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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 : Dré van der Sterren secretaris@mvc-apollo68.nl 
Voorzitter : Emiel Sijbers 06-20034200 

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. 

 
  

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, 

De maand februari, een belangrijke maand van het jaar en voor al 

onze leden. De jaarvergadering die wordt gehouden op donderdag 

9 februari met het jaarverslag van de secretaris, het financieel 

verslag en begroting van de penningmeester, 

bestuursverkiezingen, onze jaarplanning en de diverse verslagen 

van de commissies. Wellicht komen we ook wat meer te weten van 

de Fly-in commissie over de invulling van het weekend rond 

Pinksteren. Er is heel wat te vertellen van het afgelopen jaar en 

zoals het er nu uitziet staan alle leden er positief in, en kunnen we 

er met z’n allen een mooi vliegrijk jaar van maken met vele 

gezellige uurtjes samen. Een goed gevulde camping kan hier zeker 

aan bijdragen. Samen wat vlieguurtjes maken in het weekend of 

gewoon lekker afspreken doordeweeks.   

We hebben het eerste geprinte vliegtuig op ons veld gezien, Ruben 

heeft met zijn stukje huisvlijt gevlogen en naar wij vernomen 

hebben ging het niet altijd naar wens. Gelukkig is een printer een 

geduldig ding die zo weer een vleugel klaar heeft. Ondanks de 

probleempjes is het natuurlijk wel een nieuwe ontwikkeling die we 

in de toekomst misschien vaker zullen zien. 
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Wist U dat:  

Wist U:  Dat Marly een verslag gemaakt heeft van de avonturen 

  op weg naar de midwintercamping. 

Wist U:  Dat dit verhaal verderop in de Gepo te lezen is. 

Wist U:  Dat het niet te geloven, maar toch een waar gebeurd  

  verhaal is. 

Wist U:  Dat er met Pinksteren een Fly-In gepland is. 

Wist U:  Dat dit vorig jaar ook gepland was maar door corona  

  niet door kon gaan. 

Wist U: Dat er ijverig gewerkt is aan het Tiger project. 

Wist U:  Dat we verwachten dat de eerste binnenkort kan   

  vliegen. 

 

 

 

 
 

Apollo feliciteert : 
 

 

 
 

Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 
 
 
 

Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

 

 
 

 

 

 

  

Thijs Sevens 11-2-1946 

Piet Veekens 4-3-1947 

Twan Cox 7-3-1961 

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Notulen Ledenvergadering MVC Apollo ‘68 

  

Datum: 12-01-2023  

Afgemeld: Dré van der Sterren, Carry Hagenaars, Hugo Nabben, 

Jack Eijkens 

Aanwezig: 23 leden  

  

1. Opening vergadering 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet de 

aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Notulen vorige vergaderingen  
 

De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging van de 

notulist. 

 

3. Binnengekomen stukken  

 
• Opzegging lidmaatschap Theo Simons (Reuver).  

• Uitverkoop Modelvliegtuigen Venlo.  

• Enkele modelvliegbrevetten zijn aangevraagd en uitgegeven.  

• Buma/Stemra: we mogen geen streaming muziek gebruiken 

binnen de club.  

• Emmerich Deutsch: eerste team heeft al een toezegging gedaan 

voor de Fly-in van Apollo.  

• Fantasy in Blue willen graag op een zaterdag gebruik willen 

maken van de faciliteiten van Apollo ’68. Dit is dan wel een 

evenementendag. Leden geven aan hier geen bezwaren mee te 

hebben. We vragen Fantasy in Blue contact op te laten nemen 

met Hans Litjens.  
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4. Mededelingen van het bestuur  
 

• Exploitatienummer loopt af in maart 2023. 
• Commissie vormen Fly-in. Momenteel hebben de volgende leden 

aangegeven in de commissie zitting te willen nemen:  
O Ben Brok  

o Ricardo Bouwman  

o Marcel van Hees  

o Geert Willemsen  

o Jan van Osch  

o Jan Zegers  

o Luuk Zegers  

o Bram Krugers  

o Eric Kuipers  

o Chrétien Sijbers (als penningmeester)  

o Hans Litjens (vanuit het bestuur)  

De commissie zal donderdag 19 januari om 20:00 uur voor het 

eerst bij elkaar komen.  

• Jaarplanning 2023. Deze is op de website in concept 
beschikbaar gesteld.   

• Evaluatie geluidsontheffingsdagen. Geen klachten te horen 

gekregen over het afgelopen jaar. De geluidsontheffingsdagen 
zullen in dezelfde vorm voor 2023 worden gehanteerd. Hoeveel 
dagen in 2022 zijn gebruikt is niet bekend wegens het 
gebrekkig loggen van de vluchten. Om geen problemen met 

omwonenden te krijgen is het belangrijk om de veiligheidsregels 
in acht te houden. 

• Roy wordt bedankt voor de organisatie van de wintercamping. 
5. Commissies 

 
• Geluid: -  
• Terrein: -  
• Technisch: lampen binnenverlichting worden binnenkort besteld  

• Brevetten: -  
• Feestcommissie: -  
• Website: - 
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6. Rondvraag  

• Herman Mijling: is het mogelijk een videoverslag van de fly-in 
te maken voor derde Kerstdag? 

 

7. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 20:36 uur en bedankt de 

aanwezigen voor hun inbreng. 

Correctie notulen Ledenvergadering d.d. 15-09-2022 

 

Na zorgvuldig overleg stelt het bestuur voor om punt 5 van 

de notulen Ledenvergadering d.d. 15-09-2022 te wijzigen in 

onderstaande tekst: 

5. Veiligheid 
Na de recente crashes op ons terrein wordt gevraagd om extra 

aandacht voor vliegveiligheid. Modelvliegtuigen lijken speelgoed, 

maar kunnen dodelijk zijn. Spreek elkaar aan op veiligheid en blijf 

binnen het vlieggebied. 

Als er iets misgaat is de voorzitter aanspreekpunt, echter niet 

verantwoordelijk. 

Naar aanleiding van de onlangs voorgekomen incidenten komt er 

een discussie op gang. De voorzitter heeft het gevoel dat er te 

gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan dat de vereniging het 

accepteert dat er steeds meer buiten het vlieggebied wordt 

gevlogen als er met grotere en snellere toestellen wordt gevlogen. 

Omdat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de 

geluidsontheffingsdagen, vindt de voorzitter dat de leden kritischer 

naar zichzelf mogen kijken. Hierbij merkt hij op dat een lid altijd 

bij zichzelf moet nagaan of zijn handelen het clubbelang dient. De 

aanwezige leden spreken dit grotendeels tegen en vinden dat het 

allemaal niet zo zwaar is dan dat de voorzitter dit voorstelt. De 

voorzitter wil de verantwoordelijkheid hierin niet meer dragen en 

geeft aan dat hij daarom zijn functie per direct neerlegt. Tevens 

geeft hij aan om ook bij de aankomende bestuursverkiezing zich 

niet verkiesbaar te stellen. 
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Agenda Jaarvergadering 

 

1. Opening vergadering 
 

2. Notulen vorige vergadering 

 
3. Binnengekomen stukken 
 
4. Mededelingen van het bestuur 

 
5. Financieel jaarverslag 2022 
 
6. Kascontrole commissie 

 
7. Begroting 2023 
 
8. Jaarplanning 

 
9. Jaarverslag diverse commissies 
 
10. Bestuursverkiezing 

 
• Statutair aftredend (en herkiesbaar): Voorzitter (Emiel 

Sijbers) en vice-secretaris (Hans Litjens) 

• Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven 

bij het bestuur met ondersteuning van tenminste 5 leden tot 

uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering. 

11. Beker van Verdiensten 
 

12. Rondvraag 
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Reisverslag naar de Mid-wintercamping 
 

Het begrip “op zijn Apollo's” 
Dit is een veel gehoorde uitspraak,,, die wij echt ondervonden met 
het mid-winter kamperen. 
Wij hadden ons enorm verheugd en keken uit naar de datum, 

maar helaas, Jan kreeg de griep en hield het bed, pech, dan maar 
thuis blijven. 
Ik had mij al neergelegd bij de situatie, en Roy al verteld dat het 
niet doorging. 

Helaas werd er vuurwerk naar mij en ons hondje gegooid, die 
werd heel erg bang, en durfde niet meer naar buiten voor haar 
behoefte te doen, zo zielig voor het beestje. 
Jan besloot om toch maar uit bed te kruipen, en mij met Vicky 

alsnog naar Apollo te brengen. Roy weer geïnformeerd, we komen 
toch, de caravan uit de stalling gehaald, wat toilet benodigdheden 
in de tas, en hoppa, op weg naar Op de Kamp 4. 
 

Bijna bij de club aangekomen, en al bijna donker omdat het 
stortregende, werden wij tegengehouden door een wegafsluiting 
en enkele heren die ons de doorgang weigerden. Er was n.l. een 

treinongeluk geweest en de weg moest eerst vrijgemaakt worden 
Het duurde volgens de heren een klein uurtje, geen nood, dan 
doen wij de boodschappen bij de supermarkt, dan is dat al 
gebeurd en hoeft dat straks niet meer. Zo gezegd, zo gedaan. 

 
Ook kreeg Jan, die in de auto wachtte met zijn ziek hoofd, het 
advies om via Castenray te rijden, dan moest hij achter langs de 
kerk rijden. Maar toch even bij de afzetting vragen of de doorgang 

al oké was. 
Niet dus, het kon nog wel 2 uur duren, dan maar langs de kerk. 
De regen kletterde flink op de ruiten, en zo sukkelden wij langs de 
kerk richting Castenray. 

Maar o jee, de weg werd steeds smaller en pikkedonker. Jan 
vertrouwde het geheel niet meer, en opperde om om te draaien, 
en de volgende dag bij licht terug te gaan naar de camping. 
 Zelf zat ik met kromme tenen naast hem. Een plek opgezocht om 

te draaien, en weer sukkelden wij terug de borden volgend. 
Opeens stonden wij voor een groot hek… wat is dat… er lag een 
grote wei achter het hek. 
Wij helemaal in paniek, we hadden keurig de borden gevolgd en 

nu dit.  Dan de auto maar achteruit rijden, met het “hokje” er 
achter. 
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Dit lukte niet, de caravan begon te scharen. Weer vooruit rijden, 
nog eens proberen, maar nee, weer precies hetzelfde. We waren in 

alle staten, dan maar bij de boerderij vragen of we op zijn erf 
mogen draaien. 
Jan aan de deur, maar nee, dat mocht niet. Het huilen stond mij 
nader dan het lachen,  ik stond al die tijd in de stromende regen 

met een rillend hondje. 
Dan nog maar eens proberen, maar tot onze verrassing kwam de 
boer naar buiten en zei tegen Jan, zal ik het geheel maar achteruit 
rijden ?? “Ja natuurlijk heel graag” de boer wat aan het pungelen, 

terwijl Jan aanwijzingen gaf, en nee, dat lukte hem ook niet. 
Ineens stonden er nog 4 kerels buiten en bemoeiden zich met het 
hele gedoe, totdat een van de jonge heren opperde het hek toch 
maar te openen en door de wei te draaien. 

Dat wilde de oude boer niet  totdat men constateerde dat 4-wiel 
aandrijving aanwezig was in onze auto. HOERA, het hek ging open 
de auto werd gedraaid. 
Wij overgelukkig dat we eindelijk doornat terug naar huis konden. 

Een van de heren stelde ons gerust, “jullie hoeven niet naar huis, 
de weg is vrij, kijk maar, ik heb net gegoogeld” en liet het op zijn 
handy aan ons zien. 

De heren bedankt, en wij richting spoorstraat, maar de 
teleurstelling was groot, de afsluiting gold nog enkele uren, dan 
toch maar huiswaarts. 
 

Wel wilde ik Roy Laten weten dat we toch niet kwamen omdat de 
overweg nog steeds geblokkeerd was en de volgende morgen 
terug zouden komen. 
Roy wilde weten waar we dan gestrand waren; achter de Jan 

Linders. Nou, zei Roy, ik doe het licht hier in het bouwhok uit, pak 
de kinderen in de auto en ben zo bij jullie, 5 minuutjes dan ben ik 
er. 
Nu kwamen mijn tranen echt tevoorschijn, en ja, hoor, daar was 

hij. 
“Nou rij maar rustig achter mij aan, we nemen geen bospad wat ik 
net wel heb gedaan”, “maar netjes over de weg”. 
Ik weet niet waar we overal geweest zijn, zeker een paar 

verschillende dorpen, totdat ik het huis dat op het einde van op de 
Kamp staat, herkende. 
Een zucht van verlichting ging door ons heen, zeker toen wij de 
kerstverlichting tussen de caravans zagen hangen, en naar een 

mooi plekje reden. 
De kindjes sprongen uit de bus, hun zaklampen werden 
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aangeknipt en de poten van de caravan uitgedraaid, de lieverds. 
Silvy was intussen van haar werk op de camping aangekomen, die 

miste Roy en de kinderen en dacht, O die zijn wat te eten halen, 
wat ook beloofd was, maar nee, heel verbaasd zag ze ons 
aankomen, hielp ons nog mee en opeens was alles geklaard. 
We stonden!!!! 

Silvy ging wat te eten halen voor ons allen. Het was intussen echt 
wel etenstijd, onze buikjes rommelden goed inmiddels. 
Wij maakten samen nog een gezellige avond met de kids, en 
hebben onze belevenissen nog eens de revue te laten passeren. 

Als dit verhaal, wat echt gebeurd is niet het gevoel geeft dat 
Apollo een grote Familie is, nou dan weet ik het niet meer. 
Dit was echt op z'n Apollo's.  Zeker weten, jullie zijn geweldige 
mensen en geven ons werkelijk het gevoel Familie van Apollo te 

zijn. 
Dank jullie wel voor alle hulp. 
Het was een geweldig gezellig mid- winter avontuur. 
Nogmaals bedankt!!! 

 
Jan, Marly en Vicky  
 

 

Indoorvliegen: 

 

Het indoorvliegen gaat ook in 2023 verder. 

We hebben nog 3 datums gepland, en deze zijn als volgt: 

 

 

   

Groetjes, 

Luuk Zegers  

  

Datum:  

Dinsdag: 28 februari 2023 

Dinsdag: 14 Maart 2023 

Dinsdag: 28 Maart 2023 
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