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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 weergoden zijn ons op dit moment goed gezind en we hopen 
dat we komende tijd volop van ons vliegveld kunnen genieten. 
Het indoor vliegen is voor dit seizoen voorbij, helaas kon de 
laatste keer niet doorgaan in verband met Koningsdag.  
Er zijn alweer een paar nieuwe vliegtuigen gesignaleerd, een 
vlucht verliep prima maar bij de ander was het even zweten om 
hem weer geland te krijgen, deze vraagt nog enige aandacht en 
correcties op de Chinese ARF bouwers. Maar het is goed te zien 
dat er weer een paar toestellen met een grotere 

verbrandingsmotor op het veld komen, dit zorg voor wat 
diversiteit in het elektro geweld. Hier ligt dan ook weer een taak 
voor de geluidkommissie om de Dba-meter weer eens uit de koffer 
te halen. 
De omgewaaide eik die achter het bos op het land van de 
buurman was beland hebben we met dank aan Marcel en de 
tractor van de buurman aan de kant kunnen werken en vervolgens 
heeft Bram er nog een mooie deal meegemaakt die ten goede 
komt aan de financiering van de feestavond. Het zweefvlieg 
evenement heeft weer veel mensen getrokken, het was goed weer 

voor de zwevers en het publiek heeft weer kunnen genieten. 
Tijdens het komende hemelvaart weekeinde is er weer 
gelegenheid om t/m het Pinksterweekeinde te kamperen, met de 
vooruitzichten op een lange kampeer periode in de zomer ziet het 
er weer goed uit voor de kampeerders onder ons. Tijdens de 
komende onderhoudsdag wordt alles weer in gereedheid gebracht. 
We hopen op een actieve zomer als afsluiting van 2 jaar 
beperkingen door Corona. 
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Vergadering  Apollo 14-04-2022 

 

1. Opening vergadering om 20:00 uur door Gino 

Aanwezig: Voorzitter Gino Duarte, Penningmeester Chrétien Sijbers, 

en 13 leden 

Afmeldingen: Enrico Meijers, Dré v.d. Sterren, Ruben Wijnhoven 

 

2. Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen 

 

3. Mededelingen van het bestuur 

• I.G.G. sleeptreffen op 24 april op het veld. Op het eind van de 

dag eventueel nog de mogelijkheid om zelf te vliegen. Extra hulp 

bij de bar tussen 11-14 uur: Twan, Jan H.,  Bram, Gino. 

• Renewi: gescheiden afval ophalen is pas voordelig bij grote 

hoeveelheden. 

• Ledenbestand: 60 Leden waarvan 1 aspirant, Rob (R.H.A.) 

Julicher, hij heeft vliegervaring, Gino zal contact met hem 

opnemen. 

• Er is kort aandacht voor het onverwachte overlijden van Frits 

Brugmans. 

• Piet Vaessen heeft zich afgemeld als lid. Gino neemt contact op 

met hem en Maria, zij zijn altijd van harte welkom bij Apollo. 

• Vacature secretaris en bestuurslid 

• Het grijze gebied binnen de regels van HHR is in afgelopen tijd 

te veel opgerekt, als de regels duidelijk zijn kan er beter 

gehandhaafd worden. Mogelijk maakt dit de drempel om toe te 

treden tot het bestuur lager. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat 

alle leden elkaar op een vriendelijke manier mogen corrigeren. 

• Reacties: 

o Bij een probleem kan een commissie van “wijze mannen” 

(oud voorzitters, deskundigen) het bestuur, zo mogelijk, 

adviseren omtrent een oplossing of mensen aanspreken op 

hun gedrag. Als er aanleiding toe is kan e.e.a. worden 

besproken in de ledenvergadering. 

o Het is wenselijk dat elk Apollo lid 2 á 4 keer per jaar naar de 

ledenvergadering komt om op de hoogte te blijven van wat er 

leeft binnen de club. 

o Lees de notulen en agendapunten van de vergadering en 

kom als er zaken zijn die jou aangaan. 
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o  

 

4. Huishoudelijk regelement:  

- Dit heeft een update nodig.  

- Theo zal een paar exemplaren in het clublokaal leggen, graag 

lezen en op- of aanmerkingen ventileren in de vergadering.  

- Elke vergadering enkel punten bespreken, zodat het hele HH 

Regelement de volgende jaarvergadering kan worden 

geactualiseerd. Belangrijk: de regels betreffende het exploitatie 

nummer. 

 

5. Wat te doen met de startbaan?  Leo, Roy en Joan zetten informatie 

en kostenplaatje op papier, wordt vervolgd. 

 

6. Commissies:  

 

Geluid:  

- alle vluchten moeten worden gelogd, ook electro. 

- Er zijn 12 evenementendagen en 14 reserve dagen, deze mogen 

gebruikt worden, maar wel alles registreren. Bij klachten wordt 

onmiddellijk gestopt met de reserve dagen. 

- Is er overlast voor de buurt door de evenementen dagen? Gino 

vraagt na bij Martens. 

- In Nederland mag met onbemande vliegtuigen niet sneller gevlogen 

worden dan 463 km /uur. Dit is 250 knopen. Maximale hoogte 3 km 

ofwel 10.000 voet 

Terrein: De onderhoudsdag wordt verplaatst naar zaterdag 14 

mei. 

- Werkzaamheden zie lijst in clublokaal. (o.a. waterleiding, stronken 

weghalen, gastank schoonmaken) 

- Bram heeft geregeld dat de stronk van de omgewaaide eik wordt 

opgehaald. Dit lever € 100,- op voor de feestavond. 

Technische dienst:  

- Het kapotgewaaide windscherm wordt hersteld met veiligheidsglas. 

- De verlichting wordt in fasen aangepakt. 

Brevet: actie volgt 

Website:  

- Emiel is tijdelijk afwezig i.v.m. operatie. 

- Joan heeft een bericht over clickadvertenties doorgestuurd naar 

Emiel. 

Kantinebeheer: geen bijzonderheden 

Feestcommissie:  
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- Voorstel: zaterdag 4 juni. In samenwerking met de Gepo, die 40 

jaar bestaat. 

- Eventueel de buurt uitnodigen voor zaterdagmiddag 4 juni. 

Gepo:  

- Input is zeer welkom 

Indoor vliegen:  

- 26 april vervalt i.v.m. koningsdag 

 

7. Rondvraag: 

- Peter Hanssen ligt in het ziekenhuis i.v.m. nierfalen, Bram en 

Marcel gingen op bezoek. 

- Zondag 10-4 was er een helikopter crash met rondvliegende 

stukken. Let er a.u.b. op dat men zoveel mogelijk achter het 

hekwerk blijft. Lees de regels in HHR nog eens na! 

- De beregening installatie wordt gecontroleerd en kan daarna 

gebruikt worden. 

 

8. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur 

 

 

Actiepunten lijst 

 
Nummer Actiepunt      uitvoerder  gereed 

2022.1 Jeugdopleiding en ledenbinding   Bestuur    

2022.2 Overleg geluid-cie en bestuur    Commissie/voorzitter 

2022.3 Boom bij gastank weghalen    Terrein-cie  

2022.4 Stronkenprobleem oplossen    Terrein-cie  

2022.5  Beregening uitbreiden aan de noordkant  Terrein-cie 

2022.6 Contact met nieuw lid    Voorzitter 

2022.7 Contact met Piet en Maria Vaessen  Voorzitter 

2022.8 voorstel: club van “wijze mannen”  Bestuur 

2022.9 Automatische herinnering vergadering  Voorzitter 

2022.10 info startbaan  Leo, Roy en Joan 

2022.11 Vliegveiligheid Commissie 

2022.12 Martens vragen naar overlast bij evenementen Voorzitter 

2022.13` Kosten stronkenfrees opvragen Ap 
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Agenda volgende vergadering 12 mei 2022  

1. Opening vergadering 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Binnengekomen stukken 

4. Mededelingen van het bestuur 

a. Vacature secretaris en bestuurslid 

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

6. Vliegveiligheid en turbine vliegen (Bestuur) 

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

(Bestuur) 

8. Commissies  

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 
Beste leden van MVC Apollo, 

 

Zoals we vorige ledenvergadering hebben afgesproken gaan we op 

14 mei ons voorjaarsonderhoud van terrein en clubgebouw doen. 

We hebben dit jaar erg veel werk te doen. Naast de 

werkzaamheden die eigenlijk standaard doen willen we ook het 

uitbreiden van de beregening voor elkaar krijgen.  

Dit houd in sleuven maken met de graver, putjes graven waar de 

pop-up sproeiers in komen, PVC leidingen op maat maken en 

verlijmen, slangen aan de pop-ups maken en aansluiten op de PVC 

leiding. Daarna alle gaten en sleuven weer dicht gooien en 

egaliseren. 

Het materiaal hiervoor ligt al een tijd in het clubgebouw en het 

wordt tijd om de werkzaamheden uit te voeren zodat we kunnen 

gaan beregenen op het deel dat door de kraaien en de mollen 

wordt aangetast. 

We willen om 9.00 uur beginnen.  

Voor dit werk moeten we een kettingsleuvengraver huren.  

Maar dit kan alleen als we voldoende mankracht hebben om het 

werk uit te voeren. 

Ik hoop dat we met vele handen zullen zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ap Rademakers 
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  Technische commissie MVC Apollo ‘68 

 

Afgelopen jaar is ook voor onze Apollo familie vrij rustig 

verlopen, zij het niet dat er ook uitzonderingen zijn zoals de 

diverse stormen die hebben huisgehouden op ons terrein en 

om ons clublokaal. De boeiboorden van ons dak waren door 

de storm los en stuk gewaaid en later behoorlijk wat ravage 

in ons Apollo-bosje met omgewaaide bomen en wat 

glasschade aan onze windschermen. Al met al een reparatie 

die door enkele leden is opgepakt. Nog een bedankje voor 

Albert Willemse voor het brengen en halen van de steiger. 

Ook werd dit jaar de wals voorzien van beton en een 

trekbalk om 

hem in te zetten voor het terrein onderhoud. Een leuk klusje 

in het 

najaar. Tijdens deze werkzaamheden viel regelmatig de 

stroom uit met het dichtlassen van de wals. Na onderzoek 

bleek dat er boven het plafond een kabeldoos was 

doorgebrand, wat ook de oorzaak was van het regelmatig 

wegvallen van de stroomvoorziening in ons clubgebouw. 

Alweer wat opgelost.  

De renovatie van de verlichting in ons clubgebouw is 

afgelopen jaar in de vergadering goedgekeurd en wordt dit 

jaar verder afgewerkt. Ook het schilderwerk en de andere 

klussen blijven de aandacht houden dit jaar. 

De camera’s waren tijdens de Coronaperiode even 

uitgeschakeld, maar ook deze zijn weer volledig in bedrijf. 

Toch handig dat je even kunt kijken 

of er collega- leden aanwezig zijn en niet voor niets naar het 

terrein te rijden. Vooral met de huidige benzineprijs wil je 

dat wel even weten.  

 

Tijdens de onderhoudsdag werd alles nog eens goed 

onderhanden genomen en diverse dingen winterklaar 

gemaakt. Een hele lijst met ook veel terugkerende dingen. 

Wel zijn er altijd dingen die bij enige regelmaat tussentijds 
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aandacht vragen zoals de bladeren in de goten en 

hemelwaterafvoeren schoonmaken. Dit alles om lekkages te 

voorkomen. 

 Het is altijd fijn dat we met vele leden deze klus aanpakken 

wat ook weer een plus is voor een goede saamhorigheid 

binnen onze Apollofamilie 

Zo zijn er altijd wat dingen die tussentijds stuk kunnen gaan 

of uit kunnen vallen. En is het met een kleinigheid niet op te 

lossen neem dan even contact op met een van de leden van 

de technische dienst, dan komt het allemaal in orde. Alle 

leden van de TD en Apollo leden bedankt. 

Technische dienst,  

Theo, Jan, Johan, Joan en Eric  

 

Clubkampioenschappen: 

 

Dit jaar zullen er weer kampioenschappen gehouden worden!! 

Volgende Gepo meer over dit onderwerp!!  
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Wist U: dat er nieuwe vliegtuigen op het veld waren? 
Wist U: dat deze niet allemaal rechtdoor vliegen? 
Wist U: dat grote zwevers vaak dichterbij lijken dan ze zijn? 
Wist U: dat de derde camera op het veld weer operationeel is? 
Wist U: dat het zaterdag 14 mei onderhoudsdag is? 
Wist U: dat je op de volgende pagina alvast een klusje kan 

uitkiezen? 
Wist U: dat de uitbreiding van de sproei installatie voorrang krijgt? 

Wist U: dat hiervoor een sleuvenfrees gehuurd gaat worden? 
 
 

Apollo feliciteert : 
 
Alle leden die in de afgelopen periode jarig zijn geweest! 
 
En in komende periode: 
 
Jan Timmermans 16-5-1944 

Hans Litjens 23-5-1988 
Dre Van der Sterren 23-5-1958 
 
 
Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 

 

 

 

 

  Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 
 

 
   

 
  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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ONDERHOUDSDAG ZATERDAG  14 mei 2022 

Activiteiten: 

• Sproei-installatie afwerken  
• Sproeiers op het veld indien nodig schoonmaken 
• Gaten in veld dichten en graszoden leggen en egaliseren 
• Bosje opschonen 
• Bomen op de camping en parkeerplaatsen controleren op losse 

takken en doodhout 
• Goten clubgebouw schoonmaken 
• Afvoerleidingen in sloot en vijvertje controleren en vrijmaken 
• Schuimstukken in dakrand controleren 
• Kruipruimte inspecteren  
• Koelkasten en diepvries controleren 
• Bar schoonmaken 
• Leidingen en douche goed doorspoelen met heet water 
• Hekwerk controleren en repareren 
• Voorzieningen camping in orde maken en controleren 

aardlekschakelaars (TC). 
• Waterleidingen camping doorspoelen 
• Grasmaaier doorsmeren en reparaties indien nodig 
• Terras schoonmaken 
• Plaatsen terrasmeubilair 
• Tijdklok en regeling koelcel controleren 
• CV ruimte opruimen en spullen verwijderen 
• Controleren cv- ketel 
• Regeling cv- installatie 

• Controleren en repareren noodverlichting, noteren in logboek 
• Schilderwerk 
• Controleren blusmiddelen e.d. en noteren in logboek 
 

We beginnen om 9.00 uur en hopen dat we met z’n allen 

weer op tijd klaar zullen zijn. 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Tot zaterdag 14 mei, 

Terrein en Technische commissie 
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