
Overige activiteiten 

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, inmiddels wijd en 
zijd bekend als 'Koppeltjesmaandag' werd op maandag 
8 januari 1990 m het Museum Oud Soest gehouden. Het 
gezelschap kreeg bezoek van Ferdinand Huyck, die van de 
fÜinf^i"^ gebruik maakte nu eens lijfelijk aanwezig, 
aandacht te vragen voor zijn avonturen in de Drie Ringen 
Getuige de reacties bleek dat in de smaak te vallen. Het 
m*„ïïoU8-8An i°?k t r a d i t i o n e e l - glaasje boerenjongens 
ï?~n i rfr ~.p d e a v o n d °P e e n a n d e r e manier de 
f ™ 8 " ^ 8 - De Historische Vereniging Soest werd op 
8 mei 1980 opgericht. Het 10-jarig bestaan in 1990 gaf 
alleszins reden op een bescheiden wijze feest te vieren. 

De werkgroep Klederdrachten Eem- en Gooiland verzorgde 
in dat verband op 11 september een klederdrachtenavond 
De avond werd door 60 mensen bezocht. 

De 'Jubileum-excursie' op 29 september bracht de deelne-
?» r S faaJ Veenhuizen (het gevangenismuseum), Roden 
(Nederlands Museum Kinderwereld) en Assen (Drents Museum) 
In van Zoys tot Soest (nummer 3, elfde jaargang) werd 
verslag gedaan van de reis. y' 

De bijdrage van de leden van de vereniging aan het 
Radioprogramma van Radio Soest vroeg kennis van zaken. 
Om elke donderdagavond een interessant onderwerp te 
kunnen brengen - al zijn het dan maar korte gesprekken -
vraagt tenminste een gedegen voorbereiding. Daarvoor dank. 

Tenslotte 

Een jaarverslag kan slechts een beknopte weergave ziin 
van enkele, meest belangrijke activiteiten van de 
vereniging. Zij leveren het bewijs, dat onze vereniging 
haar plaats m Soest heeft weten te verwerven. 

SOEST IN DE LANDELIJKE PERS - 1910 
Redactie 

In "De Prins" der geïllustreerde Bladen van 3 December 
1910 staat onderstaande foto afgebeeld, van de vliegwed-
strijden te Soesterberg. 
Het beeld is niet overduidelijk, maar de tekst onder de 
toto is zeer interessant. 
Wij hebben het mooie boekwerk "Soesterberg van toen tot 



nu" door Dik Top en Wim Top, dat recentelijk is versche
nen, er op nageslagen, en daarin staat inderdaad een 
beschrijving van de eerste Vliegwedstrijd te Soesterberg. 
Heel mooie verhalen onder de titel "De sprong naar 
Europese Vermaardheid". 
Wedstrijden op de heide op 26 en 27 Nov. trekken veel 
publiek, maar er werd op die dagen ook andere sport 
bedreven, nl. schaatsminnend Nederland had toen de 
gladde ijzers onder. 26 en 27 Nov. 1910. 

De twee-daagsche Vliegwedstrijden op de heide bij 
Soesterberg: 

Een groote toeloop /an belangstellenden, waaronder 
verscheidene autoriteiten, schitterende vluchten; 't 
was een tot nu toe ongekend schouwspel, waarvan men 
te genieten kreeg: de drie kranige aviators Wijnmalen 
(boven), Koolhoven (links) en Kuiler (rechts) tegelijk 
in de lucht. 
Het resultaat van den snelheidswedstrijd, over 
10 K.M. (4 ronden) was: 1. Kuiler in 7 min. 43*5 sec. 
Van den wedstrijd, längsten tijdsduur: 1. Wijnmalen 
met 30 min. 43 sec; 2. Kuiler met 20 min. 41 sec. 
Van den kamp voor de hoogste vlucht: 1. Wijnmalen 
met 800 M. in 30 min. 43 sec. 
De schitterend geslaagde vliegmeeting is hiermede 
geëindigd. 


