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Geachte leden,
De zomer is teneinde en de wintermaanden staan voor de deur. Tijd
zullen we maar zeggen om de vliegtuigen na te kijken of misschien
zelfs een nieuwe te bouwen.
We hebben bij de MTA een druk seizoen achter de rug en dan denk ik
terug aan de F3AX-wedstrijden/ clubdag met tomaatvliegen én de
goed verzorgde barbecues. Ook hebben we dit jaar voor het eerst de
kofferbakverkoop-dag gehouden en ondanks de magere opkomst
willen we dit evenement volgend jaar in het voorjaar opnieuw gaan
organiseren.
Als nieuw bestuur zijnde hebben we dit seizoen ook best veel met
elkaar om de tafel gezeten om te kijken hoe we bepaalde dingen
moeten én willen aanpakken. Eén van de dingen waar we op dit
moment mee bezig zijn is de aanleg van stroom en water. We hebben
hiervoor het één en ander aangevraagd om zo inzicht te krijgen wat
dit financieel gaat betekenen. Als we alles binnen hebben zullen we
dit in een algemeen ledenvergadering voorleggen en bespreken. Want
als dit realiseerbaar blijkt te zijn moeten we wel de zekerheid hebben
dat we over 5 jaar ook nog aan de Achterbeetseweg mogen blijven
vliegen.
Ook zullen we tijdens de algemene ledenvergadering bespreken wat
we met de vloer in het clubhuis moeten doen. Eerst gaan we ons
bezig houden met het vliegen van de Zeppelin in Martiniplaza te
Groningen. Dankzij de inzet en goede onderhandelingen van Kor
Mooibroek verdienen we hieraan een leuk zakcentje aan voor de
clubkas.
Ik hoop dat ik iedereen middels dit stukje een beetje op de hoogte heb
kunnen brengen van wat er zoal speelt binnen de MTA en als er
vragen zijn, stel ze gerust, want er loopt altijd wel iemand van het
bestuur rond op het vliegveld.

Editie 53
In deze editie van de
nieuwsbrief vinden we o.a. een
verhaal van Ruud over de
Avro Lancaster MK3
bommenwerper die in
oorlogstijd boven Ter Apel is
neergestort.
Ook komen we verslagen
tegen van de F3Ax
wedstrijden, de clubdag en de
kofferbak verkoop.
Het vliegen met de zeppelin
wordt natuurlijk niet vergeten
In lid nummer dit keer Stefan
Potze.
De Redactie
Een echt zomer plaatje

Martin van der Kaap.
Nieuwe Leden
We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom bij de club.
-P. Koning uit Emmer-Compascuum
-R. Schoonbeek uit Musselkanaal
-A. Hoogenboezem uit Nieuw- Weerdinge
-J. Fischer uit Emmer-Compascuum
Dit brengt het totaal aantal leden op 82

Gezellige drukte op het veld
tijdens de clubdag op 27 juni.
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Lid nummer: 135

F-16’s oefenen boven ons

Hallo ook mij is gevraagd om een stukje over mezelf te schrijven...

De luchtmacht oefent t/m 8
oktober boven noord
Nederland met F-16 jachtvliegtuigen. Ze vliegen
voornamelijk tussen 9 en 16.45
uur. De oefening strekt zich uit

Stefan lid nummer 135 volgens mij.. al lid vanaf 2005..
Een echte Mooi weer vlieger.. Het is me snel te koud of te veel wind..
Mijn vader en Henk Dijck vlogen al bij de club op de bruilweg toen..
en nu 20 jaar later ben ik ook besmet met het vlieg virus.
Ik ben een avond mee geweest met Patrick heb gevlogen met zijn
charter en ik was verkocht, en ook al vlieg ik niet veel, toch geniet ik
er met volle teugen van..
Bouwen dat doe ik niet daar hebben we onze hele goede buitenlandse
bouwer voor die dat met veel ,, Vergnugen Macht Fur Die Jungs ,,
Oftewel made in Germany..

van het waddengebied tot over
de grens van Drenthe en
Overijssel. In het oefengebied
vliegen de F16’s op 150 meter
hoogte, met uitzondering van
de natuurgebieden. Boven
militair oefenterrein kunnen ze
op 75 meter hoogte
overkomen.
Bron: DvhN

Ik ben een groot liefhebber van RC1 kisten van vroegere tijden, jaren
70.. ik heb hier al een aantal in collectie staan en die vliegen
geweldig, mooier als die arf dingen.. Ik ben nog steeds zoekende om
de collectie uit te breiden met deze schaarse toestellen..
Verder ben ik ook groot liefhebber van Wankelmotoren.. Bij de
meesten wel bekend, de rode baron met de wankel er op.. verder zoek
ik nog steeds wankelmotoren, het liefst die 2 schijfs 15 of 22 cc die
komt dan op een Giant Big stick zal dan in dezelfde kleur stelling
worden als de kleinere waar de 5 cc wankel op staat..
Dit waren de woorden wel over mij... Ik geef de pen door aan onze
fotogenieke Peter Scholte.. al zo veel op de foto en nu maar eens een
verhaal...
Nou MOi Hè...
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Ter Apel, november 1943
Op 23 november 1943 werd in de
omgeving van Ter Apel een Avro
Lancaster MK3 bommenwerper
neergeschoten en stortte neer achter
boerderij van F. Mulder aan de
Kloosterveenweg.

de

In 1942 nam het Britse kabinet het besluit om 'strategische bombardementen' op Duitsland uit te voeren.
Doel was de vernietiging van de huisvesting van de Duitse arbeiders, de Duitse industrie om deze voor de
oorlogsvoering uit te schakelen en het breken van het moreel van de Duitse bevolking.
Duitsland had voor 1942 al grote bombardementen uitgevoerd op Warschau, Rotterdam, Londen en
Coventry.
Vanaf november 1943 werden Berlijn en andere steden dag in dag uit gebombardeerd door geallieerde
vliegtuigen. De Britse luchtmaarschalk Arthur Travers Harris ('Bomber Harris') dacht zodoende de Duitse
weerstand te breken. "Het kost ons tussen de 400 en 500 vliegtuigen”, zei hij, "Het kost Duitsland de
oorlog."
Tijdens de eerste luchtaanval, in de nacht van 18 november op 19 november, werd Berlijn aangevallen door
440 Lancasters. De stad lag onder een dikke bewolking en de schade was niet erg groot. De tweede aanval
kwam in de nacht van 22 november op 23 november 1943.
De Lancaster MK III met serienummer JA939 van de 405 Pathfinder Squadron Royal Canadian Air Force
was om 17:12 uur opgestegen van haar thuisbasis Gransden Lodge, 18 km ten westen van Cambridge, voor
een nachtvlucht naar Berlijn.
De viermotorige Avro Lancaster zware bommenwerper werd door de beroemde vliegtuigontwerper Roy
Chadwick ontwikkeld uit de tweemotorige Avro Manchester, die geen succes was. In totaal werden er in
Engeland 3.429 Lancasters gebouwd bij de fabrieken van Avro (892), Armstrong
Withworth (911), Metrovic (941), Austin (150) en Vickers-Armstrong (535).

Behalve van afweergeschut kwam het gevaar ook van de Duitse nachtjagers.
In de buurt van Ter Apel werd het toestel aangevallen door oberleutnant HeinzWolfgang Schnaufer. Die opereerde onder meer vanaf vliegvelden in België en
Nederland. Heinz Wolfgang Schnaufer was in de periode 1942-1944 op de bases van
Sint-Truiden en Leeuwarden gestationeerd en was Duitslands meest succesvolle
piloot. Hij haalde in totaal 121 geallieerde vliegtuigen neer.
Van de zeven bemanningsleden van de Canadese Lancaster vonden er zes direct de dood.
De Engelsman Flight Lieutenant C.W. Cole overleefde de crash maar werd al snel gevangen genomen en
had de pijnlijke taak om de Duitse autoriteiten te vergezellen naar de restanten van het vliegtuig, waar hij de
zes Canadese collega’s moest identificeren.
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Raymond Gardiner
Joseph G. Stewart Kavanaugh
William John Lawrence
Henry Keith Lefroy
James Gilmour Odell
Peter John Macintyre Scott

Flight Lieutenant
Warrant Officer
Flying Officer
Flight Lieutenant (pilot)
Pilot Officer
Pilot Officer
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23 jaar
25 jaar
24 jaar
24 jaar
28 jaar
27 jaar

De lichamen van de Canadese
vliegtuigbemanning werden begraven op de
Algemene Begraafplaats aan de Kapelweg.
Flight Lieutenant C.W.Cole werd
krijgsgevangen gezet in Kamp L1 onder
nummer 1583. Na de oorlog keerde hij terug
naar Engeland waar hij onderscheiden werd
met het Distinguished Flying Cross.

Technische specificaties Lancaster
Bemanning
7 man: piloot, boordwerktuigkundige, navigator, bommen richter, radio operator, rugkoepelschutter en staart
schutters
Afmetingen
•Lengte: 69 voet, 6 inch (ruim 21 m.);
•Spanwijdte: 102 voet (ruim 31 m.)
•Hoogte: 20 voet, 6 inch (ruim 6 m.)

Gewicht
Ledig bijna 16.800 kg.
Vol beladen ca 29.500 kg

Motoren
•Vier stuks Rolls Royce Merlin, type 20, 22 of 24
Prestaties beladen
•Kruissnelheid:
- 273 km/u op 4.600 m.
257 km/u op 6.700 m.
- max. snelheid: 443 km/u op bijna 4.600 m.

Klimvermogen
ruim 76 m. per minuut

Max. diensthoogte
•19.000 voet (5.800 m.)

Actieradius beladen
4.100 km met 3.200 kg.
2.800 km met 5.500 kg.
1.850 km met 10.000 kg.

Bewapening
•maximale bommenlast: max. 10000 kg, normaal 6400
kg
•8×7,7 mm Browning machinegeweren in 3
gevechtskoepels
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Juryleden gezocht!!!

F3Ax wedstrijden 2010

In 2011 vinden de F3Ax
wedstrijden weer plaats bij ons
op het veld. Hiervoor worden
nog juryleden gezocht.

Op 15 en 16 mei werden er weer F3A-X wedstrijden gehouden op
ons modelvliegveld. Het hele voorjaar was het al slecht weer, dus ook
deze dagen was het erg koud en winderig.

Waarschijnlijk vinden de
wedstrijden plaats op 4 en 5
juni 2011. Dit is echter nog
niet definitief.
Vrijwilligers krijgen naast
eeuwige dank ook gratis
drinken op de dagen van de
wedstrijden.
Je kun je opgeven bij Sjaak
van der Vliet
Gelukkig lieten de wedstrijdvliegers zich niet door het koude weer
afschrikken, maar een beetje warmer weer was toch leuker geweest.
Aangezien dit alweer de 3e wedstrijd was die bij de MTA werden
gehouden konden de draaiboeken van voorgaande jaren tevoorschijn
worden gehaald. Alleen mochten de deelnemers dit jaar kamperen op
het parkeer terrein van de MTA.
Dit is voor de deelnemers natuurlijk heel erg mooi, veel oefenen...en
je hoeft 's morgens en 's avonds niet eerst naar het vliegveld te
rijden...mooie oplossing en gelukkig gaf de gemeente toestemming
voor dit weekend.
De wedstrijden verliepen ook dit jaar weer zeer voorspoedig en
gedisciplineerd.

Deco Home van der Kaap
Hoofdstraat 8, Ter Apel
www.decohomevanderkaap.nl

De eerste wedstrijddag werd afgesloten met een heerlijke barbeque
waar uiteraard niet deelnemende leden ook aan mee konden doen.
Uitslagen van F3Ax
1e in Klasse A werd: Gert Jacobs
1e in Klasse B werd: Andries den Otter
1e in Klasse C werd Jaap de Jager
Onze eigen Henri Speel werd 7e in Klasse C.
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Zeppelin vliegen voor Gasterra flames.
Zoals jullie allemaal weten zijn we als club
benaderd door gasterra flames om tijdens het
basketbal seizoen met de reclame zeppelin te
vliegen. Ze hadden daar 2 mensen voor, maar
door drukte konden het niet meer doen. We
hebben via email alle leden aangeschreven en
hebben info in het clubhuis neergelegd, want dit is
een klusje die je niet alleen of met 2 mensen kunt
doen…hier moeten we gezamenlijk even de
schouders onder steken. Bijna had ik opgezegd,
omdat ik geen mensen genoeg kon krijgen, maar
gelukkig hebben op het laatst zich toch nog 10
mensen zich bij me aangemeld…dat is mooi, want
dan kunnen we elkaar afwisselen en hoeven niet
steeds dezelfde mensen te vliegen. Ik heb een
mooie deal weten te maken zodat de club er ook
nog financieel wijzer van wordt.
Maandag 13 september zijn we met de hele groep
naar martiniplaza afgereisd om voor het eerst met
de zeppelin te vliegen, en dat viel niet mee…het
ding is 4 meter lang en reageert natuurlijk heel
anders dan een vleugel toestel…maar gelukkig
hadden we het allemaal vrij snel onder de knie.
We hebben een schema gemaakt zodat we
allemaal maar een paar keer hoeven te vliegen..en
het is echt heel leuk vliegen.

Dinsdag 21 september hadden we de vuurdoop.
Gasterra flames moest basketballen voor de
europa - cup tegen het Russische Unics Kazan.
Wij moeten vliegen voor de wedstrijd, in de
pauzes en na de wedstrijd…en dat boven heel veel
publiek.
Jos, Michel, en ikzelf zouden de eerste wedstrijd
vliegen. ‘s Middags belde Thomas dat hij ook
graag mee wilde…en dat kon…we hebben
afgesproken dat we maximaal met 4 man er naar
toe gaan. Voor het eerst zelf zeppie vullen met
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helium, en uitwegen totdat hij precies goed
zweeft…daarna afvullen met lucht zodat hij mooi
strak in zijn vel zit. Het lukte ons allemaal
perfect…en na de eerste vlucht kwam Miro (de
vorige vlieger) ook nog even kijken en heeft ons
nog even een paar goede tips gegeven. Het was
erg spannend…en hele hoop kabaal…2370
mensen die allemaal staan te juichen…heel veel
muziek uit de speakers…en natuurlijk
scheerleaders…geweldig wat een sfeer….en dan
te bedenken, dat wanneer er straks in de finale
gebasketbald wordt er bijna 4500 mensen
zitten…dat kan nog wat worden.

Een wedstrijd bestaat 4 delen van 10 minuten
echte speeltijd. Tussen elk kwart is er 2 minuten
pauze en een kwartier pauze in het midden. Steeds
in deze pauzes hebben we gevlogen…en dat is
best leuk…nog 2 minuten speeltijd…snel de
deuren open…zeppie van zijn extra gewichten
ontdoen en voorzichtig naar de zaal…zender en
ontvanger aan…en wachten tot de timer op 0
seconden staat…..dan snel zeppie de lucht in en
reclame maken met het ding…want daar gaat het
natuurlijk om. De avond is omgevlogen ☺…het
was voorbij voor we er erg in hadden…een hele
leuke avond…en we kunnen alle 4 niet wachten
tot we weer mogen ☺.
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En al met al vallen de tijden wel mee…we moeten
even om 6 uur aanwezig zijn om zeppie van het
plafond te halen….om half 7 beginnen we te
vliegen…de wedstrijd begint om half 8 en is om 9
uur alweer afgelopen…dan vliegen we nog
even…maar tegen half 10 zijn we wel klaar en
kunnen zeppie weer inpakken.
Het was een leuke avond…en de volgende dag
was het natuurlijk in de sportsectie van tv
noord….en aan het eind nog even een gesprek met
de coach…..en wat vliegt daar op de
achtergrond…….

We hebben een schema gemaakt wie wanneer
vliegt…dat hebben we steeds met 2 vliegers
gedaan, maar we kunnen er altijd 1 of 2 helpers bij
gebruiken…dus wil je ook een keer mee…kijk in
het clubhuis en meld je aan om een keer mee te
helpen.
Groetjes
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Naast de handel werd er ook gedacht aan de
inwendige mens. Gert-Jan stond buiten patat,
hamburgers en frikadellen te bakken, die
overigens gesponsord werden door de Jumbo
supermarkt. Jumbo bedankt hiervoor! En binnen
regelden Sjaak en Roelof de kantine.

Door het slechte weer was de opkomst niet zo
groot, maar de kofferbak verkoop was zeker een
succes, veel positieve geluiden. Daarom willen we
proberen de kofferbak verkoop als een jaarlijks
evenement weer terug te laten komen.

Kor
Kofferbakverkoop
Op zondag 19 september werd de eerste MTA
kofferbak verkoop gehouden. Leden konden met
al hun handelswaar op het veld terecht.
Om 9 uur waren de eerste leden al op het veld om
de party tenten op te zetten en hun handelswaar uit
te stallen. Vooral Henk en Gert Germs hadden
veel handel meegebracht. Een fors aantal
bouwdozen en toestellen.
Er werd veel gehandeld. Toestellen, bouwdozen
en motoren gingen voor hele mooie prijzen weg.

Jumbo Ter Apel, Nederveen Cappelstraat 41
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Clubdag MTA 2010
Op 27 juni vond de jaarlijkse clubdag plaats. Het was geweldig weer,
warm, met een klein beetje wind. Heerlijk vliegweer!
's Morgens om 10 uur waren de eersten al op het veld om hun rondjes
te vliegen. Omdat het weer zo goed was, was het ook niet nodig om
tenten voor de barbeque op te stellen, dus dat scheelde weer een hoop
werk.
Het was inmiddels al behoorlijk
druk geworden, dus om 2 uur in de
middag begonnen we met de
tomaatvlieg wedstrijd. Maar liefst
14 deelnemers hadden zich
aangemeld. Een record, want zoveel
deelnemers hebben we nog nooit
gehad!.
Gelukkig is alles goed verlopen en zijn er tijdens het tomaat gooien
geen toestellen verongelukt. Dit wil nog wel eens voorkomen
wanneer men de tomaat na kijkt en daarmee het eigen toestel vergeet.
Gelukkig waren de tomaatjes dit jaar zo klein (crisis) dat je ze niet
eens zag vallen, waardoor je ze ook niet na kon kijken.

Deltaweg 1, Farmsum
Tel: 0596-550550
Brevetvliegen
Op zaterdag 25 september
heeft Erwin Fischer zijn
veiligheidsbrevet A gehaald.
Erwin Gefeliciteerd!
Nieuwe TA- nummers
502. DO IT van G.J. Geerts
503. Hai 3 van J.B. Geerts
504. funcub van K. Mooibroek
Mopje..
Er zit in een vliegtuig een
priester, een prins, een moeder
met haar zoontje en een
president. Helaas zijn er maar
4 parachutes aanwezig in het
toestel.
Het vliegtuig gaat neerstorten
en de Prins zegt: 'Ik ben
belangrijk, dus ik mag een
parachute.' En hij springt naar
beneden.

Dit jaar was Peter Scholte de winnaar, die op een spectaculaire
manier zijn tomaat dropte. Peter gefeliciteerd!
Tegen 4 uur zijn de barbeque's aangestoken en werden de eerste
hamburgers bruin gebakken. Het smaakte allemaal weer heerlijk.
Alles was tot in de puntjes geregeld, jongens van de organisatie
bedankt!

Dan zegt de priester: 'Ik moet
voor mijn volk zorgen dus ik
mag een parachute.' En ook hij
springt naar beneden.
Dan zegt de president: 'Ik moet
nog dingen regelen dus ik mag
een parachute.'
Tot de moeders verbazing ziet
ze nog twee parachutes.
Dan ziet ze haar zoontje
huilen.'Wat is er schat?' vraagt
de moeder.
'Nou, de priester heeft mijn
rugzak meegenomen.'

