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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
 
Het jaar 2006 is inmiddels alweer bijna 
voorbij, en het is uiteindelijk een 
geweldig jaar geworden voor de MTA. 
Alle zorgen die we in het jaar 2005 
hadden, zijn omgezet in een prachtig 
nieuw vliegveld inclusief een heel mooi 
clubgebouw. 
Dat dit er niet voor niets gekomen is 
weten we allemaal, maar toch wil ik 
namens het huidige bestuur nog eens 
onze dank uitspreken aan het oude 
bestuur voor hun inzet en de ontelbare 
ritjes naar het gemeentehuis. 
Het nieuwe bestuur is vol frisse moed 
verder gegaan waar het oude gestopt is, 
en is begonnen om met de hulp van de 
leden de puntjes op de i te zetten. 
 

 
 
Van het huidige bestuur is helaas 
Tsjasse niet meer aanwezig, daar hij 
mede eigenaar is geworden van Café 
Lunchroom 'De Heksenketel' in 
Sellingen en vanzelfsprekend willen we 
hem bedanken voor alle moeite en hem 
heel veel succes wensen met deze 
nieuwe uitdaging! Dit wil overigens wel 
zeggen dat er tijdens de volgende 
ledenvergadering een nieuw bestuurslid 
gekozen zal moeten worden. Wie voelt 
zich aangesproken? 
 
Wat positief was in het afgelopen jaar 
waren de vele nieuwe leden die we 
mochten verwelkomen. In totaal zijn er 
sinds de opening van het nieuwe veld  
20 nieuwe leden bijgekomen en de veel 
leden hebben ook reeds hun vliegbrevet 
gehaald, gefeliciteerd hiermee!! 
 

 
 
Voor 2007 zijn er, buiten het reguliere 
onderhoud, nog enige kleinere 
werkzaamheden te doen, maar 
hoofdzakelijk kunnen we nu onze tijd 
besteden aan het vliegen zelf. 
Er is inmiddels een grote 
verscheidenheid aan toestellen op het 
veld, en niet alleen de vliegers zelf maar 
ook de vele bezoekers wisten dit het 
afgelopen jaar te waarderen. 
 
We hopen dan ook dat hierin het 
komend jaar geen verandering komt, en 
we willen als bestuur dan ook iedereen 
een goed, veilig en crashvrij 2007 
toewensen! 
 
Gert Germs 

    

 
 
 
 

Agenda 2007 
• 14 januari koale Jatt’n vliegen 
• 9 februari 20.00 uur 

jaarvergadering in Restaurant 
Horecacentrum De Palm in 
Ter Apelkanaal 

          
 

 
Deco Home Van der Kaap wenst u 

prettige feestdagen en een goed 2007 

toe! 

 

De nieuwe nieuwsbrief 
 
Na een tijdje van 
afwezigheid maakt de 
nieuwsbrief een doorstart. 
We mogen dan ook vol trots 
meedelen dat het gelukt is 
de eerste nieuwsbrief te 
maken.  Graag willen we wat 
horen van onze lezers. Wat 
vinden jullie van de 
nieuwsbrief?  
Ook willen we Bert en Ruud 
graag bedanken voor het 
verzorgen van de nieuwsbrief 
de afgelopen 3 jaar.  
 
We wensen alle lezers fijne 
feestdagen en een gelukkig 2007 
toe! 
 
Groetjes van de nieuwe redactie, 
Gert Jan Geerts en Sonja Mekers
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Nieuwe vliegtuigen 
 
In deze rubriek vind je de 
nieuwe ingeschreven 
vliegtuigen van de afgelopen 
maanden. Wil jij je vliegtuig 
ook inschrijven stuur dan een 
mailtje naar Roelof Drenth ( 

r.drenth@mta-terapel.nl) of 
spreek hem aan op het veld. 
 
28-09-06; TA- 390 Telemaster 
, H. Op ’t Ende  
 
07-10-06; TA-391, Charter, J. 
Wesselink  
 
24-10-06; TA-392, Hutspot, 
J.B. Geerts 
 
10-11-06; TA-393, Calmato, 
Gebr. Mulder 
 
10-12-06; TA-394, HBGJ, 
G.J. Geerts 
 

 

 
 

 

LuchtvaarthumorLuchtvaarthumorLuchtvaarthumorLuchtvaarthumor    
 
Jantje en Piet gaan hun eerste 
raket lanceren.  
"En," vraagt een verslaggever, 
"waar gaat de reis naar toe?"  
"Nou", zegt Piet, "wij gaan naar 
de zon."  
"Naar de zon?" vraagt de 
reporter, "maar daar is het toch 
veel te heet. Bent u niet bang dat 
de raket zal smelten?"  
"Nee" zegt Jantje "wij zijn niet 
gek, hoor. We gaan natuurlijk 's 
nachts!"  
 

 
 

Nieuwe vliegers 

 

We willen alle leden die dit 
jaar hun brevet hebben 
gehaald feliciteren en we 
hopen dat ze nog veel 
vliegplezier mogen beleven 
op ons vliegveld! 
 
Patrick Dijck, Michel van 
der Vliet, Stefan Potze, Jos 
Scholtens, Dominic 
Goeree, Ricardo Mulder en 
Brandon Mulder 
 
Gefeliciteerd Allemaal! 
 

 

Luchtvaart weetjes 
 
LELYSTAD - De ANWB heeft 
een Bölkow Bo-105 
traumahelikopter gedoneerd 
aan Nationaal Luchtvaart-
Themapark Aviodrome in 
Lelystad. De knalgele 
helikopter, met registratie PH-
KHD, was één van de eerste 
traumaheli’s die in Nederland 
dienst deed. De Bo-105 is als 
traumaheli inmiddels 
vervangen door de Eurocopter 
EC-135. 
 

De PH-KHD is inmiddels 
voorzien van ondoorzichtige 
ramen en staat 
tentoongesteld in de 
expositiehal van de 
Aviodrome op vliegveld 
Lelystad.  

De instructeurbijeenkomst
  
Op 4 oktober werd er in ons 
clubhuis één van de drie 
Instructeurbijeenkomst gehouden. 
Andere bijeenkomsten werden 
gehouden in Rozenburg en 
Apeldoorn. 
Het is de bedoeling dat op deze 
bijeenkomsten ervaringen 
uitgewisseld worden tussen de 
instructeurs onderling en dat het 
afdelingsbestuur daar op inspeelt 
met het opzetten van een 
handreiking aan hun 
(toekomstige) instructeurs. 
 
De bijeenkomst was bedoeld voor 
instructeurs uit de gehele regio, 
maar de opkomst bestond slechts 
uit onze instructeurs van MTA.  
Onder leiding van de voorzitter 
commissie Instructie & 
Veiligheid, Wim Verwijmeren, 
werd voornamelijk gesproken 
over het lesschema of syllabus. 
Daarnaast werd stilgestaan bij wat 
wel of niet verzekerd is tijdens 
instructie. 
In onderstaande link kan je alles 
nalezen over instructie in de 
modelvliegwereld.  
  
 
http://www.modelvliegsport.nl/Inf
ormatiemap/bijlagen/bvm/BVMA
nnex2Instructie.pdf 
 

 

    
 

Wenst u een smakelijk 
2007! 
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Vergadering KNVVergadering KNVVergadering KNVVergadering KNVvvvvLLLL    
 
De penningmeester en secretaris, Roelof en Ruud,  zijn 28 oktober j.l. 
afgereisd naar Utrecht om in het Beatrixgebouw de Algemene 
Ledenvergadering van de KNVvL bij te wonen. 
Na een voorspoedige reis met de trein bleek dat we niet alleen waren. Naast 
MTA waren er nog  44 clubs en 6 individuele leden aanwezig. Samen werden 
er 1634 van de geregistreerde 3012 leden vertegenwoordigd. 
 
Door het hoofdbestuur werd de stand van zaken van het Toekomstplan en het 
Strategisch Marketing Plan toegelicht.  
Na een inleidende discussie over het clublidmaatschap en de daarbij 
behorende begroting voor 2007 werd het clublidmaatschap met 1335 
stemmen vóór, 292 stemmen tegen en 7 onthoudingen aanvaard. De 
begroting 2007 werd met algemene stemmen aanvaard. 
Op de website van de KNVvL kan je alles nog eens nalezen. 
http://www.modelvliegsport.nl 

 
            

                                                                
    

    
Nieuw contributiesysteemNieuw contributiesysteemNieuw contributiesysteemNieuw contributiesysteem    
    
Tijdens een ingelaste ledenvergadering van 18 november is besloten dat MTA 
meegaat met het nieuwe Clublidmaatschap van de KNVvL. 
Vanaf 1 januari 2007 wordt de contributie geïnd door de penningmeester van 
de club. Deze draagt de KNVvL deel af aan de KNVvL. 
Tevens zullen vanaf 2007 alle lidmaatschapskaarten zonder extra kosten 
worden voorzien van een sportlicentie. En voor alle duidelijkheid...er hoeft dus 
niet apart meer aan de KNVvL betaald te worden. 
 
 
Mede dankzij het toegenomen ledenaantal kan de MTA contributie voor 2007 
worden gehandhaafd op € 50. 
 
Voor de senior MTA ledensenior MTA ledensenior MTA ledensenior MTA leden betekent dit voor 2007: 
Contributie MTA     = € 50,00  
Contributie KNVvL = € 40,00    
Totaal                     = € 90,00  
 
 
Voor junior MTA ledenjunior MTA ledenjunior MTA ledenjunior MTA leden betekent dit voor 2007: 
Contributie MTA     = € 25,00 
Contributie KNVvL = € 15,00     
Totaal                     = € 40,00 
 
( Indien een club geen clublidmaatschap zou aangaan wordt de KNVvL 
contributie voor het aankomend jaar € 80,00 voor seniorleden en € 26,00 voor 
juniorleden ) 
 

 
 
 
 

Foto van de maandFoto van de maandFoto van de maandFoto van de maand    
 

 
 
Dit is de Big-lift van Gert-jan Geerts. 
Deze Big-lift is uitgerust met een 15 cc 
motor en met rolroeren . De bouwwijze 
is erg licht, zo zijn de o,a de vleugel 
ribben gemaakt van piepschuim. Sonja 
de vriendin van Gert-jan heeft hem 
geschilderd in de kleuren van de toer 
van “mooi wark”  waar ze alle beide 
een Ven van zijn. 
Al met al….  Een zeer bijzondere Big-
lift. 
(bron: www.mta-terapel.nl )  
 

 

             
 

 

Werk dagenWerk dagenWerk dagenWerk dagen    
 
De laatste werkdagen van dit jaar zijn 
geweest op  2 en 9 december 
 
Er is weer veel gebeurt op de werk 
dagen. Er zijn hekken om het veld 
geplaatst, zodat er een geen 
vliegtuigen tussen de toeschouwers 
kunnen komen als het eens mis gaat .  
 

Alle vrijwilligers heel erg BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT     
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Ski’s bouwen  
 
De winter komt er weer aan. Heb je er al eens aan gedacht om 
ski’s voor je vliegtuig te maken? 
Bij deze de uitleg om ski’s voor je charter  te maken. De maten 
kun je aanpassen op het soort vliegtuig en spanwijdte. 
 

    
 
Wat heb je nodig? 

• Triplex 1 mm dik 
• Triplex 8 of 9 mm dik 
• Koper busje, inwendig 4 mm Ø te koop bij Gamma 
• Houtlijm watervast 
• Blanke lak 
• 4 x schroef oogjes 
• Staalkabel (versnellings of gaskabel) 
• 2 x veer 

 
 

 
 
Veel succes bij het maken van je ski’s. vragen kun je mailen 
naar bennie.geerts@wanadoo.nl  
 
Bennie Geerts. 
 
 
 
 

 
Over de jongste vlieger.. 
 
Michel van der Vliet zijn eerste 
proeflesvlucht met Henk Germs, 
was hem zo goed bevallen dat hij 
niet kon wachten om met lessen 
te beginnen! 

 
Hij had van al zijn 
verjaardagscenten een trainer 
gekocht van Henk.  Zijn ouders 
hebben hem gelijk maar lid 
gemaakt, want er was geen 
ontkomen meer aan. Hij is al 
vanaf zijn vijfde gek van 
vliegtuigen en nu had hij de kans. 
Hij was één en al oor tijdens zijn 
eerste vlucht en hij had thuis veel 
te vertellen. 
Na 6 lessen van drie vluchten per 
avond was het dan zover, hij 
mocht brevet vliegen samen met  
Dominique. Om de beurt een 
vlucht, elk drie vluchten. 

 
Onverstoorbaar stond hij met zijn 
zender op de stip, Henk Germs 
vertelde tegen de jury wat er ging 
gebeuren. Michel liet het 
vliegtuigje de verplichte figuren 
maken en de jury be-oordeelde 
de figuren. Beide jongens deden 
het bijzonder goed en ze zijn 
beiden geslaagd, ze hadden het 
toestel goed onder controle. Nu 
moeten ze oefenen om echt te 
leren vliegen. 
  
Jongens veel vliegplezier en 
gefeliciteerd met jullie brevet 
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Thuis bij: 
Dit is het vervolg op nummer 
37 van de nieuwsbrief. We 
zijn maandag avond 18 
december bij Jan en Ronald 
Over langs gegaan. 
Hoe staat het met de Christen 
Eagle 2 ? We zijn nu een  jaar 
verder en erg benieuwd naar 
het vliegtuig. 
 
De romp is al afgewerkt met 
nylon en spanlak, en geverfd 
in de originele kleuren van de 
echte Christen Eagle 2. De 
striping is er met de hand op 
geschilderd   

 
 
Jan heeft alle onderdelen zijn 
zelf gemaakt, hij heeft alleen 
een tekening en daar vanuit is 
hij aan het bouwen gegaan. 
De cockpit heeft hij 
kantelbaar gemaakt. Dit heeft 
hij gedaan met een uit 
schuivend schanier, zodat de 
cockpit langs de romp draait. 
De vleugels zijn hout bouw 
klaar, daar gaat hij nog mee 
verder. De vleugels worden 
ook bespanen met nylon, 
spanlak en geverfd. 

.

 
 
technisch gegevens  
Spanwijdte 1.68 meter  
Lengte 1.48 meter 
Motor 50 cc 4t 
 

 
 
 
Heli Vliegen 
Ik ben 2 maand geleden 
begonnen met heli vliegen. In 
het begin sprong de heli alle 
kanten op, maar na een paar 
keer oefenen, ging het al een 
stuk beter. Hij blijft nu vrij 
goed op zijn plaats hangen, 
maar hij gaat nog wel een 
beetje heen en weer door de 
wind. Ik blijf oefenen totdat 
hij helemaal stil blijft hangen. 
Als ik dat goed kan, begin ik 
met een stukje voor mij langs 
te vliegen, alleen zal dat nog 
wel even duren. 
 

 
 

 
De T-REX 450 SE is een 
kleine helikopter met een 
rotor diameter van ± 70 cm, 
hij is gemaakt om er 3d mee 
te vliegen. Het frame is 
gemaakt van carbon en de 
rotor kop is van aluminium. 
De heli weegt ± 680 gram. Er 
zit een lipo accu in van 11.1 
volt en 2150 mAh. Dat is 
genoeg om ± 25 minuten te 
hoveren en ± 10 minuten 3d 
te vliegen. 
 
Het trainingskruis 
Het trainingskruis is bedoeld 
om de klappen mee op te 
vangen van de harde 
landingen, die je in het begin 
wel eens maakt. Maar het 
zorgt er ook voor, dat de 
rotorbladen niet in de grond 
komen, als je de helikopter 
niet helemaal recht neerzet. 
Ook wordt de heli door het 
trainingskruis stabieler in de 
lucht. 
 
Ronald Over 
 
 

 
 
 
Dankwoord 
 
We willen graag alle mensen 
die ons hebben geholpen bij 
het maken van onze eerste 
nieuwsbrief bedanken! Heeft 
u nog tips, op of 
aanmerkingen, laat het ons 
weten. Ook ingezonden 
stukjes zijn van harte 
welkom! 
 
Groetjes de Redactie 


