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Van de voorzitter

Agenda 2013

Terugkijkend op het jaar 2012 kunnen we wel zeggen dat het een
goed jaar was voor MTA.

Vrijdag 01 februari 20.00 uur
Jaar vergadering in De palm

De Fly-Inn was weer gezegend met prachtig weer en ook de vliegers
van het F3AX-gebeuren mochten denk ik niet klagen. Dieptepunt in
2012 was het overlijden van Johan Rossing. Johan werd al vroeg lid
van MTA. Vliegen was niet zozeer besteed aan Johan maar het ging
hem vooral om de gezelligheid en met veel belangstelling volgde
Johan het vliegverkeer boven de Bruil en Ter Apelkanaal. Johan is
overleden aan een longembolie.

Zondag 17 febr. 24 maart en 7
april 2013, van 13.00 tot 16.00
uur. Indoor vliegen, Sporthal
Hunsowhal

Het jaar 2012 werd afgesloten met oliebollen van Bakker Bos, maar
helaas kon er weinig worden gevlogen vanwege de harde wind.
De eerste die in 2013 een vliegtuig van de grond kreeg was Gert-Jan.
Dit is een beetje een traditie bij MTA geworden en dat blijft leuk. De
koude jatten vliegdag ligt inmiddels ook weer achter ons en ook dit
jaar was dit weer voorzien van heerlijke boontjessoep van Ali Dijck
en snert. Het was deze dag beter vliegweer dan Oudejaarsdag, dus
werd er ook nog tussen het soep eten door lekker gevlogen.
Ook voor 2013 hebben we weer veel op de agenda staan. Zo hebben
we 1 februari de algemene ledenvergadering in de Palm. Verder staat
het F3AX weer op de agenda en willen we ook dit jaar weer een FlyInn organiseren.
We zijn op dit moment met ongeveer 98 leden en dit houdt in dat we
als bestuur meer en meer werk op ons af zien komen. Daarom hoop ik
dat er tijdens de jaarvergadering mensen zijn die zich beschikbaar
willen stellen voor het organiseren van de Fly-Inn. Veel werk is het
niet, want we hebben als het ware al een draaiboek klaar liggen, dus
ik zou zeggen: Aarzel niet en geef je op!
Tot slot wens ik iedereen een goed 2013 en many happy landings.
Martin.

Zaterdag 20 april
Werkdag. Start 08.00 uur.
uitwijk naar 27 april
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag: tomaatvliegen/club
dag, 13.30 start tomaatvliegen.
Zaterdag 25 mei en zondag 26
mei: F3AX hele dag , tijdens
de wedstrijden kan er niet
gevlogen worden, na de
wedstrijd wel.
Zondag 07 juli: Fly-in. Van
10.00 uur tot 16.00 uur Er
worden nog vrijwilligers
gezocht voor de
Deco Home
van der
Kaap
Hoofdstraat 8 in Ter Apel
www.decohomevanderkaap.nl
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Indoor vliegen 14/10/2012.
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Indoor vliegen op 16/12/2012

Het was weer zo ver indoor vliegen in tweede
Exloërmond, voor het eerst indoor vliegen tijdens
seizoen 2012 /2013. Op zondag 14 oktober om
13.00 werden de deuren weer geopend, het
vliegen kon beginnen. Het was meteen lekker
druk in de spothal. Er zijn over de hele middag 10
vliegers druk bezig geweest. Ook waren er veel
mensen die kwamen kijken. hier onder nog een
paar foto’s van de vliegtuigen. Tot ziens op de
volgende indoor vliegdag.

Mooi aan de prop hangen

Dit waren de eerste 4 banners, de overige banieren
zijn later de lucht in gegaan.
Peter en Ronald zijn namens Natasha, hartelijk
bedankt voor hun inzet.
Natasha heeft 1 uur filmmateriaal verzameld en
gaat dit samen met haar collega Jaime bewerken
en verwerken tot een 3 á 4 minuten durende
presentatie, zij zullen mij van hun vorderingen op
de hoogte houden en willen 27 januari 2013 weer
van de partij zijn bij ons eerste indoor treffen van
het nieuwe jaar.

Indoor vliegen op 04/11/2012.
Voor de tweede keer indoor vliegen in de sporthal
in tweede Exloërmond. Om 13.00 was de hal weer
los. Het was, ondanks het mooie weer buiten,
toch weer druk met vliegers in de hal. Er waren in
totaal 11 vliegers 18 vliegtuigen en 4 heli’s in de
hal aanwezig. Ook waren er een stuk of 50 kijkers
over de hele middag.

Verder was het een leuke opkomst met 13
betalende vliegeniers.
Een hele leuke en mooie middag. Namens de
organisatie onze dank voor de opkomst en voor
hen die niet geweest zijn, jammer dan je heb een
heleboel leuke dingen gemist!

Zo waren er verschillende piloten aan het limbo
vliegen. En Gunther had maar voor de
verandering zijn vishengel mee genomen. Een
ballon er aan en probeer de ballon maar van de lijn
te vliegen, diverse piloten lukte dat maar er waren
er die er meters naast vlogen.

Graag tot zondag 27 januari 2013, wederom van
13.00 uur tot 16.00 uur.
Lekker met de heli aan het vliegen in de zaal.

Gr, Sjaak en Remke
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Oliebol vliegen

Eerste vlucht van 2013

Gezellig druk was het maandag 31 december in
het clubhuis. Buiten was het koud en winderig,
maar gelukkig was het binnen lekker warm, en
met de heerlijke oliebollen van bakker bos was het
goed vertoeven.
Gelukkig veel leden gezien...en zelfs een paar
waarvan ik dacht dat ze onzichtbaar waren
geworden ..gelukkig bleken ze toch nog
zichtbaar rond te lopen .
Er is die middag weer veel af gekletst en lekker
gegeten ...maar dat was de bedoeling van deze
dag...gezellig.

En wie was op 1 januari 2013 de eerste vlieger
??.....juist....onze reporter Gert-Jan... Daar kon
niemand tegenaan, om klokslag 9 uur ging GertJan met zijn "trojan" de lucht in en was daarmee
de eerste vlieger in 2013.
Remke was ook aanwezig, maar zag geen kans om
Gert-Jan te verslaan.

Martijn maakte de laatste vlucht van 2012 op het
veld van MTA-Terapel...zal mij benieuwen wie
morgen de eerste vlucht maakt.

Jumbo Ter Apel, Nederveen Cappelstraat 41

Viaductstraat 7, Ter Apel
Tel: 0599-581283
Van de redactie
Zoals jullie kunnen zien is de nieuwsbrief al weer
uit. Helaas hebben we geen reactie gehad op onze
vraag om redacteuren. We zullen de nieuwsbrief
zelf voortzetten. Wat wel betekend dat de
volgende nieuwsbrief pas na de zomer uit zal
komen.
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Koale jatt”n vliegen
Op zondag 6 januari vond de nieuwjaarsreceptie
van de MTA weer plaats: het koale jatt’n vliegen.
Dit keer geen temperaturen onder nul, maar er
stond een koude wind, wat er voor zorgde dat de
“jatt’n”toch koud werden.
Om 10 uur ging de receptie van start. Sjaak had de
snert al opgewarmd en Ali bereidde in ons
clubgebouw haar beroemde boontjessoep.
Om 10 uur was het direct al gezellig druk in het
clubgebouw en dat liep de hele dag zo gezellig
door. Een geslaagde nieuwjaarsreceptie dus.
Op het veld werd er de hele dag door gevlogen.

Slecht nieuws voor de club
Op de nacht van 16 op 17 januari is er ingebroken
in ons clubgebouw. Dieven hebben onder andere
de voorraden aan eten en drinken meegenomen.
Daarnaast hebben ze ook de bosmaaier en de
zenders met acculader en laadkabels
meegenomen. De dieven hebben een grote zooi
gemaakt van het clubgebouw. Overal lagen de
koffiebekers. Bij de inbraak is het keukenraam
geforceerd.
De politie is ingeschakeld en heeft een onderzoek
ingesteld naar de inbraak. De geleden schade
bedraagt ongeveer €1000,-
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Slachtofferhulp neemt nog contact op met de club
over het voorval en geeft tips met betrekking tot
de beveiliging van het clubgebouw.
De grashapper
De grashapper heeft weer zijn jaarlijkse
onderhoudsbeurt ondergaan. Bennie en Henk
hebben de grashapper bij Jan Willem opgehaald
en deze naar de schuur van de firma Scholte
gebracht.
Ze zijn begonnen met het schoonmaken van de
grashapper, want zo’n ding wordt erg smerig
tijdens het maaiseizoen. Daarna hebben ze
bekeken wat er allemaal moest gebeuren.

De volgende werkzaamheden zijn verricht: Er is
algemeen onderhoud gepleegd aan de motor van
ons trouwe beestje. De verlichting is weer op orde
gemaakt. De grashapper heeft 2 nieuwe
achterbanden gekregen. De radio is gemaakt, de
distributieriem is gecontroleerd, de gasolietank is
schoon gemaakt.
Er zijn nieuwe
hydrauliek
slangen bevestigd
aan de rechter
kooi. Verder is er
gekeken naar de
draaiende
onderdelen van de maaikooien, zodat deze zo
optimaal mogelijk werken. En ons gras er
daardoor mooi kort kan worden afgemaaid.

