RC Paraglider Treffen MVC Columbia te Boxmeer
Op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 organiseert MVC Columbia een RC Paramotor/glider
treffen op haar vliegveld te Boxmeer.
Dit weekend is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met RC paragliding of zij die hiermee
willen beginnen.
Deze meeting is onafhankelijk van welk merk dan ook, daarom wordt dan ook nadrukkelijk iedereen
uitgenodigd die RC paragliding een warm hart toe draagt.
Eigenbouw, tweedehands, nieuw of juist oeroud, alles kan en mag meedoen.
De enigste beperkingen zijn het naleven van ons huishoudelijk reglement, een maximaal vlieggewicht
van 25 kg en een maximale geluidsproductie van 80 dB(A).
Gezelligheid en gezamenlijk vliegen staat voorop.
Iedereen die ondersteuning nodig heeft of speciale vragen heeft mag die altijd verwachten van de
organisatie of de overige deelnemers.
Op ons veld is in beperkte mate 240V aanwezig.
Tevens vanaf dit jaar ook laden vanuit onze solar installatie.
Omdat te kunnen doen dient de voedingskabel van je lader deze connector (XT 60 mannelijk) te
bezitten:

Programma:
Vrijdag 23‐09‐2022:
Voor de vroege gasten staat ons veld reeds vanaf 13.00 ter beschikking.
Er kan dan gevlogen worden tot aan zonsondergang.
Het avondeten van de vrijdagavond regelen we gezamenlijk naar behoefte (bestelling bij de
snackbar).
Zaterdag 24‐09‐2022:
Bij voldoende aanmeldingen om 8.30 uur ontbijtbuffet op het veld.
We starten deze dag om ongeveer 10.00 uur met ontvangst en een briefing.
Voor de rest kunnen we de gehele dag vrij vliegen, praten en elkaar helpen met technische
problemen.
Gedurende de dag zijn er koffie, thee, koek en fris en hamburgers verkrijgbaar.
We sluiten de dag om ongeveer 18.00 uur af met de avondmaaltijd.
Nadien kan er nog deel genomen worden aan het nachtvliegen.
Zondag 25‐09‐2022:
We starten deze dag om 8.30 uur met ontbijt op het veld.
Om ongeveer 10.00 uur volgt de briefing.
Voor de rest kunnen we de gehele dag vrij vliegen, praten en elkaar helpen met technische
problemen.
Gedurende de dag zijn er koffie, thee, koek en fris en hamburgers verkrijgbaar.
Om 14.00 uur sluiten we het evenement officieel af.
Wie dat wil kan nog verder vliegen tot aan zonsondergang.
Vanaf 14.00 uur staat ons veld weer open voor “normale” RC vliegtuigen.

Veiligheid:
Onze vereniging heeft een maximale vliegsector die niet overschreden mag worden. Tijdens de
briefing is hier uitleg over.
Deelnemers dienen een aansprakelijkheid verzekering te bezitten die ook modelvliegen dekt.
Aanwijzingen van de vluchtleiding dienen stipt op gevolgd te worden.
Van iedereen wordt een vliegveilig gedrag verwacht.
Het niet naleven van bovenstaande kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan het
evenement.
Aanmelden.
Het verzoek aan de deelnemers is om zich van te voren aan te melden (niet verplicht) zodat wij met
onze inkopen voor de catering daarmee rekening kunnen houden.
Aanmelding via een berichtje naar p.versleijen@rc‐ppg.com volstaat.
Ontbijt en avond eten.
Bij voldoende aanmeldingen verzorgen we op zaterdagmorgen (8.30 uur) voor de kamperende
gasten een ontbijt.
Zaterdagavond verzorgen wij als avondeten een klein buffet, aanvang 18.00 uur.
Zondagmorgen wordt eveneens het ontbijt verzorgt (8.30uur).
Kosten voor ontbijt zijn € 8.50 per ontbijt/persoon.
Kosten voor het avondeten op zaterdagavond zijn € 17.00 per persoon.
Aanmelding en vooruitbetaling voor ontbijt en avondeten is verplicht.
Aanmelding via een berichtje naar p.versleijen@rc‐ppg.com onder vermelding van deelname aan het
avondeten op zaterdagavond of het ontbijt van zaterdagmorgen en/of zondagmorgen.
Na aanmelding volgt een bevestiging met details voor betaling.
Route beschrijving:
Attentie, gewijzigde route voor caravans en woonwagens!!!
Route voor normale personenauto’s:
Vanaf de A73 de afslag Boxmeer nemen richting Boxmeer.
Direct na het viaduct links af met een bocht van 180° de parallelweg op en weer onder het viaduct
door.
Na het tweede stoplicht rechts af de Waterleidingstraat op.
Vanaf de afslag is de route met oranje bordjes aangegeven.
GPS coördinaten N51°38'46” O5°54'16”
In decimale vorm: 51.642768, 5.899880

Route voor caravans en woonwagens:
Als gevolg van obstakels langs de oude route kunnen woonwagens combinaties met caravan niet
meer via de oude route naar ons veld rijden.
Zij dienen deze route te volgen:
Volg vanaf de A73 de N272 in de richting van St Anthonis.
Op de rotonde eerste weg rechts.
Direct na de rotonde weer eerste weg rechts (langs busstation).
Deze weg blijven volgen tot het einde (T‐splitsing).
Bij de T‐splitsing links, dan de weg volgen tot je aan de linkerkant bij Camping de Es‐rand uitkomt.
Hier sla je rechts af en volg dan deze weg (gedeeltelijk verhard) tot aan de poort van ons veld:

Afgelastingen:
Omdat dit evenement afhankelijk is van het weer behouden wij ons het recht voor om in verband
met slechte weersverwachtingen het evenement af te gelasten.
De beoordeling of dat we het evenement door laten gaan zal uiterlijk op woensdag 21‐09‐2022
gedaan worden.
Aangemelde deelnemers krijgen dan persoonlijk een bericht.
Voor niet aangemelde deelnemers en overige gasten zullen wij onze aankondigen op fora en website
aanpassen.
Overnachting:
Kamperen:
Uitsluitend vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur is ons veld toegankelijk voor kampeerders.
Gasten die eerder willen komen wordt dringend geadviseerd om bij Camping de Esrand een plaatsje
te reserveren.
AUB ook niet alvast ergens langs ons veld of op de veldweg overnachten, dit leid ongetwijfeld tot een
nachtelijk bezoekje van de politie.
Op ons veld zijn maximaal 15 campingplaatsen beschikbaar, hiervoor geldt, vol is vol.
Gasten die met een camper komen krijgen voorrang, voor hen is het immers lastiger om te voet
vanaf onderstaande camping naar ons veld te komen.
Alle anderen worden verwezen naar onderstaande camping die op ongeveer 500 meter afstand ligt:
Camping de Esrand
Noordkant 34
5845 EW Sint Anthonis
+31(0)485‐383088
www.deesrand.nl
informatie@deesrand.nl
In de directe omgeving is een ruime keuze aan hotels of B&B’s
Hotels:
Hotel de Baronie
Hotel Riche
Spoorstraat 74
Steenstraat 51
5831 CM Boxmeer
5831 JB Boxmeer
+31(0)485‐571345
+31(0)485‐578222
www.debaronieboxmeer.nl
www.riche.nl
info@hoteldebaronie.nl
Info@riche.nl

Hotel ’t Vertrek
Stationsweg 12
5831 CR Boxmeer
+31(0)485‐577017
www.tvertrek.nl
info@tvertrek.nl

B&B:
Stippentse hoeve
Dorpsstraat 45
5846 AB Ledeacler
+31(0)485‐471485
www.stippentsehoeve.nl
info@stippentsehoeve.nl

B&B Happy‐Dees
Noordkant 19
5845 EX St. Anthonis
+31(0)485‐321267
www.happy‐dees.com
info@happy‐dees.com

Koks & Co
Lactariaweg 13a
5844AH Stevensbeek
+31(0)613488636
www.koksenco.com
info@koksenco.com

Belangrijke adressen en telefoon nummers:

Spoedeisende hulp (politie, brandweer, ambulance)
112
Niet voor modellen in een boom of zo!
Eerste hulp post Ziekenhuis Boxmeer
Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen
+31(0)485‐845000
0900‐8880 Huisartsenpost (voor niet spoedeisende hulp).
Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen
(inpandig bij Maasziekenhuis)
Apotheek:
Service Apotheek Rochus
Burgemeester Verkuijlstraat 70
5831 EL Boxmeer
+31(0)485 520 012
Contact organisatie:
Piet Versleijen
+31(0)645620877
p.versleijen@rc‐ppg.com
Wij zien uit naar een leuk weekend en wensen iedereen die ons dit weekend bezoekt fijne dagen toe.
Met vriendelijke groeten,
Het organiserende team van MVC Columbia
Boxmeer.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal etc.

