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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.: 077-7630580 

  

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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Woord van de redactie: 
 

Beste Apollo Leden, 
 
De zomer is weer voor het grootste gedeelte voorbij. De meeste 
van ons zijn weer aan het werk na een welverdiende vakantie. We 
hebben weer volop kunnen genieten van onze camping 
accommodatie. Met de afgelopen hittegolf is het steeds moeilijker 
om in ons uitgedunde bosje nog enige verkoeling te vinden. 
Gelukkig hebben we nog een aantal grote eikenbomen die weer 
door Roy rupsvrij zijn gemaakt en van gevaarlijke takken ontdaan. 
De nieuwe aanplant is door Ap liefdevol van water voorzien maar 

het zal nog een groot aantal zomers duren voordat deze weer 
voldoende schaduw leveren 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 
Het najaar dient zich weer aan en de september vergadering staat 
gepland. Door de corona maatregelen zal deze op donderdag 10 
september in de open lucht gehouden worden. Iedereen is 
inmiddels in de mail door het bestuur geïnformeerd en doet er wijs 
aan om een jasje mee te nemen. Mochten de 

weersomstandigheden het niet toelaten om te vergaderen zal het 
bestuur deze tijdig annuleren en de leden via mail informeren. 
 
 
 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/


4 
 

  
 

Wist U: Dat we dit jaar een tweede kampeerweek hebben gehad. 
 
Wist U:  Dat deze weken bijzonder goed bezocht waren. 
 
Wist U: Dat de BOA’S en andere handhavers onze club wisten te 

vinden 
 
Wist U: De handhavers tevreden waren met de gang van zaken. 

 

Wist U: Een van onze oud leden onderscheiden als lid in de orde 
van Oranje Nassau.  

 
Wist U: Dat er nieuwe windschermen op ons terras zijn geplaatst 

 
Wist U:   Dat deze regelmatig, naar grote tevredenheid, gebrukt 

zijn geworden. 
 
Wist U: Dat er weer vliegende oud leden op het veld 

gesignaleerd zijn. 

 
Wist U: dat hieruit bleek dat je vliegen net zo min verleerd als 

fietsen. 
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Huldiging oud lid Jac Kleuskens. 

Eind vorig werd Apolo benaderd door de hockeyclub uit Horst met 

de vraag of we iets konden vertellen over de tijd van Jac 

Kleuskens bij Apollo. Er werd geheimzinnig gezegd dat men Jac 

voor zijn verdiensten bij de Hockeyclub en in het algemeen in het 

zonnetje wilde zetten. Onder de grootste geheimhouding hebben 

we in overleg met de Hockeyclub een verhaal opgesteld over het 

verleden van Jac bij onze club. We hebben de onderstaande tekst 

opgesteld: 

Modelvliegclub Apollo is Jac Kleuskens veel dank verschuldigd.  

Vooral in de eerste jaren, waarin de vereniging veranderde van vriendengroep naar 

een echte vereniging, was Jac een van de kartrekkers. Als penningmeester was hij 

de contactpersoon tussen leden en het bestuur. 

Jac werd in 1972 lid van Apollo, toen de club naar Horst verhuisde. Eerder al kwam 

hij Apollo bezoeken op hun locatie in Swolgen. Daar werd hem toen verteld dat hij 

beter even kon wachten met lid worden tot de club in Horst kwam.  

Al een jaar later, in 1973, werd hij tot penningmeester benoemd. Hij heeft deze 

functie twaalf jaar uitgevoerd. Jac voerde zijn administratie de eerste jaren op een 

vodje papier dat hij in zijn broekzak had. Veel leden betaalden toen de contributie 

van fl 2.50 per maand contant. Zelfs tijdens het vliegen kreeg Jac dan geld of een 

briefje in zijn zak geduwd. Later kon hij dan weer gaan uitzoeken wie nu eigenlijk 

wat had betaald. 

Het was dan ook Jac die in de loop van de jaren structuur in de administratie 

bracht. Hij is altijd een zeer correcte penningmeester geweest, maar ook een hele 

sociale. Hij hield bijvoorbeeld ook rekening met de persoonlijke situatie van de 

individuele leden. Toen de club een startbaan liet aanleggen, gebeurde dat door 

geld van leden te lenen. Met de terugbetaling van die inleg keek Jac eerst naar de 

mensen die het volgens hem het hardst nodig hadden. “Die gaan trouwen dit jaar” 

of “Die hebben net een kindje, die kunnen het nu goed gebruiken”, kenmerkte de 

manier waarop Jac de volgorde van terugbetalen uitploos. 

Apollo was in die jaren beroemd en berucht op vliegshows van bevriende 

verenigingen met een act met vliegende verkeersborden. Deze schijven en platen 

werden beschilderd als een verkeersbord en vlogen met een grote groep kris kras 

door elkaar. Al snel werd besloten om de act uit te breiden met een politieagent die 

de onmogelijke taak kreeg om ‘het vliegverkeer te regelen’. Die rol was Jac 



6 
 

natuurlijk op het lijf geschreven. Hij heeft deze functie jarenlang uitgevoerd. Er is 

zelfs een promotiefilm gemaakt, waarin een dief een verkeersbord steelt en agent 

Jac hem achtervolgt. 

Jac was ook een van de oprichters van ons clubblad, dat dit jaar zijn 40-jarig 

bestaan viert. Samen met Theo Althuizen is hij begonnen op een oude 

stencilmachine, die hij voor een prikkie van de gemeente overnam. De naam van 

het clubblad is nog steeds op hen geïnspireerd: Theo werkte bij de gemeente en Jac 

bij de Post, en tot op de dag van vandaag heet ons clubblad ‘GEPO’. 

Als verenigingsman was Jac altijd op het veld te vinden. De ‘dat lossen we zelf op’-

mentaliteit van Apollo is onder andere bij hem ontstaan. Hij liep dan ook bij alle 

klussen voorop. Alle voorzieningen op en om het veld van Apollo werden door Jac 

samen met zijn clubgenoten gerealiseerd en onderhouden. Dat is nog steeds hoe 

Apollo het doet. Jac is een verenigingsman in hart en nieren híj gaf het goede 

voorbeeld en trok leden mee in alle activiteiten. 

Toen zijn zoons naast modelvliegen ook interesse kregen in de hockeysport, ging 

ook Jac zijn aandacht daar steeds meer naar uit. Het modelvliegen kwam op een 

lager pitje te staan. Gelukkig zien we Jac nog wel regelmatig op ons veld en kunnen 

we de verhalen van vroeger nog af en toe aandikken. Als het nodig is, kunnen we 

nog altijd een beroep op hem doen 

Op 5 Juli was het zover en we uitgenodigd om bij de huldiging van 

Jac op het hockeyveld aanwezig te zijn. Gino, Chretien, Theo en 

Leo waren getuigen van de uitreiking van de onderscheiding door 

burgemeester Ryan Palmen. 

 

 

  



7 
 

Een kleine impressie van de activiteiten tijdens de kampeerweken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 Pizza eten met z’n allen   Eerste rijlessen van Tom 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    De zandbak doet nog altijd dienst 
 

Apollo feliciteert: 
 

Jordi Verhagen   01-09-2020 
Harold v/d Ham  13-09-2020  

Yves Timmermans  15-09-2020 

Pascal Driessen  26-09-2020 
Gino Duarte   27-09-2020 

Bram Krugers  08-10-2020 
 

 
 

Namens alle Apollo-leden alsnog/alvast  
    een fijne verjaardag toegewenst!!  
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