NLC Nieuwsbrief Juni 2009
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van de Nijmeegse Luchtvaartclub met
het laatste nieuws binnen de club. De brief is dit keer niet door de secretaris
geschreven omdat hij druk bezig is met afstuderen. Binnen enkele weken
verwacht Gerard zijn diploma op zak te hebben, maar voor het zover is moet
hij nog hard werken. De NLC wenst hem veel succes.
Clubruimte
Laten we deze brief met het meest belangrijke onderwerp beginnen, onze club
ruimte. Aan het begin van dit jaar kregen we te horen dat we tot halverwege
2010 in de huidige ruimte kunnen blijven zitten. Dit bleek echter valse hoop
te zijn want het laatste nieuws is dat we gewoon aan het einde van dit jaar in
een andere ruimte moeten zitten. In december de ruimte verlaten betekend dat
we in oktober al bezig moeten zijn met het leeghalen van de ruimte. Dat is al
over 4 maanden.
Wat hebben we tot nu toe bereikt in het proces van het zoeken naar een
nieuwe clubruimte? Er is ons de mogelijkheid aangeboden om samen met de
zweefvliegclub in Malden in hun nieuwe gebouw te gaan zitten. Dit lijkt
ideaal want een trainingsveld voor de deur is natuurlijk een grote luxe. De
nadelen zijn groot. Het nieuwe gebouw van de zweefvliegers moet nog
gebouwd worden en zal dus niet op tijd klaar zijn. Bovendien is de locatie
nadelig voor mensen die van ver komen. Met het openbaarvervoer doe je er
een uur over van uit Nijmegen om er te komen. Een andere optie is het
seinhuis in de spoorkuil, dit is een grote en mooie locatie die ook nog eens
dicht bij het station ligt. Het probleem is alleen dat de eigenaar (NSPOORT)
zelf nog niet weet wat ze er mee willen. De beste optie die nu nog openstaat,
lijkt een ruimte vlak bij de sportviswinkel te zijn. Er is daar voldoende ruimte
en de ligging is goed. Verdere gesprekken met de eigenaar zullen meer
helderheid moeten verschaffen.
Wat hebben we hiernaast nog gedaan voor deze kwestie? Onze huidige
huurcontracten worden door een jurist van de KNVvL onderzocht, hieruit zal
blijken of we ook echt de ruimte meteen moeten verlaten. Er zijn gesprekken
geweest met wethouder Depla, Dhr. Faassen (KNVvL) en het bestuur. De
gemeente Nijmegen is dus op de hoogte van ons probleem. Er lijkt iets
constructiefs te ontstaan naar aanleiding hiervan. De gemeente Nijmegen
onderzoekt momenteel nog enkele mogelijkheden maar tot nu toe lijkt het er
op dat er verder niets leegstaat wat aan onze eisen voldoet.
Het verhaal over de clubruimte wil ik afsluiten met nogmaals de oproep aan
iedereen goed om zich heen te kijken, bij familie, vrienden en kennissen, of er
ergens een geschikte ruimte is. Ook kan er door iedereen begonnen worden
met het naar huis brengen van spullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koffers
met indoor modellen die je pas weer nodig hebt in de nieuwe ruimte.

Jaarvergadering
Alle financiën zijn voor 2008 afgerond, ook de kascontrole is positief
afgerond. Maar omdat iedereen in het bestuur druk bezet is hebben we nog
geen datum voor de jaarvergadering gepland. Mogelijk wordt de
jaarvergadering na de zomer gehouden. We houden jullie op de hoogte over
een mogelijke datum.
Anselmo Zeri
Anselmo heeft onlangs een zware operatie ondergaan. De leden van de NLC
hebben hun betrokkenheid getoond door het gezamenlijk sturen van een
kaartje aan hem. Dit is de tekst die op het kaartje stond:
Caro Anselmo e famiglia,
Tu che vai sempre per il 'max' anche adesso fai valer il tuo spirito competitivo.
"Dietro le nuvole c'é sempre un raggio di sole."
Rimani te stesso!
Cari saluti
I membri del NLC
Beste Anselmo en familie.
Je gaat altijd voor de 'max' ga er nu ook voor.
"achter de wolken is altijd een beetje zon."
Blijf jezelf,
groetjes
de leden van de NLC
Hierop kregen wij via de voorzitter een erg mooie en dankbare reactie:
Dear Eric,
I received the card, I did appreciate deeply the effort with the "taal", it
is absolutely correct italian, but mainly the signatures, I found there a
big list of my friends, and the FAI licence was such a nice touch, a sort
of good omen for a better future.
May be I will visit a flying field again one day, but I'm now not yet even
at 50 % of the path, now the 2nd brain tumor must be treated and then may
be some "innovative" supporting treatment.
Already next week the decisions should be taken.
Feel free to circulate this info among the friends.
Ciao
Anselmo
Beste Eric,
Ik heb je kaart ontvangen, ik waardeer ontzettend de moeite die is gedaan met
de taal, het is absoluut correct Italiaans, maar voornamelijk de
handtekeningen op het kaartje, ik vond er een lange lijst van mijn vrienden,
en de sportlicentie was zo’n aardig gebaar, het is een voorbode voor een
betere toekomst.
Misschien dat ik ooit weer een vliegveld bezoek, maar op dit moment ben ik
nog niet eens op 50% van mijn pad, nu moet eerst mijn tweede hersentumor

behandeld worden en dan misschien nog een innovatieve behandeling ter
ondersteuning.
Volgende week zullen er al besluiten moeten worden genomen.
Je bent vrij om deze informatie te verspreiden onder vrienden.
Ciao
Anselmo

Aftreden penningmeester
Twee weken geleden heeft Gerard Brinks Jr. te kennen gegeven om
persoonlijke redenen niet langer de functie van penningmeester te willen
vervullen. Dit is een erg spijtig bericht. Gerard Willemsen zal tijdelijk deze
taak op zich nemen. Maar aangezien hij de secretaris is zoeken we met spoed
een nieuwe penningmeester. Als iemand zich geroepen voelt het bestuur te
versterken, kun je contact opnemen met de voorzitter.
Lyme
Nog een bericht over Gerard Brinks Jr. Gerard is in het ziekenhuis opgenomen
nadat er bij hem de ziekte van Lyme is aangetroffen. Inmiddels is Gerard weer
thuis. Maar hij is nog lang niet hersteld. De komende maanden zal hij het erg
rustig aan moeten doen. Ik wil de gelegenheid ook meteen aangrijpen om het
iedereen op zijn hart te drukken, uit te kijken voor teken. Ondanks dat de kans
op een beet van een besmette teek relatief klein is, is het vooral voor ons,
modelvliegers, erg belangrijk om uit te kijken. Want als je maar vaak genoeg
aan het vliegen of lopen bent op de hei of in de natuur (zelf in je achtertuin
kunnen teken zich schuilhouden), wordt die kans steeds groter en zelfs reëel,
zoals Gerard nu heeft ondervonden. Het is dus zaak je meteen naar iedere
vliegdag te controleren op teken. Stel dit niet uit tot de volgende dag als je
bijvoorbeeld vermoeid thuis komt van een wedstrijd want je loopt dan alleen
het risico dit te vergeten.
Luchtmachtdagen
19 en 20 juni worden op Volkel de Luchtmachtdagen georganiseerd. Er zijn
dan verschillende vliegshows en de vliegtuigen zijn van zeer dichtbij te
bewonderen. Erg gaaf natuurlijk als vliegtuigfanatiekeling. Het idee bestaat
om hier als club gezamenlijk heen te gaan. Lijkt je dit leuk? Dan kun je je
opgeven bij Jurgen Maassen. Laat meteen weten of je een auto tot je
beschikking hebt.
jurgen.maassen@online.nl
World Air Games
Zaterdag 6 juni zijn de World Air Games in Torino begonnen. Dit is een
internationaal evenement waarbinnen vele luchtvaart disciplines strijden naar
een eervolle overwinning binnen hun klasse. De klasse die het dichts staat bij
hetgeen ons bezig houdt is de hand thrown glider klasse, beter bekend als de
DLG klasse. Voor meer informatie en een tijdschema:
http://www.wag2009.com/.

Eerst volgende evenementen
Avondwedstrijd (Vrije Vlucht)
Zaterdag 13 juni, Rozendaalse Veld
NK F3K/Mini
21 juni, Winterswijk
NK Vrije Vlucht
Zaterdag en zondag 27/28 juni, Garderen
F2C, mini teamrace (Lijnbesturing)
zondag 28 juni, MLK de Kooy
Open Deventer (Vrije Vlucht)
zondag 12 juli, Rozendaalse Veld
WK Vrije Vlucht Senioren
19-26 juli, Kroatië
F3K Internationaal
Zaterdag en zondag 25/26 juli, Arnhem
EK F2 (Lijnbesturing)
26 juli – 3 augustus, Servië
Inlichtingen
Voorzitter Erik Crins, mob.: 0624 602 898,
email: voorzitter@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Secretaris Gerard Willemsen, mob.: 0655 378 195
email: secretaris@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Bouwleider Roel Lucassen, mob.: 0612 396 566
email: bouwleider@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Materiaalbeheerder Stefan Pouwelsen, mob.: 0650 476 296,
email: stefan_pouwelsen@hotmail.com
Restaurateur Luis Bautista, mob.: 0612 852 645
email: l_bautista5@hotmail.com
Adressen
Clubgebouw NLC, Jan de Wittstraat 8a, Nijmegen
51°50'25.20"N en 5°51'24.35"O
Sportzaal Heuvelland, Ambachtsweg 8a, Groesbeek
Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen,
+31 243 564 260
Vliegveld Malden, Groesbeekseweg 55a, Malden
51°46'59.79"N en 5°53'01.87"O
Parkeerplaats Boshover heide, Weert, 51°14'25.40"N en
5°38'10.50"O
Parkeerplaats Houtdorperveld, Garderen 52°15'49.49"N
en 5°42'57.78"O
Parkeerplaats Regte Heide, Riel 51°30'20.26"N en
5°0'59.47"O
Parkeerplaats Rozendaalse Veld, Rheden 52°02'12.39"N
en 5°59'27.21"O

