
2013 

Wedstrijden 2013 

• Tweede kerstdag Chuck 

Malden 

 

Wedstrijden 2014 

• KJC 18/25 januari 

• DLG 15 februari Malden 

• IIFI 15 en 16 maart 

• Najaarswedstrijd   

 

Andere balangrijke data 

 

• Clubkamp 17 mei 

• Open dag Colombia 2de        

Pinsterdag 

 

 

Op naar het 80-jarig 

bestaan!! 

Nieuwsbrief 
 

Afgelopen jaar 

Er is weer meer bar omzet geweest dan in 2012 wat betekend dat we weer 

meer aan het bouwen zijn.  Een positieve ontwikkeling. 

Het is niet gelukt om de KJC te vliegen dit jaar en we  hopen dat  het komend 

jaar wel lukt.  

De DLG wedstrijd op Malden volgde hierop en het was erg mistig in het begin, 

zelfs een sneeuwveld wat later op de dag was verdwenen.  

Hierna kwam het clubkamp dat goed bezocht was, helaas was het op de 

zondag slecht weer en kon er niet gevlogen worden. Voor 2014 staat het 

clubkamp gepland in het weekend van 17 mei. 

Er zijn een aantal lijnbesturing wedstrijden gevlogen  te weten  

1) Bitterfeld eind april: goede vliegers, samen met Monique Wakkerman 

erheen gegaan. Beide eindigden we in de middenmoot. 

2) Nederlandse Kampioenschappen in september. 

Ik moest mijn titel van 2012 verdedigen,  dit ging naar omstandigheden erg 

goed, helaas net niet goed genoeg. 4e, Monique Wakkerman heeft de titel dit 

jaar. De wedstrijd stond in het teken van het overlijden van Bert Metkemeijer, 

iemand die heel veel voor de Nederlandse lijnbesturing heeft betekend.  

De Najaarswedstrijd is gevlogen op 5 oktober en was met 16 deelnemers een 

groot succes. De weergoden waren ons gunstig gestemd waardoor er een 

volwaardige wedstrijd gevlogen kon worden met 6 ronden waarin de max 2, 3 

of 4 minuten was. De winnaars waren Michiel Faassen bij F1B en Allard van 

Wallene bij F1A. De beste NLC'ers waren Frans Voskens (2de F1B) en Niels 

Wijnhoven (2de F1A), de beste junior was Juul van de Kerkhof.  

De strijd met gemeente Rhenen over de Rozendaalsehei loopt nog. De kosten 

voor de NLC zijn in deze zaak op dit moment €200,- waarvan door leden in de 

vorm van sponsoring al €145,- is opgehaald. Zodra er nieuws is wordt gecom-

municeerd. 

Na een berekening van de  begroting tot juli volgend jaar is geconstateerd dat 

er geen contributieverhoging nodig is. Vanaf juli is het nog onduidelijk op dit 

moment hoe de huur van de clubruimte wordt. Dit bewaken we als bestuur 

om dit in goede banen te leiden. 

Goed nieuws is dat we al zeker 3 nieuwe leden hebben en kunnen verwel-

komen dit jaar. 

Een leuk detail voor 2014 is dat de Goffert 75 jaar bestaat. De NLC is bij de 

opening van de Goffert aanwezig geweest, we gaan kijken of we in die richting 

activiteiten kunnen ontplooien. 

  FIJNE FEESTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR 

BESTUUR NLC 

Nieuwjaarsborrel 

4 jan 2014 vanaf 15:00 

locatie: clubgebouw 


