
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TONGEREN EN DE TONGERSE MODEL VLEUGELS  
 
Het (Inter)Nationaal Modelvliegkamp zal dit jaar van 6 t/m 13 
augustus - onvoorziene omstandigheden voorbehouden –  worden gehouden in Tongeren (België).   
Tongeren, door de Romeinen gesticht,  ligt in de provincie Belgisch Limburg op ca. 20 km van Maastricht.  
 

  De Moerenpoort of Moerentoren, de nog enige 
overgebleven stadspoort van de Romeinse omwalling 
Vanaf 15 v.Chr. ontwikkelde Tongeren zich als een Gallo-
Romeinse burgernederzetting. In de daaropvolgende eeuwen 
speelde de stad een belangrijke rol in de geschiedenis van de 
Lage Landen. Zo verkreeg Tongeren in de tweede eeuw 
marktrechten en werd de stad in de vierde eeuw de zetel van 
het eerste bisdom van de Lage Landen. In de middeleeuwen 
en de Vroegmoderne Tijd was de stad een van de 23 Goede 
Steden van het Prinsbisdom Luik. Vanaf de tweede helft van 20e eeuw begon men met de uitbouw van Tongeren als 
handelscentrum en toeristische trekpleister. Als "oudste stad 
van België” gebruikt Tongeren zijn Romeinse verleden dan ook als een toeristische troef. 
Toen in 57 v.Chr. Julius Caesar Gallië veroverde vielen zijn 
troepen ook Belgica binnen. Belgica werd toen bewoond door verschillende stammen die regelmatig oorlog tegen elkaar 
voerden. De stam der Eburonen werd geregeerd door Ambiorix en Catuvolcus, die de macht deelden als koning.  

 
 
 
 
Toen Caesar zijn troepen dringend opnieuw van bevoorrading 
moest voorzien,  verplichtte hij de bevolking van de streken 
die hij en zijn troepen veroverden een deel van hun oogst aan  
zijn leger af te staan. 
 
Ambiorix en zijn Eburonen waren echter niet van plan zich hierbij zomaar neer te leggen. Alhoewel Caesar Ambiorix had 
vrijgesteld van de betalingen, sloot Ambiorix zich in de winter 
van 54 v.Chr. aan bij Catuvolcus om een opstand te leiden 
tegen de plaatselijke Romeinse troepen. 
 

              Ambiorix werd ge-eerd met een standbeeld , en staat centraal op de grote markt tegenover de O.L.Vrouwe Basiliek. 
 
De Stad Tongeren is van bijzonder cultuur en historich 
belang en heeft meerdere musea, gebouwen en 
oudheidkundige bezienswaardigheden  
(lijst van bezienswaardigheden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_bezienswaardighed
en_in_Tongeren),  die een bezoek aan de stad meer dan 
waard maken. 
In de gezellige stadskern met haar oude winkelstraten en 
zeker op de Grote Markt met haar gezellige terrasjes, is 
het goed toeven. 
 
De Euregiosteden Hasselt, Genk, Maastricht en Luik 
liggen allen binnen een straal van ongeveer 20 km rond 
Tongeren en ook deze steden zijn zeker een bezoekje 
meer dan waard ! 
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We zijn in Tongeren  te gast op de mooie accommodatie van  
De Tongerse Model Vleugels v.z.w.    
De club is opgericht in 1971 en heeft door de jaren heen 
zowel in binnen als buitenland een grote faam opgebouwd als 
organisator van vele wedstrijden en grootschalige 
evenementen. 
 

  
De accommodatie is gelegen op het plateau van een kleine 
heuvel, de Boeberg 110, in Henis-Tongeren (B) en we mogen 
ons met het 14e kamp dat de Stichting Nationaal Modelvliegkamp – NMVK dit jaar organiseert, bij deze club 
van harte welkom weten. 
 

  
Op het terrein van de TMV vinden we naast een prima 
onderhouden ruime graspiste die als start- en landingsbaan 
dient,  een fantastisch clubhuis met daarin o.a. een ruime 
kantine met terras, keuken, een mooie ruime toiletgroep en 
diverse andere gebruiksruimtes en er bovenuit  stekend een heuse verkeerstoren. Er is WIFI en in de toren staat een 
permanente webcam opgesteld. Verder een aantal 
bijgebouwtjes voor o.a. de opslag van maaimachine etc. Aan 
de rand van het veld vinden we een aantal modellentafels met 
accu-oplaadpunten. Verder is er ruim voldoende kampeer- en 
parkeerruimte  

  Als je al wat meer van de club wilt weten, bezoek 
dan eens hun website: http://tmv.be/ 

ACCOMMODATIE 
 
Vliegen 
We vliegen op een mooi onderhouden grasveld. 
Het veld is gelegen onmiddellijk grenzend aan het 
kampeerterrein en biedt ruime mogelijkheden voor het 
vliegen met nagenoeg alle categorieën (uitgezonderd  
VrijeVlucht en Jets) modelvliegtuigen.   

  
Veldregels 
We vliegen volgens het terrein reglement van de TMV, de 
Belgische Regelgeving voor  Modelvliegen en het Nederlandse Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport 
(BVM)  
Geluid: het bronnivo van modellen met verbrandingsmotoren 
mag niet boven de 80 dBA , gemeten op 7 meter, liggen.  
 
Je dient gebrevetteerd te zijn om zelfstandig te mogen 
vliegen. Heb je nog geen brevet ? Geen nood, tijdens de 
kampweek bieden wij de mogelijkheid om voor een (door de 
KNVvL erkend) brevet af te vliegen. 
Er zal – zo mogelijk - per categorie (zweef, motor en heli) een 
coördinator aanwezig zijn. Deze heeft doorgaans instructiebevoegdheid, maar is geen full time instructeur. 
Vandaar dat je beter enige ervaring kunt hebben. 
 
Iedere deelnemer dient uiteraard WA verzekerd te zijn.  
Er kan om een verzekeringsbewijs worden gevraagd.  
 Kamperen  
Slapen doe je in een eigen meegebrachte tent of caravan, die 
geplaatst mag worden meteen grenzend aan het  vliegveld.  
Uiteraard zijn er sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en 
douches aanwezig. Om veiligheidsredenen kunnen uitsluitend 
caravans van stroom worden voorzien.  
Laden   
In een van de bijgebouwtjes op ter terrein wordt een ruimte 
ingericht om accu’s, lippo’s etc. te laden.  
Neem zelf een stekkerblokje mee! 
Het clubgebouw en laadruimte zullen ’s nachts worden 
afgesloten ! Uiteraard kunnen overdag ook de oplaadpunten rond het 
clubhuis worden gebruikt om te laden. 
 
Opslag - Bouwen en Repareren 
Voor opslag van modellen en het bouwen en repareren zal 
ruimte worden gecreëerd in de grote, goed verlichte, tent die 
op het terrein wordt geplaatst. Ondanks dat het een flinke tent 
gaat worden blijft het met de ruimte passen en meten. Wees 
dus selectief met de spullen en modellen die je wil 
meenemen. Neem wel je eigen bouwspullen mee. 
Ook gereedschappen, etc. moet je uiteraard zelf mee nemen. 
 



 

  
PROGRAMMA 
 
Er zal weer een volledig weekprogramma worden 
samengesteld met daarin voor elk wat wils: Concours d’ 
Elegance, demo’s, (fun)wedstrijdjes, Recreatief Record 
vliegen, limbo- en combatvliegen, etc. etc. Het complete 
programma zal in een van de komende Nieuwsbrieven 
worden gepubliceerd.  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
EEN MODELVLIEGVAKANTIE, volledig verzorgd…. 
VOOR WIE ???  
 
Het Nationaal Modelvliegkamp is met name bedoeld voor modelvliegers die al enige ervaring hebben met  vliegen.  
 
We stellen een minimum leeftijd van 14 jaar om alleen deel te 
mogen nemen aan het Kamp.  
Ben je jonger dan 14 en wil je toch mee, dan kan dat onder 
begeleiding van iemand van minimaal 18 jaar.  
 
Deelname aan het kamp staat open voor iedereen, het is er 
niet alleen voor de jeugd en je hoeft ook geen lid te zijn van 
een club of overkoepelende organisatie!   

 VERZORGING INWENDIGE MENS  
 
Eten doen we eveneens in een daarvoor gezellig ingericht 
deel van de grote tent die op het terrein tussen naast het 
clubhuis wordt geplaatst. 
De maaltijden worden voor ons verzorgd door een catering bedrijf: 
 
’s Ochtends een uitgebreid (lopend) ontbijtbuffet waarbij 
tevens een lunchpakket kan worden klaar gemaakt.   
 
Rond lunchtijd zal er worden gezorgd voor koffie/thee/melk en wat warms zoals bijvoorbeeld een lekkere kop soep. 
 
’s Avonds is er een warme maaltijd of barbecue. 
Uiteraard zal de gebruikelijke ”vette hap” later op de avond 
niet ontbreken en vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor 
drankjes en versnaperingen die tegen redelijke prijzen op basis van de inmiddels ingeburgerde ”strippenkaart” in onze 
huisbar verkrijgbaar zullen zijn.  INSCHRIJVING: 
 Inschrijven kan VANAF NU,  
uitsluitend on-line op onze website: 
www.modelvliegkamp.nl 
 
Uitsluitend inschrijvingen voor 
VOLLEDIGE deelname aan het kamp 
kunnen worden geaccepteerd.  Hierop 
kunnen om praktische redenen geen 
uitzonderingen worden gemaakt. 
 
DEELNEMERSBIJDRAGE:  
€ 315,-- p.p. all.in.   
  
 
 

 

 


