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Van het bestuur
Het nieuwe jaar is begonnen, en het is nu al een druk jaar.
Het oude jaar kon helaas niet worden afgesloten met het
MVA Kerst Diner, er was helaas geen voldoende
deelname. 2007 is goed van start gegaan met een
gezellige nieuwjaarborrel. Het was gezellig druk, velen
kwamen een hapje en drankje nemen op het nieuwe jaar.

Maar er zijn ook andere situaties op het veld die onze
aandacht vragen. Vorig jaar is een werkgroep opgericht
die onderzoekt hoe ons terrein nog beter is te gebruiken.
Dit kreeg onverwachts een interesante wending, omdat
bleek dat er een plan in zeer vergevordert stadium ligt om
een 10-tal windmolens langs de A-27 te plaatsen in de
buitenbocht. Het bestuur heeft kontact met de stichting die
deze molens exploiteerd, en met de gemeente.
Op dit moment is nog niets zeker (behalve dan dat “onze”
molen #4 er in de tweede helft van juni staat). Voor de
nabije toekomst, nog een object om serieus rekening mee
te houden tijdens het vliegen.
Dit is de eerste versie van een elektronisch clubblad. Zoals
je ziet is de layout nog niet extreem veranderd, ook daar
zal vast nog naar gekeken worden. Bijdragen als
belevenissen, bouwverslagen, vakanties met (model)
vliegen, stuur een verhaal met foto’s.

De ALV eind februari was ‘to the point’. Het afgelopen
jaar en een idee over het komende jaar warden behandeld.
Rond deze tijd speelde een ander, niet onbelangrijk punt
voor onze hobby, nl. de 2.4 GHz radio’s.
Deze technologie, reeds enkele
jaren in gebruik bij auto’s,
komt nu met passende
systemen voor modelvliegen.
2.4 GHz, de frequentie van o.a.
je mobieltje of draadloos
netwerk, levert een paar grote
voordelen, vooral ten aanzien
van radio’s op hetzelfde
kanaal. Zonder uitgebreid op
de technische details in te gaan
(daarover is op het web
voldoende te vinden) is dit
systeem beveiligd tegen dubbel
kanalen gebruik, vanwege
communicatie tussen ontvanger en zender is weggaan met
het foute model
geselecteerd, en is de
antenne, in oude systemen
vlot 40cm, gereduceerd
naar 2 kleine draadjes van
3.5 cm. 2, want de
ontvanger is dubbel
uitgevoerd, en met een
verlangkabeltje is een
extra dubbele ontvanger
aan te koppelen, dus zijn er 2x2 ontvangers, op 2
frequenties beschikbaar. (Spektrum systeem, andere
aanbieders wisselen zeer snel tussen alle frequenties.
Verscheidene leden vliegen reaads met dit systeem naar
grote tevredenheid. Via de KNVvL is van agentschap
telekom bevestigd dat dit systeem ook voor modelbouw
mag worden gebruikt.

Rest mij nog om met jullie te hopen dat dit seizoen weer
een mooi vliegbaar seizoen mag worden. De zomer van
afgelopen april werd toch een beetje gedomineerd door
heel veel wind. Dat verklaard misschien ook dat er de
laatste maanden relatief weinig vliegers op het veld zijn,
sommige dagen zijn ronduit rustig.
Op 23 juni is er de jaarlijkse Fun Fly Dag en aansluitend
de MVA BBQ. Zie elders voor details. Geef jezelf, je
partner, je hongerige buurvrouw, wie je wilt, op voor een
heerlijk hapje, drankje, muziek en gezelligheid.

Namens het bestuur,
Ben Jansen

Wat zagen we op het veld?
Helicopters waren ineens erg populair. Hoewel,
helicopters...? Voor sommigen niet (vinden ze te klein,
teveel speelgoed, een hoofdrotor teveel...), voor anderen
een leuke intro tot het lastige heli vliegen en een vreselijk
leuk indoor/outdoor tijdsverdrijf.
In de categorie “echte heli”, hier Frits Rutten met zijn heli.

Mick van de Vecht is het coax stadium reeds lang
ontgroeid, en is hier in gevecht met en serieus electro
helitje. Ondanks het enorme vermogen van lipo en
brushless kwam Mick niet van de grond.
Maar in “die andere echte” categorie zijn er vele
beoefenaars, zoals Chris van Gaalen, en z’n vader Frans ,

Chris van Gaalen was de afgelopen maanden erg aktief.
Voor degenen die de website volgen hebben kunnen zien
dat Chris enorm aan het snoeien is in zijn voorraad
vliegtuigen. Maar desondanks is er nog voldoende over, en
waarschijnlijk vanwege ook enkele nieuwe toestellen.
X-twin, vliegt op
winstille dagen
verbazend goed op
het terras.

Marcel Vos

Louis Kerkhof

Een’schuimpie’

Ben Jansen

Frits Rutten en Niek Wierda

Een robuuste zwever
omgebouwd naar
delicaat indoor
vliegtuig (zaal was te
klein, of toestel te
groot)
En ja, na dat succes van de Xtwin, kwamen er meer...

en een nieuwe
intreder,
Kees Renard

Fred van Amesfoort en zijn Piper Cub

Frits Rutten had zijn grote dubbeldekker voorzien van een
logootje. Het zag er goed uit.
Tom Jacobs en zijn Ibis

Lammert Hop, Spacewalker
Een leuk vliegtuigje.

Martin Lozano en een Philip Avonds F-16

Peter Jan van Andel
Hotspot
Anthony Donath en zijn vader na wederom een fraaie
vlucht mat de Calmato Sport
En ook Roland
Scheurwater heeft een
nieuw toestel

En ja, dat jet vliegen vereist een hoop concentratie....

Hierover!!!
Ayres Turbo Thrush S2-R van Roger Wegert

(en ja, meestal ziet alleen zijn vrouw zo’n voldane
glimlach...)
20 Jaar oud, reeds 4 keer herbouwd, verbouwd, en
recentelijk een “turbo conversie” ondergaan, de lelijke LA
op de neus is vervangen door een fraaie elektro motor.
(En om dit verhaal nog gekker te maken, Ben Jansen is
ook aan het bouwen om de zijne ook vlieggereed te
krijgen. Ja, hij bouwt zelf!!!)
Maar gelukkig is er ook voldoende tijd voor een kleine
toelichting, een leerzame uiteenzetting, of gewoon een
stoer verhaal...

Maar sommigen
hebben zelfs daar
geen tijd voor...
Sommigen
verkiezen de
eenzaamheid, een
moment in
gedachten
verzonken terwiijl al
dat fraais door het
zwerk gaat....
En waarover gaan
dan die
gedachten???

Nog een bezoeker. Gelukkig geen mol, en met de molens
in het verschiet, jammer genoeg ook geen Korenwolfje...

MVA BBQ 23 Juni 2007

Zaterdag 23 juni
organiseert de

MVA
haar

jaarlijkse FunFly dag en BBQ.
Vanaf 14 uur kan er in verschillende diciplines worden gestreden.
Lijn besturing:
Motor vliegen:
Helicopter:

Combat
Combat, paal rammen, limbo
Bal blazen, pion tillen, flesje mikken

Breng een leuk toestel mee, hou rekening met extreem vliegen. Inschrijving op
zaterdag 23 juni bij Frans Osenga op het veld (voor 14.00).

Na afloop van de FunFly clubwedstrijden kan rondom 17.00 onder het genot van
een drankje en muziek genoten worden van een overheerlijke barbeque.
De kosten voor inschrijving bedragen €10,00.
Hiervoor krijgt u o.a:
•
•
•
•
•
•
•

3 Kipsatés
Shaslick
Runder hamburger
Koteletje
Duitse worsten
Salade, stokbrood, div. sauzen
Gemengd fruit

Net zoals vorig jaar, zijn drankjes tegen betaling aan de bar verkrijgen.
Muziek wordt verzorgd door DJ Meniz.

Inschrijven:
Inschrijven voor de BBQ is mogelijk tot en met 17 juni bij de bar,
Iet of Mary.
De barbecue is bestemd voor leden van de MVA en introducés.
Heb je speciale wensen, omdat je bijv. vegetarisch bent, geef dit dan bij de
inschrijving even op. Dan doen wij extra ons best zodat ook de BBQ voor jou
geslaagd zal zijn.

Werkdag 21 April 2007
In de loop van de tijd was de lijst van zaken die rondom het clubhuis moest
worden uitgevoerd aardig opgelopen. Om zoveel mogelijk op deze dag van
deze lijst weg te werken, waren er een groot aantal leden voor een
werkverplichting uitgenodigd. Ondanks een aantal afzeggingen, waren er
toch nog 22 leden aanwezig en het was na afloop te zien hoeveel werk zij
hadden verplaatst. Natuurlijk waren er nog restpunten, maar die komen de
volgende keer aan de orde. Hoeveel leden er waren gekomen, was te zien op
de weg.

Aangezien er ook
wat
zwaarder werk verricht moest worden, heeft het bestuur een kennis bereid
gevonden, om op zaterdag met een graafmachine te komen helpen en daar is
dankbaar gebruik van gemaakt. Veel overtollig groen kon zo op een
rigoureuze en snelle manier worden verwijderd.

Met de kraan is ook gelijk een opstartplaats voor de jets gemaakt, zodat daar op
een veilige wijze de motoren worden gestart en loopt het gras minder de kans dat
het verschroeid. De kraanmachinist deed het zo precies, dat er grasmatten
overbleven, die gebruikt konden worden om gaten in het gras op te vullen. In het
opengevallen stuk werden door Chris, Ben, Theodoor en Peter aansluitend zand
en tegels gelegd.

Eén van de verbeteringen die moesten worden gedaan, was de indeling
van de parkeerplaatsen. Om efficiënter gebruik te maken van de
parkeermogelijkheid werden er randen ingegraven. Door de jaren heen
was de ondergrond zo hard, dat zelfs de graafmachine er een harde
noot aan had. Frans, Sander en Tom hebben zich met deze
werkzaamheden bemoeid.

En, zo als gebruikelijk, was er ook tijd voor overleg.

Maar er waren nog andere werkzaamheden, zoals:

Opknappen van de tafels.

Verwijderen en opruimen van boomrestanten op de groenvoorziening bij de parkeerplaatsen.

Verwijderen van mos en onkruid op het terras en langs de hekken
Schilderen van de accuwagen.

Tijdens en na de
werkzaamheden werd er ook aan de innerlijke mens gedacht. Er was
koffie, frisdrank en natuurlijk was er ook de lunch.
Kon niet uitblijven, ook de echte Duitse braadworst was weer van de
partij.

Ook aan deze werkzaamheden kwam een eind en was er weer tijd
voorvliegen.
Al met al een geslaagde
werkverplichting.
Namens het bestuur bedank ik de
aanwezige leden en graafmachinist
Johan.
Zij hebben met zijn allen veel werk
verzet.
Bedankt.!!!
Louis Kerkhof.

Vlieg gebied
Met de komst van de wind molens in juni is het misschien een mooi moment om nog eens een keer stil te staan bij het
vlieggebied en vooral de gebieden waar niet gevlogen mag worden.
Op onderstaand kaartje zijn de gebieden aangegeven waar niet gevlogen mag worden.
In rood:
• Clubhuis en pits
• A-27
• Boerderijen van de buren
In oranje:
• Molens (vanaf half juni)
Iedere piloot is zelf verantwoordelijk voor het ontwijken van deze gebieden. Het getuigd van goed vliegerschap om ook in het
gebied nabij de no-fly zones rekening te houden met het gedrag van het vliegtuig. Dus niet vol vermogen aanduiken (of
starten) richting pits/clubhuis, om te pogen op het laatste moment vlak voor de hekken af te draaien. Dit geld ook voor de
boerderijen. Nog even de regels zoals vastgelegd door de KNVvL, buiten het terrein minimaal 25 meter hoogte, en minimaal
100 meter afstand tot gebouwen en opstakels.
Het bestuur.

