokaal en terrein 

31/1 Mei/juni Fly-in Apollo 

voor meer evenementen zie Schwalmtal kalender 

 

https://www.claudias-kleine-fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine 

 
EVENEMENTENKALENDER FEDERATIE 2020 

 

 
 
Apollo Feliciteert: 

 
Theo Althuizen 16 Maart 

Niels Cox  24 Maart 
Theo Teuwsen 27 Maart 

Roy Versleijen    1 April 
Peter Hanssen    2 April 

Jan Zegers     4 April 

Enrico Meijer     5 April 
 

 
Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  

    een fijne verjaardag toegewenst!! 

  

https://www.claudias-kleine-fliegerseite.de/Veranstaltungs-Termine
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