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Van het bestuur. 
De eerste drie maanden zijn weer 

omgevlogen en bij de werkzaam-

heden aan het nieuwe veld is grote 

vooruitgang geboekt. Het oude veld 

aan De Bruil is nu definitief 

ontmanteld en de huur wordt 

stopgezet. In 2006 zal alles nieuw 

zijn. Een prachtig nieuw vliegveld 

met een fantastisch nieuw 

clubgebouw, groot genoeg voor 

extra nieuwe leden die we hopen te 

verwerven.  

 

Op de jaarvergadering van 3 maart 

j.l. is een nieuw bestuur gekozen. 

Na enkele waarderende woorden en 

een bos bloemen voor de twee 

aftredende bestuursleden nam   

Gert Germs de voorzittershamer 

over van Henk Germs. Jan van de 

Kaap heeft zijn functie als 

algemeen bestuurslid overge-

dragen aan Jan Over  en Ruud 

Manning heeft de functie van 

secretaris op zich genomen. 

Om de aanwezige historische kennis 

binnen het bestuur te behouden is 

Roelof Drenth aangebleven als 

penningmeester. Tjasse Kruize 

heeft de functie van algemeen 

bestuurslid op zich genomen en 

heeft daarnaast de functie van 

kantinebeheerder. Als Bert 

Lubbers terug is uit Afghanistan 

(12 april)  wordt hij weer terrein-

meester en redacteur van de 

nieuwsbrief. 

 

Op de vergadering werd tevens 

gesproken over de aanpassingen in 

het Huishoudelijk Reglement. Alle 

leden zullen te zijner tijd een kopie 

van dit vernieuwd huishoudelijk 

reglement moeten ondertekenen. 

 

 Werkdagen 
Vanaf het eerste weekend van januari was er iedere zaterdag een werkdag. De 

ene keer werd er gewerkt aan het nieuwe clubgebouw, de andere keer was men 

druk bezig met de ontmanteling van het oude veld. De opkomst voor de 

werkdagen waren altijd bevredigend. Voor een uitgebreid fotoverslag kijk op 

onze website www.mta-terapel.nl. Ook verder in deze nieuwsbrief kunt u meer 

lezen. 

 
              Het "Einde" van een legende.......weg Ortholaan..... weg vliegveld De Bruil.....  

 

Website 
Kor Mooibroek heeft de nieuwe website klaar. De club krijgt hiermee een zeer 

professioneel ogend website waar menig bedrijf jaloers op kan zijn. Bij de 

opening van het nieuwe vliegveld zal de website Online gaan. Zie foto op pag. 8 

 

Opening nieuw vliegveld of kink in de kabel? 
De feestelijke opening van het vliegveld staat gepland op 6 mei om 13.30 uur.  

Maar bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief kwam provincie Groningen 

met de mededeling dat ze  meer gegevens willen over broedvogels en een 

aantal kleine zoogdieren op het vuilstortterrein.  Dit is voor ons als club een 

grote tegenslag.  De heer Henk Jansen van bureau Elodea heeft in 2005 een 

natuurtoets verricht en deze is door de gemeente gebruikt om de 

milieuvergunning te verlenen. Deze Henk Jansen heeft ondertussen de 

ambtenaar van de provincie gebeld en nog een nadere uitleg gegeven. Ze zijn 

overeengekomen dat Jansen nog een aanvullend rapportje gaat schrijven en aan 

de provincie doet toekomen.  

Het enige wat we kunnen doen is rustig doorwerken aan ons veld en afwachten 

wat de provincie besluit. Als er op 15 april nog geen besluit genomen is zal het 

bestuur de officiële opening tot nader order uit stellen. U wordt dan via e-mail 

en op onze website geïnformeerd. 
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Elektrisch aangelegd 

 

In de laatste dagen van 2005 

heeft Gerhard Manning zich 

aangeboden om de installatie van 

de meterkast en de bekabeling / 

bedrading van ons clubgebouw te 

verzorgen.  

Gerhard werkt al enkele tien-

tallen jaren bij de firma Hummel 

Elektrotechniek in Emmen en kent 

als geen ander het installatie vak. 

 

De geur van oliebollen zat nog in 

onze neuzen toen we op maandag 2 

januari begonnen met het 

verwijderen van de TL licht-

armaturen, de  kabelgoten en oude 

bedrading. Daarna werd de 

stoppenkast aan de muur 

geschroefd en het puzzelwerk van 

de vele meters draad kon 

beginnen. Hier en daar moest een 

gipsplaat worden verwijderd om 

een leiding door het plafond te 

voeren.    

“Vakmanschap is Meesterschap” is 

zeker op Gerhard van toepassing.  

Binnen twee dagen, waarbij 

doorgewerkt werd met het licht 

van een zaklamp,  was het club- 

gebouw voorzien van een complete 

elektrische installatie.  

 

Pas op zaterdag 11 maart werd de 

generator aangesloten en het 

systeem getest. Eindelijk hebben 

we nu dan verwarming en er kan 

weer koffie gezet worden. 

 

 

Werkdagen  

 

 
Langzaam druppelden de 

leden binnen om de handen 

uit de mouwen te steken  

op de eerste werkdag van 

het jaar (7 januari). De 

opkomst was geweldig. De 

uitdaging voor vandaag was 

het plaatsen van een 

frame aan de zuid-west 

wand van het clubgebouw 

waarop aluminium platen 

kon worden aangebracht. 

Voor de stroomvoorziening 

was er een aggregaat 

beschikbaar en er kon gebruik gemaakt worden van een heuse zaagmachine.  

Tjasse nam al snel de leiding en begonnen druk te zagen en schroeven. In no-

time was het frame klaar. 

Gert was ondertussen  bezig om de aluminium wanden op maat te snijden zodat  

deze bevestigd konden worden. De wanden kwamen uit de inmiddels gesloopte 

grasmaaierhok van het oude veld op De Bruil. Helaas waren er twee platen te 

kort. Henk en Ruud hebben, later in de week, stad en land afgereisd op zoek 

naar dezelfde damwand profielen en werden uiteindelijk gevonden in Nieuw 

Buinen.   

Binnen in het gebouw zijn de laatste stukken 

vloerbedekking verwijderd en hebben Bennie en 

Gert-Jan Geerts samen met Jan v/d Kaap de 

vloerplanken tussen de drie units gerenoveerd 

zodat de vloer nu één geheel vormt.  

 

Omdat het gebouw heel lang ongebruikt en in 

weer en wind buiten heeft gestaan waren de 

binnenwanden en het plafond aangetast door 

schimmel. Jan heeft daarom de wanden en het 

plafond ingespoten met een schimmelwerend 

middel zodat het verven en sausen straks 

makkelijker zal gaan. 

 
Kor Mooibroek graaft de grondkabel naar de generatorbunker. 

 
 
 



 
38e editie maart  2006        internet www.mta-terapel.nl      email nieuwsbrief: r.manning@mta-terapel.nl  

 

 
 

 
Bennie zaagt een vloerplaat 

 

Natuurlijk zorgde Tjasse, als 

een ware  Hoofd Logistieke 

Dienst, weer voor de inwendige 

mens. Deze keer was er koffie 

en een broodje rookworst. 

 

 

Tijdens de volgende werkdagen 

van januari en februari werd er 

verder gegaan met de afwerking 

van het gebouw zoals het 

aftimmeren van toilet, het 

leggen van een houten vloer, het 

ingraven van de septie-tank, het 

saucen van plafond en wanden. 

Ook werd er een begin gemaakt met het plaatsen van een echte 

bar en keuken. 

 

 
 

Woensdag 22 maart wordt de vloer geverfd met een slijtvaste 

verf waarna Tjasse aan de inrichting kan beginnen.  

 

 

 

 
De septie tank ingraven 

 

 
De bar in aanbouw 

 

 
Spijkers trekken 

 
Het plaatsen van de afsheidingspaaltjes 
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Op 25 februari werd  met enig weemoed 

het clubgebouw aan De Bruil gesloopt. Dit 

kan  gezien worden als het definitief eind 

van ons modelvliegveld De Bruil. De 

vlaggenmast en windzak werden 

uitgegraven evenals alle 

afscheidingspaaltjes. Een week later 

werd al het schroot in een container 

afgevoerd. 

 

Als ook de laatste tegel is afgevoerd 

naar de Achterbeetseweg is definitief 

gebeurt met 28 jaar modelvliegplezier 

aan De Bruilweg. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Met een daverende klap stortte ook de laatste wand naar beneden 
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Luchtvaart humor 

 

Vliegles. De instructeur wees de 

knap nerveuze leerling op de 

propeller en zei: ‘Dit is nou de airco 

van het vliegtuig!’  

De leerling dacht heel even dat de 

instructeur helemaal krankzinnig 

was geworden en vroeg in al z’n 

onschuld: ‘Airco? Hoe moet ik dat 

zien?’ waarop de instructeur zei: 

‘Moet je eens opletten hoe warm je 

’t krijgt als-ie uitvalt…’  
 

De gezagvoerder van een lijn-

vliegtuig vroeg om toestemming om 

te stijgen van 25.000 voet naar 

31.000 voet, dus van flight level 

250 naar flight level 310.  

Dat ging ongeveer zo: 

 

United 402:  "United 402 

requesting climb to flight level 310" 

  

ATC:  "United 402 maintain flight 

level 250 for noise abatement  

(= i.v.m. geluidsoverlast)".  

 

United 402: "What do you mean 

maintain 250 'for noise abate-

ment'?".  

 

ATC: "If you climb and hit the 

traffic at 270, there will be a big 

noise".  

 

Open dag Koninklijke Luchtmacht 

De Open Dagen is een jaarlijks 

terugkerend evenement waarop 

bezoekers op een directe manier 

kunnen kennismaken met de men-

sen, het materieel en de activi-

teiten van de Koninklijke 

Luchtmacht.  De toegang is gratis.  

Jaarlijks bezoeken meer dan 

honderdduizenden mensen de Open 

Dagen. 

 

In 2006 worden de Open Dagen op 

16 en 17 juni op de vliegbasis  

Leeuwarden gehouden. 

 

Wat is een "Huckepack" ? 

 

Een Huckepack is een voorziening, die op een motorkist gemaakt kan worden om 

daarmee een zwever mee "op de rug" omhoog te brengen en dan op hoogte "af 

te werpen". 

De voorziening bestaat uit een soort juk dat met elastieken op "de rug" van de 

motorkist wordt bevestigd en daarop wordt dan weer de zwever bevestigd, ook 

met elastieken, maar deze elastieken kunnen op afstand via een servobediening 

aan de achterzijde worden ontkoppeld. 

 

Het handige van de hieronder beschreven Huckepack zit 'em in het simpele 

maar zeer doelmatige ontkoppelmechanisme via een hevel. 

 

         
 

De Huckepack bestaat in hoofdzaak uit een tweetal multiplexplankjes (6 mm 

dik), verbonden door 2 beukenhouten pennen van rond 8 mm. Door deze 

pennen wat laag te plaatsen (niet te laag i.v.m. de stevigheid) kunnen ook 

zwevers met een grotere rompbuik vervoerd worden. Om gewicht te sparen 

zijn in de multiplexplankjes uitsparingen gezaagd. 

 
De vleugels van de te vervoeren zwever moeten "iets" schuin naar beneden 

gericht staan ten opzichte van de motorkistvleugels, om te voorkomen dat er 

teveel lift ontstaat tijdens het vliegen van de combinatie. Houd voorlopig de 

voorzijde van de Huckepack zo'n 2% lager aan dan de achterzijde. Het is 

eventueel later altijd nog aan te passen. 

 

Te veel lift verlaagt de snelheid en kan leiden tot onverwacht 

overtrekgedrag. Het is trouwens altijd een goede zaak om niet te langzaam 

te willen vliegen. Houd altijd een redelijke snelheid aan. 

 

Bennie Geerts 
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Nieuws_uit_Kabul                                    
 

Vliegvrienden, 

Naar aanleiding van de vele vragen van de huidige 

veldreporter (Ruud) heb ik me eens even de tijd 

genomen om een stukje over Kabul te schrijven voor 

de nieuwsbrief                     . 

 

Zoals jullie weten ben ik op 29 november vorig jaar 

vertrokken naar Kabul te Afghanistan. Dit in het  

kader van een ISAF missie (International Stabilisation 

Assistance Force). Onze taak hier is het beveiligen 

van konvooien, VIP´s, Heli landingsites etc etc. door 

heel Afghanistan. We zijn dus niet gebonden aan de 

stad Kabul, maar zitten door een groot gedeelte van  

Afghanistan en moeten soms minimaal 15 a 25 uur 

rijden om met een konvooi op locatie te komen.  

Uitdagend werk dat wel.  

  

 
een woestijnlandschap van Afghanistan 

 

Helaas is de situatie vanaf Kabul tot de zuidelijke 

grens niet echt optimaal. We hebben hier toch nog 

redelijk veel last van aanslagen en beschietingen.  

De taliban en de HIG zijn weer enorm actief. 

En dat bijna elke dag.  Gelukkig zijn er onder de 

Nederlanders, behalve één man in het noorden, geen 

slachtoffers gevallen en laten we hopen dat dat ook 

niet gaat gebeuren. 

 

Wij hebben ook vaak ritjes naar, wat wij KAIA  

noemen, (Kabul International Airport) dus daar zien 

wij genoeg van de vliegerij, en hebben wij ook de kans 

om zonder problemen eens de F16´s / C130´s etc. van 

binnen en buiten te bekijken. 
 

  

 
Bert in de cockpit van een F16 

Verder kan ik jullie vermelden dat Afghanistan een zeer kaal 

woestijn landschap 

  

 
 

heeft en je eigenlijk haast geen groen ziet. Niet echt een 

vakantieland dus. Qua infrastructuur heeft dit land nog heel 

veel op te bouwen. Het is hier wat dat betreft echt een 

grote chaos. Maar ondanks de bende  

hier is de moeite die ISAF in dit land steekt wel te zien. Het 

gaat allemaal zeer traag maar wel de goede kant op. Echter 

zal dit nog wel  

een project worden van nog minimaal 10 jaar om hier alles 

weer een  

beetje op zij pootjes te krijgen. Maar daarvoor zijn wij hier. 

Tot slot rest mij nog jullie veel vliegplezier te wensen op het 

nieuwe veld (dat  

denk ik nu inmiddels wel in gebruik is genomen) en ik zal jullie 

weer komen opvrolijken met mijn aanwezigheid halverwege 

april van dit jaar. 

 

Mvg Wmr Lubbers B CDT Force Protection Team 

Afghanistan. 
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De Lipo accu 

De LiPo (Lithium Ion Polymeer ) 
accu's zijn op zichzelf minder 

gevaarlijk dan NiCd's of lood-zuur 

accu's. Het is wel nodig ze op de 

juiste manier te behandelen, maar 

dat geldt voor elke accu. 

De afzonderlijke cellen overlijden 

direct als hun spanning onder de 

2,5V wordt getrokken. Zo'n cel 

zwelt op en wordt gevaarlijk als hij 

daarna laadstroom krijgt. De 

chemisch vergelijkbare accu's voor 

laptops en mobieltjes hebben 

daarom ingebouwde elektronica, die 

in zo'n geval het contact met de 

aansluitingen van de accu definitief 

verbreekt. Bovendien levert een 

LiPo zijn volle vermogen tot hij 

bijna leeg is; als je merkt dat hij 

leegraakt, is het al bijna te laat. 

Een alarm is daarom een heel goed 

idee en uitvoerbaar, want de 

werkspanning per cel is drie keer zo 

hoog als we van nicad en NiMH 

gewend zijn. Een LiPo van twee 

cellen is ongeveer gelijk aan zeven 

stuks NiMH. 

Zet het alarm (Liposaver) niet te 

laag, liefst wat hoger dan 3V per 

cel. Want een LiPo gaat veel langer 

mee als de volledige capaciteit 

*niet* wordt benut. Je maakt dan 

veel meer vluchten. Al zijn ze per 

stuk iets korter, de totale vliegtijd 

neemt toe. 

Het gebruik: 
 

· Gebruik een regelaar die geschikt is voor LiPo's: deze voorkomt dat de cellen 

te diep   ontladen. Vergeet ook niet om de regelaar in te stellen voor LiPo! 

· Na een tiental vluchten is het aan te raden elke cel van een accu apart op te 

laden. Deze   werkwijze balanceert de cellen op 4,20 Volt. Sommige accu's 

zijn reeds voorzien van een   stekkertje voor elke cel om het balanceren te 

vergemakkelijken. 

· Uiteraard: let op de maximum ontlaadstroom. Raadpleeg de gegevens van de 

fabrikant. 

· Het bij de hand houden van een brandblusser (voor het geval dat...) brengt 

niet veel op omdat   een LiPo in zeer korte tijd uitbrandt. Je zou niet de kans 

hebben om ze te blussen. 

We zijn het er allemaal wel over eens dat we met het gebruik van de lipo accu 

stukken voorzichtiger moeten zijn dan wat we met de nicd's of nimh's deden. 

Waar velen bij de nicd's en nimh's de cellen gelijk aan de snellader hingen en 

met volle bak begonnen te laden, of ze met ongecontroleerde hoge amperages 

gingen ontladen, moeten we ons met de lipo's dus echt aan de spelregeltjes 

van de fabrikanten houden.  

Zodoende zijn er dus speciale laders nodig, en mag je ze niet sneller laden dan 

1C. Ook het ontladen is aan vrij strikte grenzen gebonden.  

 

 

Balancer 

Balancers zorgen ervoor dat vanaf het aansluiten tot het einde van het 

laadproces de cellen blijft opmeten en eerst zorgt dat de cellen gelijk 

zijn (tot op 0,01 volt)en dan pas de cellen gaat laden. mocht er een 

mindere cel tussen zitten dan wordt ervoor gezorgd dat deze 

gedurende het gehele laadproces steeds op het zelfde niveau gebracht 

worden als de andere cellen. Hierdoor zijn de cellen samen vol en 

tijdens het ontladen blijven ze dan ok op een vergelijkbaar niveau 

waardoor ze bij de afslag van de regelaar nog steeds op een gelijk 

niveau zullen zijn. Verder hebben dit soort balancers nog enkele 

mogelijkheden extra om ons te waarschuwen voor ernstige 

ongeregeldheden tijdens het laden. 

 

Ronald Over 
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Alvast een blik in de digitale keuken van de webmaster.  
 

Tijdens de lange winteravonden heeft Kor, onze webmaster, niet stil gezeten. Nee, hij was druk aan het bouwen, 

zowel aan zijn Skymaster, aan zijn zwembad in de tuin en ook nog aan een nieuwe MTA website. 

Kor heeft de website nu eindelijk klaar en staat te popelen om hem on-line te zetten. Maar we zullen moeten 

wachten tot de feestelijke opening van ons nieuw veld waarna ook de site voor het eerst wordt tentoongesteld.  

 

 

 
 


