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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
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Woord van de redactie:              

Beste Apollo-leden, 

Na de jaarvergadering en het spiegeleitje gingen weer met een 

goed gevoel huiswaarts. En met een leuk pinksterweekend in het 

vooruitzicht en de nodige kampeerweekenden wordt het weer een 

gezellige boel. De Fly-in commissie is al enkele keren bijeen 

geweest en er zijn al diverse piloten uitgenodigd om er een leuk 

en ontspannen weekendje van maken. 

Ook het indoorvliegen is weer van start gegaan met diverse 

hoepeltjes voor onze behendige piloten. 

Ook hopen we dat we dit jaar de clubwedstrijden met alle 

onderdelen weer kunnen organiseren en dat we weer kunnen 

genieten van onze aankomende pilootjes. 

We hebben ook gezien dat de beker van verdienste op de juiste 

plek is terecht gekomen. Twan Cox was de juiste plek voor alle 

goede zorgen en het fijne beheer van de bar. We kunnen hem 

alleen maar bedanken voor alles wat hij heeft gedaan. 

Zoals we begrepen hebben is de pot van het drankenfonds ook 

helemaal leeg, maar wat wil je met zo’n gezellige feestavond. 

Aan Bram de taak om te zorgen dat er wat uitdagingen komen wat 

weer wat oplevert voor het drankenfonds. En ook wat sponsoring 

kan geen kwaad. Of ben je jarig weet dan de pot te vinden. 

Diverse mogelijkheden en ideeën om het onze barman en de 

feestcommissie weer wat makkelijker te maken. Alles voor de 

gezelligheid. 

Op naar een vliegseizoen vol leuke activiteiten.  
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Wist U dat:  

Wist U: Dat we weer een gezellige jaarvergadering hebben gehad? 

Wist U: Dat er na deze vergadering weer traditioneel eieren  

      werden gebakken. 

Wist U: Dat Bram het eitje bakken volledig heeft uitbesteed aan 

      het dames trio Marly, Carry en Yvonne. 

Wist U: De beker van verdiensten dit jaar voor Twan Cox was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist U: Dat Emiel zijn voorganger tijdens de vergadering 

      bedankte voor zijn inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist U: Dat dit een van de snelste jaarvergaderingen was. 

Wist U: Dat het rondje jaarvergadering spontaan is aangeboden 

Wist U: Dat de fly-in commissie al druk bezig is.. 

Wist U: Dat er nog 2 keer indoortreffen is in de Merthal 
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Apollo feliciteert : 

 
 

 
 

Namens alle Apollo-leden gefeliciteerd. 

 

Indoorvliegen: 

 

Het indoorvliegen gaat ook in 2023 verder. 

We hebben nog 2 datums gepland, en deze zijn als volgt: 

 

 

   

Groetjes, 

Luuk Zegers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Althuizen 16-3-1946 

Niels Cox 24-3-1993 

Theo Teuwsen 27-3-1943 

Roy Versleijen 1-4-1980 

Peter Hanssen 2-4-1960 

Jan Zegers 4-4-1956 

Enrico Meijer 5-4-1974 

Datum:  

Dinsdag: 14 Maart 2023 

Dinsdag: 28 Maart 2023 
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Notulen Jaarvergadering MVC Apollo ‘68 

 

Datum: 9-02-2023  

Afgemeld: Jack Eijkens; Herman Mijling; Bert & Niek Mulders; 

John van Soest 

Aanwezig: 27 leden 3 Dames en een viervoeter 

  

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  

 

3. Binnengekomen stukken  
• Federatie Mail: 

A Uitnodiging 1ste kwartaalvergadering (jaarvergadering) 13 

februari ( 20 u) 

B De internetconsultatie over de nieuwe modelvliegregeling is 

gestart! 

 https://www.internetconsultatie.nl/regeling_vergunning_modelv

liegverenigingen 

• Nieuw aspirant-lid Rob Geraats  

 

4. Mededelingen van het bestuur  
• Nieuw abonnement op Rotor Magazine: met dank aan Carry 

voor het Sponsoren van het Blad “Rotors”. 
• Gino werd nog even in het zonnetje gezet voor zijn bijdragen 

als voorzitter van Apollo in het voorgaande bestuur. 
 

https://www.internetconsultatie.nl/regeling_vergunning_modelvliegverenigingen
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_vergunning_modelvliegverenigingen
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5. Financieel jaarverslag 2022 
Chrétien nam het woord en het beeldscherm. 

Het was stil, iedereen keek naar het scherm waarop in kleine 

stapjes het jaar verslag werd getoond. 

Geen commentaar van uit de toehoorders. 

 

6. Kascontrole commissie 
Dit jaar door Ton Nelissen en Ruben Wijnhoven 

De kascontrole is goedgekeurd! Het was een spannende 

aangelegenheid, maar  Chrétien  zijn harde werk heeft zijn 

vruchten afgeworpen. Onze complimenten voor de heldere en 

duidelijk opzet van de verschillende geldstromen. We kunnen 

trots zijn op het resultaat en ons verheugen op een financieel 

gezonde toekomst. Bij deze willen we jullie, en in dit geval ook 

speciaal Chrétien, dan ook hartelijk bedanken voor de inzet voor 

onze club. 

Ton is aftredend. Aangewezen door zijn vrienden, is Luuk 

Zegers naar voren geschoven. 

Volgend jaar Kascontrole Ruben en Luuk 

 

7. Begroting 2023 
Ook nu werden er duidelijke getallen op het scherm getoverd 

Over het algemeen een kleine stijging in de kosten 

(verzekering, gemeentelijke belast. enz) 

Begroting zat maar een gat van €3,- wat bij overige kosten 

terecht komt 

Opm. We verwachten niet dat de gas tank dit jaar nog gevuld 

moet worden. 

Uit de begroting blijkt dat er voorlopig geen contributie 

verhoging noodzakelijk is. 

Iedereen is hier mee akkoord. 

 

8. Jaarplaning 2023 
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Concept zie website 

Fantasy in Blue vraagt of ze op 17 juni kunnen vliegen en 

gebruik maken van de accommodatie met een uitwijk 

mogelijkheid naar 16 september. 

Apollo leden kunnen ook vliegen tijdens deze dag. Niemand 

heeft bezwaar. 

 

Ruben vraagt of de zweefvliegclub heeft gevraagd voor een 

treffen (net als vorig jaar). 

Antwoord nee. Ruben wilde enkele kanttekeningen plaatsen bij 

hun gedrag. 

Te weten: Vlieggebied weg blokkeren veiligheid. 

 

9. jaarverslag diverse commissies 
 

• Geluid: - Leo Hekkenberg 

Piloten blijf je vluchten loggen. 

Reden we willen kijken wat mogelijk is om in onze vergunning 

meer ruimte te krijgen. 

Huidige situatie meer elektro vliegtuigen (stiller). 

Grote kisten viertakt 40 ++ cc zijn er maar enkele tegelijk in de 

lucht 

Wie zijn er niet meer ? 10cc  webra Tiger enz. Met 5 stuks in de 

lucht dat was toen. 

Plannen een actie om dit weer eens tegen het licht te houden 

 

• Terrein: - Ap Rademakers 
Zie Gepo Allen bedankt voor de geweldige inzet 

 

• Technisch: Theo Althuizen  
Zie Gepo Allen bedankt voor de geweldige inzet 

 

Goed gereedschap is het halve werk maar waar is dit te vinden.! 
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Zie Gepo 

 

• Brevetten: - Jan Zegers 
3 nieuwe brevetten uitgegeven 

 

• Feestcommissie / Dranken fonds; - Twan Cox 
Na 3 jaar weer een feestavond gehouden. 

Gezellig, drank, nootje, warme maaltijd, alom goed geslaagd. 

Nadeel dranken fonds is nu blut. 

 

• Website: -Emiel Sijbers 
Zie website alles is in top conditie 

 

• Gepo:  
Zie Gepo 

 

• Indoor Vliegen: -Luuk Zegers 
Nog 3 te gaan 28 feb 14 maar 28 maart 

 

10. Bestuursverkiezingen  
Emiel Sijbers herkozen voor functie Voorzitter 

Hans Litjens worden herkozen als Vicesecretaris 

 

11. Beker van verdienste  

Deze beker is uitgereikt aan Twan Cox. 

De voorzitter wilde het kort houden en geen lange preek. 

Onderstaande woorden spreken voor zichzelf. 

Koffie; chocomel; thee; koek; Saskia; hamburger; ui; ei enz. 

 

12. Rondvraag  
• Jan: Fly In al 18 mondelingen toezegging 
• Ruben: goed gereedschap wat de weg kwijt is dat kan toch niet 

!! 
• Erik willen we weer een feestavond dit jaar ? 
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De discussie barst los: (drankenfonds blut) (hoe kunnen we dit  

vullen)(sponsoren) 

(sancties worden bedacht, in hek vliegen , niet loggen,)(soort 

collecte bus) 

Er gaat wat gebeuren, neuzen zijn gericht. 

 

13. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 21:21 uur en bedankt de 

aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 

 

Tradities daar houden we bij Apollo wel van ! 

De geur van gebakken eitjes komt ons tegemoet. 

Met dank aan de Hegelsoms kippen die hun eitjes wilde afstaan. 

Vervolgens had Bram gekwalificeerd personeel ingehuurd om deze 

te bakken. 

Dank aan de Marly Kuipers, Carry Hagenaars en Yvonne Sijbers 

voor het bakken van de eitjes. 

Smullen maar, toch kreeg ik het gevoel dat de oudere onder ons 

aan het grommen waren. 

Waarschijnlijk was er nog een traditie, die voor het kersverse 

bestuur onbekend was. 

Na wat gefluister in de juiste oren. Gaf Chrétien de opdracht: 

“Jens trek aan de bel” (zat er toevallig onder) 

Een rondje namens Apollo. 

Zo werd het nog een gezellige avond. 
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Agenda leden vergadering,  Donderdag 9 Maart 2023 om 20.00uur 

 

1. Opening vergadering 
2. Notulen vorige vergaderingen 
3. Binnengekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur 
5. Commissies 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 

 

 

 

 

Http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/ 

 

 

  

http://www.versleijenplaagdierbeheer.nl/
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Jaarverslag technische commissie MVC Apollo ‘68 

Het jaar 2022 is voor de leden van de technische commissie 

een beetje routine geweest. Niet dat er niets is gebeurd, 

maar de steeds terugkerende zaakjes op ons 

onderhoudsschema van de onderhoudsdagen zijn zoals altijd 

volledig afgewerkt. Wel zijn er het afgelopen jaar wat zaken 

opgepakt die af en toe wat extra onderhoud vragen zoals 

onze beregeningsinstallatie en onze bron. 

Even een paar truckjes naar voren halen om de bron weer 

de capaciteit te geven die wij van hem verwachten en jawel 

hoor het resultaat was weer als vanouds. 

Ook de uitbreiding van het aantal sproeiers was weer zo’n 

klusje waar we met een aantal leden flink aan hebben 

gewerkt met een goed resultaat. 

Een mooie samenwerking van de terreincommissie en de 

technische commissie. En jawel hoor, Koen Geurts was met 

een volledig ingerichte servicewagen aanwezig. Bedankt 

Koen. 

Tijdens de clubwedstrijden nog even klussen aan de 

geluidsinstallatie, maar ook dit was gauw verholpen door 

onze geluidsman Eric Kuipers. 

Een extra punt van aandacht blijft toch het bladvrij houden 

van onze hemelwaterafvoeren om het overlopen van de 

goten te voorkomen zodat we geen plafondlekkages krijgen. 

Wat nog steeds staat te gebeuren is de vervanging van de 

verlichting in ons clublokaal. Het gaat dit jaar gebeuren. Ook 

hier zal de technische commissie het voortouw nemen om 

samen met een aantal leden de klus te klaren. 

Soms komen er van die storingen die je op dat tijdstip beter 

niet kunt hebben. Tijdens het midwinter kamperen liet de 

verwarming in het clublokaal het afweten. Een belletje 

vanuit het clublokaal naar de TD met een verzoekje om even 

aan te treden en deze storing op te lossen. En daarna dus 
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nagenieten in een warm clublokaal om die zaakjes nog eens 

te beredeneren. 

Al met al hebben we als technische commissie ons steentje 

bij kunnen dragen aan onze Apollo familie, want vele 

handjes maken het werk een stuk gemakkelijker. Leden van 

Apollo ook jullie bedankt voor de medewerking. 

Namens de technische commissie, 

Jan, Joan, Johan, Eric en Theo 
 

 

 

Terreincommissie Jaarverslag 2022 

Konijnen 

 

In de jaren vijftig stierf de soort in Nederland op een haar na uit, 

nadat een Franse veearts het myxomatosevirus in Europa had 

geïntroduceerd. Paul-Félix Armand-Delille had gelezen over 

effectieve plaagbestrijding in Australië en besloot enkele beestjes 

op zijn chateau in de Loirestreek met het virus te infecteren. 

Binnen de kortste keren was zijn landgoed konijnenvrij. Onbedoeld 

was het dier binnen enkele jaren bijna weggevaagd uit West-

Europa. Inmiddels woedt de derde pandemie in zeventig jaar tijd. 

Het effect hebben we afgelopen jaar kunnen zien aan ons terrein. 

Voorgaande jaren hebben we veel werk gehad om het graafwerk 

van de konijnen op te vullen met zand. Het aantal gaten is 
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afgelopen seizoen op een hand te tellen. Jammer voor de 

konijnen, meevaller voor de modelvliegers. In mei hebben we het 

uitgestelde werk voor de uitbreiding van de beregening dan toch 

uitgevoerd op de onderhoudsdag. Het was geweldig om met veel 

leden de lijst met klussen aan te pakken. De klussers verdienen 

een pluim! 

 

 

Met dank aan Emiel voor de foto’s. 
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Begin april is tijdens een storm een eik, aan de achterkant van ons 

bosje, omgewaaid. Die heeft altijd in de luwte van de fijn sparren 

gestaan. Maar ja, die zijn de laatste jaren bijna allemaal dood 

gegaan door de droogte en opgeruimd. De eik lag op het land van 

boer Verheijen waardoor hij een gedeelte niet kon bewerken met 

zijn trekker. Verheijen heeft een poging gedaan om de boom een 

stuk opzij te trekken. Helaas gaf die boom geen centimeter mee. 

Marcel, de redder in nood, reed direct naar huis om zijn  
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kettingzaag te halen en de takken die in de weg lagen af te zagen. 

Probleem opgelost.  

Uiteindelijk heeft Bram ervoor gezorgd dat het restant van de 

stronk ook werd opgeruimd       

 

Bij het begin 

van het 

beregening 

seizoen hebben 

we de kleppen 

op het veld 

gecontroleerd.  

Er bleef  wel 

eens een klep 

openstaan als 

de volgende 

klep open moest gaan.  

Waarschijnlijk doordat er iets van 

vervuiling in het schakelmechanisme van 

de kleppen zat. Gevolg: het bereik van de 

sproeiers was maar een paar meter of zelfs 

dat nog niet. Gelukkig heeft Apollo een 

aantal handige jongens die de nodige tijd 

erin hebben gestoken om het probleem op 

te lossen. Tijdens de kampeer dagen 

ontdekten we dat het bereik van de 

sproeiers veel kleiner was dan wat we in 

het verleden zagen. De verdenking was een lage stand van het 

grondwater. Er werd namelijk al lange tijd veel beregend in de 

omgeving van ons veld. In het pomphuisje hoorde je na het 

starten van de pomp dat er lucht werd aan gezogen. Dus de pomp 

is uit de put gehaald. Alle aansluitingen losmaken, het dak van het 

pomphuisje demonteren en dan aan de slang en de staalkabel 

alles naar boven halen. 

Dan is het wel even schrikken als je ziet hoe alles vol zit met 

roestbruine blubber. 
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Het plaatje hiernaast is van de 

pomp. Door de gaatjes zou in het 

ideale geval 12 kuub water per uur 

moeten gaan. Nou, de gaatjes zaten 

voor een groot gedeelte dicht met 

ijzeroxide, zo kon de pomp niet 

werken zoals bedoeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de nodige beschermingsmiddelen ging Roy aan de slag om 

alles weer spic en span te krijgen. 

 

Intussen was duidelijk dat de grondwaterstand geen enkel 

probleem kan zijn, de pomp hangt vele meters onder water. De 

filterbuis van de put 

zou hetzelfde probleem 

hebben als de pomp. 

Na het reinigen van de 

filterbuis werd de 

pomp weer 

teruggeplaatst en alles 

weer aangesloten. 

Daarna werkte de 

beregening weer zoals 

het bedoeld was.  

De pomp is in de zomer van 2017 geïnstalleerd, dus over ca 5 jaar 

kunnen we mogelijk weer dezelfde problemen verwachten door het 

hoge ijzergehalte van het grondwater. 
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Op de laatste onderhoudsdag 15 oktober is er weer door de 

aanwezige leden veel werk verzet. 

We zullen waarschijnlijk wel elk jaar last blijven houden van 

mollen en andere beesten die, zoekend naar eten, ons veld 

overhoop halen. Het oppervlak dat goed beregend wordt is vrij van 

de ellende. Al het lekkers zit in de grond op het deel dat we 

maaien en dat niet wordt geraakt bij het beregenen. In het 

voorjaar moeten daar terplekke het veld maar weer vlak maken. 

Mogelijk kunnen we in de winter iets maken waarmee we de 

mollen kunnen verjagen, daar zijn ideeën voor! 

Op ons Apollo terrein hebben we de laatste jaren steeds meer 

bomen zien verdwijnen. Als we er op tijd bij zijn worden de dode 

exemplaren omgezaagd. Een enkele keer is de wind ons voor en 

ligt een boom horizontaal. Wat overblijft zijn de stronken die, met 

name op het gedeelte dat als 

kampeer/parkeer mogelijkheid wordt 

gebruikt, een probleem opleveren. In 

het voorjaar zullen we bekijken wat de 

mogelijkheden zijn om de stronken weg 

te halen.  

In mei hebben we ook de handmaaier 

eens bekeken. Het mes was zo bot dat 

je het eigenlijk geen mes meer kon 

noemen. Ik heb internet afgezocht naar een nieuw mes, maar 

kwam niet echt met een oplossing. Geert wist wel een adres, ging 
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op pad en kwam met een geslepen mes terug. Hij is weer als 

nieuw. 

We gaan in 2023 voor het 11-de jaar zelf maaien. De wekelijkse 

inspanning van de maaiploeg van maart t/m november zorgt 

ervoor dat ons veld er goed bij ligt. Naast het maaien wordt er 

voor gezorgd dat er op z’n tijd nieuwe diesel wordt gehaald bij de 

pomp en de machine wordt afgetankt, de hydrauliek olie en de 

motor olie op peil blijft. 

Komend voorjaar gaan we bij de maaimachine de motorolie en de 

nodige filters weer vervangen. We zien wel behoorlijk wat slijtage 

met name aan de onderkant van het voorste maaideck. De 

verticale schotten tussen de messen zijn bijna weggesleten en aan 

vervanging toe. Dat is nogal een klus. Het maaideck moet 

gedemonteerd worden om erbij te kunnen zodat er nieuwe 

plaatstaal ingelast kan worden. Dit zal t.z.t. goed bekeken moeten 

worden. Bouwjaar van onze maaier is 2003. 

In 2022 hebben we 46 keer het veld gemaaid en een aantal keren 

de camping meegenomen in de maaibeurt.  

Evenzovele keren is de machine weer schoongemaakt en netjes in 

de stalling gezet. 

De maaiploeg van 2022 bestond uit de volgende leden:Bert en 

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

Ap 
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