Afgelopen jaar

Nieuwe clubruimte

Opening Clubruimte
We willen graag de
We zijn inmiddels verhuisd clubruimte feestelijk
naar Jongeren centrum de openen.
Dit hadden we graag in
MIX.
Er is druk gewerkt aan de oktober gedaan echter
dan is er iedere zaterwederopbouw van de
ruimte en deze nadert zijn dag een wedstrijd dus
het zal in november
voltooiing.
worden.
Er dient nog wel wat afwerWe gaan zo spoedig
king plaats te vinden en
daar zijn we we nog mee mogellijk een datum
prikken zodat jullie die
bezig.
dag vrij kunnen houden.
Er kan weer gebouwd worden en er zijn weer schappen beschikbaar waar mo- Doel van die dag is
dellen en andere spullen kijken of we ook nieuwe
leden kunnen werven
neergelegd kunnen worden.
Er is niet zoveel ruimte als
in de oude clubruimte dus
ook kleinere schapruimte
per lid beschikbaar. Modelkisten graag thuis bewaren daarvoor hebben
we geen extra ruimte

Overig nieuws
IIFI
Bernard heeft dit jaar
de IIFI georganiseerd
Zie ommezijde

Wedstrijden
We proberen weer wat
meer leden actief aan
het vliegen te krijgen,
door kisten af te bouwen.
Wedstrijden komend jaar
• KJC 15 of 22 januari uitstel
22 of 29 januari
• 20 februari -> NK F3K Malden
(uitstel 27 feb)
De rest van de wedstrijden volgt

Vervolg nieuwsbrief

Website

Modelbouwforum

IIFI

Inmiddels is onze blog gestopt .
Zoals reeds gemeld wordt veel
gebruik gemaakt van
www.modelbouwforum.nl .

Het NLC-forum is dood, Leve
het Modelbouwforum!
Op onze website staat ook
het NLC-forum. Omdat er op
dit forum nog maar met grote uitzondering wordt gepost
zijn we van plan dit op te heffen. We kunnen dan met z'n
allen gebruikmaken van het
Modelbouwforum. Dit wordt
al door diverse NLC-leden
gebruikt en heeft als bijkomend voordeel dat op deze
manier de NLC wat meer
zichtbaar wordt naar de buitenwereld. Op het modelbouwforum zijn twee subfora
voor de NLC interessant:
* de vrije vlucht sectie:
www.modelbouwforum.nl/
forums/vrije-vlucht, dit lijkt
heel veel op ons eigen NLCforum en lijkt mij de beste
plaats om bij aan te haken.
* de HLG/DLG sectie:
www.modelbouwforum.nl/
forums/hlg-dlg/, dit past natuurlijk ook prachtig bij de
NLC en een aantal NLC-leden
zijn hier ook al actief.

Europa's grootste vrije vlucht
schaalwedstrijd is weer voorbij!
Vliegers uit oa. Engeland,
Griekenland, Frankrijk, België, Duitsland
maakte de trip om met hun
modellen deel te nemen. Uiteindelijk 33
vliegers en rond de xxx modellen waren aanwezig om
uit te maken wie
nou het beste en mooiste
bouwt en het vervolgens ook
nog goed te
laten vliegen. Vanuit een organisatorisch standpunt is
alles goed
verlopen en was iedereen dik
tevreden getuige de vele
mailtjes die
zijn binnengekomen. Ik wil
dan ook hierbij nogmaals alle
mensen
bedanken die het evenement
mede mogelijk hebben gemaakt! Op naar de 2012 editie!
Voor uitslagen, foto's en filmpjes kun je terecht op

Wie heeft ideeën om de site
verder te verbeteren? Laat het
mij maar weten!
Wout Moerman, 024-3789423,
w.moerman@amd.ru.nl

Clubkamp 2012
Er is een reservering aangevraagd voor het clubkamp in het
weekend van .. Mei
Hierover dient nog een bevestiging te komen
Contact personen hiervoor Erik
Crins, Jurgen Maassen

