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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 voorbij en de avonden zijn weer te kort voor het 

woensdagavond vliegen. Gelukkig worden de beperkingen van de 

Corona langzaam afgebouwd en kunnen we weer op een relaxte 

manier van het clublokaal en bouwlokaal gebruik maken. 

We hebben in september weer een ledenvergadering gehad en 

voor 7 oktober (éérste donderdag van de maand?) staat de 

volgende gepland. Laten we hopen dat we deze trend vol kunnen 

houden en dat we met z’n allen weer kunnen genieten van het 

clublokaal en de sociale contacten. 

We kunnen terugkijken op een echte Nederlandse zomer zonder 

de hittegolven van de laatste jaren en met regelmatig een buitje, 

maar dat heeft ons er niet van weerhouden om toch de caravan 

naar het veld te slepen voor een weekeind of zelfs een complete 

vakantie.  

De onderhoudsdag staat gepland voor 16 oktober dus noteer deze 

datum alvast in jullie agenda, verder in deze Gepo een overzicht 

van de werkzaamheden door de terrein en technisch commissie. 

Het ZaunKönig project is weer opgepakt en door Luuk zijn er weer 

een aantal gesneden.   



4 
 

Wist U dat:  

Wist U: Dat er afgelopen seizoen weer veel gekampeerd is. 
Wist U: Dat er ook wat caravans van eigenaar veranderde. 
Wist U: Dat dit voor Jack goed is uitgepakt met een 

“nieuwe”Knaus. 
Wist U: Jan Timmermans volgend jaar waarschijnlijk met een pup 

tent komt. 
Wist U: dat er weer Zaunkönigen gemaakt worden. 
Wist U: dat er weer een bouwavond is geweest. 
Wist U: dat Ap hier onderhoud aan zijn Spitfire heeft gedaan. 
Wist U: dat we geprobeerd hebben om de motorkap van de 

Corsair van Roy te begrijpen. 
 
Gevraagd: 
 
Cox motoren (0,8cc) voor het ZaunKönig project. 
Wie heeft er nog een Coxje liggen voor het goede doel,  
 
 
 
neem contact op met Roy! 
 
 

 
 

 
Apollo feliciteert : 

Bert Mulders  06-07-2021 
Peter Timmermans  11-07-2021 

Hans Vollenberg  15-07-2021 
Peter Köhlen  17-07-2021 

Niek Mulders   19-07-2021 
Ger van Gerven  01-08-2021 

Ruben Wijnhoven  01-08-2021 

Ton Nelissen  09-08-2021 
Ben Brok   09-08-2021 

Jordi Verhagen  01-09-2021 
Harold vd Ham  13-09-2021 

Yves Timmermans 15-09-2021 
Gino Duarte  27-09-2021 

 
 

 
Namens alle Apollo-leden alsnog gefeliciteerd. 
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Bestuursvergadering 09-09-2021 

 

1. Opening vergadering om 20:05 uur door Gino 

Aanwezig: * 

Afmeldingen: John van Soest, Ton Driessen, Herman Mijling, 

Enrico Meijer, Jan Timmermans, Theo Althuizen. 

Punten ter aanvulling van de agenda: Geen 

Punten voor de rondvraag: Geen 

 

2. Notulen vorige vergadering 

• Door omstandigheden geen GePo met notulen 

rondgestuurd 

3. Binnengekomen stukken 

• FLRCV: Uitnodiging 3de kwartaalvergadering 13 

september 2021 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

• Invulling van 2 bestuursfuncties waarvan 1 als secretaris 

 

• Ledenbestand: 63 Leden waarvan 0 aspiranten 

o Ton Driessen heeft zich bedankt als lid 

o Hennie Vissers is recentelijk overleden 

• Penningmeester: 

o Renewi: container op afroep leegmaken kost 

minder dan 1 keer in de 4 weken. 

o Rabobank-club support actie gaat weer beginnen 

hou de mail in de gaten en stem dan op MVC Apollo 

• Emiel Sijbers heeft de cursus sociale hygiëne gehaald. 

Hiervoor dank we voldoen eindelijk aan de norm van 2 

personen 

 

• Evaluatie drankafspraken 

i. Samengevat zijn de ervaringen goed men houdt 

zich eraan. Natuurlijk zijn er aandachtspunten. De 

kern blijft weet wat je doet en accepteert ook de 

consequenties van de keuzes die je maakt als het 

slecht valt binnen de verening.  
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• Onderhoud dag/ Afsluit weekend Bram vallen op 9 

oktober 

i. Onderhoud dag wordt verplaatst naar 16 oktober 

 

• Buma opzeggen à 550 euro /jaar (Ja of Nee en de 

consequenties hiervan) 

i. We houden de BUMA aan (PUNT). 

 

• Kampeer melding voor 3 maanden aanvragen bij de 

gemeente, waarom niet! 

i. Concept is voor x aantal maanden aanvragen bij de 

gemeente 

ii. En binnen deze ruimte afspreken wat de echte 

kampeer dagen zijn. 

iii. Voordeel: flexibiliteit i.v.m. met slecht weer 

• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) toch in 

gang zetten. 

i. Verder onderzoek of het echt nodig is. Zo ja dan 

gaat het bestuur dit inzetten 

 

5. Commissies: 

Gepo:  Theo Althuizen, Leo Hekkenberg 

 

Geluid: Leo Hekkenberg, Frits Brugmans, Eric Kuipers, Joan 

Marsman, Ap Rademakers:    

 

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

Emiel Sijbers:  

 

Terrein: Ap Rademakers 

• Actiepunten: 

• Beregeningsinstallatie wordt uitgebreid tijdens de 

onderhoud dag, je aanwezigheid wordt zeer op prijs 

gesteld 

• Albert zorg voor een waarschuwingsbord voor achter 

het heliveld om wandelaars te waarschuwen 
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Website: Emiel Sijbers  

• Actiepunten: 

o Graag wat meer foto’s van het club lokaal op de 

website  

 

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

 

Feestcommissie: Jan Hermans – Harold van de Ham – Twan Cox 

.   

• Actiepunten:  

• Vastleggen datum feestavond voor 2021. Wordt in 

overleg met de GePo-mannen geregeld 

 

Technische dienst: Johan Lemmen, Theo Althuizen, Joan 

Marsman, Jan Hermans 

6. Rondvraag:   

• Jan Hermans: Vraag aan Ben B wat we mogen 

verwachten m.b.t. het maaien van het achterliggend 

veld 

• Eric: Kan er een waarschuwingsbord komen om 

wandelaars te waarschuwen 

 

Sluiting: Gino sluit de vergadering om 21:20 

 

Optionele agendapunten voor de volgende vergadering 

1. Turbine vliegen: Op zoek naar meer vlieg 

mogelijkheden  

2. Startbaan: Hebben we deze nog nodig? Wat gaan we 

d’r mee doen? 

3. Huishoudelijk regelement i.v.m. introductie 

exploitatie nummer (Bestuur) 

4. Huishoudelijk regelement i.v.m. sociale hygiëne 

(Bestuur) 

 

Actiepunten Bestuur 

1. Bestuur Jeugdopleiding en ledenbinding 

2. Bestuur Dropbox => Office 365 Family je € 99 per 

jaar  

 

Met vriendelijk groet namens het bestuur 
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ONDERHOUDSACTIVITEITEN 16 okt. 2021 

Activiteiten: 

NR Onderwerp Trekker 

1 Deuren pomphuis smeren en schoonmaken  

2 Ruimte maken rondom pomphuis en waterput (eventueel maaien)  

3 Sproei-installatie winterklaar maken. Water aflaten, koppelingen v/d 3 
kleppen losmaken enz. 

 

4 Sproeiers op het veld indien nodig schoonmaken  

5 Gaten in veld dichten en egaliseren  

6 Bomen op de camping en parkeerplaatsen controleren op losse takken en 
doodhout 

 

7 Goten en bladvangers clubgebouw schoonmaken en dak controleren  

8 Afvoerleidingen in sloot en vijvertje controleren en vrijmaken  

9 Kruipruimte inspecteren  

10 Koelkasten en diepvries controleren.   

11 Hekwerk controleren en repareren  

12 Voorzieningen camping winterklaar maken.   

13 Waterleidingen camping doorspoelen voorjaar/aflaten najaar en afsluiten  

14 Berging clublokaal opruimen.   

15 Compressor water aflaten en oliepeil controleren  

16 Berging grasmaaier schoonmaken en opruimen  

17 Terras schoonmaken  

18 Terrasmeubilair opbergen  

19 Cv-ruimte nakijken en opruimen  

20 Controleren cv- ketel en schoonmaken  

21 Controleren en repareren noodverlichting, fluorescerende platen plaatsen, 
noteren in logboek 

 

22 Controleren blusmiddelen e.d. en noteren in logboek  

23 Koppelpunten bestaande leiding zoeken.  

24 Sleuven graven, leiding werk aanleggen. 
Sproeiers bijplaatsen 

 

25 Het walsproject opstarten, gaten slijpen, uitdeuken, vullen met beton.  

26 Spullen op de zolder clublokaal inventariseren.  

27 Hoofdleiding grondwater in kruipruimte zoeken ivm plaatsen klep. Joan 

28 Tekeningen elektra clublokaal controleren en bijwerken.  

29 Camera Poe aanpassen  Joan 

30 Staalconstructie schilderen.  

31 Regeling verwarming op papier zetten. Theo 

Bestuur, terrein en technische commissie 
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Vervolg onderhoudsdag 16 oktober 

Werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en liever niet uitgesteld mogen 

worden. De nummers komen van de onderhoudsdag lijst. 

• 23- Het zoeken van de 2 eindpunten van de 70 mm 

beregeningsleidingen op het veld aan de kant van het heliveld. De leiding 

die het dichtst bij het hekwerk ligt eindigt onder de grindtegels. Voor het 

zoeken kunnen de dronefoto’s gebruikt worden die bij de aanleg zijn 

gemaakt. Zoeken middels prikken met een staaf in de grond, daarna gat 

graven om de plek zeker te stellen. Daarna dichtmaken en de plek 

markeren.  

Bezetting 3 á 4 personen   Benodigd gereedschap: Prikstaaf (berging) 

schop 

• 25- In de wals die in het bouwlokaal ligt aan de kopse kant een gat 

slijpen, zogroot dat we de trommel kunnen uitdeuken. Dit moet van 

binnenuit. Mogelijk zitten er 2 steunschijven in en moeten we in de 

steunschijven gaten slijpen om later het geheel te kunnen vullen met 

beton. 

Bezetting 2 personen  Benodigd gereedschap: haakse slijper met 

doorslijpschijven 

• 5- Gaten in het hele veld egaliseren/dichten.  

Op het heliveld heeft is nogal wat terrein overhoop gehaald. Dit kan met 

de hand/hark/schop geëgaliseerd  worden. 

 Bezetting 4 personen. Benodigd gereedschap: hark, schop, kruiwagen 

• 7-  Goten en bladvangers clubgebouw schoonmaken, dak controleren. 

Afvoerleiding die uitkomen in de sloot achter de gastank en in de kuil in 

het bos vrijmaken. 

Bezetting 2 personen   Benodigd gereedschap: Ladder  DENK AAN DE 

VEILIGHEID 

• 26- spullen op zolder inventariseren en noteren wat waar ligt en 

opruimen. 

Bezetting 4 personen.  Benodigd gereedschap: Ladder, Looplamp. 

Aan het eind van de dag moet het clublokaal gepoetst worden omdat er 

de volgende dag 17 oktober gasten komen in verband met een 

zweeftreffen. 
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Gravers op het Apollo veld 

We hebben een oorzaak en weer een dader van het overhoop 

halen van het Apollo veld.  

Binnen  een paar dagen werd het achterste deel van het heliveld 

omgetoverd van een mooi gemaaid grasveld tot een omgespit stuk 

zand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na alle moeite die we in het voorjaar erin hebben gestoken om het 

veld weer netjes op orde te krijgen kunnen we weer opnieuw 

beginnen. 

Er zijn duidelijk sporen achtergelaten door de graver. 
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Ik ben even gaan zoeken naar wat er dan zoal in de grond zit dat 

interessant is voor de graver, en dan vindt je iets waarvan je niet 

direct kunt zien wat het is 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een emmer water laat de ware aard van waar naar gezocht wordt 

als het veld wordt omgeploegd. 

Ze zullen wel lekker zijn…… 

             Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

 

 

 

Indoorvliegen: 

Binnenkort kunnen we het indoorvliegen ook weer oppakken. Deze 

winteractiviteit is in de coronatijd ook afgelast maar de 

vooruitzichten zijn weer een stuk beter en we hopen binnenkort 

weer een aantal datums van Luuk te horen. 

  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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