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Een Extra nieuwsbrief. 
Naar aanleiding van een mail wat 
de redactie heeft gestuurd aan de 
leden, zijn er een aantal reacties 
binnen gekomen. Jammer genoeg 
konden we dat in de vorige 
nieuwsbrief niet meer plaatsen en 
hebben we besloten een extra 
eenmalige nieuwsbrief uit te 
brengen. We zijn erg blij met 
reacties en stukjes die we van de 
leden krijgen, blijf hier vooral 
mee doorgaan!! 
 
De redactie 

 
Water afvoer. 
Zaterdag 3 maart kwam Johan 
Wesselink met zijn midi kraan 
naar het vliegveld . De hemel 
waterafvoer was aan de beurt. Het 
was die ochtend slecht weer het 
regende en het was niet echt warm 
(4ºc). Na een kort beraad besloot 
de ploeg die toen aanwezig was 
om toch aan de gang te gaan.    

 

 
Johan en  Roelof druk aan het werk 

 

Nadat Johan alle buizen op de 
juiste plaats had gelegd, konden 
de graaf werkzaamheden 
beginnen. 
In middels regende het niet zo 
hard meer dus de hele ploeg hielp 
aanpakken.  

 
 

Johan, Henk Dijck, Bennie, Bert en 
Ruud, wat een harde werkers 
 

Met de schep in de hand, 
hielpen de mannen Johan waar 
nodig. Ook met het aan elkaar 
lijmen van de buizen, werd goed 
samen gewerkt. Op z’n tijd 
werd er een bak koffie 
gedronken die verzorgd werd 
door Roelof. 

 
De parkeerplaats is weer dicht 
 

Nadat de buizen aaneen 
gesloten werden, heeft Johan de 
boel weer dicht gegooid en 
netjes afgewerkt. Nu hopen op 
droog weer, dan ligt de 
parkeerplaats er ook snel in. 

 

 
 
 
 
 

Stenen leggen, dag 1 
Op zaterdag 17 maart is er een begin 
gemaakt met het bestraten van onze 
parkeerplaats. De doelstelling was om 
de oprit tot aan de dieselbunker te 
bestraten. Er moest een kleine 130 m2 
gedaan worden. 

 
Eerst afvlakken 
 

Henk Dijck nam samen met een 
professionele straatlegger het 
voortouw. Nadat er een begin was 
gemaakt gingen Jos, Kor en Bert 
verder met het Klinkerwerk. De 
andere heren konden de leggers 
nauwelijks bijbenen. De aanvoer van 
klinkers sneller ging toen we een mini 
shovel tot onze beschikking kregen 

 
 
Rond 2 uur was de doelstelling 
behaald en lag de oprit er in. 
We willen iedereen bedanken die 
heeft meegeholpen. De 
straatlegger voor zijn advies, 
Ronnie Smitz voor z’n mini 
shovel, Bakker Bos voor de 
puddingbroodjes, De Heksenketel 
voor de patat en Gerrie Scholte 
voor de mobiele kraan. 
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Let’s fly jets!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Na de nodige jaren met 
brandstofmotoren te hebben 
gevlogen was ik toe aan een nieuwe 
uitdaging: JETS! Na de aanschaf 
van een van de laatste Kangaroo’s 
(deze worden niet meer gemaakt) 
en de verkoop van enkele toestellen 
werd bij Jetpower in Oostenrijk een 
Jetcat p80 turbine aangeschaft. Na 
de hernieuwde kennismaking met 
Mendelt Spanninga (Mr. Booster) 
bij de vliegclub in Roden werd alles 
in een stroomversnelling gezet. 
Vele vragen werden door hem en 
Joop beantwoord. Immers een 
turbine is wel iets anders dan een 
benzinemotor.  
Hoe kom je aan brandstof, olie e.d.? 
Hoe start je zoiets? Gelukkig kon 
Mendelt hiervoor zorgen. In januari 
2006 werd de eerste start gemaakt bij 
Mendelt thuis. Vanaf het begin liep de 
Jetcat als een trein. 
Stuwdrukmetingen wezen uit dat de 
door Jetcat  geclaimde 8,2 kg 
stuwdruk gemakkelijk gehaald 
werden. In combinatie met de D60 
brandstof werd zelfs iets meer dan 9 
kg stuwdruk gehaald! Nu kon 
eindelijk de turbine op de Kangaroo 
geplaatst worden. Alles werd voor de 
300.000-ste keer checkt zodat niets de 
eerste vlucht in de weg kon staan.  
 
In de vroege zomer 2006 werden de 
eerste vluchten gemaakt op Roden. 

Pampers om en gaan met die 
banaan.  
Wat een enorme kick geeft dit! Gas 
geven en enkele seconden later 
gebeurd er pas wat! Direct na de 
start het gas stationair want wat 
ging dat kreng hard. Na enkele 
kleine trimcorrecties vloog de 
Kangaroo als aan een touwtje. De 
timer op de zender op 5 minuten 
gezet en wat gaat-ie tijd toch snel. 
De eerste vluchten het 
landingsgestel niet ingedaan extra 
risico’s uit te sluiten. Bij de landing 
werd de landingsflap onder het 
toestel ook niet gebruikt wat 
resulteerde in een redelijk snelle 
landing. Toen naar het 
modelvliegweekend in Stadskanaal. 
De eerste lucht ging goed alleen 
kwam de neuspoot niet in zijn 
vergrendeling. Een zeer korte 
landing volgde want de Kangaroo 
schoof met zijn neus over de 
grasmat. De tweede “vlucht”werd 
een fiasco: Tijdens de start brak de 
Kangaroo uit en belande op zijn 
rug. Richtingroeren afgebroken, 
deuk in de turbine en een fikse deuk 
in het zelfvertrouwen! Samen met 
Mendelt de turbine uitgedeukt en 
even in het inwendige van de 
turbine gekeken. Zag er mooi uit.  
Na wat maaiproblemen bij Roden 
zijn we uitgeweken naar Ter Apel. 
Wat een gigantisch mooi veld! 
Meteen besloten om per 01-01-
2007 lid te worden. Wat mij 

ontzettend in de club trekt is de 
zeer gemoedelijke sfeer zowel op 
het veld als in de kantine. Goed 
het is voor mij 2 uurtjes rijden 
maar dat heb ik er graag voor 
over. Binnenkort hoop ik af te 
vliegen voor het jetbrevet. Toch 
wel iets apart dat jetvliegen! 
 
Andre Adolfs. 
  
Stenen leggen, dag 2 
Op 24 maart verzamelden onze 
beste leden zich weer in het 
clubgebouw voor de tweede 
klinkerdag. Enkele dagen eerder 
hebben Roelof, Bennie en Ruud 
onder aanvoering van Gesinus, 
onze echte straatmaker, de 
betonbanden gezet en de hoogtes 
uitgezet. Zo konden ze vandaag 
direct beginnen met het afreien en 
klinkeren. De trilmachine werd 
deze keer geleverd door Ronnie 
Schmitz. 

 
 
Vandaag is er 160 m2 aan 
klinkers gelegd! Rond half drie 
in de middag waren alle klinkers 
verwerkt. Het was een prachtige 
dag waarin hard gewerkt is.  

 
 

De cake werd verzorgd door 
bakker Bos en de warme snacks 
werden weer door Café en 
Lunchroom “De Heksenketel”. 
We willen iedereen die dit 
mogelijk hebben gemaakt 
bedanken. 
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Een kijkje in Stadskanaal 
 

De modelvliegclub (M.S. en O.) uit 
Stadskanaal bestaat al bijna 21 jaar. 
Toen hadden ze al 13 belangstellende. 
Na 3 jaar op het u.l.v. veld kregen ze 
zelf een veld vlak bij de watertoren in 
Stadskanaal, en niet meer in 
Vledderveen.  We zijn daar begonnen 
op een veldje wat toen nog niet de 
afmetingen had van wat het nu heeft. 

 
Inmiddels is het stukje grond 
uitgegroeid tot 199 meter x 95 meter. 
Onze club heeft nu ongeveer een 50 
tal leden en die vliegen met van alles 
en nog wat. 

Van parkflyer tot spitfire en van 
lijnbesturing tot turbine toestellen. 
Ook wordt er nog wel eens met een 
experimental model gevlogen zelf 
ontworpen en ontwikkeld tot een 
vliegend model . Je kunt dus op ons 
veld van alles tegen komen  

 
De grootste kans dat je op het veld 
iemand tegen komt is op zondag 
middag en in de zomer maanden ook 
op de woensdag avond  
Op alle andere dagen van de week 
mag ook gevlogen worden vanaf 1200 
uur. 
Hier maken ook onze leden dan ook 
regelmatig gebruik van. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons club gebouw is verwarmd 
en van alle gemakken voorzien 
.Het zijn van oorsprong oude 
directie keten die nu inmiddels 
voorzien zijn van van een 
houten buitenkant . 
Ook de binnenkant is wat 
verbouwd voorzien van een bar.  
 
Onze club staat altijd klaar voor 
andere clubs  
Leden van andere clubs kunnen 
na overleg altijd bij ons vliegen 
zo hebben er leden uit ter Apel 
bij ons gevlogen tijdens het 
onderhoud aan het oude veld en 
leden van Odoorn als die niet 
kunnen vliegen omdat daar een 
laag vliegroute van de 
luchtmacht ligt. 
 
We hebben bijna elk jaar het 
circus van de F3AX wedstrijden 
op ons veld, voor een trainings 
weekend of voor wedstrijden. 
En hebben al sinds jaar en dag 
het hemelvaart weekend. 
Het laatst genoemde word 
bezocht door veel vliegers uit 
heel Nederland en is het veld 
omgetoverd tot een camping 
voor vliegers en hun gezinnen 
en kan er gevlogen worden 
wanneer men wil . Het weekend 
is zo opgezet dat er geen 
verplichtingen zijn om te 
moeten vliegen alles gaat in een 
ongedwongen sfeer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik kan op dit moment nog niet 
zeggen of het hemelvaart 
weekend dit jaar door kan gaan 
omdat het veld wordt 
geëgaliseerd,na een jaar of 18 is 
dit wel een keer nodig en zal dit 
voorjaar gebeuren. 
Verdere informatie kan men 
vinden op onze website [het 
adres staat onder aan]   
De site is geheel vernieuwt en is 
in het begin van dit jaar aktief 
geworden. Nog niet alles is 
ingevuld maar het belangrijkste 
staat er weer op. Hier kan men 
ook een kijkje nemen op de 
buienradar of je zonnebrand of  
een regenjas moet mee nemen .  

 
 
Onze site is, 
http://www.modelvliegclub-
stadskanaal.nl      
Met vriendelijke groet, 
 
 Frank  Zwerver 
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De corsair van Johan 

 
Gegevens 
Spanwijdte: 1,10 m 
Lengte: 86 cm 
Gewicht: 1360 gr 
Vleugel belasting: 55 gr/dm2 
Motor: Irvine tweetakt 4cc 

 
Alles wordt arf compleet geleverd. 
Het landingsgestel ontbreekt, dat 
wordt vaak niet gebruikt bij 
‘combats’, ook is het richtingroer 
niet bestuurbaar. Ik ga wel een 
landingsgestel aanbrengen, een 
grondstart met zo’n ding lijkt me een 
uitdaging. Het toestel is overigens 
voorbereid op een bestuurbaar 
roertje. Kijk maar:  

 
De elevator bestaat uit twee delen 
die door een metalen u verbinding 
worden verbonden. Werk je volgens 
de beschrijving, dan krijg je een 
gapend gat tussen de stabilo en de 
elevator. Je moet een stukje elevator 
wegsnijden, zodat het stukje ijzer in 
je hoogte roer verdwijnt.  
Het richtingsroer is niet bestuurbaar, 
maar zoals al geschreven, de buisjes 
zijn wel aangebracht, dus hoogteroer 
maar doormidden.  
 
Het staartwieltje is ook al 
aangebracht, moet nog wel even een 
houten klosje tussen. (wat extra 
stevigheid). Daarnaast heb ik ook 
wat extra decals aangebracht. 

 

 
Ik heb de cowl passend 
gemaakt. gaten gemaakt voor de 
cilinder, uitlaat en afstel naald. 
In de cowl dien je een rond stuk 
balsa te lijmen zodat je die tegen 
het motorschot kan schroeven... 
viel niet mee om dat goed te 
krijgen.  Hoe is het toch gelukt? 
Door het hout alvast op het 
motorschot te schroeven, daarna 
de cowl met plakband vast te 
fixeren om  het hout met 
secondenlijm snel in de cowl te 
plakken.  
Vervolgens voorzichtig 
losgemaakt en met expoxy 
afgesmeerd.  
 
Inmiddels ook de motor 
gemonteerd, het motorschot is af 
fabriek al voorzien van hulp 
lijntjes, dus het centreren was 
een makkie. Ik ben echter niet 
tevreden over de " inkijk " van 
het modelletje.. Het moet 
zwarter. 

 
Hier zie je hoever de wielen 
voor de leading edge staan.  

 
Nog even wat gegevens, i.p.v 
van de opgegeven 1360 gram, is 
het toestel nou met volle tank 
1780 gram. Dus de 

vleugelbelasting zal ook wel iets 
hoger zijn, 70 gram i.p.v. 55 
gram.Ik heb nauwelijks gewicht 
toegevoegd, het landingsgestel 
weegt 100 gram en die 
miniservo voor het roertje is te 
verwaarlozen.  
 
Het toestel is ook al  ingevlogen, 
na enkele rondjes taxien over het 
veld om even te oefenen met de 
besturing en het afstellen van de 
wielen. Dit afstellen was wel 
nodig, het toestel wil erg graag 
naar links op het veld. Dus de 
voor wielen een tikkie naar 
rechts en daarna ging het 
redelijk tot goed.  
Er stond slechts een licht briesje, 
dus neus in de wind en volgas. 
Het was snel duidelijk dat de 
irvine 4cc over voldoende 
vermogen beschikt om het 
geheel over de grasmat te 
slepen.  
 
Met het landen moet je de 
snelheid er wel een beetje 
inhouden, want als je stationair 
gaat lopen is de snelheid er zeer 
snel uit. Dus met halfgas 
aanvliegen, op de grens van het 
veld gas dicht en landen.  
 
Ik heb circa 0,5 cm uitslag op 
alle roeren en dat is mij meer 
dan genoeg. Ik ben dus zeer 
tevreden.  
Een aanrader. 

 
Johan Wesselink. 
 

 
 

Deco home van der Kaap 
Hoofdstraat 8, Ter Apel 

Tel: 0599-581415 
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Onderhoud HATZ diesel. 
De diesel die ons bijna iedere dag weer van elektriciteit voorziet was 
weer aan zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt toe. Dit werd gedaan door 
Wim Wubs die als automonteur werkzaam is bij Autocentrum Borger. 
De diesel werd voorzien van verse olie en nieuwe filters. De LISTER 
diesel kreeg ook nog een nieuw flexibel verbindingspijp in de uitlaat 
waarmee de uitlaat trillingsvrij kan worden gemonteerd. De gebruikte 
onderdelen werden gesponsord door de werkgever van Wim hartelijk 
bedankt daarvoor. 

 
 
Stenen leggen, dag 3 
Op 30 maart was onze derde klinkerdag. Helaas waren er dit keer wat 
minder mensen, maar genoeg om alle werkzaamheden naar behoren af 
te ronden. Wat is er vandaag allemaal gebeurt? De bestrating tussen het 
clubhuis en de dieselbunker is afgerond, dwz de bestrating loopt nu in 
een punt van de bestaande bestrating tot de punt van de dieselbunker. 
We kunnen nu ook met slecht weer in ieder geval al met schone voeten 
in het clubhuis komen. Verder is het hekwerk afgemaakt. Het laatste 
stukje voor de parkeerplaats is nu ook voorzien van een mooi stukje 
hekwerk. 

        
Met schone voeten de kantine binnenkomen  Het hekwerk 

 
Ook is de rest van de parkeerplaats opgehoogd met zand tot de juiste 
hoogte, waarna alles is nagetrild. De juiste hoogtes zijn intussen 
uitgezet zodat we de volgende keer gelijk kunnen beginnen. 
 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
Foto van de maand 
Nadat Jos weer begonnen is te 
vliegen kan zoon Maurice 
natuurlijk niet achter blijven. 
Maurice heeft intussen zijn 
eerste lessen achter de rug en 
poseert hier even bij zijn 
prachtige charter. 

 
 

 
 
Extra werkdag op 7 april 
Vandaag is er nog een klein stukje 
klinkers gelegd, de lantaren palen zijn 
geplaatst en de regenwater afvoer is 
verbeterd. we  hadden hiervoor hulp 
van Johan Wesselink met zijn 
graafmachine.  

 
Johan met z’n kraan 

Ook was ook de buurman van Henk 
aanwezig die ons even help met het 
aanleggen van de stroom, zodat dit 
ook zeer professioneel wordt 
aangelegd. 

 
De elektricien aan het werk 

 


