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Van het bestuur
November alweer, nog maar enkele weken tot de kerst, het jaar is al bijna weer ten einde. De zomer is
weer eens vreemd verlopen, de pessimisten roepen dat het weer vroeger beter was, de optimisten hopen
dat er vaker zomers als 2003 langs komen. We gaan het zien. Tot nu toe hebben we geregeld droge
perioden gehad, en 22 graden tot de tweede week van Oktober, och... Ondertussen is het weer een beetje
minder technisch, en met het verzetten van de klok is het laatste beetje avond vliegen ook alweer ten
einde.
Toch is het voor de club geen rustige herfst geweest. In september hebben een tweetal activiteiten plaats
gevonden op het veld. Een zeer gezellige zweefmiddag, jammer genoeg slechts 5 deelnemers en enkele
toeschouwers/helpers maar desalniettemin toch erg gezellig. Hopen dat een volgende editie minstens zo
leuk wordt, en misschien met iets meer deelnemers.
Ook hebben Bruno en Henk het lijnvliegcircus weer naar het veld gebracht voor een lijnvliegdag. Het
weer was goed en het evenement trok verscheidene deelnemers. Tijdens enkele slots konden ook
radiovliegers nog aan de bak.
Begin Oktober heeft MVA acte de présence gegeven tijdens het Modelbouw Festival in het
Luchtvaartthemapark Aviodrome op Lelystad. Tijdens dit weekend waren enkele clubs aanwezig, en de
MVA had een zeer fraaie static opgebouwd. Vele leden namen deel aan dit evenement, enkelen hebben er
ook gevlogen. Op zondag was het een dolle boel, de kleine vliegtuigjes waren letterlijk niet aan te slepen.
De hit van dit najaar is de X-Twin, een klein (23cm) tweemotorig dubbeldekkertje, dat compleet en "voâh
wènig" in verschillende winkels ligt.
Ook heeft er wederom een grote werkdag plaatsgevonden, en gelukkig waren de meeste opgeroepen leden
aanwezig. Het mag duidelijk zijn dat dit soort dagen van groot belang is voor de club, daar op deze dagen
de grotere onderhouds klussen worden aangepakt. Daarom ook, mocht je opgeroepen worden en
verhinderd zijn, laat het even weten aan Louis. Het is vreselijk frustrerend om plannen te maken voor
onderhoud en enkele zaken kunnen niet worden uitgevoerd wegens een onverwachts tekort aan mensen.
Met de aanwezige groep werden toch nog verscheidene werkzaamheden uitgevoerd. Voor aankomend jaar
blijven er nog voldoende zaken over, onderhoud aan veld, gebouw en boswallen.
Daarnaast was er natuurlijk de commotie rondom de uitruk van de hulpdiensten in Almere. Verscheidene
leden konden het spektakel live meemaken, anderen moesten het hebben van de verhalen van anderen en
de kranten. En geloof me, aan wilde verhalen omtrend dit thema, geen gebrek. En ook aan meningen niet,
als de hulpdiensten slechts de helft van de voorgestelde procedures moest uitvoeren om een melding te
verifiëren is het beter de melding een week voor datum alvast te melden. Op dit moment is het niet eens
zeker dat de melder inderdaad een modelvliegtuig heeft gezien. Desondanks is de club op ludieke wijze in
de pers verschenen. Een collectie van knipsels staan op de MVA website.
De MVA website word weer geregeld aangevuld met belevenissen op het veld. Kijkend naar het stukje
Pagina Update is te zien dat er over de afgelopen jaren tijdens de zomer niet regelmatig iets bijkomt, maar
in de rest van het jaar bijna wekelijks. Dat zal met het vliegseizoen te maken hebben :-). Uiteraard zijn
bijdragen welkom, voor de website en voor het clubblad. Mocht je foto's maken, stuur ze me toe. Mocht je
een toestel bouwen, schrijf een bouwverslag met foto's, we voegen het toe aan de website.
November alweer, nog maar enkele weken tot de kerst, maar zeer zeker geen rustige periode. Het bestuur
is zich reeds aan het voorbereiden op de ALV, de woordvoerders van de verschillende commissies kunnen
alvast nadenken over het afgelopen jaar, en natuurlijk het toekomende jaar. Verscheidene ideëen liggen op
tafel, enkele daarvan zullen tijdens de ALV ter tafel komen. Ongetwijfeld hebben ook jullie ideëen. Laat
het ons weten. De komende maanden kunnen ideëen beleid worden, en eventuele begrotingen aangepast.

Enkele weken tot de kerst... Voor degene die nu nog steeds niet even stiekum de resterende weken heeft
geteld, doe dat dan nu. Noteer meteen 17 December, dan schuiven we aan voor het MVA kerst Diner.

Namens het bestuur,
Ben Jansen

Kantine perikelen

Het lijkt erop dat de kantine over 2005 opnieuw een flinke omzet zal gaan halen. Door de mooie zomer
was 2004 zeker een topjaar wat resulteerde in een omzet van € 4.500. Omdat het weer in de afgelopen
zomer ons wel eens in de steek heeft gelaten, is het een tijd lang de vraag geweest of we de begroting voor
2005 wel zouden halen.
Wel nu, het ziet er naar uit dat in 2005 een omzet van € 4.200 mogelijk gaat lijken. Door nog scherper in
te kopen en uitbreiding van het assortiment, lijkt het er op dat de winst t.o.v. 2004 geëvenaard kan
worden.
De vereniging kan deze inkomsten wel héél goed gebruiken. Je merkt dat o.a. aan het onderhoud dat
regelmatig kan worden uitgevoerd (gebouw, terrein etc.) en de noodzakelijke verbeteringen van onze
financiële positie als gevolg van afschrijvingen uit het verleden. Dit zal mogelijkerwijs er toe bijdragen
dat we de geplande contributieverhoging in 2006 daarna eventjes kunnen bevriezen.
Aan dit succes heeft vooral de kantinecommissie haar bijdrage geleverd maar ook het bestuur droeg haar
steentje bij door zo af en toe een kopje koffie te schenken.
Behalve de financiële voordelen betekent een kantine voor iedereen ook een stukje sfeer om tussen het
vliegen door eens een drankje of hapje te kunnen nuttigen. Bijna net zo vanzelfsprekend als dat de
grasmat iedere week weer prachtig kort wordt gemaaid en het terrein er netjes bij ligt.
Graag willen we ook volgend jaar weer deze service kunnen bieden maar daar hebben we wel jullie
hulp bij nodig.
Het is al langer bekend dat we onderbezet zijn in de commissie en we zien dat eigenlijk niet wijzigen. Dat
veel handen het werk lichter maken geldt ook hier.
Vind je het leuk of wil je wat extra bijdragen aan de vereniging, dan stellen wij het zéér op prijs als je in
de kantinecommissie wilt plaatsnemen.
In welke vorm dat gaat is allemaal met elkaar af te spreken. Bij toerbeurt of anderszins, of mogelijk als
invaller bij ziekte of vakantie of als hulp bij evenementen, je bent van harte welkom dus laat gauw van je
horen.
Namens het bestuur,
Marc van der Zande

Wat zagen we op het veld
Bruno van Hoek
Zurich Sunglasses
Ook zo benieuwd wat Bruno ziet?
(zie verderop…)

Frans van Gaalen
Cessna 182 Skylane
Hier is goed te zien hoe groot het toestel nu
eigenlijk is. Een volle 3.40 meter…

Frans Osenga
Ultimate
Een grote Ultimate, al bijna een regelmatige
verschijning op het veld

Lammert Hop
Taxi Cub II
Een vreselijk leuk staartwiel trainertje, het resultaat
van een nacht vol passie tussen een Taxi II en een
Piper Cub.
Helaas eindigde dit toestel een week later als foto
op de crash site.

Rob Dee
Mustang (dog fighter)
Een klein geinig Mustangetje. Erg venijnig in de
lucht, hij werd gevlogen door Frits.

Anthonie Donath
Kyosho Calmato
Een nieuw lid, en meteen de jongst gebrevetteerde (11) op
het veld. Heeft nog geen rijbewijs, dus is altijd tezamen
met zijn vader.
(Oh ja, het oudste vliegend lid lid met brevet is Frans van
Gaalen (72) )

Charles Oosthof
Raptor
Charles is er mentaal weer helemaal klaar voor om
een succesvolle heli demo neer te zetten.

Dick en Derk van de Vecht
Quiet Storm
Een aerobatic toestel met een forse lipo en een
hele aardige brushless. Derk vliegt er een erg
mooi programma mee.
Han Kleijn
Wild Hornet
Een nieuwe jet, voor het alledaagse
vliegwerk. Een kist die eigenlijk altijd overal
te vliegen is.
De eerste vluchten verliepen zeer uneventful.

Peet Doddema
Diamant
Peet laat even z’n vliegtuig uit…

Marc van der Zande
Klemm
Een fraai model van een sportvliegtuig uit de jaren dertig.
Met een klein viertakje pruttelt dit heel rustig over het veld.

Louis Kerkhof
Beaver
Een heel leuk model met als kleurenschema de
N755JM die op Lelystad staat.

Lubbertus Schier
Hoogdekker
Eens in de zoveel tijd heeft Bertus een een kist
inelkaar, onderhouden, afgesteld, en soms werkt
alles lang genoeg voor een proefvlucht.
Frits vliegt de toestellen.

Peter Leistra
Na het korte leven van de Tucano, hier een tweetal
toestellen die nu regelmatig op het veld te zien zijn.

Peter Sijpkes
Elektro heli
Klein, maar zeer fijn. Een heel leuk helikoptertje.

Frits Rutten
Junior II
Zo nu en dan is ook Frits met een heli op veld.
Lammert Hop
Kyosho Calmato
Na de Taxi Cub kwam er een Calmato. En ja, ook Lammert
vroeg zich af hoelang deze blijft.
Maar hiermee kan Lammert heel aardig uit de voeten, reeds
verscheidene weekenden op rij wordt er heel leuk me
gevlogen.

Wist u het nog? We keken nog naar het breedbeeld zicht
dat Bruno heeft?
Hier kijkt hij naar….

Edelsmederij
Westerlaak
Verkoop van Goud en Zilveren sieraden
Sieraden vervaardigen naar uw of ons ontwerp
Origineler en exclusiever kan het niet
Reparaties voor bedrijven en particulieren
Ma

t/m

Openingstijden:
Vr. 09.00-12.30 en 13.30-17.00 uur

Snelle Levering
Hogeweg 52
3814 CE Amersfoort
Tel.: 033-4723122
Fax: 033-4702240
www.westerlaak.com

Kerstdiner 2005
Beste modelvliegers,
De blaadjes vallen van de bomen, het wordt weer tijd om de
winterjas de kast uit te trekken. Ook al is de Sint er nog niet,
de kerstdagen komen eraan.

Ook dit jaar organiseren wij weer het
beruchte kerstdiner.
Wij hebben weer voor u in petto een heerlijk 5 gangen
verrassingsmenu, met een wijn arrangement.
Dit voor het luttele bedrag van € 25,-.
Wederom willen wij dit jaar graag weten hoeveel mensen er komen om
een gezellig avondje te tafelen en te genieten van een lekker drankje.
Vanaf zondag, 30 oktober, is het mogelijk om u in te schrijven. De
inschrijving is geldig na betaling.

Minimaal aantal gasten is 15 personen.
Wij hopen dat u er net zo veel zin heeft als wij en
we zien u graag terug op

zaterdag 17 december vanaf 17:30.
Met vriendelijke groetjes,
Aad & Patty Voogd

Wat:
MVA Kerst Diner
Wanneer: Zaterdag 17 december 2005
om 17.30
Waar:
Kantine MVA
Hoeveel:
€ 25,- per persoon
En nu?

Opgeven voor 10 december.
via:
kerstdiner@modelvliegenalmere.nl
of
06-30414216 (Adrie)

Wat zagen we eigenlijk vliegen?

Piper Cub van Louis Kerkhof
F15 Eagle van Martin Lozano

Klemm van Marc van der Zande

Taxi Cub II van Lammert Hop
Spacewalker van Piet Swager

CHECKLIST

 MVA Boekje van A tot Z gelezen
 Marc’s oproep voor Kantine commissie leden ter harte genomen

 Opgeven bij Adrie voor het kerst diner

 Nadenken over foto reportages voor clubblad en website

 17 december op de kalender zetten, vrijhouden voor Kerst Diner

 Checklist complete!

Commisie Woordvoerders
Baan Commissie

John te Rietmolen

Kantine Commissie

Anja Dee

Examen Commissie

Gert-Jan Blaas

Redactie Commissie

Ben Jansen

Evenementen Commissie

Frans Osenga

Terrein Commissie

Gert Tepper

Onderhoud Commissie

Adri Voogd

Instructie motor vliegen
MVA stick bezetting

Mode II

(Mode 1 met inv. Gas)

(Single stick)

1e zondag

Theo Boot

Erik van Dijen

Fred van Amesfoort

2e zondag

Gert-Jan Blaas

Frans Osenga

Rob Eikeboom

3e zondag

Gert Tepper

Niek Wierda

N/A

4e zondag

Jorrit Meijer / Peet Doddema

Pieter Steensma

Ben Jansen

Instructie iedere zondagmiddag 13.00-16.00
Instructie op afspraak op doordeweekse dagen: Bruno van Hoek. (b.van.hoek@hccnet.nl)

Informatie overige diciplines
Turbine

Hans Hochgemuth

Helicopter

Informatie op maandag avond op het veld

Lijnvliegen

Bruno van Hoek / Henk de Jong

Indien onbestelbaar gaarne retour aan:
MVA
Postbus 149
1300 AC Almere

