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Afgelopen jaar

Nieuwe clubruimte

Tweede Kerstdag

Nieuwjaarsborrel

Er is afgelopen jaar druk
gezocht naar een nieuwe
clubruimte.
De ruimte onder een kerk
kon niet doorgaan daar we
er maar jaar tercht konden. We hebben op dit
moment twee optie’s:
1.
Jongeren centrum
de MIX
2.
Kelder voormalig
rode kruisgebouw

Op tweede kerstdag is
er chuck vliegen op het
Maldens vlak. Iedereen
is van harte welkom.
Het start om ongeveer
11:00 en is afgelopen
rond 15:00

Op vrijdag 7 januari
houden we in de clubruimte een nieuwjaarsborrel waarbij het nieuwe bestuur zich voorstelt. Welkom zijn alle
leden met aanhang en
of ouders.

Indien de Zweef inn
niet open is zorgt de
NLC voor wat warme
versnaperingen .

Wedstrijden komend jaar
 KJC 15 of 22 januari uitstel
22 of 29 januari
 20 februari -> NK F3K Malden
(uitstel 27 feb)

Beide opties worden op dit
moment bekeken qua mogelijkheden en financien.

De rest van de wedstrijden volgt

Parallel aan dit traject is er
ook wederom een verzoek
ingediend bij de gemeente
nijmegen. Hier wordt binnenkort een afspraak mee
gemaakt. Deze kan ons
helpen in het vinden van
een clubruimte. Voorlopig
kunnen we dit jaar nog
blijven zitten in de huidige
clubruimte

Overig nieuws
Interscale
Roel heeft dit jaar interscale georganiseerd.
Dit is goed verlopen,
Zie ommezijde

Vervolg nieuwsbrief

Website

Modelbouwforum

Interscale 2010

Sinds ongeveer een maand is
het beheer van onze website
(www.nijmeegseluchtvaartclub.
nl) overgenomen door Wout.
Quote Wout:
Langzaam aan begin ik mijn
weg te vinden in het werken
met Geeklog en ik heb inmiddels het grootste deel van de
site bijgewerkt. Ik heb dode
links gecorrigeerd of verwijderd,
missende foto's vervangen, oude data en berichten weggehaald, de agenda bijgewerkt en
nog veel meer. Nu begint het
tijd te worden om wat nieuws
aan de site toe te voegen. Wat
bijvoorbeeld ontbreekt is een
goed stukje over DLG-vliegen,
dus wie wil hier eens iets voor
schrijven? En wie heeft goede
foto's om de site mee op te sieren?

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 100 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 2011
Dit jaar zal het clubkamp gehouden worden in het weekend van
28 en 29 mei.
Details worden nog bekend gemaakt. De blokhut is inmiddels
gereserveerd.
We zijn nog op zoek naar ondersteunde hulp tijdens het weekend , dit kan ook 1 dag zijn.
Contact personen hiervoor Erik
Crins, Jurgen Maassen

www.interscale2010.com

