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Van de voorzitter
Modelvlieg vrienden,
We zijn intussen reeds 2 maand
onderweg in het nieuwe jaar, en de
jaarvergadering ligt alweer achter
ons. Helaas kon ik zelf niet
aanwezig zijn vanwege mijn werk,
maar de vergadering is er gelukkig
net zo goed om verlopen. Henk
Dijk, onze nieuwe aanwinst in het
bestuur heten we natuurlijk van
harte welkom!
Ondanks dat we eigenlijk nog
steeds in de wintertijd zitten komt
de laatste tijd steeds vaker het
voorjaarsgevoel weer naar boven.
De dagen worden ook al wat langer
en dus kunnen we over niet al te
lange tijd ook s`avonds weer aan
het vliegen. Het veld ligt er nog
steeds erg mooi bij, en gezien het
gestaag groeiende aantal leden, zijn
er meer mensen die er zo over
denken. Het ziet er helemaal naar
uit dat het een geweldig jaar gaat
worden voor onze club, gezien de
vele enthousiaste leden en de grote
diversiteit van toestellen bij ons op
het veld.
Dus veeg het stof maar alvast van je
toestel, laad je accu`s, en neem
alvast even een snuifje nitro want
we gaan ervoor dit jaar!
Hou de website van de club goed in
de gaten, want de gepensioneerde
garde van de club gaat ook
doordeweeks gewoon door, en er is
bijna wekelijks wel wat nieuws te
vertellen.
Ik hoop jullie binnenkort allemaal
weer te zien aan de
achterbeetsteweg!
Generatorpech…
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In de vroege ochtend van 4 januari
stond Bennie weer te sleutelen aan
de diesel in de generatorbunker.
Twee dagen eerder probeerde
Martin de diesel te starten en
hoorde daarbij een heel vreemd
geluid. Het bleek dat de nijlock
koppeling (je weet wel) het
begeven had.

Dankzij Bennie, Henk en Remery
Aandrijftechniek kunnen wij weer
warm zitten, genietend van een
dampende bak koffie!

Bennie Geerts en Henk Germs
gingen onmiddellijk aan de slag om
het probleem te verhelpen.
Nadat de generator van de motor
was ontkoppeld bleek dat de
koppeling geheel versleten was en
met veel ruimte om de motor as
draaide.

Bij het wegbrengen van de maaier
mocht Bert ook nog de
hogedrukspuit van onze huurbaas
gebruiken zodat de maaier weer
schoon op stal staat.

Samen zijn ze naar Emmen gereden
waar Bennie een geschikt bedrijf
wist. Het was Remery
Aandrijftechniek in de Marco
Polostraat 16 in Emmen. Gelukkig
hadden ze alle onderdelen die ze
nodig hadden op voorraad. Zelfs
kregen ze nog 40 % korting
waardoor de schade enorm mee
viel!
Bennie wist nog te melden dat ze
daar ook kleine lagertjes hebben
voor modelbouwmotoren.

Grasmaaien op 4 januari
Tegelijkertijd heeft Bert de
grasmaaier opgehaald en alle
smeerpunten van een klodder vet
voorzien.
An-passant werd ook het veld nog
even gemaaid. (jawel het is mid
winter).
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Koale jatt’n vliegen
Het koale jatt’n vliegen was dit jaar
met echte koale jatt’n. Op 14
januari stond er een straffe koude
wind die zorgde voor “koale jatt’n”
. Ondanks de kou werd het koale
jatt’n vliegen dit jaar goed bezocht.
We hebben een kleine 50 bezoekers
gehad. het was druk in het clubhuis
waar de bezoekers zich te goed
deden aan de snert, roggebrood met
spek, koffie en ‘vliegtuig’
kniepertjes.
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--www.mta-terapel.nl-De website van de MTA wordt de
laatste maanden druk gezocht, de
cijfers liegen er niet om..

Rond oud en nieuw
De laatste crash van 2006 is
gemaakt door Ronald Over. De
laatste vlucht van 2006 was van
Martin van der Kaap
De eerst vlucht in 2007 is gemaakt
door Gert-jan Geerts. Al om 9 uur
s’morgens was hij op het veld om
zijn extra de lucht in te sturen.

De piek in deze grafiek ligt op een
65 bezoekers per dag!

Gert-Jan op 1 januari met de Extra

En de eerste crash? Wij weten nog
van niets. Laten we hopen dat dit
jaar net zo crashvrij blijft als de
eerst maanden van het jaar.
Buiten was het koud en guur, maar
toch werd er door een aantal leden
nog een aantal rondjes gevlogen.
Deze stoere mannen hadden dan
ook niet voor niets ‘koale jatt’n’
zoals dat hoort met koale jatt’n
vliegen.

Raadsel
Hoe heet het nieuwe vliegtuig dat
Fokker ontwikkelde om in derde
wereldlanden op onverharde
landingsbanen te kunnen landen?
De Modder-Fokker

Martin van der Kaap met z’n Jodel

We kunnen stellen dat koale jatt’n
2007 een succes was. We willen
graag Roelof bedanken voor de
koffie, Tjasse (de heksenketel) voor
de snert, Gert-jan voor de
kniepertjes, de leden voor hun
komst en iedereen die we vergeten
zijn. BEDANKT!!!!!

Afscheidsvlucht
De piloot voert zijn afscheidsvlucht
uit.
“geachte passagiers, dit is mijn
laatste vlucht en ik wil u iets
speciaals aanbieden: wij zullen een
looping maken. Fasten your
seatbelts! Here we go!”
Het vliegtuig maakt een looping,
een sensationele belevenis voor de
vele passagiers. Als het toestel weer
normaal vliegt, steekt iemand zijn
hoofd buiten het toilet en roept:
Leuk, hoor!”
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Een nieuwe generator
In de generator bunker op het vliegveld staat de oude generator te puffen.
Als alle kachels aan zij en er ook nog koffie en thee wordt gezet, krijgt de
generator het wel erg zwaar. Het zou mooi zijn als we er een hulpje bij
krijgen, die bij kan springen als onze oude generator het zwaar heeft.
Bij Gerard Scholte stond nog een oude diesel motor, alleen zonder uitlaat,
zonder accu en zonder dynamo. Gerard stelde de Lister motor met
generator aan de club beschikbaar.

Ronald met z’n ProJeti reno racer

Naam: Ronald Over
Leeftijd: 18 jaar
Beroep: fijn mechanisch metaal bewerker
Hobby’s: modelvliegen
De generator in de bunker

Her vervoer naar het vliegveld.

Henk Dijcks, Bennie Geerts en Henk Germs zijn direct begonnen met het
maken van een plan van aanpak. In de werkplaats van Gerard werd de
Lister met een stoomcleaner schoongemaakt, werd er een uitlaat gemaakt
die de uitlaatgassen direct naar buiten kan leiden en werd de dynamo erop
gezet die de startmotor van stroom moet voorzien. En nadat de generator
goed was ontvet en opgeschuurd werd hij in de originele Lister kleuren
geschilderd.
Op 31 januari werd de generator overgebracht naar het vliegveld.

De Extra van Ronald, zijn pronkstuk.

Tomaat Vliegen
Donderdag 17 mei is het weer zo ver, Hemelvaart. Met Hemelvaart wordt
er het traditioneel tomaat vliegen georganiseerd. Maar wat houd het tomaat
vliegen eigenlijk in?
Bij tomaat vliegen wordt er een plastic bekerhouder aan de bovenkant van
je vliegtuig bevestigd. In die bekerhouder komt een tomaat te liggen.
Ergens op het vliegveld ligt een wit doek. Bij tomaat vliegen vlieg je 1
ronde. In de ronde moet je ervoor zorgen dat je de tomaat zo dicht mogelijk
bij het witte doek in de buurt krijgt. Dit doe je door bijvoorbeeld een duik
te maken met je vliegtuig of door een rol te maken. Je krijgt bij het
tomaatvliegen twee pogingen. Wie na de pogingen het minst aantal meters
heeft (dus waar de tomaat het dichtst bij het doek ligt) wint.
Ruud Manning is de winnaar van vorig jaar. We roepen hierbij alle
(nieuwe) leden op om hem van de troon te stoten!!
Veel succes!

Lid sinds: 5 april 2001
Vliegt al: 2 ½ jaar
Favoriet model: ProJeti
Eigen pronkstuk: Extra
Bouwdag/avond: woensdagavond
Wanneer ben je op het veld te vinden?
Op zaterdag en zondag en op dinsdagavond

Ronald met z’n extra
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De Jaarvergadering
De jaarvergadering 2007 van 9 februari in Restaurant De Palm werd
druk bezocht. Met de 30 aanwezigen was het zaaltje eigenlijk te klein.
De volgende vergadering zal dan ook in een grotere zaal plaats vinden.
Omdat de voorzitter wegens werkzaamheden was verhinderd nam de
secretaris zijn taak over. Er werd gemeld dat het de goede kant op ging
met de vliegclub. Waren we een jaar gelden nog met 32 personen,
inclusief de donateurs, op het moment van de vergadering waren we
met 61 leden en donateurs.
Ook het financieel jaarverslag was positief gestemd. Vooral de
inkomsten van “de koffie pul” viel daarbij op en is zeer hoopgevend
voor aankomend jaar. Tevens werd er aan de club 400 liter brandstof
ten behoeve van de dieselgenerator gedoneerd, wat natuurlijk ook een
positieve weerslag op de financiën geeft.
De penningmeester Roelof Drenth en Lid van bestuur Jan Over zijn
herverkozen voor nog een termijn van twee jaren. Tjasse Kruize is
inmiddels eigenaar geworden van Restaurant “De Heksenketel” in
Sellingen. Hij is daarom vroegtijdig afgetreden als bestuurslid.
Henk Dijck is bereid gevonden om de functie van Tjasse over te
nemen.
Verder is besloten om de uitgestelde festiviteiten ter ere van het 25
jarig bestaan van de club definitief uit te stellen tot het 30 jarig bestaan.
De werkdag is vastgesteld op zaterdag 14 april met als uitwijkdatum 21
april. Terreincommissaris Bert Lubbers gaf een opsomming van de
werkzaamheden die moeten gebeuren. Hierbij een oproep; Komt allen
naar de werkdag want vele handen maakt licht werk.
Het modelvliegveld in Stadskanaal krijgt binnenkort een grote
onderhoudsbeurt. Er is een verzoek binnengekomen of de leden van
Stadskanaal zo lang op de Achterbeetseweg welkom waren. Daar is
positief op beslist mits het bestuur van Stadskanaal schriftelijk
bevestigd dat al hun leden verzekerd zijn via de clubverzekering van
Modelvliegclub Stadskanaal.
Nadat er geen vragen meer waren werd de vergadering gesloten en
werd nog enige tijd informeel nagepraat.

Westerkamp 33, 0599-322509 Sellingen

We wensen alle deelnemers aan de busreis
veel plezier in Soesterberg!
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De Big lift van Henk Dijck
Hallo ik ben Henk Dijck, sinds
vorig jaar ben ik na een paar jaar
niet te hebben gevlogen weer lid
van de MTA Ter Apel. Mijn Big
Lift is 30 jaar oud het is dus
hoognodig tijd voor een
opknapbeurt. Ik ben bezig met het
maken van twee nieuwe vleugels
met rolroeren. Dit omdat dat
makkelijker vliegt. Mijn Big Lift is
nu nog rood met zwart. Ik ben
begonnen met het schoonmaken
van de romp. Daarna ga ik hem
schuren en wordt de romp weer
opnieuw geverfd. De nieuwe kleur
wordt geel. Ik ga de vleugels
bespannen met oracover.

E-mail nieuwsbrief: nieuwsbrief@mta-terapel.nl

ATTENTIE ATTENTIE!!!!!!
Van 28 op 29 maart is het weer zo
ver! Het wordt weer Zomertijd!!
Dit betekend dat we op dinsdag
avond weer kunnen vliegen!!
Nieuwe leden
Sinds 1 januari zijn er weer nieuwe
leden bij gekomen. Hier een lijstje
van alle nieuwe leden:
J.G Scholte uit Georgsdorf Dld.
K Maat uit Emmer-compascuum
C Steilberg uit Walchum
M Scholtens uit Valtermond
H de Jonge uit Oostwold (Old)

De spanwijdte van dit vliegtuig is
1,60 m. Leuk om te vermelden is
dat dit vliegtuig z´n eerste vlucht
heeft gemaakt op 16 februari. We
wensen Arnold veel succes met het
vliegen!
De redactie

We wensen de nieuwe leden veel
vliegplezier bij onze club!
Leren vliegen
16 februari 2007, een mooie
zonnige dag. Een mooie dag om
nog even te gaan vliegen. We
waren niet de enige met dat idee.
Op het veld was Henk Germs bezig
met zijn leerling Arnold Bisschop.

Nieuwe TA nummers
395 Reno Racer van R Over
396 Calmato van A Bisschop
397 Calmato van J Scholtens
398 Charter van M Scholtens
399 Charter van GJ Geerts
400 EM zwever van B Geerts

De Big Lift van Henk Dijck

Het aanbrengen van stickers

Vroeger vloog ik met een 10cc
motor, deze kon het doen, maar het
had niet veel vermogen over. Nu
komt er een 15 cc motor op.
Henk maakt het vliegtuig aan de praat

Henk Dijck

Ze vliegen met een Calmato met
een 7,5 cc motor.

Hij vliegt!

Je wilt je vliegtuig beplakken, maar
vind het lastig om de sticker recht
te krijgen? Hier een tip.
Kijk eerst waar je de sticker wilt
hebben. Maak die plaats nat met
zeepwater. Plak daarna de sticker
op het zeepwater. Kijk of de sticker
er recht op zit, mocht dit niet zo
zijn, dan kun je hem, door het
zeepwater nog verschuiven. Ben je
tevreden met het resultaat? Dep dan
de sticker droog met een droge
doek. Geen punt, dat stickers
plakken.

41e editie maart 2007

MTA site: www.mta-terapel.nl

Hoog bezoek
Bij het bestuur van MTA kwam op
23 februari een verzoek binnen van
het Hoofd Luchtmacht
voorlichting, Luitenant-kolonel Jos
van der Leij, of de Koninklijke
Luchtmacht op de eerste zondag
van april, gedurende twee uurtjes,
gebruik kan maken van het
vliegveld aan de Achterbeetseweg.
De bedoeling is dat rond 09.45 uur
een Alouette III een landing komt
maken en gedurende twee uren
blijft staan.
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De aanpak van het veld
Ergernis, na elke regenbui was het
weer mis. De parkeerplaats
veranderde dan in een grote
modderpoel. Het parkeren van de
auto werd voor sommige leden
gewoon onmogelijk. Een grondige
aanpak voor de parkeerplaats is dus
wel terecht.
Henk Dijck is eerst eens begonnen
met het afschuiven van de laag
zwarte grond, die richting de sloot
lag. Nu was het kom effect van de
parkeer- plaats weg en zou er niet
zoveel water blijven liggen. Dit
alleen bleek niet voldoende.

Het zwarte zand wordt over het
land van onze verhuurder Dhr de
Roo verspreid. Na het afgraven,
wordt er geel zand gestort en
verspreid over de parkeerplaats.
Tegelijkertijd heeft Johan
Wesselink gezorgd voor afvoer
materiaal. Dit gaat er voor zorgen
dat het water van het clubgebouw
direct naar de sloot wordt geleid.

Het afvoer materiaal

Een Allouette III

Henk Dijck met z’n shovel

De Alouette III wordt ingezet als
VIP vervoer. Over de VIP wil de
lnt-kol Van Der Leij geen verdere
mededeling doen, alleen dat de VIP
een bezoek zal brengen aan het
AVEBE concern.
Voor ons leden betekent dit dat
na 09.45 uur geen gebruik
gemaakt kan worden van ons
veld. Mochten op dit vroege uur
al modellen op het veld staan, dan
dienen deze i.v.m. de
downwash vóór 09.30 uur
opgeruimd zijn.

De parkeerplaats moet echt grondig
aangepakt worden. Het is de
bedoeling dat de parkeerplaats
verhard wordt. Er komen klinkers
te liggen. De voorbereidingen voor
de nieuwe verharde parkeerplaats,
zijn reeds begonnen.
Henk Dijck en Gerard Scholte zijn
begonnen met het afgraven van de
parkeerplaats.

De kraan van Gerard Scholte

Fijn voorjaar!

De Parkeerplaats ligt er weer mooi
bij. Hij is klaar om straks met
klinkers gelegd te worden. Alle
mensen die mee hebben gewerkt
aan de realisering van onze nieuwe
parkeerplaats willen wij bedanken.
Foto van de maand
14 januari 2007 "koale jatt'n
Dit is de Curtiss P-40 kitty-Hawk.
Het hoeft niet altijd groot te zijn om
mooi te wezen. Dit schitterend
toestel is dan ook met recht "foto
van de maand"

