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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 zomertijd is weer een feit, dus lange dagen waar we met z’n 

alle maar beperkt gebruik van kunnen maken. Ook de laatste 

berichten zijn niet direct positief te noemen. Een lichtpuntje dat 

we nu een schema hebben om naar toe te leven met altijd dat 

klein beetje onzekerheid wat weer afhankelijk is van de situatie op 

dat moment. Dus even wachten op de echte versoepelingen. 

Na hele mooie en zonnige dagen alweer enkele dagen nachtvorst 

wat ons wat makkelijk binnen houd omdat ook de dagtemperatuur 

niet echt geweldig is. Hopelijk krijgen op het einde van de maand 

wat positieve berichten dat het buitengebeuren en onze terrassen 

weer open kunnen zodat we weer gezellig kunnen samenzijn en 

kunnen genieten van alles om ons heen. 

Wellicht kunnen we op termijn onze kampeerweekenden weer 

oppakken en voor de wat langere termijn de kampeerweek weer 

inplannen. Iets om naar uit te kijken. 

Een jaarvergadering aan het einde van de lente of begin zomer is 

voor ’n keertje ook niet verkeerd en ook dan smaakt het eitje 

jaarvergadering beslist wel. 

Wat verder in Gepo een mooi artikel van onze terreincommissie. 

Noem het maar een voorschotje op de jaarvergadering. Een beetje 

voorinfo kan geen kwaad en we blijven weer ’n beetje 

geïnformeerd met het geheugensteuntje van het afgelopen jaar. 

Het zou ook leuk zijn als de andere commissieleden een stukje 

voor de Gepo kunnen aanreiken zodat we een leuke variatie aan 

commissieberichten alvast kunnen presenteren. 
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Wist U dat:  

 
Wist U:  Dat het wel erg kaal wordt in ons bosje  
Wist U: Dat het maaien weer kan beginnen 
Wist U: Dat er toch regelmatig een vluchtje gemaakt wordt  
Wist U: Dat er nog steeds kandidaten worden gevraagd voor het 

bestuur 
Wist U: Dat je gerust de huidige bestuursleden hierover kunt 

aanspreken over de inhoud en de taken 

Wist U:  Dat we de sleutel van de watermeterput kwijt zijn 
Wist U: Dat we onze toestellen moeten voorzien van een 

exploitatienummer 
Wist U: Dat we ook een eigen exploitatienummer kunnen 

aanvragen, voor het vliegen op andere vliegvelden 
Wist U: Dat deze info duidelijk naar voren komt op de komende 

jaarvergadering 
Wist U: Dat we deze keer afsluiten met de leus:  

Het is altijd fijn om een optimist te zijn. 
   
 
Apollo feliciteert: 

 
Jack Eijkens  18-04-2021 
Jos Philipsen  19-04-2021 

Eric Peters  20-04-2021 
Frits Brugmans   24-04-2021 

Herman Mijling  25-04-2021 
Jan Timmermans 16-05-2021 

 
 

 
Namens alle Apollo-leden alvast  

een fijne verjaardag toegewenst! 
 
 
  
 

                                                           Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Terreincommissie Jaarverslag 2020 

 

Het begint duidelijk te worden dat de klimaatverandering geen 

verzinsel meer is. Het was voor het derde jaar op rij een hete 

droge zomer. Eind 2019 hebben we op het camping gedeelte alles 

bij elkaar meer dan 25 aangetaste fijnsparren weggehaald. 

Begin van 2020 hebben we een groot aantal nieuwe boompjes 

aangeplant. Een gedeelte van die aanplant hebben we uit het 

andere deel van het bosje gehaald. Verder waren er 

appelboompjes aangeleverd door Enrico. Door een paar maanden 

wekelijks de slang uit te rollen en water te geven, hebben veel 

appelboompjes het overleefd.  Helaas heeft deze inspanning niet 

voor elke boom het gewenste resultaat opgeleverd, met name de 

wat grotere bomen hebben het net niet gehaald. 

 

In het vroege voorjaar heeft Roy met zijn nieuwe hoogwerker 

snoeiwerk uitgevoerd. De toppen van de bomen op de camping 

zijn onder handen genomen. Veel dood hout is eruit gehaald, 

evenals twee forse takken van een eik die op afbreken stonden. 

Alles bij elkaar een grote klus waarbij een grote berg met takken 

was ontstaan. Later heeft Gino samen met zijn dochters alles 

netjes naar de achterkant van het terrein gesleept, zodat de 

camping weer schoon was. We waren in afwachting van de 

verruiming van de coronamaatregelen en de toestemming van de  
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gemeente om weer gebruik te mogen maken van onze 

accommodatie. Tussendoor heeft Roy nog een paar keer de 

processierupsen in de eiken en een nest met hoornaars in het 

clubgebouw weggehaald, waardoor we deze zomer geen last 

hebben gehad van die beestjes. 

Kort geleden heeft een aannemer in opdracht van de gemeente 

alle fijnsparren met oranje stippen gemerkt. Deze bomen worden 

in de loop van 2021 weggehaald en dat zal een behoorlijke 

kaalslag worden. Er zullen geen nieuwe 

boompjes aangeplant worden, de natuur moet 

hier zelf het werk gaan doen. Als je goed kijkt 

dan zie je dat er het nodige aan jonge aanwas 

staat. Kortom het zal er voor de komende 

jaren anders uit gaan zien. 

Zoals in 2019 al 

aangekondigd 

hebben we begin 

maart de motor 

van de 

grasmaaier een 

onderhoudsbeurt gegeven, de olie en 

de filters zijn vervangen. Een klus die 

niet makkelijk was, maar Bram geeft 

niet zo snel op, dus die aftapplug ging 

uiteindelijk los.  

Tweede helft van april is er een probleem met de motor, die slaat 

af als Leo aan het maaien is. 

Gelukkig lukt het om de 

maaier na verloop van tijd 

gestart te krijgen en terug 

naar de berging te rijden. Er 

komt niet alleen een blauwe 

walm uit de uitlaat, maar er 

druppelt ook zwarte olie uit. 

Na wat onderzoek is de 

conclusie dat het mogelijk 

een kapotte turbo is.  
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Nadat Bram op 24 april de turbo van de motor heeft afgehaald 

blijkt dat de lagering van de as erg veel speling heeft.  

Gelukkig is er inwendig in de turbo niets kapot gelopen zodat er 

geen metaaldeeltjes in de motor terecht zijn gekomen. Roy heeft 

ervaring met het vervangen van dit soort onderdelen, dus gaan we 

opzoek naar een 

nieuwe turbo. Die 

vinden we, wordt 

besteld en is redelijk 

snel geleverd.  

 

Op vrijdag 8 mei heeft 

Roy de nieuwe turbo 

gemonteerd. 

Resultaat: de motor 

loopt weer als 

vanouds. 

In de tijd dat onze 

machine buiten bedrijf 

was heeft Hay Cox een 

paar keer het veld 

gemaaid. 

Verder hebben we de brandstof tank leeggehaald omdat de 

toevoer verstopt zat. Er zat vuil in de tank, dat is er voor het 

grootste gedeelte nu uit. 

We hebben in 2020 in totaal 48 keer het veld gemaaid. De uren 

teller van de machine stond in het begin van het seizoen op 6044 

en na de laatste maaibeurt op 6124 uur. Dat zijn dus 80 draaiuren 

en geeft ook aan dat wij na ca 3 jaar weer olie moeten gaan 

verversen, dat wordt namelijk om de 250 uur voorgeschreven. 

We hebben in 2020 nieuwe kleppen gekocht voor de beregening. 

Deze zullen in plaats van de kogelkleppen worden gemonteerd in 

de put op het veld. Dit klusje staat voor 2021 op de planning.  

In 2020 heeft de beregening nagenoeg elke nacht aangestaan om 

het gras een beetje groen te houden en te voorkomen dat er een 

zandvlakte zou ontstaan.  
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Engerlingen, emelten en mollen. 

Voor zover we nu kunnen zien hebben we last van de engerlingen 

(larven van mei- en junikevers) en emelten (larven van 

langpootmuggen). De kraaien eten de larven die in de grond zitten 

te knagen aan de wortels van het gras. De kraaien woelen het veld 

om zodat ze bij de larven kunnen. Naast de kraaien willen de 

mollen ook van die larven eten, vandaar de molshopen. 

Het bestrijden van de larven is het eerste wat we moeten doen om 

het veld weer te kunnen herstellen. Het blijkt dat we de minste 

kosten maken door dit probleem aan te pakken met kalkstikstof. 

De beste periode om kalkstikstof toe te passen is het voorjaar. We 

moeten dan bij een temperatuur van boven de ca. 12 °C  2 x 

kalkstikstof te strooien met een tussenpoos van 2 weken. 

 

14 dagen na de tweede behandeling gaan we proberen om de 

ergste hobbels, molshopen en omgewoelde pollen, redelijk vlak te 

maken. 

Opties hiervoor zijn:   

• Het veld egaliseren met de leden met hark en schop. 

• een bouwhek over het veld trekken om de molshopen weg te 

krijgen. 

• het veld met een wals weer vlak maken. 

 

Volgend voorjaar 2021 gaan we het gehele veld behandelen met 

kalkstikstof, dit om te voorkomen dat de beestjes zich gaan 

nestelen in het nu nog niet beschadigde gedeelte van het veld.  

 

Om te eindigen waar ik mee ben begonnen, klimaatverandering 

zorgt er volgens mij voor dat het in goede conditie houden van ons 

terrein een grote inspanning van veel leden vraagt. 

Ik wil graag iedereen die zijn steentje hieraan heeft bijgedragen 

bedanken van zijn of haar inzet. 

 

Ap 
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    Technische Commissie MVC Apollo ‘68 

 

De laatste anderhalf jaar is het mede door het hele Corona-

gebeuren een stuk rustiger in ons clublokaal en op het terrein. 

Gelukkig zien we nu wel dat daar verandering in gaat komen en 

kunnen we binnenkort weer volop gebruik maken van onze 

accommodatie. 

Het onderhoud aan  onze accommodatie is hierdoor een stuk 

minder geweest al is het zo dat als iets niet wordt gebruikt er toch 

een goede controle nodig is. Zeker in de winterperiode als het 

vorstgevaar zorgt voor extra waakzaamheid. Af en toe een 

bezoekje op terrein en clublokaal is dan geen overbodige luxe. In 

een bepaalde periode viel met enige regelmaat de stroom uit en 

moesten we even aantreden en waar nodig de storing verhelpen. 

Ook de bewaking van ons clublokaal mets het camerasysteem liet 

het af en toe afweten en moest Joan even aantreden om de 

zaakjes weer overeind te helpen. Even een andere procedure 

bewandelen en we konden de leden weer van dienst zijn met de 

beelden en het overzicht op het terrein. Altijd makkelijk als je 

weet of er activiteiten zijn op en om ons terrein. 

Ook de beregeningsinstallatie heeft ook weer een update gehad 

zodat deze voor het komend seizoen weer volledig inzetbaar is. 

De verlichting in ons clublokaal heeft ook zijn beste tijd gehad en 

verdiend ook enige aandacht. Vooral als het om vervanging van de 

lampen gaat. Dit zijn relatief dure lampen t.o.v. de tegenwoordige 

Led armaturen voor systeemplafonds. We zijn op dit moment 

bezig met een vervangingsplan voor de toekomst zodat we 

volgend jaar in de begroting hiermee al wat rekening kunnen 

houden, of het nu planmatig of incidenteel is.  

Op dit moment is ook onze koelcel uitgeschakeld omdat de spullen 

die we hebben in onze automaat worden gekoeld. De koelcel wordt 

op dit moment alleen gebruikt bij de wat grotere activiteiten. En 

wanneer die weer worden opgepakt is nog even een vraag hoe het 

een en ander wordt vrijgegeven vanwege Corona. 

Als het binnenkort weer mogelijk is wordt er weer een 

onderhoudsdag ingepland en worden de jaarlijkse zaakjes weer 

opgepakt. Zoals het in orde maken van terrein en accommodatie, 

de terrasstoelen en tafels plaatsen en onze camping kampeer klaar 

maken. 
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Zo tussendoor is er toch van alles te doen en is het ook fijn dat er 

diverse leden zijn die de handjes uit de mouwen steken om het 

behoud van onze mooie accommodatie te waarborgen. Ook een 

bedankje aan alle leden voor de inzet op de onderhoudsdagen en 

de dagelijkse beslommeringen zoals het poetswerk en het 

bijhouden van de automaten. 

We zien er allemaal naar uit om weer gezamenlijk van gedachten 

te wisselen en gezellig met elkaar te genieten van onze boeiende 

modelvliegsport met alle clubactiviteiten die de sfeer bepalen in 

onze Apollo familie. 

Namens de technische commissie 

Theo, Jan, Johan, Joan en Eric 

 

 

Kamperen op ons terrein 2021 

Vooruitlopend op de versoepelingen die hopelijk weer de 

mogelijkheid geven om te kamperen heeft Ap alvast een opzetje 

gemaakt met mogelijke kampeerdata. Mochten er aanpassingen 

nodig zijn graag een berichtje. 

  



11 
 

  



12 
 

 

 

 


