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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: 
 

De jaarvergadering van 2022 ligt weer achter ons volgens de door 

Josi opgesteld notulen waren 23 leden aanwezig. Enkele leden 

waren nog op de valreep geveld door het Corona virus.  

De commissies deden verslag van het verloop van het vreemde 

jaar 2021. Het bestuur bleef ongewijzigd en heeft nog steeds 2 

vacatures, te weten secretaris en bestuurslid. 

De penningmeester liet in een duidelijk overzicht zien dat de club 

ondanks het corona jaar nog financieel gezond is. De contributie 

blijft dan ook ongewijzigd en de beker van verdienste blijft bij Roy 

op de kast staan. 

De volgende vergadering staat op 14 april gepland, op de agenda 

staat onder ander het punt veiligheid en turbine vliegen gepland. 

Er is al enig voorbereidend werk verricht, verderop in deze Gepo 

een samenvatting van de veiligheidsregels uit het huishoudelijk 

regelement. Het kan weer dus we rekenen op een grote opkomst 

op de vergadering. 

Op 26 april is de laatste gelegenheid voor het seizoen om indoor te 

vliegen.  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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relikwie van het Crash Team   
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Op zaterdagavond 26-03-2022 bereikte ons het trieste bericht van 

het plotselinge overlijden van ons lid Frits Brugmans. Frits was 

jarenlang een zeer gewaardeerd lid en bestuurslid van onze 

vereniging. Tijdens de uitvaartplechtigheid op woensdag 30 maart 

2022 werd Frits namens Apollo herdacht door Theo Althuizen. De 

tekst van deze herdenking staat hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lola, Familie Brugmans en Familie Pereboom, 

 

Het komt steeds vaker voor dat we iemand verliezen die ons 

dierbaar is. 

Het is nauwelijks te begrijpen als Lola je belt met de het bericht 

dat Frits is overleden. Het viel even stil, je bent sprakeloos. Dan 

hoor je hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Een beetje 

machteloos en wat overblijft, sterkte wensen. Een paar dagen 

eerder nog opgewekt op het vliegterrein en omdat Frits zo zei: een 

korte ingreep. We dachten dat Frits weer snel actief bezig zou zijn 

op ons vliegveld of gezellig in ons clublokaal om de discussie weer 

op gang te brengen over deze boeiende modelvliegsport. Het 

modelvliegen was alles voor hem.  

Voor dat hij actief lid werd van modelvliegclub Apollo was hij al 

een fervent vlieger in Budel. Na zijn verhuizing naar Meerlo kwam 

het toeval even om de hoek kijken. 

Riet, mijn vrouw, en Lola waren collega’s bij het Groene Kruis. 
Lola hoorde Riet regelmatig praten over modelvliegen en Apollo en 
daardoor was de link gauw gelegd. In 1994 werd Frits lid van 

Apollo. Frits kon zijn hartje ophalen, kort bij huis vol enthousiasme 
bezig zijn met zijn grote vrijetijdsbesteding, modelvliegen. 
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Al gauw werd Frits gevraagd voor een bestuursfunctie als 

penningmeester. En met de contacten die Frits had bij de 
gemeente, een van de kartrekkers bij de aanvraag van onze 
Hinderwet en milieuvergunning. Een slepende kwestie waar Frits 
zijn kennis en mogelijkheden had ingelegd. Frits hiervoor nog onze 

oprechte dank. 

We waren toen met een hechte bestuursploeg met Frits, Leo , Jac, 

Ap en mijzelf en hadden Apollo belooft dat we door gingen tot we 

succes hadden bij de Raad van State. Soms behoorlijke discussies 

maar Frits wist er altijd rust in te brengen en dat leidde uiteindelijk 

tot succes. 

Tijdens de aanpassing en uitbreiding van ons clublokaal was het 

maar wat fijn om als collega’s van de gemeente even samen door 

de plannen te kijken. De deur bij Frits stond altijd open. 

Frits genoot vooral van de vele activiteiten binnen de Apollo 

familie zoals onze vliegshows, clubwedstrijden en 

onderhoudsdagen waar hij altijd met enthousiasme zijn positieve 

bijdrage aan leverde. 

Na diverse bestuurswisselingen hebben we als “oud bestuur” altijd 

fijne contacten gehad met elk jaar een gezamenlijk etentje met de 

partners wat weer tekenend is voor een hechte band en 

waardering voor elkaar. 

Ook had Frits zo zijn goede contacten met Jan Hermans, een van 

zijn vele maatjes op het vliegveld. Frits kon het overigens met 

iedereen goed vinden. Het is daarom zwaar om afscheid te nemen 

van iemand met een warm gevoel voor zijn modelvliegclub Apollo 

‘68. En zoals Lola al zei, zijn vliegclub was zijn alles. 

Lola, familie en vrienden heel veel sterkte namens alle leden van 

Modelvliegclub Apollo.  
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Jaarvergadering Apollo 10-03-2022 

 

1. Opening vergadering om 20:00 uur door Gino 

 

2. Aanwezig: Gino Duarte, Chrétien Sijbers, Enrico Meijers, Leo 

Hekkenberg, Twan Cox, Frits Brugman, Marcel van Hees, Jan 

Zegers, Luc Zegers, Hans Litjens, Jan v. Osch, Peter Köhlen, 

Theo Simons, Jan Hermans, Dré v. d. Sterren, Jan Kuipers, 

Eric Kuipers, Herman Mijling, Roy Versleijen, Jack Eijckens, 

Joan Marsman, Ap Rademakers, Ton Nelissen 

3. Afmeldingen: Emiel Sijbers, Theo Althuizen, Hugo Nabben, 

Ruben Wijnhoven, Johan Lemmen, Bram Lemmen, John van 

Soest, Henk Litjens, Bram Kruger, Carry Hagenaars 

 

4. De voorzitter vraagt om reacties vanuit de leden over 

de afgelopen periode. 

• Punten ter aanvulling van de agenda: Geen 

• Punten voor de rondvraag: Geen 

• Peter Hanssen ligt momenteel in het ziekenhuis i.v.m. 

nierfalen 

 

5. Notulen vorige vergadering 

• Geen opmerkingen 

 

6. Binnengekomen stukken 

• Modelbouwbeurs 19 maart 2022 in Utrecht 

• FLRCV: notulen 1ste kwartaalvergadering 14 februari 

2022 

• Nationaal Modelvlieg Kamp 2022 6 – 13 augustus Een 

week lang samen modelvliegen 

• IGG gaat starten.... https://igg-

nederland.nl/sleeptreffens-2022/ 

• 2 vouchers voor de Pathé bioscoop. Deze gaan in de 

prijzenpot voor de clubkampioenschappen. 

 

7. Mededelingen van het bestuur 

• Ledenbestand: 62 Leden waarvan 1 aspirant, Rob 

(R.H.A.) Julicher, komt waarschijnlijk op de zaterdagen 

en zondagen 

https://igg-nederland.nl/sleeptreffens-2022/
https://igg-nederland.nl/sleeptreffens-2022/
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• Huishoudelijk reglement geen aanpassingen. Het 

exploitatie nummer moet nog worden opgenomen. Door 

het jaar heen zullen we de eventuele aanpassingen aan 

het HHR bespreken in de ledenvergaderingen. Het 

concept wordt dan volgende jaarvergadering definitief 

aangenomen. 

 

8. Jaarverslag Penningmeester financieel verslag van 2021 

en de budgettering 2022 

Door de stijgende energiekosten is het begrotingsresultaat 
voor 2022 €500,- in de min. 

 

9. Kascontrole commissie 

Ap Rademakers doet verslag en verklaart dat de 
kascommissie bestaande uit Ton Nelissen en Ap Rademakers 
akkoord gaat met het jaarverslag. De Penningmeester heeft 
de financiën accuraat bijgehouden. De vergadering verleent 

de penningmeester decharge zoals voorgesteld door de 
kascontrolecommissie. 
Ap is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet.  Ton 
Nelissen zal volgend jaar samen met Ruben Wijnhoven de 

kascommissie vormen. 
 

10. Begroting 2022  
De contributie blijft in 2022 ongewijzigd € 125,-. De situatie 

in de wereld maakt het bijna onmogelijk om een voorspelling 
te doen over hoe de kosten voor energie het komend jaar 
eruit gaan zien. Het geeft zorgen over de zeer waarschijnlijke 
extra kosten voor gas voor de verwarming en de diesel voor 

de grasmaaier.  
Chrétien zal bij Jewa informeren wanneer de gastank wordt 
gevuld. 
 

11. Jaarverslag Secretaris: Geen 
Jaarplanning: Het schema is op de website te vinden. 
Daarin zijn opgenomen geluidsontheffing dagen, leden 
vergaderingen, de kampeer dagen en meer. 

De veiligheidsmatrix van de federatie is een document dat 
jaarlijks wordt ge-update. Daarna zouden alle verenigingen 
dit moeten opnemen in het huishoudelijk regelement. 

12. De voorzitters van diverse commissie geven a.d.h.v. een 

jaarverslag een toelichting.   
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• Geluid: (Leo Hekkenberg, Frits Brugmans, Eric Kuipers, 

Joan Marsman, Ap Rademakers) 

o Vluchten worden niet voldoende geregistreerd. 

o Controle en handhaving is niet geregeld. Binnenkort 

bespreken bestuur en commissie diverse punten. 

• Terrein:( Leo Hekkenberg, Jack Eijkens, Enrico Meijers, 

Roy Versleijen, Niek Mulders, Ton Nelissen, Marcel van 

Hees,  Ap Rademakers) 

o zie jaarverslag in het clubblad. 

• Technische dienst: (Johan Lemmen, Theo Althuizen, 

Joan Marsman)  

o zie jaarverslag in het clubblad. 

• Brevet: (Jan Zegers, Jack Eijkens, Twan Cox, Ap 

Rademakers, Emiel Sijbers)  

o in 2021 zijn geen brevetten uitgegeven. De 

voorzitter stuurt de actuele ledenlijst naar Jan 

Zegers, daarna meer actie. 

• Website: (Emiel Sijbers) geen opmerkingen 

• Kantinebeheer: (Twan Cox, Jan Hermans, Dré van der 

Sterren) 

o Men is tevreden over het alcoholbeleid.  

o Graag geld terug leggen als je leent uit het potje. 

• Feestcommissie: (Jan Hermans, Harold van de Ham, 

Twan Cox)  

o Voorstel zaterdag 4 of 25 juni.  In samenwerking 

met de Gepo, die 40 jaar bestaat. 

o Nader bericht volgt. 

• Gepo: (Theo Althuizen, Leo Hekkenberg):  

o door corona 7 x verschenen. Het streven is 10 x 

per jaar. 

• Indoor vliegen: (Luuk Zegers) 

o loopt goed, er is voldoende belangstelling 

 

13. Bestuursverkiezing:  

• Er is vooraf uitgebreid hierop ingegaan over wat leden 

belemmert om zich als bestuurslid aan te melden. 

• De hoofdreden blijkt dat men zich in de vrije tijd niet als 

bestuurslid wil blootstellen aan gedrag van leden die 

continu spanningen oproepen in de vereniging. 



9 
 

• Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een functie 

als secretaris of penningmeester. Chrétien Sijbers is 

herkiesbaar en bij deze weer voor 2 jaar aangesteld als 

penningmeester. 

 

14. Een bedankje voor Twan Cox en Riet Litjens voor hun 

onvoorwaardelijk inzet achter de schermen.  

 

15. De uitreiking: “beker van verdiensten” over het jaar 

2021: 

• Het was onmogelijk om een goede keuze te maken, 

daarom blijft de beker nog een jaar bij Roy Versleijen 

van het grasmaai team 

 

16. Rondvraag:  

• Gino heeft graag dat het boompje, dicht bij de gastank, 

weg wordt gehaald voor het omwaait. Terrein commissie 

gaat dit bekijken 

• De terreincommissie gaat bekijken hoe we het 

stronkenprobleem kunnen oplossen. 

.  

 

Sluiting: Gino sluit de vergadering om 21.45 En nodigt iedereen 

uit om te genieten van een broodje ei en een drankje van de 

vereniging. 

 

Agenda volgende vergadering 14 april 2022  

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

a. Vacature secretaris en bestuurslid 

Optioneel adhv de tijd en aanwezigheid van leden 

5. Wat te doen met de startbaan? (Joan Marsman) 

6. Vliegveiligheid en turbine vliegen (Bestuur) 

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

nummer (Wie?) 

8. Commissies  

9. Rondvraag 

10. Sluiting 
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Actiepunten Lijst 

 

Nummer Actiepunt  uitvoerder   gereed 

 

2022.1 Jeugdopleiding en ledenbinding   Bestuur 

2022.2 Overleg geluid-cie en bestuur  

 Commissievoorzitter 

2022.3 Boom bij gastank weghalen    Terrein-cie 

2022.4 Stronkenprobleem oplossen    Terrein-cie 

2022.5 Beregening uitbreiden aan de noordkant Terrein-cie 

 

 

 

Groep van het Jugend vergleichsfliegen 2003 (glorietijd van onze jeugd) 
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Veiligheids- en gedragsregels 

 

• Het is verboden in de pits te taxiën. 
 

• Het is niet toegestaan om een modelvliegtuig te 
besturen na het drinken van alcohol. 

 

• Het vliegen dient plaats te vinden binnen het 
vlieggebied zoals hieronder is aangegeven. 

 

• Voornoemd gebied hangt ter kennisname in het 
clublokaal. 
 

• In verband met optimaal radiocontact en onderlinge 
communicatie dienen alle  piloten tijdens het vliegen bij 

elkaar te gaan staan om de kans op onderlinge 
beïnvloeding te minimaliseren. Bij voorkeur is deze 
plaats recht tegenover de hoofdingang van het veld. 
 

• Iedere landing en start dient aan de vliegende piloten 
kenbaar gemaakt te worden door dit luid en duidelijk te 
roepen. START,  LANDING. 
 

• Hierbij heeft landend verkeer voorrang op startend 

verkeer. 
 

• Vliegrichting is tegen de wind in, of in onderling 
overleg. 

 

• Starts en landingen, wanneer meerdere piloten 
gelijktijdig vliegen, dienen in de voor dat tijdstip 
geldende vliegrichting te geschieden. 
 

• Laagvliegen boven de baan dient alleen te geschieden in 
de geldende startrichting van die dag of dat tijdstip, 
indien er meerdere vliegtuigen in de lucht zijn. 
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• De landingsbaan of het veld dienen zo snel mogelijk 
weer vrijgemaakt te worden. 
 

• Voor de rest van het terrein geldt geen 

richtingsvoorschrift onder voorbehoud van het in acht 
nemen van de normale veiligheidsregels. 
 

• Piloten mogen tijdens het vliegen niet gehinderd noch 

lastig gevallen worden. 
  

Het afstellen van motoren voor het vliegen dient zodanig te 

geschieden, dat omstanders of collega-piloten geen hinder 

ondervinden van uitlaatgassen en/of propwind.  

Het is leerling piloten verboden solo te vliegen zonder 

toestemming van een begeleidend en toezichthoudend 

gebrevetteerde Apollo piloot.  

Het is in verband met mogelijke incidenten sterk af te raden om te 

vliegen als je alleen op het Apollo terrein aanwezig bent. 

 

Overlast aan omwonenden dient tot een minimum beperkt te 

worden. 

 

Iedere vlucht, ook electro, dient in het logboek te worden 

vermeld. 

 

Indien e.e.a. na waarschuwing van enig lid niet nageleefd wordt, 

kan een tijdelijk vliegverbod door een bestuurslid worden 

opgelegd. 

 

Vliegtijden 

Voor radiografisch bestuurde modellen voorzien van 

verbrandingsmotoren gelden de vergunningstijden zoals 

gepubliceerd in de vergunningenmap in het clublokaal (voor de 

geldende sunset-tijden: zie het mededelingenbord).   

Geluidsreglement 

Het modelvliegtuig voorzien van een verbrandingsmotor dient 

gemeten te zijn en te voldoen aan de norm zoals vastgelegd in de 

van kracht zijnde omgevingsvergunning  milieu. 
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De geluidsmeting volgens de geldende methode dient in principe 

binnen 6 vliegdagen uitgevoerd te zijn, dit ter beoordeling van de 

geluidscommissie. Daarna moet het toestel aan de geldende eis 

voldoen. De goedgekeurde configuratie zal d.m.v. een door de 

geluidscommissie uitgegeven lijst worden vastgelegd; er mag 

daarna alleen nog overeenkomstig deze configuratie met het 

model op het Apollo-terrein gevlogen worden of er dient een 

herkeuring met positief resultaat plaats te vinden.  

 

Vlieggebied MVC Apollo’68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Vlieggebied           Vermijden        Voorkeur vliegrichting 
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Terreincommissie Jaarverslag 2021 

 

Het onderhoud van ons Apollo-terrein vraagt steeds meer 

aandacht de laatste jaren. Op het eind van 2020 zagen we de 

schade op het veld aan de noordkant, die hoofdzakelijk door de 

kraaien was toegebracht. In maart zijn we begonnen met de 

bestrijding van de emelten en engerlingen met kalkstikstof. 

Op 28 mei heeft Leo met zijn freesmachine het deel van het veld 

dat er het slechtst aan toe was gefreesd. Vervolgens hebben we 

met de wals van de vader van Albert het gefreesde deel weer vlak 

gemaakt. 

Het bewerkte stuk is ingezaaid. Ja, en als je dan toch leuk bezig 

bent dan hark je het graszaad ook nog maar eens in. 

 

Dit was niet het enige probleem, er zijn namelijk ook nog redelijk 

wat mollen die zo mogelijk nog vervelender schade veroorzaken. 

Roy heeft zich daar als deskundige mee bezig gehouden. We 

hebben nieuwe mollenklemmen aangeschaft en zijn deze gaan 

plaatsen. 
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Het was een zeer goede vangst, maar het lijkt erop dat, als mollen 

verdwijnen, er ook weer andere mollen klaar staan om het 

territorium in te nemen.  

 

Met het oog op de kampeer activiteiten op eigen terrein kunnen de 

dode bomen gevaarlijke situaties opleveren. Dat is bij de laatste 

storm gebleken toen een gedeelte van de dakrandbeplating van 

het clubgebouw is afgewaaid. De top van een van de berken is 

afgebroken en boven in de boom blijven hangen. Als dit tijdens 

het kamperen gebeurd kan dat behoorlijk fout aflopen. Inmiddels 

heeft Roy het hout verwijderd. 

Tijdens de onderhoudsdag op 16 oktober is ook weer veel werk 

verzet door de aanwezige leden. Het gras is van de randen van de 

baan afgestoken en het graafwerk van de konijnen is weer eens 

vlak gemaakt en opgevuld. In het voorjaar van 2021 zijn de 

kleppen van de beregening vervangen zodat de gehele beregening 

weer operationeel is. Voor het veld 

was 2021 niet zo’n slecht jaar want 

zoals we allemaal weten heeft het 

regelmatig geregend. 

In verband met de plannen om de 

beregening richting Tienray uit te 

breiden, hebben we de eindpunten 

van de aanwezige hoofdleidingen 

opgespoord en gemarkeerd. De 
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bedoeling was om op 27 

november de leidingen in de 

grond te leggen en alles verder 

aan te sluiten, maar de 

weersomstandigheden lieten dat 

niet toe ook de escape naar 11 

december ging niet door om 

dezelfde reden. De 

werkzaamheden zullen in het 

voorjaar van 2022 opgepakt 

worden. 

 

Roy heeft voor Apollo een wals geregeld. Deze wals was hol dus 

niet zwaar genoeg om de oneffenheden in het veld vlak te maken. 

Wat simpel rekenwerk gaf als conclusie dat het vullen van de wals 

met beton een gewicht zou opleveren van ca 450 kg.  

Op de onderhoudsdag werd al begonnen met het slijpen van een 

gat in de kopse kant waar de beton erin gegoten kon worden. Jack 

heeft zich hierin vastgebeten, maar dat bleek nog niet zomaar 

appeltje eitje. De flens bleek staalplaat van ca 6 mm dik en een 

gat van 10 x 10 cm is dan toch 40 cm slijpen. Eenmaal een gat 

zagen we dat ie binnen in de wals op een derde van de lengte 

schotten waren gelast. Dan nog maar 2 gaten geslepen in de 

buiten omtrek zodat we alle drie de ruimtes konden vullen. Op 29 

oktober zijn we aan de slag gegaan met 2 zakken van 25 kg 

cement. Theo kwam met aanhanger en betonmolen en een paar 

cementkuipen. Eerst nog wat zand en grint geregeld en toen ging 
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het van start. De kwaliteitbewaking voor de juiste samenstelling 

van de beton was in handen van de expert op dit gebied, Leo. 

 

Met vereende krachten werd het eerst compartiment gevuld 

waarbij de door Theo gemaakte trechter prima van pas kwam. 

Na het vullen van het eerste deel moest het met moeite gemaakte 

gat weer dicht gelast worden, zodat de beton erin zou blijven als 

hij plat werd gelegd om de andere ruimtes te vullen. Joan had dat 

lastwerk in no time voor elkaar. 

Na het 

uitharden van 

het  beton 

bleek dat er 

een holle 

ruimte boven 

het beton zat. 

 

Met 10 kg 

gietmortel is 

daarna deze 

ruimte weer 

opgevuld. 

 

De volgende klus was het maken van een juk  om de wals  aan de 

trekhaak van de maaier te koppelen. 

Hiervoor een bezoek gebracht aan de Fa. Kelders in Boxmeer om 

wat vierkante stalen buis te scoren.   

Die middag bij Joan thuis de zaag erin gezet en het een en ander 

aan elkaar gelast. 

Vervolgens bij Apollo 

alles pas gemaakt aan 

de wals. 

 

Het vullen van de wals 

heeft nog een 

bijkomend positief 

effect gehad. Door het 

lassen en het 

tegelijkertijd beton maken viel de stroomvoorziening een paar 

keer uit. Theo heeft toen eindelijk de storingsoorzaak gevonden in 
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een doos boven het plafond in de hal. Het bleek een slechte 

verbinding in een lasdop te zijn. Ook deze kunnen we weer 

afstrepen van ons lijstje met op te lossen problemen. 

En dan is het eindelijk 

klaar, op het aanbrengen 

van zinkspray na. Als we 

er wat langer plezier van 

willen hebben zullen we 

het blanke ijzer moeten 

beschermen tegen de 

regen en roest.  

Het koste een heleboel 

inspanning en goeie wil 

van een aantal leden, 

maar dan heb je wel een wals. Na een proefrondje over het veld is 

hij goedgekeurd. 

Tussendoor hebben we in het voorjaar tijdens een van 

kampeerdagen de lagers 

van een van de messen 

van de maaier vervangen. 

Dan kom je ook weer 

verrassingen tegen zoals 

een kapotte stalen ring.  

En dan blijkt dat Jan 

Zegers in een paar dagen 

zo’n nieuwe ring kan 

maken. 

 

Naast alles wat hierboven 

is beschreven hebben we ook nog zo’n 35 keer het veld gemaaid 

met de maaicommissie bestaande uit: 

Leo, Enrico, Roy, Niek, Jack, Ton, Marcel, en Ap 

 

Komend voorjaar gaan we de uitbreiding van de beregening 

voltooien. Tegen die tijd hoop ik dat ik weer een beroep mag doen 

op de leden om een handje te helpen zodat we het veld weer in 

top conditie  krijgen en onze mooie vliegtuigen er veilig op kunnen 

landen. 

Ap 
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Wist U: Dat Koen Geurts met een vliegtuig in de Merthal is gezien. 
Wist U: Dat hij een prachtige nieuwe zender heeft gekocht. 
Wist U: Dat we hem ook weer meer op het veld verwachten. 
Wist U: Dat de eerste kampeergelegenheid van hemelvaart t/m 

pinkster valt. 
Wist U: Dat er ook in de zomer een langere kampeerperiode 

gepland staat. 
Wist U: dat ons terrein alweer de eerste maaibeurt heeft gehad. 
 
 
 

Apollo feliciteert : 
 
Alle leden die in de afgelopen periode jarig zijn geweest! 

 
En in komende periode: 
Jack Eijkens 18-4-1953 
Eric Peters 20-4-1963 

Herman Mijling 25-4-1938 
 

Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 

 
   

 

  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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