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MTA Wenst iedereen 

 

Fijne feestdagen en  

   een  vliegend 

  en gezond 2010! 

 
De uitdaging van het jaar! 
 
Wie staat er op 1 januari als 
eerste op het veld? En wie 
maakt de eerste vlucht.  
Het afgelopen jaar stonden 
Bennie en Gert-Jan Geerts als 
eerste op het veld. Wie durft 
de uitdaging aan… 
 
     Koale jatt’n vliegen 
 
Op 10 januari 2010, 14.00 uur 
houden we onze vertrouwde 
nieuwjaarsreceptie. Lekker 
vliegen en daarna warm 
opwarmen met snert van de 
heksenketel. Ook dit jaar weer 
maakt Alie Dijck haar 

beroemde bonen soep. 
 
We hopen iedereen te zien 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie 
op 10 januari om 14.00 uur! 
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Van de voorzitter 
 
Drukke tijdens, zo aan het eind van het jaar. We hadden gehoopt dat 
de voorzitter een stuk kon schrijven voor de laatste nieuwsbrief van 
2009, maar helaas kon hij dit niet in zijn drukke schema proppen. 
Vandaar dat wij als redactie deze eervolle taak nu overnemen. Dus… 
 
Van de redactie 
 
Het jaar is alweer bijna voorbij. Een mooi  moment dus om het 
jubileum jaar even door te nemen.  
 
Traditiegetrouw begonnen we dit jaar met koale jatt’n vliegen. Op 
zondag 11 januari was het zeer gezellig in het warme clubhuis. Buiten 
vroor het een paar graden en stond er een koude wind. De ideale 
omstandigheden voor de koale jatt’n. 
 
Tijdens de jaarvergaderingen op 27 februari vonden er een aantal 
belangrijke veranderingen plaats. Ruud Manning en Jan Over legden 
hun functies binnen het bestuur neer. Hiervoor in de plaats kwamen 
Stefan Potze en Sjaak van der Vliet. Ook werden er tijdens de 
vergadering 3 ere leden benoemd. Henk Germs, Jan van der Kaap en 
Roelof Drenth werden in het zonnetje gezet voor hun inzet van de 
afgelopen 30 jaar. 

 
Ook dit jaar vonden de F3A-X 
wedstrijden weer plaats. Op 13 en 14 
juni waren de weergoden ons goed 
gezind, het was prachtig weer, dus 
alles verliep volgens plan. Een 
prachtig weekend met als afsluiting de 
prijsuitreiking. 

 
Hierna volgde nog een groot evenement. Het jubileum weekend van 
de club. De club bestond 30 jaar. Dit hebben we ondanks het slechte 
weer groots gevierd.  Verderop in de nieuwsbrief meer hierover.  
 
Er werden dit jaar voor het eerst veiligheidsbrevetten behaald door 
zweefvliegers en Jet vliegers. We hopen dat nog veel leden in 
navolging zullen zijn van deze pioniers (binnen de club dan hè?).  
 
Verder hebben leden zich ingezet voor uitbreiding van de kantine. Er 
is een afdak geplaatst, de keuken is uitgebreid en de grasmaaier is 
weer onder handen genomen. Kortom door de vrijwillige inzet van 
clubleden loopt alles binnen de club op rolletjes. Bedankt hiervoor. 
 
Het is leuk om te benoemen dat er zich dit jaar 13 nieuwe leden 
hebben aangemeld. Het ledenaantal komt hiermee op 92. Helaas is dit 
niet geheel correct, omdat een aantal leden hun jaarlijkse bijdrage nog 
niet hebben voldaan.  
 
Wij als redactie willen ook even terug kijken naar de nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief heeft een nieuwe vorm aangenomen. We gaan proberen 

de nieuwsbrief in boekvorm uit 
te brengen, omdat het jubileum 
nummer veel positieve reacties 
heeft opgeleverd. Of dit geheel 
haalbaar zal zijn is nog 
afwachten. Dit betekend wel 
dat we de nieuwsbrief voortaan 
nog maar 3 keer per jaar uit 
zullen brengen. We hopen 
daarbij op jullie steun. Want de 
nieuwsbrief wordt gemaakt 
door leden, voor leden. 
Inzendingen kun je sturen naar 
nieuwsbrief@mta-terapel.nl 
 
Tot slot willen we iedereen 
fijne feestdagen wensen en een 
crashvrij 2010! Let daarbij ook 
op je eigen veiligheid en de 
veiligheid van toeschouwers 
en vliegvrienden. Het 
afgelopen jaar is het namelijk 
voorgekomen dat er storing is 
ontstaan, omdat men geen 
gebruik maakte van de 
zenderschijf. Wees hier dus 
alert op! 
 
Wij wensen u Smakelijke  
feestdagen en een 
heerlijk 2010! 
 

 
 
 

 
          Schiere feestdoagen  
   en ’n hail veurspoedeg 2010! 
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Lid nummer: 73 
 
Goeiedag Clubgenoten, 
 
Ik zal me ff voorstellen: Jos Scholtens, 45 jaar. Getrouwd met 
Johanna (alweer 20 jaar) en 1 zoon (Maurice, 18 jaar). Bouwvakker 
van beroep( binnen afbouw)  
Ben gaan modelvliegen 3 jaar geleden. Daarvoor omstreeks 1990 al 
eens geprobeerd op de Bruil, met Martin van der Kaap en Kor 
Mooibroek. Henk Germs wilde het me nu wel leren, want zo zei hij, 
ik heb tijd genoeg. Zo gezegd, zo gedaan. Na een week of 6 haalde ik 
mijn veiligheidsbrevet A. Bij deze nog bedankt Henk, voor onze 
spannende uurtjes op het veld. 

Na mijn eerste voorzichtige vluchtjes 
(alleen), ging het steeds makkelijker tot 
mijn eerste CRASH, met m’n calmato 
(2 week na dato). Nu hoorde ik er pas 
echt bij zeiden ZE. Tja, wel een fikse 
deuk in m’n ego. Maar ja, we vliegen 
gewoon weer verder, met de 
gerepareerde calmato, die Hans 

Hekman voor me ging lijmen. (jij ook bedankt Hans) Momenteel 
vlieg ik met de pilatus pc 9, een mooi toestel om een heli mee te 
rammen, wat mij is gebeurd, totaal in barrels mijn tweede toestel. 
Maar ja, inmiddels heb ik een nieuwe gekocht en daar vlieg ik nog 
steeds meer. Hij gaat als 
een scheermes, vliegt heel 
strak, ook met veel WIND. 
Wat hier jammer genoeg 
vaak is. 
Ik heb ook een MUSTANG 
P51 van 1.80 m met 20 cc 
4 tact. Als het mooi weer is 
vlieg ik daar mee, of met 
de chipmunk van 2.45 m, 
ook met 20 cc 4 tact. (ik 
moet de motor wel van de mustang halen, maar ja, we zijn niet 
allemaal miljonair) 
Ik zal zeggen, DE GROETEN en zie jullie wel weer op het veld of in 
de kantine, die er prachtig bij staat, zowel binnen(lekkere hapjes) als 
buiten. Ook dat hebben we goed voor elkaar.  
Ik geef de pen door aan Hans of Mark Hekman. Kom boys sgrief ook 
mor eem ain stukkie. TJEU HE… of zoals sommigen zeggen DE 
KEUDEL HE……….. 
 
Voor lid nummer was Johan Visser aan de beurt. Helaas heeft hij niets ingestuurd. 
We hebben Jos bereid gevonden dit keer lid nummer te verzorgen. Jos bedankt! 
 

 
 

    Wenst u fijne feestdagen en een gezond 2010! 

Belangrijk!! Belangrijk!!! 

Het jaar is alweer bijna voorbij 
en dat zijn drukke tijden voor 
de penningmeester. 
Zoals jullie weten dient de 
club haar KNVvL contributie 
voor 1 januari over te boeken.  
De meeste leden hebben 
inmiddels hun bijdrage 
overgemaakt maar er zijn nog 
enkele leden die hun contributie 
nog niet hebben betaald. 

Voor degene die na (15 
december) Uiterlijk 28 
december 2009!! nog niet 
hebben betaald wordt het 
lidmaatschap van de KNVvL 
beëindigd en kan dus ook geen 
gebruik meer maken van ons 
modelvliegveld. 

Daarom nog even deze 
geheugensteuntje om de KNVvL 
bijdrage zo spoedig mogelijk naar 
rekeningnummer 4130396  t.n.v. 
Modelvliegclub Ter Apel. 
 
Rest mij nog om een ieder een 
prettige feestdagen te wensen en 
dat het jaar 2010 weer een 
prachtig vliegjaar mag worden. 

De penningmeester 
Roelof Drenth 

    Café restaurant “De Heksenketel” 

     wenst u fijne en smakelijke   
       feestdagen en een goed  
            en gezond 2010! 

 
            restaurant “de heksenketel” 
           westerkamp 33 in Sellingen 
             www.deheksenketel.org  

Raadsel 
Wat gaat er door een vlieg zijn 
hoofd als hij tegen de ruit van 
de cockpit knalt? 
 
Zijn reet.. 



51e editie, december 2009    www.mta-terapel.nl   nieuwsbrief@mta-terapel.nl 

 
Extra opbouw tafels 
 

We hebben er weer een paar prachtige opbouw tafels bij. Vooral 
met de wat grotere toestellen er het erg handig om op sta hoogte 
het toestel even op te bouwen. Het was echter altijd een gevecht 
wie het eerst bij de tafel was vandaar dat Sjaak op het idee kwam 
om er nog 2 bij te maken. Fantastisch idee, want mede doordat de 
andere 2 tafels op een iets andere hoogte zijn gezet is er altijd een 
opbouw tafel waar je prettig aan je toestel kunt werken. 
 
Onze dank gaat uit naar de firma Hof en Frieling BV uit Emmen 
die volledig belangeloos het roestvrij staal hebben verstrekt.  

 
Keuken renovatie 
 
Zoals jullie weten was de keuken een half open keuken. In 
plaats van gesloten kastjes hingen er gordijntjes waar alle 
voorraad achter stond. Dit was natuurlijk niet optimaal. Ook 
de muizen hadden het ontdekt en zo werd Roelof de 
muizenvanger van de MTA. Maar we willen natuurlijk 
allemaal graag een lekker kopje koffie met een koek erbij 
die niet door de muizen is aangevreten. 
 
Daarom is er besloten de keuken flink aan te pakken. De 
keuken wordt gemaakt door Jan Over, die de keuken 
volledig tegen kostprijs maakt. Uiteraard gaat daar heel veel 
tijd in zitten, maar Jan doet het met plezier. Jan is van zijn beroep keuken bouwer en dat kun je wel zien, 
want het is topkwaliteit wat er geleverd wordt..  

 
 
Intussen heeft Arjan Kok er een schitterend vloertje ingelegd. Arjan heeft een 
bedrijf in woning stoffering en heeft het "kunst" parket gesponsord.  
 
Kom ook eens snel een kijkje nemen in onze nieuwe keuken, en laat je 
verrassen door de lekkere gerechten die door Roelof en/of Sjaak worden 
bereid. 

 
 
 
 

     
 Deltaweg 1, Farmsum  Tel: 0596550550 
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Vliegdag stadskanaal 15-08-2009 schaal en semi-schaal meeting. 
 
Het was een mooie dag op vliegveld stadskanaal.  
Vele verschillende toestellen stonden langs de rand van het veld 

opgesteld. Bezoekers konden over het 
veld vlak langs de toestellen lopen, om 
ze goed te bekijken en ze te jureren.  
Aan het einde van de dag kreeg 
namelijk de eigenaar van het toestel 
met de meeste stemmen een leuk 
presentje. 
Bennie en Gert-Jan  waren aanwezig 

met de Zlin agro z137t groot en klein en met de Nomad GAF n22 ook 
groot en klein. Vooral de grote Nomad trok veel bekijks. Veel 
bezoekers haalde jeugdherinneringen op bij het zien van het toestel 
dat gebruikt werd voor “the flying doctors”. Doordat er veel wind 
stond is de Nomad slechts 1 keer de lucht in geweest. Martin had zijn 
Piper uitgestald op de hoek van het 
mooie vlakke vliegveld.  
Door het mooie zonnige weer en de 
goede reclame die gemaakt was voor 
deze dag, waren er veel bezoekers. 
Mensen genoten van de jet die af en 
toe het luchtruim koos en een show 
van electro corsairs, trojans en een 

spitfire, die als een zwerm vogels 
door elkaar heen vlogen. Ook 
stonden er 2 schaalmodellen van de 
eerst gemaakte vliegtuigen 
opgesteld. 
De dag was goed georganiseerd, 
naast  voldoende ruimte op het veld 
was er voldoende parkeer 
gelegenheid. Ook de catering was 

goed in orde en in de kantine werd een lekkere bak koffie geserveerd. 
We vonden het een top dag! Modelvliegclub Stadskanaal Bedankt! 
 
Martin, Hans, Bennie en Gert-Jan 
 
Naar de beurs 

Op 21 november zijn wij naar de modelbouwbeurs in de 
Sorghvliethal in Veendam geweest. Het was een beurs met vooral 

modelspoor, -boten,- auto’s en –
trucks. Helaas was de model 
vliegsport niet vertegenwoordigd.  

Wel was het erg leuk om te zien 
hoe bijna elke tak van de 
modelsport iets unieks met zich 
mee brengt. Er waren complete 
landschappen met daarin sporen 
met verschillende treinen.  

 
Ook was er een groep duitse 
bouwers die het traject 
papenburg- lingen hadden 
nagebouwd. Erg mooi om te 
zien.  Ook was er een 
waterbassin waar modelboten 
in actie te zien waren. 
Daarnaast stonden er voor de 
show nog enkele boten 
opgesteld.     
                                        
Grote beurzen in 2010 
*16 en 17 januari Emsland 
hallen in Lingen (Dld.). Een 
grote modelbouwbeurs met 
modelspoor, -scheepvaart, -
truck, -auto en natuurlijk 
modelvliegsport.  
De openingstijden: 10.00 tot 
18.00 uur.  
Adres: lindenstrasse 24 a, 
Lingen 
 
*20 en 21 februari  
Zeelandhallen in Goes. Met 
trucks, auto’s , racewagens, 
modelboten, modelspoor, 
meccano, modelstoom, 
militaire voertuigen en 
modelvliegtuigen.  
De openingstijden: 10.00 tot 
18.00 uur 
 
*14 t/m 18 april Westfalenhallen 
in Dortmund (Dld.)Grote 
modelbouwbeurs.  
De openingstijden: 10.00 tot 
17.00 uur 
 
Bennie, Gert-Jan en Sonja 
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Jubileumweekend “30 jaar MTA” 
 
Op 29 en 30 augustus werd het jubileum van onze modelvliegclub gevierd. Hieronder een korte 
samenvatting van het weekend. 
 
Zaterdag 29 augustus 
 
De zaterdag begon hoopgevend. 
Tijdens de opbouw van de tenten en 
het klaarzetten van alle stoelen was 
het weer goed, zelfs warm. Maar al 
snel begon de lucht dicht te trekken 
en dat was het begin van een 
regenachtige dag. Tussen de buien werd er nog wel gevlogen en het was 
gezellig druk.  
 
Om half 6 werden de BBQ’s aangestoken en om 6 uur werd de bbq 
geopend.  Om een uur of 9 gingen de meeste mensen naar huis, op Sjaak, 
Michel en Gert-Jan na. Zij bleven met zijn drieën overnachten in het 
clubhuis om alles te bewaken. 
 
                                    

Zondag 30 augustus 
 
Na een onstuimige nacht met veel regen en wind, leek de zondag droog te 
beginnen. De eerste gastvliegers arriveerde en het beloofde een mooie 
vliegdag te worden. Helaas gooide het weer wat roet in het eten, want 
regelmatig moesten de mooie toestellen onder het plastic worden gezet.  
 
Gelukkig kwam de zon s’middags om de hoek kijken en werd er, ondanks de harde wind toch gevlogen. Het 
publiek kwam in grote getale kijken 
en het werd gezellig druk.  
                    
Het publiek kreeg bij de stand van de 
nieuwsbrief een stembiljet voor de 
verkiezing “het mooiste vliegtuig”. 
Leden konden zich hiervoor 
inschrijven en kregen een nummer.  
 
De prijsuitreiking werd gedaan door 
onze voorzitter. 1e prijs: Bennie Geerts met zijn Nomad GAF 22n, 2e prijs: Peter van Bergen met zijn vuitec 
BT-13A en de 3e prijs: Peter Scholte met zijn Bobcat.  
De poedelprijs was voor Arjan Kok die een klein ongelukje beging met zijn toestel. 
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Ruud Manning was de winnaar van de prijsvraag. 
Het jongentje op de foto was Ronald Over. 
 
We willen graag alle Gastvliegers bedanken voor 
hun komst. De organisatie voor het geweldige 
weekend!  Ook een speciaal woord van dank aan 
Roelof, Sjaak en Alie voor het verzorgen van de 
catering. Gert-Jan, Michel en Sjaak voor het 
bewaken van het fort. De redactie voor de stand 
van de nieuwsbrief. Gert Germs voor het uitreiken 
van de prijzen. Remke voor het beschikbaar 
stellen van de klip brandstof. Alle sponsoren.  
 
En voor de rest iedereen die heeft meegeholpen dit 
mooie weekend te realiseren! Het was een super 
weekend!  
                                               
Op naar de volgende 30 jaar! 
 
 
Nieuwe Leden 
 
Ook deze keer mogen we weer een aantal nieuwe 
leden van harte welkom heten. 
 
M.M Knol uit Veendam 
R.J. Knol uit Veendam 
G. Tebbe uit Haren Erika (Dld.) 
M. Post Vlaanderen uit Sellingen 
H.C.F. Lokken uit Finsterwolde 
 
Dit brengt het totaal aantal leden van de club op 
92 
 

 

 

 

 

 

 
Nieuwe TA-nummers 
 
488.  kakadu van G.J Geerts 
489.  Turbulent van G.J Geerts 
490.  Calmato sport van H. van der Veen 
491.  Charter van H. van der Veen 
492.  Pilatus Porter van B. Geerts 
493.  Raketchen van G.J Geerts 
 

Onderhoud van de grasmaaier 
 
Zoals iedereen weer wordt onze geliefde 
grashapper elk jaar trouw verzorgd. Ook dit jaar 
wordt er weer groot onderhoud gepleegd. In de 
schuur van de fam Scholte word er hard gewerkt 
door Bennie Geerts en Henk Dijck. Het luchtfilter 
is vervangen, de olie ververst en ze zijn nu bezig 
met het slijpen van 
de onderste messen.  
Omdat we op het 
veld niet zo lang 
zonder de grasmaaier 
kunnen, heeft de 
familie Scholte hun 
grasmaaier 
beschikbaar gesteld. Bedankt hiervoor!  
 
Veiligheidsbrevet A motormodellen 
 
Op 11 november heeft Gerrit Flierman zijn 
veiligheidsbrevet motor A gehaald. 
Zijn coach was Henk Germs en de juryleden 
waren Martin v/d Kaap en Ronald Over. 
Gerrit gefeliciteerd! 
 
Benieuwd naar het actuele weer op het 
vliegveld? 
 
Kijk op http://www.weeractueel.nl/. hier kun je de 
weersituatie op ± 2 km van het vliegveld zien 
(Jipsingboermussel nabij de Avebe). 
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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 (versnelling 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. 
 
 
 
 


