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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


3 
 

 
Woord van de redactie:              

 
Beste Apollo-leden, 

Het blijkt toch elke keer weer noodzakelijk dat er onderhoud wordt 

gepleegd aan onze accommodatie. De onderhoudsdag die twee 

maal per jaar wordt gehouden blijkt een must, maar het houd niet 

op bij deze twee dagen waar we met z’n allen proberen om de 

lopende en terugkerende zaken op te pakken. Het winterklaar 

maken van onze camping en beregeningsinstallatie, de check van 

de noodverlichting, kruipruimte, centrale verwarming, 

noodzakelijke poetsbeurten enz. enz. zijn zaken die moeten 

worden opgepakt zodat we de winter weer zorgeloos doorkomen. 

Kleine dingen die we niet moeten vergeten zijn onze bladvangers 

die geplaatst zijn tussen de hemelwaterafvoeren en in de periode 

dat de bladeren gaan vallen regelmatig moeten worden 

schoongemaakt. Dus in deze periode regelmatig, wellicht wekelijks 

controleren en leegmaken. Gewoon als klein aandachtspunt.  

Het terreinonderhoud gaat eigenlijk het hele jaar door evenals het 

onderhoud aan onze hulpmiddelen zoals de grasmaaier en het 

bruikbaar maken van onze wals die niet zwaar genoeg was. Een 

klusje dus voor enkele leden die spontaan hiermee aan de slag 

gingen en de wals bijna ’n halve ton zwaarder maakte. Buiten het 

werk wat er moet gebeuren is het altijd wel gezellig om dit met 

een groepje leden te doen. Zo zijn er altijd klussen die we met een 

groepje leden aan kunnen pakken zoals de uitbreiding van onze 

beregeningsinstallatie en de renovatie van de verlichting in ons 

clublokaal. Allemaal klussen die we tussendoor op een spontane 

manier aanpakken. Voor onze saamhorigheid een grote plus en we 

profiteren er allemaal van zodat we als club trots kunnen en 

blijven zijn op onze mooie accommodatie. 
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Wist U dat:  

Wist U: Dat de onderhoudsdag weer goed is verlopen 
Wist U: Dat ons pomphuisje, elektra-meterkast en watermeter  

weer goed bereikbaar zijn 
Wist U: Dat de storing aan het elektra in ons clublokaal is 

verholpen. 
Wist U: Dat we weer beginnen met het indoorvliegen 
Wist U: Dat de woensdagavond best gezellig is. 
Wist U: Dat jubilarissen op de feestavond worden gehuldigd. 
Wist U: Dat er weer diverse Cox motoren zijn getest. 
Wist U: Dat de resultaten van Rabo Clubsupport tussen 1 en 14 

november wordt bekendgemaakt. 
Wist U: Dat 3e kerstdag dit jaar op 27 december valt. 
 

 

 

 
Apollo feliciteert : 

 
Ben Krugers  08-10-2021 

Ap Rademakers  25-10-2021 
Mirthe Cox   27-10-2021 

Emiel Sijbers   28-10-2021 
John van Soest  14-11-2021 

Carry Hagenaars 15-11-2021  

 
Namens alle Apollo-leden alsnog gefeliciteerd. 

 

        

    Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

 

 
   

 

  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Apollo ledenvergadering 07-1 0-2021 

 

Aanwezig: 3 bestuursleden en 17 leden. 

Afmelding: Afmeldingen: Twan Cox, Emiel Sijbers, John van 

Soest, Jan Timmermans, Jack Eijkens, Johan Lemmen 

1. Opening vergadering:  20.05 uur door Gino 

 

2. Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen 

 

3. Binnengekomen stukken:  

• aanvraag door Theo om lamp armaturen te vervangen 

door LED verlichting. Op de begroting is een reservering 

gemaakt voor onderhoud, het bestuur gaat akkoord. 

 

4. Mededelingen Bestuur: 

• Ledenbestand: 63 leden, waarvan 2 jeugdleden 

o Joan, Jack, Chrétien en Luc komen met een 

opleidingsplan. Wordt vervolgd. 

• Onderhoudsdag zaterdag 16 okt.  

o Er wordt een lijst opgehangen met zaken die gedaan 

moeten worden. Vul je naam in bij de klus die je gaat 

doen. Dit mag ook op een andere dag dan 16 okt.  

• Volgens de penningmeester is het saldo nog positief. 

Hoever de gastank nog is gevuld voor de CV is niet 

bekend. Als er nu bijgevuld moet gaan worden is dat flink 

duurder dan voorheen. Er wordt een voorstel gedropt om 

een munt automaat te installeren ;-)  

• Het huidige FLRCV bestuur doet al lang een beroep op de 

19 aangesloten verenigingen voor kandidaat 

bestuursleden. Er is met name een vacature voor het 

voorzitterschap. In de derde FLRCV kwartaalvergadering 

afgelopen september is voorstel gedaan dat elke 

vereniging voor de duur van 2 jaar een voorzitter levert. 

Het voorzitterschap zal rouleren onder de aangesloten 

verenigingen. Het eerste jaar loopt de kandidaat voorzitter 

mee met het zittende bestuur ter lering en het tweede jaar 

is hij/zij de voorzitter. Er zijn 4 kwartaal vergaderingen 
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per jaar en 2x bestuursoverleg. Apollo ondersteund dit 

idee. 

• In het verleden sloot een kleine groep het vliegseizoen af 

bij Carry met aansluitend een BBQ. Het vliegen blijft op de 

locatie waar dat in het verleden ook is gedaan. Bram heeft 

gevraagd of de BBQ bij Apollo mag met een kampeer 

weekend op 9 okt voor een aantal genodigden. Hier is geen 

bezwaar tegen. Ook 2 personen van buiten Apollo zijn 

welkom. 

• Indoorvliegen: Luc en Theo hebben de volgende dinsdagen 

vastgelegd:  

o 16 nov., 21 dec., 11 jan., 8 mrt., 5 april, 26 april.  

o Omdat het een club gebeuren is zijn de kosten voor 

Apollo. 

 

5. Commissies:  

• Gepo: Theo Althuizen, Leo Hekkenberg: Dit loopt (met 

onderbrekingen) goed. 

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

Joan Marsman, Ap Rademakers:  

o Met het loggen van de vluchten kunnen we nog wel een 

verbeterslag maken. Zoals bekend is, moeten ook alle 

vluchten van elektro vliegtuigen gelogd worden. De 

reden van het loggen van alle vluchten met 

verbrandingsmotor, elektromotor of turbine is dat we 

duidelijk willen hebben hoe de verhouding is van de 

totale vliegtijd en de geluidsproductie. Bij het electro 

vliegen kunnen de vluchten op 1 toestel gelogd worden, 

de totale tijd is belangrijker dan het aantal toestellen. 

We zien in de loop van de jaren dat er een verschuiving 

plaatsvindt van verbrandingsmotor naar elektromotor.  

o Hulp nodig bij digitaal inloggen? Vraag het. Het logboek 

ligt ook nog steeds op tafel in het clublokaal, ook dat 

mag gebruikt worden. 

• Terrein: Ap Rademakers: 

o De schade op het heliveld wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door een das op zoek naar slakken. 

o Er is kalkstikstof gestrooid tegen de engerlingen. 

o I.v.m. het werk voor de uitbreiding van de beregening 

moet eerst het eind van de leidingen worden gevonden. 
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Met behulp van de dronefoto’s, gemaakt door Leo bij de 

aanleg, moet dit lukken. 

o De wals moet gebruiksklaar gemaakt worden. Een taak 

voor de onderhoudsdag.  

o Aangezien onbekend is wanneer de bomen met oranje 

stippen worden gerooid door de gemeente, mogen deze 

ook door Apollo zelf weggehaald worden. 

• Website: Emiel Sijbers:  

o Graag meer foto’s en meer nieuws. De leden mogen zelf 

natuurlijk ook stukjes en foto’s aanleveren. 

o Brevet: Jan Zegers, Jack Eijkens, Twan Cox, Ap 

Rademakers , Emiel Sijbers: niets te melden. 

o Feestcommissie: Jan Hermans, Harold v.d. Ham, Twan 

Cox: 

o Deze kan na de corona nu weer aan de slag. 

• Technische Dienst: Theo Althuizen, Joan Marsman 

Johan Lemmen, Jan Hermans 

o De lamp armaturen worden vervangen door LED 

verlichting. Theo gaat eerst meten wat het lichtniveau 

nu is zodat we met LED panelen op ongeveer dezelfde 

hoeveelheid licht uitkomen.  

o De camera’s vallen soms uit. Er moet 12 volt naar toe. 

De kosten hiervan worden onderzocht. POE (zie 

klussenlijst) = Power Over Ethernet. Wido en Joan gaan 

bekijken wat de juiste oplossing is.  

 

a. Startbaan: Is deze nog nodig? Moet hij opgeknapt 

worden? Hoe? 

 We mogen concluderen dat de startbaan gewenst is.  

o Er zit beweging in de ondergrond, er zit namelijk geen 

fundering onder de baan, waardoor er scheuren 

ontstaan. 

Opties voor reparatie/vernieuwen moeten worden 

onderzocht. 

o Nieuwe toplaag? Roy heeft bij asfaltwinkel.nl gevonden 

dat de kosten van een nieuwe laag asfalt  € 12,50 per 

m2 zijn. De afmetingen van de startbaan zijn ca 5 x 65 

meter Roy vraagt advies voor onze situatie 

o Repareren kan met flexibel 2 componenten spul. Leo 

onderzoekt deze mogelijkheden. Wordt vervolgd. 
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6. Turbine vliegen:  

o Er is een discussie geweest over turbinevliegen. Er zijn 

steeds kleinere turbines beschikbaar en geluidsniveau 

wordt steeds lager. Aan de andere kant komen de 

geluidsniveaus van EDF aangedreven vliegtuigen meer 

richting verbrandingsmotoren. 

o Bij snelle vliegtuigen is het risico groot dat de grenzen 

van het vlieggebied worden overschreden. 

o Voor de buurt is de veiligheid belangrijker dan het 

geluid. Dit betekent:        dat richting Horst, in ons 

vlieggebied, de kant van de Tienrayseweg vermeden 

moet worden. Dat richting Tienray de kant van de 

kippenstal vermeden moet worden. 

o De 6 reserve dagen ook inplannen? Luc zal een voorstel 

doen. 

o Het is al lang geleden dat we de buurt een keer hebben 

uitgenodigd. We moeten bij gelegenheid onze 

buurtgenoten uitnodigen, dit kan helpen om goodwill te 

kweken. 

 

8 Rondvraag:  

o Herman zoekt een 12 volt accu. Frits heeft deze 

misschien nog. 

o Ap: Op 17 okt. is er IGG-sleeptreffen. Daarom het 

clublokaal aan het eind van de onderhoudsdag 16 okt. 

opruimen en poetsen. 

 

Optionele agendapunten voor de volgende vergadering 

1. Huishoudelijk regelement i.v.m. introductie exploitatie 

nummer (Bestuur) 

2. Huishoudelijk regelement i.v.m. sociale hygiëne (Bestuur) 

 

Sluiting: Gino sluit de vergadering om 21:56 

 

Met vriendelijk groet namens het bestuur. 
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Hoe een oud lid aan het vliegen komt. 

Op een zondag in oktober werd mij gezegd “Kijk eens op het 

terras, ken je hem nog?” Ik ben naar hem toe gegaan -en ja- het 

was Wim Smits. Hij was niets veranderd, alleen ouder geworden. 

Na wat oude koeien uit de sloot gehaald te hebben stelde ik hem 

voor om nog eens een keer te vliegen met een modelvliegtuig, 

onder begeleiding. Er werd wat sceptisch op gereageerd, alleen 

zijn dochter die hem begeleidde snapte de boodschap en gaf aan: 

“Als het mooi weer is melden we ons.” De telefoonnummers 

werden uitgewisseld.  

 

Op 23 oktober werd ik gebeld door Wim die 

door zijn dochter was getriggerd, omdat 

het zondag mooi weer zou zijn. We 

hebben afgesproken om 13.30 uur. 

Toen ik aan kwam rijden zaten Wim en 

Marga al op het terras.  

Zoals afgesproken hebben we het 

vliegtuig getoetst op vliegwaardigheid 

en de besturing gecontroleerd op 

dubbele werking. Toen naar het veld 

daar ging het gebeuren. Wim nam zijn 

stoel mee voor de stabiliteit. Het vliegen 

ging goed, alleen vond Wim dat hij veel stuurde. Ik zei, als 

instructeur, dan stuur je toch wat minder. Maar Wim vond het toch 

wel spannend. Hij heeft een prachtige middag 

gehad. Bij navraag of er nog een jubileum boek 

50 Jaar was, werd er telefonisch actie 

ondernomen en is er een exemplaar van thuis 

opgehaald en aan Wim overhandigd. In het boek 

kon Wim terugkijkend zien dat hij twee jaar 

secretaris was geweest. 

Het is leuk om mensen zo te verrassen. 

Groet 
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Indoorvliegen:  

Het indoorvliegen gaat weer van start. 

We hebben weer 6 datums vastgelegd, en deze zijn als volgt: 

Datum:  

Dinsdag: 16 November 2021 

Dinsdag: 21 December 2021 

Dinsdag: 11 Januari 2022 

Dinsdag: 8 Maart 2022 

Dinsdag: 5 April 2022 

Dinsdag: 26 April 2022 

 

Zet deze alvast in je agenda! 

 

Het indoorvliegen start vanaf 19:30 uur in de Merthal in Horst. 

Iedereen is welkom. Dus mocht je geen indoorvliegtuig hebben, 

kom dan gerust kijken om er met zijn allen een leuke en gezellige 

avond van te maken. 

Voor de vliegers: zorg dat je toestel weer heel is voor 

binnenkomst, en met volle accu's! 

 

Locatie van de Merthal: Binnenkomst gelieve achterom (bij de 

parkeerplaats). 

Gasthuisstraat 30 

5961 GB Horst 

 

Groetjes, 

Luuk Zegers 
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