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Goede vrienden,

Het vliegseizoen is reeds een ti jdje bezig. Spijti g genoeg zat het weer in 
maart en april niet mee, maar de volgende maanden zullen wel beter 
zijn. Ondertussen zijn alle toestellen terug uitgehaald. Waar we ook 
komen op een modelvliegtuigveld, zien we tal van modellen evolueren. 
Hoewel steeds minder, toch horen we hier en daar nog steeds het geluid 
van een ontploffi  ngsmotor, een 2-takt of een 4-takt.

Viel het weer nog niet al te goed mee, toch kunnen we reeds terugblikken 
op een aantal geslaagde acti viteiten en wedstrijden in de diverse 
disciplines. Speciale aandacht voor de “Helidays” van onze Belgische 
Luchtmacht te Beauvechain. Onze VML-stand was er aanwezig, met 
grote dank aan Louis en Leo. We mochten vernemen dat het dankzij de 
modellisten was, dat het evenement een waar succes is geworden.

In de eerste “Tijdingen” van dit jaar, meldde ik jullie reeds dat er een 
nieuw “Ministerieel Besluit” op komst was en dit ter vervanging van de 
huidige circulaire. Spijti g genoeg is dit nieuwe Ministerieel Besluit er 
nog niet! We hopen dat dit binnenkort zal verschijnen. In afwachti ng 
van het verschijnen, betekent dit dat de huidige circulaire nog steeds 
van toepassing is!

Ik wil hier graag enkele punten, die elke piloot moet respecteren, 
nogmaals herhalen. Waarom? Bij tal van klachten gaat het om deze 
punten die al of niet worden nageleefd. Deze punten zijn:

De geluidsnormen. Let op: ook elektromotoren maken - 
geluid en zijn onderworpen aan de geluidsnormen en 
moeten worden gemeten.

De vlieghoogte. Deze is vastgelegd op 120 meter. Velen - 
onder jullie zullen hierop reageren en zeggen dat dit 
onvoldoende is. We proberen hier het DGLV ervan 
te overtuigen dat dit méér zou moeten zijn, maar dit 
is tot op heden nog niet veranderd. We moeten er ons 
van bewust zijn dat het luchtruim niet alleen voor onze 
modelluchtvaarttoestellen is.

Ik wens jullie allen nog veel aangename vliegdagen tijdens de 
komende zomermaanden.

  Hugo



5V
ER

EN
IG

IN
G

 V
O

O
R

 M
O

D
EL

LU
C

H
T

V
A

A
R

TS
P

O
R

T

W
W

W
.F

LY
TO

V
M

L.
C

O
M

Mededelingen en FAQ

Nieuwe website VML.

Hij komt eraan en hiermee bedoel ik niet de Sint of de 
paashaas neen onze nieuwe website. 
Begin dit jaar besliste de raad van bestuur dat het tijd 
werd om de website van VML eens grondig te reno-
veren.
Omdat het de bedoeling was om de inschrijvingen van 
de leden voor de clubs te vereenvoudigen en wij de le-
den de mogelijkheid wilden bieden om hun persoon-
lijke gegevens zelf aan te passen alsook nog andere 
administratieve zaken digitaal via de site mogelijk 
wilden maken bleek dat om reden van beveiliging en 
goede werking er beroep moest gedaan worden op een 
professionele fi rma. 
Na afwegen van wat mogelijk was en hoeveel het 
kostenplaatje zou worden werd beslist om een nieuwe 
site te laten ontwikkelen.
Op dit moment worden de laatste aanpassingen en tes-
ten gedaan zodat alles na de verlofperiode op punt zou 
moeten staan en hij online kan gaan. Wij brengen u op 
de hoogte van de mogelijkheden en werking zodra het 
online komt.

Europese modelluchtvaart federatie.

EMFU of European Model Flying Union komt eraan.
Om de modelluchtvaartsport een toekomst te geven 
en tegen zinloze betuttelingen en Europese regelge-
vingen in te gaan is de regel “samen staan wij sterk” 
meer dan actueel. De oprichting van een Europese fe-
deratie naast EAS is dan ook zeer welkom. 
De komst van de drones mag niet tot gevolg hebben 
dat er regels worden opgesteld waardoor de klassieke 
modelluchtvaartsport in het gedrang komt. Wanneer u 
dit leest zouden de statuten van EMFU reeds moeten 
zijn goedgekeurd en de werking zijn gestart. 
Ook België wordt via de BML lid van EMFU en daar 
wij via de KBAC al lid zijn van EAS is er een rege-
ling voorzien om de bijdrage van lidgeld beperkt te 
houden.

Rijksregisternummer.

Zoals u reeds heeft vernomen moeten wij bij uw in-
schrijving ook uw rijksregisternummer kennen. Dit  
is verplicht door Sport Vlaanderen die onze ledenlijst 
opvraagt. Dit is een verplichting voor alle erkende en 
al dan niet gesubsidieerde sportclubs.
Er zijn leden die denken dat dit niet kan of mag door 
de privacy wetgeving. De Vlaamse regering heeft aan 
Sport Vlaanderen de toelating gegeven om aan al haar 
aangesloten clubs en federaties op haar beurt de toela-
ting te geven om deze nummers op te vragen en door 
te geven. Sport Vlaanderen is niet alleen die deze toe-
lating heeft, ook banken, ziekenfondsen, ziekenhui-
zen enz.. doen dit. Het rijksregister nummer bestaat 
uit; zes cijfers die uw geboortedatum zijn gevolgd 
door twee getallen die aanduiden of u tot het man-
nelijk of vrouwelijk geslacht hoort en nog drie getal-
len die uw nummer uniek maken, met uw rr-nummer 
kan niemand persoonlijke info over u opvragen dus 
doe a.u.b. niet moeilijk en geef dit even door. Zonder 
kennis van uw rr-nummer kan onze secretaris u niet 
inschrijven en bent u ook niet verzekerd.

Public relation.
Ook dit jaar trekt VML door het Vlaamse land. Ter 
gelegenheid van talrijke shows en/of fl y-ins en ook op 
de zomertour van Sport Vlaanderen en 21 juli te Brus-
sel enz... zal het PR team van VML onder leiding van 
Louis P. zijn tenten opslaan. Kom gerust eens langs 
bij onze mensen, u kan er terecht mocht u bepaalde 
vragen hebben of kom gewoon eens dag zeggen, altijd 
welkom.
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www.mash.be 

Model Aero Sport Heist 
 
 
Beste modelpiloten, 
 
Het nieuwe vliegseizoen komt eraan!  Noteer alvast in uw agenda dat op zaterdag 1 en zondag 2 juli 2017, 
Model Aero Sport Heist zijn jaarlijkse FLY–IN organiseert.  Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor dit 
opendeur weekend want samen met jullie willen we er zoals voorgaande jaren opnieuw een geslaagd succes 
van maken. 
 
Tijdens het volledige weekend is er een doorlopend programma, zowel zaterdag als zondag zijn er vrije 
vluchten tussen 10u00 en 18u00.  Tijdens beide dagen begeleidt een ervaren speaker de vluchten met de 
nodige commentaar. 
 
Inschrijven kan via onze website: www.mash.be.  Alle toestellen zijn welkom, behalve jets wegens de 
strenge geluidsnormen die gelden op ons terrein (turboprop en heliturbine wel toegelaten).  Ook wensen we 
net zoals voorgaand jaar de nadruk te leggen op schaalmodellen, dus bij deze een warme oproep naar alle 
piloten die een schaalmodel hebben, om zich hiermee in te schrijven. 
 
Alle piloten worden voor de aanwezige dagen enkele gratis consumpties aangeboden. 
 

BBQ: 

Het bestuur stelt u eveneens voor deel te nemen aan onze BBQ op zaterdagavond 1 juli vanaf 19u00.  
Deelname bedraagt 18 euro per persoon en daarvoor bieden we u volgende aan: aperitief, 3 stukken vlees, 
uitgebreide saladbar en dessert.  Kinderen kunnen deelnemen aan de verminderde prijs van 9 euro.  Om een 
vlotte organisatie te waarborgen is inschrijven op voorhand noodzakelijk en is uw deelname aan de BBQ 
enkel bevestigd indien het correcte bedrag ten laatste op zondag 25 juni 2017 is overgeschreven op 
rekening: BE 44 7370 3052 6145 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van "(uw naam) + BBQ FLY IN".  
De link naar het inschrijvingsformulier en de nodige info kan u vinden op onze website: www.mash.be 
 

Het vliegterrein: 

Model Aero Club Heist is gebaseerd in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg).  Ons vliegterrein is gelegen langs 
de Wiekevorstse Goorweg 42 te Wiekevorst, waar we beschikken over een unieke graspiste van 150m 
lang en 50m breed.  Omwille van de ruime lengte en ook het feit dat deze piste zeer goed aanvliegbaar is, 
kunnen ook zeer grote modelvliegtuigen perfect worden voorgevlogen tijdens de Fly-In. 
 
Voor de piloten die graag wensen te overnachten is er een uitgebreide kampeergelegenheid beschikbaar 
met watervoorziening, elektriciteitsvoorziening en parking vlakbij het terrein.  Zondagochtend is er ook een 
gratis ontbijt voorzien (spek met eieren). 
 
 
Het feestcomité van MASH en de leden kijken er naar uit om van deze Fly-In een memorabel weekend te 
maken, samen met u. 
 

Met vriendelijke groeten en tot op de FLY-IN! 

Het MASH Feestcomité 
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Voor ons bracht dat kleine LB modelletje ook een mengsel 
van allerhande gevoelens. De mixed feelings van de En-
gelstaligen. Dromen van loopings en achten, van de per-
fecte motorafstelling en overal lijntrek... Lijntrek? hoor ik 
sommigen onder u denken.. Absoluut . Lijnbesturing als 
tak van het modelvliegen kon enkel ontstaan doordat 
een cirkelvormige baan ook centrifugale kracht met zich 
meebrengt. Deze kracht wordt benut om het model te be-
sturen. Deze kracht houdt spanning op de dunne, sterke, 
gevlochten staalkabeltjes. Door een even vernuftig als 
simpel systeem in het model laat een handvat in het mid-
den van een cirkel toe om het hoogteroer van dat model 
te controleren. Als deze lijntrek verdwijnt, verdwijnt ook 
het besturen. Een crash meneer? "Ja, geen lijntrek meer" 
of "Het model kwam naar binnen" . De motor viel stil op 
een kritisch moment.. Snelheid weg, lijntrek weg, geen 
besturing meer: Crash!... . Lijntrek dus… 

Dit simpel systeem was gepatenteerd door De Amerikaan 
Jim Walker. Hij noemde het "U control". Letterlijk "Jij be-
stuurt". Knappe kerel die mijnheer Walker en ook een 

straffe modelpiloot. De kabeltjes zijn tussen 10 en 21 me-
ter lang, afhankelijk van de modelgrootte en kracht van de 
motor… Genoeg variatie, genoeg uitdagingen. The sky is 
the limit. Of de lengte van de kabels dus..

In 1953 werd Henry Stouffs wereldkampioen stuntvliegen 
met zijn Blue Pants. De glowplug was nog maar net uitge-
vonden, dus werd er in de Blue Pants vooral gevlogen met 
een 2,5 cc diesel. Een brandstofmengsel van ether en pe-
troleum en ricinusolie... Die geur laat je nooit meer los.. 
letterlijk noch figuurlijk... Henry stouffs was een Belg uit 
het zuidelijke deel van het land.. Een van de grote Belgi-
sche modelbouw pioniers. Later een gevierd zweef piloot 
(van de full size varianten). Een grote meneer dus. Een 
naam om te onthouden: Henry Stouffs. Hij staat in faam 
naast Louis Grondal. Ook een naam om eens te goog-
len...

Onze vaderlandse geschiedenis staat bol van rondvlucht 
exploten. Zo waren er in de fifties snelheids wedstrijden 
op de markt van Knokke. 

Wie zich in een vorig leven nog heeft  geamuseerd met Lijnbesturing (LB) of Rondvlucht (RV) zal ongetwijfeld de Blue 
Pants kennen. Voor leken situeert de Blue Pants zich eerder in de modewereld, ooit uitbundig bezongen door Dr Hook. 
“Lady makes her blue jeans talk”. Bekend van radio en televisie... Zoek de clip maar eens op op youtube. Of mijmer terug 
naar Hitring... De Blue Pants ten voete uit.  Een mix van esthetiek en erotiek… Van blue en blues en platenhoes… Maar 
we dwalen af, we dwalen af...  Of toch niet?

Blue Pants op de 
MACH Rondvlucht 

Rodeo
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In een tijdperk waar knaldempers nog moesten uitge-
vonden worden. Motoren zoals Doolings, ETAs, McCoys, 
MVVS, Webras en Italiaanse Super Tigres...Af en toe werd 
er ook wel eens een dynajet gebruikt. Het geluid moet 
fantastisch zijn geweest daar in Knokke centrum toen...  

Een massa volk op de been om de heren met hun exotisch 
speelgoed bezig te zien. Andere tijden, andere waarden... 
Maar wel die tijdloze passie voor bouwen en vliegen....

De glowplug werd trouwens uitgevonden door de Ame-
rikaanse rondvlucht snelheids specialist Ray Arden. Dit 
kleinood zorgde voor een revolutie in de model vliegerij 
en maakte de sport toegankelijker voor velen en effende 
tevens het pad naar het radio bestuurd vliegen. Een lichte 
krachtbron was eindelijk beschikbaar. Dank u Mr Arden.. 
Elektrische motoren zouden pas 50 jaar later in de model-
vliegerij opduiken…

De Britten van het onvolprezen Aeromodeller magazine 
vonden de Blue Pants interessant genoeg om het toestel 
op te nemen in hun Aeromdeller PlanService (APS). Tot 
op de dag van vandaag bestellen mensen een Blue Pants 
plan bij de APS en wordt er nog steeds overal ter wereld 
met een Blue Pants gevlogen. In de zeventiger jaren was 
de Blue Pants in bouwdoos vorm beschikbaar bij het Bel-
gische Svenson. 1 Van de 4 rondvlucht modellen in het 
mooie aanbod van Svenson. De Coxy (0.8 cc ), de Flappy 
(ook een stouffs ontwerp), de Nobler van George Aldrich 

en dus ook de Blue Pants. Deze bouwdoos was geen on-
verdeeld succes omdat naar verluid de triplex (plywood) 
onderdelen er als balsa varianten in zaten, waardoor de 
stevigheid van het model op kritische punten wat te wen-
sen overliet...  Een beetje ervaring helpt altijd in het bou-
wen van een model. Ook hier natuurlijk. Jammer voor de 
debutanten die hun model na een halve ronde hard op 
moeder aarde zagen terecht komen.. Het is Svenson ver-
geven. Een mooie reeks modellen uit een cataloog waar ik 
uren in kon zitten bladeren. Fox motoren, Cox en Veco's. 
Handvatten en belcranks, props en spinners... Te gek al-
lemaal. Sweet memories..

Omdat we fier zijn op onze rondvlucht geschiedenis orga-
niseert de Model Aero Club Herentals (MACH) een jaar-
lijkse Rondvlucht Flyinn. Rondvlucht Rodeo klinkt sexier. 
Speciaal dit jaar is er een samenkomst van Blue Pantsen 
en hun piloten. We roepen iedereen op om zijn Blue Pants 
van onder het stof te halen en dan mee te brengen naar 
Herentals. Een Blue Pants bouwen, speciaal voor die gele-
genheid, is natuurlijk ook een goed idee. ARF versies zijn 
jammer genoeg niet te koop. Eerst bouwen dan vliegen. 
Zo was het vroeger en zo is het nog steeds in de nostalgi-
sche rondvlucht. 

Een Blue Pants laat zich eenvoudig bouwen. Er is een 
Engels bedrijf dat zelfs nog een bouwdoos op de markt 
brengt... Beetje googlen met "control line" en "blue pants' 
en een wereld zal open gaan... 
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Als je in je zoekopdracht "control line" vergeet kom je in een andere wereld terecht waarover ik in het begin van dit 
schrijfsel al genoeg heb uitgewijd...

We willen in Herentals een record opkomst en we willen dit natuurlijk ook wereldkundig maken. Belgie eert zijn Rond-
vlucht held Henry Stouffs... 

Kabels en handvatten kunnen ter plekke wel geleend worden indien niet (meer) in bezit..  Dit is geen wedstrijd of zo. Dit 
is een samenkomst voor de fun. For old time sake. Om deel te nemen aan de Rondvlucht revival, om kennis te maken 
met de huidige stand van die modelvlieg tak. Landen op een vliegdekschip, Of racen met 3 modellen in 1 cirkel, of het 
befaamde gevecht of combat..  Komen kijken of komen meedoen. Een paar dagen fun met oude en nieuwe vrienden... 
Meer moet dat niet zijn..

Nog enkele foto's  van jaren 70 , Dit is Leon Janssens , de baas van TENCO en SVENSON. Hier met zijn zelfgebouwde 
TIPSY NIPPER, ongelooflijke piloot , scheerde met tip van de vleugel op 1 meter over de asvalt. Een eenvoudige klus 
voor een power vliegtuig . Een zeer moeilijke klus met een Tipsy Nipper , met een 1600 Volkwagen motor.
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   “100j Slag om Passchendaele” 
Traditioneel organiseert het Memorial Museum Passchendaele 1917 in april een museumweekend 
met WO1 Living History. Naar aanleiding van de Britse plechtigheid op 31 juli, gaat het 
museumweekend in 2017 uitzonderlijk in juli door. De focus ligt op Living History die het verhaal van 
de troepen tijdens de Slag bij Passendale voor groot en klein toegankelijk maakt. Meer dan 400 
historische figuranten uit binnen-en buitenland brengen het weekend door op het kasteeldomein. 
Naast kampementen, wapens en historische voorwerpen zijn er ook nog demonstraties te zien. 

Dit jaar organiseert RC-CNC weer het Luchtvaart gedeelte. Schaalmodellen van WO1 uit binnen- en 
buitenland zullen aanwezig zijn, zowel statisch als vliegend. Mits een kleine bijdrage en inschrijving kan 
je op de simulator vliegen met een Sopwith, een Fokker Dr.1, een Albatros,enz  

Voor de durvers een FPV vlucht aan boord van één van deze toestellen. 

Maar liefst meer dan 96 toestellen zullen tentoongesteld worden. 

Toegang is gratis.  Open van 10u00 tot 18u00 op zaterdag/zondag met doorlopend demo’s. 
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Hoe bouw je een instrument panel ? 

Na vele malen met een schaal instrumenten borden geconfronteerd geweest te zijn, heb je 
uiteindelijk een simpel systeem ontwikkeld, dat mits enkele kleine ingrepen, niet al te moeilijk is om 
uit te voeren. Als materiaal heb je ook niet de moeilijke spullen nodig om tot een goed resultaat te 
komen. De meeste van ons hebben een computer, een printer en doorschijnende plankband. Foto's 
vind je overal op het net of in vakbladen. Indien je bepaalde instrumenten niet kan vinden, altijd 
bereid om mee te zoeken. Wat je ook nodig hebt is een dun plaatje triplex van 1.5 mm of zoals ik 
gebruikte in dit voorbeeld, een plaatje zwarte polystyreen van 1 mm dik. Om de carbon look te 
verkrijgen gebruikte ik de zelfklevende tape van Oracover die komt in kleine rolletjes van 100 mm 
breedte. 

Gemakkelijk is ook als je toegang hebt tot een draaibank en wat aluminium om de randen van de 
behuizing van de instrumenten na te simuleren. In mijn voorbeeld waren de echte in aluminium 
kleur, doch indien nodig spuit ik deze met een spuitbus mat zwart.  

  

Links zie je het instrumenten bord van de echte zwever en recht wat ik er van maakte. Je merkt direct 
dat niet alles verschaald werd maar daar kan ik mee leven en niemand behalve de lezers weten nu 
dat het niet 100% juist is. Ik hou er ook aan mijn schakelaars en de dubbele controle lampjes van mijn 
batterij systeem op het paneel te plaatsen zodat alles duidelijk zichtbaar is tot net voor de start, 
wanneer je achter je model staat. 

 

 

Hoe ga je tewerk? Wel foto's spreken meer dan woorden, daarom zal ik bij de foto's telkens die uitleg 
geven die nodig is. Vooreerst moet je model af zijn dat de plaats van het instrumentenbord duidelijk 
is met ook zijn juiste afmetingen wat breedte en hoogte betreft. Eenmaal deze gekend is, maak je 
een papieren mal met de diameters van de instrumenten die je gaat gebruiken of je tekent alles af op 
je plaatje. Je kleeft dit stuk papier op je plaatje met Pritt en zaagt, knipt de vorm uit. Nadien boor je 
de gaten met houtboren op de juiste diameter in je plaatje. Ik boor altijd tweezijdig, dus even 
vooraan en dan langs de achterkant tegen. Op deze manier voorkom je bramen of splinter aan de 
randen. Als je een gewone metaal boor gebruikt, heb je veelal bramen en je plaatje zal op het 
ogenblik de boor door de onderkant gaat naar boven getrokken worden met een vervormde boring 
tot gevolg. Hoe weet ik dit... 

 

De grotere houtboren gebruik ik meestal voor gaten in ribben van vleugels en spanten voor de romp. 
Je kan houtboren kopen in alle maten, en, deze zijn niet duur, bv een boor van 15 mm koste voor 
twee weken in de winkel slechts € 4.18, en deze gaat zeer lang mee zonder slijpen, in hout. Ik boor er 
echter ook wel harde aluminium plaat mee, zelfde verhaal als hierboven... Boren en tegen boren! De 
snelheid moet dan wel naar beneden +/- 700 tr/min. 

 

De ringen zijn gedraaid en passen langs achter in de gaatjes. Deze werden met Canopy glue op de 
achterzijde vastgekleefd. Voordeel van deze lijm is dat je geen markeringen ziet gezien deze 
doorzichtig uithard "en" deze kan door erover te wrijven toch nog verwijderd worden indien nodig. 
Het draagrandje werd met een metaalschaar weggesneden waar nodig was. 

instrumentpaneel zelfbouw
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Om de instrumenten ook van glaasjes te voorzien...dat is een ander paar mouwen. Daar heb ik echter 
een heel eenvoudige oplossing voor gebruikt. Nu en dan worden al eens handige producten 
aangeboden bij een bekende supermarkt keten, den A... en Top Craft is één van hun huismerken. 
Elke week schuim ik zo wel de folder af naar hebbedingetjes. Zoals ook deze 50 mm brede 
doorschijnende tape die redelijk dik is. Super spul voor ons doel en niet duur, enkel wachten op de 
nieuwe aanbieding... De instrumenten kies ik uit een aanzienlijke verzameling die ofwel op de PC 
staan ofwel nog moeten gescand worden. Eens de keuzen gemaakt zet ik deze in een word doc niet 
één keer maar 4 of 5 maal naast elkaar. Zodoende kan je de naast elkaar staande kopieën in 
verschillende afmetingen aanmaken. Je klikt op de foto en trekt vanuit één hoek de grote die je 
wenst, ernaast een beetje groter, en dit herhaal je zoveel keer als nodig en voor alle instrumenten. 
Op deze manier heb je als alles mee zit, slechts één blad papier nodig waaruit je dan met een maatlat 
de juiste diameter kan selecteren. Hier kleef je een stukje tape op, en zorg ervoor dat je vingerafdruk 
niet op het instrument staat door de kleeflaag vast te nemen... Eens dit gedaan, knip je het goede 
instrument uit en dat hoeft helemaal niet nauwkeurig te zijn. 

 

Met behulp van weer de canopy glue kleef je voorzichtig de uitgeknipte instrumenten op de 
aluminium ringen. Je hebt tevens alle tijd om aan de voorkant te kijken of het instrument juist is 
uitgelijnd. Eens droog kan je met een mesje de randjes bijsnijden indien nodig. Met behulp van een 
boormalletje zijn de boutgaatje geboord. De boutjes zijn ook met dezelfde lijm weer aan de 
achterzijde verlijmd en op lengte afgeknipt. Nadien zijn de kabels voor de schakelaars en lampjes 
eerst op lengte gemaakt om vervolgens met een verstrekkingplaatje, zijnde een afval stukje triplex 
van 1.5 mm, gemonteerd te worden. Door de dikte van de ringen en boutjes moet er aan de randen 

een steunplaatje gelijmd worden zodat, wanneer je met kleine vijsjes je instrumenten bord vast 
schroeft, dit niet vervormen kan. 

 

Je merkt dat op dit moment nog één instrument ontbrak. De gegevens van dit laatste kwamen echter 
te laat van het echte toestel, daarom koos ik een gelijkaardig instrument... Nadat dit bord af was 
moest ook de afdekkap nog gemaakt worden waarop het kompas gemonteerd is. De sleephaak 
ontkoppeling is in dit geval gebruikt om onder de afdekking te kunnen vergrendelen of verwijderen. 
Hier zitten namelijk 3 stuks batterijen, twee A 123 LiFe's en één 5 cellen Eneloop onder voor de 
ontvanger en de Up and Go in- en uitvaar motor. 

 

Een klein veertje zorgt ervoor dat ik , trekkend aan het rode bolletje de afdekkap kan verwijderen. De 
conische vorm van het kompas werd in aluminium gedraaid en nadien in kunststof een stukje 
gefreesd voor weer een klein kompas instrumentje erin gekleefd. 

 



15

 

Om de instrumenten ook van glaasjes te voorzien...dat is een ander paar mouwen. Daar heb ik echter 
een heel eenvoudige oplossing voor gebruikt. Nu en dan worden al eens handige producten 
aangeboden bij een bekende supermarkt keten, den A... en Top Craft is één van hun huismerken. 
Elke week schuim ik zo wel de folder af naar hebbedingetjes. Zoals ook deze 50 mm brede 
doorschijnende tape die redelijk dik is. Super spul voor ons doel en niet duur, enkel wachten op de 
nieuwe aanbieding... De instrumenten kies ik uit een aanzienlijke verzameling die ofwel op de PC 
staan ofwel nog moeten gescand worden. Eens de keuzen gemaakt zet ik deze in een word doc niet 
één keer maar 4 of 5 maal naast elkaar. Zodoende kan je de naast elkaar staande kopieën in 
verschillende afmetingen aanmaken. Je klikt op de foto en trekt vanuit één hoek de grote die je 
wenst, ernaast een beetje groter, en dit herhaal je zoveel keer als nodig en voor alle instrumenten. 
Op deze manier heb je als alles mee zit, slechts één blad papier nodig waaruit je dan met een maatlat 
de juiste diameter kan selecteren. Hier kleef je een stukje tape op, en zorg ervoor dat je vingerafdruk 
niet op het instrument staat door de kleeflaag vast te nemen... Eens dit gedaan, knip je het goede 
instrument uit en dat hoeft helemaal niet nauwkeurig te zijn. 

 

Met behulp van weer de canopy glue kleef je voorzichtig de uitgeknipte instrumenten op de 
aluminium ringen. Je hebt tevens alle tijd om aan de voorkant te kijken of het instrument juist is 
uitgelijnd. Eens droog kan je met een mesje de randjes bijsnijden indien nodig. Met behulp van een 
boormalletje zijn de boutgaatje geboord. De boutjes zijn ook met dezelfde lijm weer aan de 
achterzijde verlijmd en op lengte afgeknipt. Nadien zijn de kabels voor de schakelaars en lampjes 
eerst op lengte gemaakt om vervolgens met een verstrekkingplaatje, zijnde een afval stukje triplex 
van 1.5 mm, gemonteerd te worden. Door de dikte van de ringen en boutjes moet er aan de randen 

een steunplaatje gelijmd worden zodat, wanneer je met kleine vijsjes je instrumenten bord vast 
schroeft, dit niet vervormen kan. 

 

Je merkt dat op dit moment nog één instrument ontbrak. De gegevens van dit laatste kwamen echter 
te laat van het echte toestel, daarom koos ik een gelijkaardig instrument... Nadat dit bord af was 
moest ook de afdekkap nog gemaakt worden waarop het kompas gemonteerd is. De sleephaak 
ontkoppeling is in dit geval gebruikt om onder de afdekking te kunnen vergrendelen of verwijderen. 
Hier zitten namelijk 3 stuks batterijen, twee A 123 LiFe's en één 5 cellen Eneloop onder voor de 
ontvanger en de Up and Go in- en uitvaar motor. 

 

Een klein veertje zorgt ervoor dat ik , trekkend aan het rode bolletje de afdekkap kan verwijderen. De 
conische vorm van het kompas werd in aluminium gedraaid en nadien in kunststof een stukje 
gefreesd voor weer een klein kompas instrumentje erin gekleefd. 

 



16

Met deze laatste foto's kan je zien dat het resultaat er mag zijn, en kijk even onder het afdekkapje, 
het was " A close fit! " Je model is altijd te klein ook al was het een 1/3 schaal bak! 

 

Als besluit nog even dit: Ieder heeft uiteindelijk zijn eigen systeem om dingen te bouwen en uit te 
voeren. Wat ik hier liet zien is opgebouwd uit jaren ervaring. Deze komt niet enkel van mijzelf, doch 
door veel info te vergaren en te bestuderen en uit te testen. Daarom wou ik deze info en wat voor 
mij werkt graag tonen. Ik hoop dat het nuttig kan zijn... 

Waarom je al deze moeite doet... "Weet dat een mooi vliegtuig altijd beter vliegt! ;-)" 

Over moeite, moed en volharding: " In het jaar 2000 onzer tijdrekening maakte ik deze, koste mij 3 
weken! " de echte instrumenten zijn stuk voor stuk gefotografeerd en verschaald geworden...en deze 
ASK 16 in 1/3.5 schaal, vloog en vliegt nog steeds zeer goed!!! Het was zeker de moeite waard! 

 

 

Noël Rumers 
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Het eerste wat opviel bij het openen van de verpakking, 
was dat alles netjes en keurig verpakt en stabiel in de 
doos zat. 

Geen geknoei met spullen die overhoop zaten of bij 
elkaar waren gepropt. 

Het grote moment van het assembleren was 
aangebroken, eigenlijk kinderspel want zelfs een 
onervaren hobbyist kan dit toestel in elkaar zetten. 

Eerst de vleugel, een grote dwarssteun door de twee 
vleugelhelften schuiven waarna twee plastieken lockers 
door de voorziene gaten dienen geschoven te worden en 
klaar is kees. 

Nu is het tijd voor de romp, daar is ook weinig werk 
aan, enkel de stabilo in elkaar schuiven, waarna dit 
geheel perfect in de romp geschoven wordt, nog twee 
schroeven en de stabilo staat op zijn plaats. 

Nu nog het wieltje achteraan vastschroeven, de ballinks 
vastmaken en de klus is geklaard. 

 Bouwverslag Yak 11 
van Staufenbiel 

Bij mijn laatste bezoek aan Aerobertics zag ik een mooi ogend model van Staufenbiel. 
Bij nader inzien was het een Yak 11 met alles erop en eraan, retracts, flaps, motor, regelaar en alle servo´s. 
Na wat getwijfel en wat beraadslagen, de doos meegenomen en huiswaarts met de nieuwe aanwinst. 

Meer neemt de bouw van dit toestel niet in beslag, 
je kan nu de vleugel onder de romp bevestigen enkel 
vier vijzen te gebruiken waarna de ontvanger kan 
aangesloten worden. 

Bijgeleverd zijn ook Y kabeltjes, waardoor je met een zes 
kanaal ontvanger genoeg hebt om alle functies van dit 
toestel te laten werken. 

Een aangename verrassing was wel dat alles 
aangesloten, geen enkele verdere regeling nodig was, 
alles stond perfect in het middelpunt zowel mechanisch 
als elektronisch. 

Nu was het wachten op een mooie dag om alles te 
testen. 

Het was zover, ik had afgesproken met mijnen maat 
Geert op de vliegclub om te kijken wat voor vlieggedrag 
dit toestel zou vertonen, tot onzer beiden verbazing 
vloog het toestel als op rails, mooi strak geen enkele 
regeling nodig, puur genieten. 

Yak 11
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Bij de eerste landingspoging kwam 
een wiel niet uit de vleugel, na twee 
pogingen was alles onder controle 
en werd de Yak mooi aan de grond 
gezet met flaps op twintig graden. 

Na grondige controle of alles nog 
vast stond, werd de volgende vlucht 
al aangevangen en geloof mij het is 
puur genieten, een mooi vliegbeeld 
strak en zonder gewiebel of andere 
onhebbelijkheden doet dit toestel 
perfect wat een piloot wil, een collega clubgenoot Bernardt heeft het perfect verwoordt dit is terug modelvliegen 
puur sang, in tijden waar we overstelpt worden met 3D en andere toestellen is dit toestel terug naar waar alles begon, 
GENIETEN, 

Als jullie volgende maal in de buurt zijn van Aerobertics, neem eens een kijkje naar de Yak 11 van Staufenbiel meer 
dan zijn geld waard. 

Dany D. 
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 Een nieuwe start , bouw van een 600 size schaalheli . In het schaalheli 
wereldje zijn er de laatste tijd nieuwe modellen zat van het merk Vario 
. De andere merken zoals Funkey , Century heli enz. blijven een beetje 
ter plaatste trappelen . Maar met een beetje creativiteit en veel surfen 
kan je toch nog eens “anders” uit de hoek komen . 

Het begin was een okkasie heli ( Trex 600esp) met schaalromp van Fun-
key ( ongespoten) . Deze heb ik voor een zeer redelijke prijs kunnen 
aanschaffen van een ex clublid die de tijd niet meer had om dit project 
af te werken . 

Zoals je kan zien staat op de doos vermeld  Jet ranger . Nu zijn er al vele 
versies van dit model te zien maar nog maar weinige militaire versies . 
Dit was de start om te gaan googelen . En het was een lange speurtocht 
want er zijn er niet te veel in legeruitvoering en moest ik hem nog 
graag zien ook natuurlijk . Uiteindelijk zijn we dan op een Australische 
versie gekomen . Why not ? 

Dit is zijn stamboom : 

 Bell 206B-1/OH-58A 

Aan de mechaniek was niet echt veel te 
doen , die was reeds gebouwd . Wat heb ik 
verandert , de regelaar (align esc vervangen 
door hobbywing 100A V3 ) en de flybar er 
af . Ik heb hem eerst eens met flybar gevlo-
gen in de pod & boom versie maar dat lag 
me niet . Ik ben beginnen met heli vliege 
n toen de fbl juist zijn intrede deed . Mijn 
eerste CP heli was een T rex 250 met flybar 
maaar die heb ik toen ook FBL gemaakt en 
sindsdien allemaal fbl . De kop heb ik ech-
ter omgebouwd uitgaande van de fb kop . 
Dus alle onnodige elementen er af gedaan . 
Ik had al gelezen ergens dat de nieuwe kop-
pen (DFC) meer geschikt zijn voor hogere 
toerentallen en dat is bij schaalheli’s echt 
niet nodig . 

Voor de rest was de uitrusting ok . Savöx 
servo’s , Scorpion motor ( 4025-1100 kv) en 
Mikado V- bar . Dus eerst zo eens invliegen 
en dat was direct ok .

Dus de basis is gelegd . Nu naar de romp 
. Deze is niet gespoten en dat was voor 
mij dus de eerste keer zo beginnen . Vond 
het eerst wat bangelijk maar naarmate de 
bouw vorderde , viel het allemaal best mee 
. Je hebt 1 belangrijk ingredient nodig en 
dat is geduld .

Let’s go . Schuren , naden opschuren en 
vullen waar nodig .

Leased from USA for service with 161 Recce Flight at Nui 
Dat Vietnam  July 1971 to February 1972.  
02 March 1972 One of the last four  ‘Australian’ OH-58A’s  (236, 
237, 239 & 242)  lown to Saigon and handed back to the 166th Air 
Movements Section of the US Army.
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Daarna ben ik begonnen met rivetten te plaatsen . Dit via een kit van 
Scalewood models ( was ook bij de koop inbegrepen ) . Dit zijn dus 
rivetten die je moet plaatsen via een spuit . Je vult de spuit met een 
daarvoor geschikte vloeistof , een aangepaste naald ( thin ,medium or 
large ) en dan stuk per stuk plaatsen . Gaat nog tamelijk vlot en mis je 
eens vochtig dekje , wegvegen en herbeginnen . Ik vond het plaatsen 
van rivetten na een drukke werkdag bijzonder ontspannend . Zal niet 
voor iedereen zo zijn . Rustig Jazz muziekje op de achtergrond , hoofd 
leegmaken tot Zen toestand en spuiten maar . Achteraf bekeken , had 
ik beter eerste een primer op de romp gezet en dan de rivetten kwestie 
van betere hechting . Al doende leert men .

Na de rivetten het voorste deel , de cockpit dus spuiten in Olive green ( 
USAF) tamiya AS-14 . Bij de lokale hobbywinkel een busje of 2 gekocht 
maar na het spuiten van de cockpit alleen , was er al eentje leeg ? 
Dus de romp moest nog volledig gedaan worden . Niet erg , effe terug 
richting hobbywinkel en raad eens . Kleurtje uitverkocht . Geen paniek 
, winkel gaat bijbestellen bij leverancier en volgende week binnen . Dat 
dachten we althans . Na enkele dagen krijg ik email dat Tamiya dit kleur 
niet meer aanmaakt . Dus van al dat uitgebreide gamma heb ik natuur-

lijk weer net dat gekozen dat …. je weet wel 
. Bon , dan maar internetten en zoeken en 
vinden op een Poolse site . Snel bijbesteld 
en ook dat was weer opgelost . Pfft . Leuke 
hobby hebben we toch , niet ? 

Ondertussen al even nagedacht over het 
interieur . Veel plaats heb ik niet , toch niet 
zoals bij Vario modellen en toen vond ik 
een klein instrumentenbord , passend voor 
deze 50 size . Besteld en nog zelf ineen te 
steken . Heel eenvoudig maar toch goed 
gelukt .

Volgende stap , ruiten uitsnijden en inkle-
ven . Niets speciaals , geen foto’s apart van 
.

Nu gaan we de mechaniek al eens in de 
romp plaatsen en zien wat we moeten 
aanpassen . Vooral achteraan moet er ge-
sneden worden bij de tail rotor . Gelukkig 
hebben w avan ons madam een Proxxon 
machientje gekregen , had ik nog niet en 
daarmee lukt het allemaal .

Belangrijk is dat alles vrij moet kunnen 
bewegen , servostang naar tailslider enz , 
geen wrijving , nergens

Met veel passen en aanpassen komen we 
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er uiteindelijk . Even wat reclame voor een bepaald FBL systeem . Hier 
ook rekening houden dat er nog draadjes voor de verlichting komen 
later .

Nu de romp rivetteren en spuiten . Pallen en staartpallen worden ook 
onder handen genomen .

Nu wordt het eens tijd om de decals te be-
studeren . Zelf afdrukken met printer etc 
heb ik al eens gedaan . Zeer omslachtig en 
niet altijd succes . Er zijn sites waar je je de-
cals kan bestellen , wat je maar wil en wel-
ke maat dan ook , maar de meeste sites zijn 
nogal duur vindt ik . Ik zit voor deze heli aan 
een strak budget dus nog wat verder surfen 
en bingo , in de Uk een website met onge-
veer alles wat ik nodig heb om een RAAF 
versie ( Australisch ) te maken . Zie foto ‘s 
en kant en klare decals . Gewoon kleven en 
gedaan , top .

Ondertussen gaan we de bedrading voor de 
verlichting leggen nu er nog plaats is , Tijd 
om de mechaniek definitief vast te zetten 
en de tail ook te monteren Er is nog plaats 
voor een piloot , dus we gaan weer vissen 
op internet . Tegenwoordig komen ook de 
kleinere piloten aan bod tegen ook betaal-
bare prijzen want sommige sites swingen 
weer de pan uit . Ik heb dus een piloot ge-
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vonden van ong 21,5 cm en dat is ok voor deze schaal . Niet geverfd 
maar daar hebben we ervaring mee vanuit de “kindertijd” toen we nog 
Historex figurines deden . En afgewerkt wordt dat zoiets …

Nu nog een zetel en wat instrumenten om te besturen . Dit is eigen 
bricolage . T moet niet altijd kant en klaar .

Tijd om  af te werken en in te vliegen .

Ondertussen heeft hij al zijn maiden en nog 
enkele vluchten gemaakt en het resultaat 
mag er zijn . We gaan een prettige zomer 
tegemoet .

So long Folks .

Greetings Vanderschelden Guy 2
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  The litt le wings en de “ Guykes “ 
Even een kleine toelichti ng bij het vorige verslag dat u zonet heeft  gelezen . In onze vliegclub 
The litt le wings van Haaltert zijn er 2 leden die de naam Vanderschelden Guy hebben . 

De eerste en ook al het langste lid bij TLW is meer gekend via Heli 
tempel ( een webshop ) en ook in het algemeen als helicopterpiloot 
bij talloze vliegshows , ook Vario dealer Belgie  en F3C coordinator 
voor Belgie . In de club maken we het onderscheid door de nrs 1 of 2 
achter onze (voor)naam te zett en . 

De tweede , iets later toegetreden tot TLW maar ondertussen ook al 
9 jaar lid . Gewoon piloot die de passie van schaalheli's ook te pakken 
kreeg . Gewoon ter verduidelijking , 

mvg Guy 2
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volt, ampere, watt  even rekenen

Magische getallen voor modelbouwers 
(bron: via google orionRider, lid van Watt Flyer RC Electric Flight Forum) 

Schooljongens (en meisjes) kennen iets van Watt, Ohm, Volt en Ampere. Modelbouwers 
spreken van schroeven, LiPo's en BEC's. Niet te vergeten de mysterieuze 'KV' en de 
beroemde 'C', welke niet de snelheid van het licht is... Maar wat schuilt er achter deze 
kabbalistische begrippen? En wat hebben ze te maken met de dagelijkse zaken van 
radiobestuurde vliegtuigen? Volg de magische getallen... 

Tegenwoordig zijn piloten er zich van bewust dat je meer haalt uit een goede elektrische 
configuratie, dan een gemiddelde verbrandingsmotor. Voordeliger aanbod van materiaal 
hebben de prijs van brushless motoren, ESC (elektronische snelheidsregelaars) en batterijen 
drastisch veranderd. Maar het is nog steeds een beetje verwant aan zwarte kunsten om uit 
deze drie stukken een juiste combinatie te kiezen om goed te kunnen vliegen. De beste weg 
naar succes is het volgen van de geheime recepten van elektro gurus, gebaseerd op kilometers 
lange verbrande windingen, en de derde wet van algemeen gezond verstand. Betreedt de 
verborgen zijde van de kwantumfysica, deze die massa en gewicht mengt, vertaalt 
temperatuur in 'vinger-enkele-seconden-op-de-motor' en vliegtijd in verstoken amperes... Wie 
maalt om de wetenschap, zolang we de lucht maar kunnen doorboren. 

Koop je Watt's per kilo 

Het eerste magisch getal vertelt je hoeveel Watt je nodig hebt om je vliegtuig te doen vliegen. 
Natuurlijk, het werkt alleen maar voor redelijk passende systemen. Een GWS parkflyer zal 
niet vliegen met een motor van 300 gram, hoe krachtig hij ook mag zijn... 

 Foamie, motorzwever, Piper Cub: 100 Watt per kilogram  
 Trainer: 150 Watt per kilogram  
 Warbird, Sportvlieger: 200 Watt per kilogram  
 Racer, 3D: 300 Watt per kilogram  
 EDF (Electric Ducted Fan): 400 Watt per kilo  

Voorbeelden:  
een Hurricane van 3kg, spanwijdte van 150cm zal vliegen met een 600 Watt configuratie.  
Een Calmato van 2.5kg heeft 375 Watts nodig, enz... 

Watt duwt ons vooruit ? 

Het tweede magisch getal geeft een idee over de hoeveelheid trekkracht je kan verwachten 
van een goede configuratie. Opnieuw, dit geldt enkel voor een normaal functionerend 
aandrijfsysteem. Deze waarden geven een goede indikatie van wat mogelijk is... en wat niet. 

 Brushless buitenloper: 4 gram per Watt  
 EDF (Electric Ducted Fan): 2 gram per Watt  
 Brushless binnenloper: 2 gram per Watt  
 Brushless binnenloper met vertraging: 5 gram per Watt  

Voorbeelden:  
Een warbird met een 1000 Watt brushless buitenloper zal een trekkracht hebben van 4 kg.  
een EDF jet met 600 Watt vermogen geeft een trekkracht van 1200 gram op de grond. 

Sterke paarden... 

Het derde magisch getal is eigenlijk een magische formule, één dat de meesten hebben 
vergeten na hun schoolperiode. 

 Vermogen (Watt) = Spanning (Volt) x Stroom (Ampére)  
 Spanning (Volt) = Vermogen (Watt) / Stroom (Ampére)  
 Stroom (Ampére) = Vermogen (Watt) / Spanning (Volt)  

Wat is het verband met paarden? Simpel, je kan Vermogen in Watt converteren naar 
paardekracht met volgende regels: 

 1000 Watt = 1,34 PK  
 1 PK = 746 Watt 

Voorbeeld:  
Een Trainer vliegtuig met een 12 Volt batterij die 40 Ampére levert, geeft 480 Watt (of 0,64 
PK). Merk op dat hetzelfde vliegtuig met verbrandingsmotor dezelfde performantie zou 
hebben met een 6,5 cc (vb OS 40) die 1 PK geeft , wat 746 Watt is... Dit is omdat electro een 
betere efficientie heeft, met meer vermogen bij lagere toeren. Een gelijkaardig fenomeen 
hebben we ook bij diesel vs benzine auto's. De diesel rijdt beter zelfs als beide auto 95 PK 
hebben. 

Eén hete Minuut! 

E=mc² en de planeet is aan het opwarmen, iedereen weet dat. Electrische motoren krijgen ook 
warm. Om te weten hoe warm de windingen mogen worden zonder te verbranden, is hier een 
eenvoudige vuistregel. 

 vliegtuig met schroef: gewicht motor (in gram) x 3 = max. Watt.  
 EDF (Electric Ducted Fan): gewicht motor (in gram) x 5 = max. Watt.  

Voorbeeld:  
Een brushless buitenloper van 235 gram kan 705 Watt dissiperen voor één minuut zonder te 
verbranden.  
Een binnenloper van 200 gram in een EDF zal niet eens stuk gaan aan 1000 Watt.  
Natuurlijk, als wordt aangenomen dat de motor correct wordt gebruikt en gekoeld door 
voldoende luchtstroom.  
 
Deze vuistregel is te gebruiken voor brushless motoren. Oude 'brushed' motoren, zoals de 
Speed 600 overleven niet meer dan hun eigen gewicht in Watt... 

Weerstand is nutteloos... 

Goud is een fantastisch metaal, wanneer het aankomt op vervoeren van stroom. Jammer 
genoeg is het zeer zwaar (en zeer duur). Dat is de hoofdreden voor ons om koper te gebruiken 
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als elektrische geleider. Maar koper zet een deel van onze stroom om in warmte. Niet alleen 
draagt dit bij tot de globale opwarming, maar het vermindert ook de beschikbare vermogen 
tijdens de vlucht, wat een grote catastrofe is. Om dit drama te vermijden, zou men altijd een 
voldoende draaddikte moeten gebruiken. 

 Tot 25A: 1.5 mm² draaddikte (15 AWG)  
 Tot 60A: 2.5 mm² draaddikte (13 AWG)  
 Tot 100A: 4.0 mm² draaddikte (11 AWG)  

Niet alleen draad, maar ook conrectoren en soldeertin moeten de hoge stromen aankunnen. 
Het is zoals overal, hoe groter, hoe beter... 

Draai maar rond... 

Je hebt altijd willen weten wat de fameuze 'KV' voor staat? Dit duidt het aantal 
omwentelingen per Volt dat de motor maakt. Het geeft ons de nominale toeren-per-minuut 
van de motor in een vliegtuig. 

 toeren-per-minuut = KV x Volt x 3/4  

Voorbeelden: Een brushless buitenloper met KV van 1200 , verbonden op een 10 Volt bron, 
zal ongeveer draaien met een snelheid van 9000 t/min. Een binnenloper van 4200 KV zal 
roteren aan 31500 t/min. 

Vol of leeg, dat is de vraag... 

De spanning van een NiMh cell zou 1.2 Volt moeten zijn en van een LiPo cell wordt 3,7 Volt 
verwacht. Deze 'nominale' waarden zijn best verwarrend. De werkelijke waarden hangen af 
van wat je nodig hebt. Als voorbeeld, om het vermogen van een configuratie te kennen, moet 
je rekening houden met de spanning van de batterij bij vol gas. Maar indien je wil weten als 
de batterij vol is, meet je de spanning zonder belasting. De volgende waarden geven je een 
idee van de typische 'werkelijke' cell spanning. 

 LiPo tijdens vlucht (motor vol gas): 3,3 Volt  
 LiPo bij volle lading (onbelast): 4,1 Volt  
 LiPo leeg (onbelast): 3,7 Volt  

 NiMh tijdens vlucht (motor vol gas): 1,1 Volt  
 NiMh bij volle lading (onbelast): 1,4 Volt  
 NiMh leeg (onbelast): 1,2 Volt  

Voorbeeld:  
Om 300 Watt te verkrijgen bij een configuratie, zal je een 3cell LiPo batterij of een 9 cell 
NimH Batterij nodig hebben, waarbij de motor belast is met ongeveer 30A.  
 
Hier enkele (afgeronde) spanningen van typische LiPo's tijdens vlucht: 

 2S = 7 Volt  
 3S = 10 Volt  
 4S = 13 Volt  

 6S = 20 Volt  
 10S = 33 Volt  

Snelheid nodig? Neem behoorlijke pitch! 

Een schroef kiezen is niet makkelijk. Meeste personen selecteren de correct diameter zodat de 
motor niet te veel stroom verbruikt. Maar de pitch wordt vaak over het hoofd gezien. Niks 
vervangt de test vlucht, maar hier zijn enkele magische getallen om je op weg te helpen bij de 
keuze van de pitch van een schroef. 

 Airspeed in km/h = pitch (in inches) x (t/min) / 800  
 Airspeed in km/h = pitch (in cm) x (t/min) / 2.000  

Voorbeeld:  
Een groot trainer vliegtuig met een 'grote' schroef 14"x4" die draait aan een snelheid van 8000 
t/min, zal je een max. snelheid geven van 40 km/h, wat niet veel is. Maar een schroef 11"x8" 
aan 11000 t/min geeft een max. snelheid van 110 km/h, wat je niet nodig hebt. De beste keuze 
is waarschijnlijk een schroef 13"x6" draaiend aan een omwentelingssnelheid van 9600 t/min 
die een max. snelheid levert van 72 km/h. Dit is zo voor alle vliegtuigen, niet alleen Electro. 

Meesters van de 'C' 

Op het etiket van je splinternieuwe LiPo's staat '15-20C', Maar er staat ook ergens een '1C' op 
het etiket...Hé !?  
De '1C' in kleine letters betekend dat de max. laadstroom 1x de cell capaciteit is (alle LiPo's 
worden geladen aan '1C'). Anderzijds, het '15-20C' opschrift belooft je dat de batterij kan 
ontladen met een stroom van 15x de capaciteit en zelfs kortstondig belasten met 20x de 
capaciteit zonder schade.  
De waarheid is dat meeste fabrikanten te optimistisch zijn, dus vergeet het tweede getal en 
probeer de piek ontlaadstroom te beperken tot onder eerste getal. Een 'realistische' 
ontlaadstroom kan op deze manier berekend worden: 

 Max ontlaadstroom op de grond = (eerste getal) C x capaciteit / 1250  
 Max ontlaadstroom gedurende 1 minuut = (eerste getal) C x capaciteit / 1500  
 Max constante ontlaadstroom = (eerste getal) C x capaciteit / 2000  

Voorbeeld:  
Een 3000mAh batterij met '20/30C' zou ontladen kunnen worden met 60A gedurende enkele 
seconden. Deze zal het opstijgen met 48A overleven. Een volledige vlucht met afwisselend 
trage passages en vol gas aan 40A zal OK zijn. En kan ontladen worden met een constante 
stroom van 30A zonder te degraderen.  
 
Welke de 'C' ook is, vergeet niet te zorgen voor een voldoende luchtstroom om de batterij te 
koelen. 

De warmte... 

Om verbrandingsmotoren te koelen, maak je enkele openingen in de motorkap. Voor een 
Electro vliegtuig moet je ook koeling voorzien voor de ESC (elektronische snelheidsregelaar) 
en de batterij(en). De warme lucht moet op een bepaalde manier uit het vliegtuig kunnen 
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geraken, dus moeten er bijkomende openingen gemaakt worden in de staart. Maar hoe groot 
moeten die openingen zijn? 

 Lucht ingang oppervlakte (cm²) = aantal Watt / 40  
 Lucht uitgang oppervlakte (cm²) = aantal Watt / 30  

Voorbeeld:  
Een warbird die 1000 Watt verbruikt, heeft een ingangsopening nodig van 1000 / 40 = 25cm² 
en een uitgangsopening van 33cm² na de batterij, voor de luchtafvoer van de warme lucht naar 
buiten.  
De uitgang MOET groter zijn dan de ingang om opstapeling van warme lucht te voorkomen 
welke nog erger is dan een te kleine ingang. 

Controleer de interne weerstand... 

Moderne batterijen leveren enorme prestaties vanwege hun zeer lage interne weerstand ('Ri'). 
Maar alle batterijen zijn niet gelijk. Om 2 merken te vergelijken of om te weten als een oudere 
batterijpak nog steeds geschikt is voor te vliegen, moet je de Ri meten. Enkel wat je nodig 
hebt is een voltmeter en een ampére-meter (ampére-tang) (of een wattmeter die beide 
combineert). 

 Meet de spanning 'V1' gedurende een ontlading met een stroom 'A1' overeenkomend 
met ±1C  

 Meet de spanning 'V2' gedurende een ontlading met een stroom 'A2' overeenkomend 
met ±10C  

 Ri = (V1 - V2) / (A2 - A1)  

Voorbeeld:  
Bij een splinternieuwe LiPo van 2200mAh, meet je een spanning van 11,4 Volt bij een 
ontlading van 2,2 A en 10,5 Volt bij 22 A. De Ri van de batterij is dus (11,4 - 10,5) / (22 - 
2,2) = 0,045 Ohm. Dit komt neer op een Ri van 0,015 Ohm per cell. Enkele maanden later, je 
vliegtuig vliegt niet meer als voordien. Je meet de Ri opnieuw met 11,2 Volt aan 2,2 A and 
9,5 Volt bij 22 A, wat gelijk is aan 0,086 Ohm. Dit betekent dat het prestatievermogen van de 
batterij is gehalveerd. Dit geldt enkel als Ri wordt gemeten bij 'standaard' condities. 
Omgevings temperatuur, cell temperatuur en ontladingstoestand hebben een directe invloed 
op de resultaten. Het gemakkelijkste is om steeds Ri te meten van vers geladen batterijpak bij 
kamertemperatuur.  

Wat omhoog gaat...   ...Komt ook terug neer. 

Maar wanneer? Volg deze magische formules om te schatten hoe lang je kan vliegen met een 
bepaalde batterij: 

 Wedstrijd of 'vol gas': seconden = capaciteit (mAh) x 4,2 / max. stroom (gemeten op 
de grond).  

 Aerobatics: seconden = capaciteit (mAh) x 7 / max. stroom (gemeten op de grond).  
 'No-stress' vlucht: seconden = capaciteit (mAh) x 11 / max. stroom (gemeten op de 

grond).  

Voorbeelden: 

 Funjet racer: een 2400 mAh batterij wordt onladen aan max. 42 A: 2400 x 4,2 / 42 = 
240 seconden of 4 minuten.  

 F3A aerobatics: een 4100 mAh batterij wordt onladen aan max. 52 A: 4100 x 7 / 52 = 
552 seconden of 9 minuten.  

 Piper Cub: een 3000 mAh batterij wordt onladen aan max. 34 A: 3000 x 11 / 34 = 970 
seconden of 16 minuten.  

Vlieg langer: voeg een cell bij! 

Het laatste magische getal geeft je een idee van hoeveel energie een batterij bevat: 

 E = capaciteit (in Ah) x spanning (Volt).  

Als voorbeeld, wist je dat je langer kan vliegen met een LiPo van 3S 1000mAh dan met ene 
van 2S 1300mAh...? Inderdaad, om de zelfde vliegeigenschappen te verkrijgen, moet de 2S 
bij 7,4 Volt een stroom leveren van 13,5 A om 100 Watt aan vermogen te verkrijgen. De 3S 
moet enkel een stroom leveren van 9 A voor hetzelfde vermogen te verkrijgen. 
Gebruikmakend van de tijdsformule, verkrijgen we een 'No-Stress' vliegtijd van 20 minuten 
voor de 3S en 18 minuten voor 2S batterij. Als bonus zal de 3S batterij langer meegaan, door 
de lagere 'C' ontlaadstroom, dan de 2S bij dezelfde 'C'! Het magisch getal verteld het zelfde 
verhaal: 

 Energie in de 2S: 1,3 x 7,4 = 9,62  
 Energie in de 3S: 1 x 11,1 = 11,1  

Sommigen zullen zeggen dat een lagere spanning gewoonlijk wil zeggen een grotere schroef 
en betere efficiëntie. Waar, maar de hogere 'C' ontlading en stroom in de motor veroorzaakt 
verliezen die de verwachte voordelen tenietdoen. 

Demonstratie van de auteur zijn P-40 Svenson (170cm span, 4kg AUW, Motor HXT50-55) 

De motor verbruikt max. 51 A stroom uit een 6S LiPo. Het magisch getal spanning voorspelt 
±20 Volt, we kunnen het vermogen schatten op: 20 V x 51 A = 1020 Watt of 1,38 PK. Dit 
vliegtuig heeft meer dan 250 Watt per kilogram, is performant en klimt verticaal, zoals de 
magische formule zegt: 4gram x 1020 = 4080 gram trekkracht. Maar pas op voor de 
overmatige warmte toename, want de motor weegt enkel 320 gram! In theorie, deze zou niet 
mogen gebruikt worden boven 320 x 3 = 960 Watt. Echter, de luchtingang opening van 26 
cm² en de luchtuitgang opening van 34 cm² leveren een optimale koeling. 2,5mm² 
stroomkabels zijn gebruikt voor efficiënte stroom overdracht. De motor heeft een 'KV' van 
500, draait aan 20 x 500 x 3/4 = ±7500 t/min. De schroef is een 15"x8", welke een max. 
snelheid geeft van 8 x 7500 / 800 = 75 km/h, welke ideaal is voor deze warbird. Hij gebruikt 
een batterij van 4400mAh en heeft een vliegtijd van 4400 mAh x 11 / 51 A = 949 seconden of 
ongeveer 16 minuten met een 'No-Stress' vliegstijl. De batterij werd verkocht als een '20/30C' 
type en kan een stroom geven van max 20 x 4400 / 1250 = 70,4A en 20 x 4400 / 1500 = 58A 
gedurende één minuut. Hij vermijd om constant te vliegen aan vol gas, omdat de batterij zou 
ontladen worden boven zijn max. limiet: 20 x 4400 / 2000 = 44A... 
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F3a op Royal Golden Wings Zedelgem Airport
Zondag 21 mei. Al vroeg in de morgen was de zon al van de partij,de dag begon zeer goed en dat zou zo blijven. Een 
wedstrijd met negen ervaren piloten, zelfs onze sponsor Bert Delaere was een van die negen. Eerst moet ik u nog 
vermelden dat we de dagen ervoor hard hadden gewerkt om ons pleintje op en top te krijgen. Rond 9u30 begonnen 
de piloten hun machines klaar te zetten zodat de wedstrijd kon beginnen. Het ging een lange dag worden en daarom 
werd eten en drank voorzien. Langs de kant van het plein zat de jury al klaar om alles in het oog te houden en de 
punten toe te kennen. Het werd een prachtige wedstrijd. In de namiddag hadden we de uitslag, de prijs uitdeling en 
de uitreiking van de medailles.

Uitslag;

 nr 1 Philip Marquet   
nr 2 Viken Malaciaoglu   
nr 3 Gerard Werion

Achteraf werd het nog een gezellig samen zijn met een 
leuke babbel en een drankje meer moet dat niet zijn.

Rudi Verhelst

F3A wedstrijd
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The Art of Noise: geluid en geluidsmetingen 
 

 

Naar aanleiding van de zoveelste oproep om artikels in te sturen voor de VML-tijdingen wou ik iets 
schrijven over geluid en geluidsmetingen. 

In onze club hanteren we al meer dan 25 jaar een geluidspolicy die gebaseerd is op geluidsmetingen 
met een gekalibreerde geluidsmeter. We hebben in die periode veel expertise kunnen opbouwen en 
beschikken over heel wat data en statistiek. 

Het leek me dan ook een goed idee om eens een artikel te wijden aan een (gevoelig) onderwerp dat 
tot nu toe weinig aan bod is gekomen. 
Het is niet de bedoeling om iets te zeggen over geluidsdemping of de technische middelen waarover 
we vandaag beschikken om onze toestellen zo geluidsarm mogelijk te maken. 
Ook hier hebben we in al die jaren een enorme evolutie gekend en zijn er fantastische resultaten 
geboekt. 
 
Ik wil eerder het fenomeen geluid belichten en de fysica erachter proberen te schetsen. Ook de 
meetprincipes en werking van geluidsmeters verdienen een woordje uitleg. 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: geluid is een complexe materie. 
Over dit onderwerp worden soms de meest onzinnige dingen gezegd, meestal ingegeven door een 
gebrek aan basis kennis. 
Iets brengen over geluid zonder te vervallen in een saaie les wiskunde, fysica en elektronica is echter 
een moeilijke, zoniet onmogelijke opgave . 
 
Bij deze toch een poging om op een non-wiskundige manier iets te zeggen over meetmethodieken en 
de variabelen die eigen zijn aan het meten van drukveranderingen in een bepaald frequentiedomein 
->geluidsmetingen zijn immers niet meer of minder dan dat. 
 
Ik ben zeker geen expert, maar ben altijd geïnteresseerd geweest in “the universe of sound”. 
Naast de passie voor de modelvliegerij ben ik een beetje audiofiel en een grote fan van vintage 
analoge synthesizers. 
Subtractive synthesis (presets are for the weak ;-) gebruikt in zijn simpelste vorm elektronische 
circuits om geluid te genereren via oscillators, filters, amplifiers en envelopes -> het ideale raakvlak 
met het onderwerp van dit artikel. 
 
Ik zal dan ook proberen gebruik te maken van algemene muzikale termen om één en ander te 
verduidelijken, en zelfs zoogdieren zullen de revue passeren om dingen te kaderen. 
Voor de specialisten onder ons: ja, het zal soms kort door de bocht zijn om dingen niet te moeilijk te 
maken en ook de gebruikte woordenschat dient hetzelfde doel ->je m’excuse d’avance… 
 
In het eerste deel gaan we het hebben over “het geluid”, het tweede deel behandelt  geluidsmeters 
en meetmethodes. 
 
 

 
 
 
 
Deel 1: Back to basics - de theorie. 
 
 
Geluid, was da… 
We hebben het al aangegeven in de inleiding.  Geluid is een drukverandering, of beter drukvariatie, 
die zich voortplant in een soort golfbeweging met een snelheid van 340m/s. 
De frequentie (Hz) is een eenheid die weergeeft hoeveel keer zo’n golf voorkomt per tijdseenheid. Zo 
is 100 Hz = 100 golven per seconde.  
De golflengte of wavelength (m) is de lengte van 1 herhaling. Anders gezegd, ons signaal gaat van 0 
naar de max. positieve waarde, door 0 naar de max.negatieve waarde en terug naar 0.  
Aha, everything is a sinewave! 
 
De amplitude van de geluidsgolf is de geluidsterkte, uitgedrukt in Pa. 
Wij zullen bij geluid in deze context echter spreken van d(B) omdat deze meer het gedrag van het 
menselijk oor benadert. 
Het laatste ingrediënt voor ons stoofpotje van termen is dus de decibel. Het deci- stuk in de term 
staat voor een tiende…van een bel. 
Het is eigenlijk geen echte eenheid maar wel een verhoudingsgetal dat verwijst naar een 
logarithmische  schaalaanduiding, later hierover meer. 
 
 

The basics at a glance 
 

 

 
 
 
 
Oef, we hebben de theorie nu gehad…toch…? 
Mja, we zijn er nog niet helemaal… 
 
“Geluid” bevat in alle gevallen meerdere frequenties.  
Bovendien bestaan er verschillende soorten geluidsbronnen (monopole-, dipole- en lijnbron) elk met 
hun eigen karakteristieken, zelfs wetmatigheden.  
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En wat had je gedacht, in de lucht gedragen onze toestellen zich een beetje als een combinatie van 
de drie. 
 
Er bestaat dan ook nog zoiets als harmonics (of overtones in de muziek), een soort bijproduct van de 
oorspronkelijke grondtoon. Men spreekt over een grondfrequentie (f) en de harmonics 2f, 3f ,4f,…nf 
of harmonic series. 
 

 
 

Voorbeeld van een harmonic spectrum -> de eerste 6 harmonics. Som van de harmonics evolueert 
naar een sawtooth waveform. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Over harmonics alleen al zouden we ettelijke VML tijdingen kunnen vullen… 
Heb je ooit een klassiek concert horen “opwarmen” op tv of zo? Bij het begin stemmen de 
muzikanten hun instrumenten en krijg je een soort kakafonie van echo’s en ongedefinieerde 
geluiden, alsof er een bijkomende soundlayer ontstaat. 
Of die rockgitarist die met zijn gitaar kort tegen de versterker gaat staan en de boel laat oscilleren… 
 
Het gaat dus om (veel) meer dan een simpele opsomming van tonen. 
Kort gezegd bestaat één toon dus uit een soort grondvibratie met daarboven op een hele hoop 
andere frequenties en amplitudes. En we spreken dan over één enkele toon… 
 

Dan hebben we nog termen als staande/lopende/transversale en logitudinale golven, dynamic range, 
noisefloor,pink- en white noise, distortion, phase and anti-phase (belangrijk voor de microfoon van 
onze geluidsmeter)…zucht, het gaat maar door… 
Let’s stick to the basics, shall we? 
 
 
OK, laat ons eens proberen om die enkele toon grafisch voor te stellen: 
 
 
Onderstaand spectogram geeft een visuele representatie weer van een simpele mono toon uit een 
blokfluit (16 bit sample @ 48 Khz) 
 
 

 
 
Bemerk de Amplitude in dB (het vermogen), het tijdsverloop in sec. en de frequentie in Hz (aantal 
variaties per tijdseenheid). 
Onze simpele noot uit de blokfluit van de lagere school blijkt dus een complexe verzameling van 
golfvormen te zijn over een breed frequentie bereik, veranderlijk in de tijd. 
 
Euh…Help!  
Als dat er zo al uitziet, hoe is dan wel het geluid van onze motoren samengesteld zeg…? 
Het begint te dagen dat geluid meten niet zo simpel zal zijn… 
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Onze simpele noot uit de blokfluit van de lagere school blijkt dus een complexe verzameling van 
golfvormen te zijn over een breed frequentie bereik, veranderlijk in de tijd. 
 
Euh…Help!  
Als dat er zo al uitziet, hoe is dan wel het geluid van onze motoren samengesteld zeg…? 
Het begint te dagen dat geluid meten niet zo simpel zal zijn… 
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Over frequenties gesproken, een mens kan geluiden waarnemen tussen pakweg 20Hz en 20.000 HZ 
(of 20Khz). 
Voor de rockmuzikant in ons eerder oscillatie voorbeeld met een voorkeur voor volume 10 zal dat 
bereik iets kleiner geworden zijn vrees ik… 
Onder de 20Hz spreekt men van infrasonen, denk aan communicatie tussen walvissen die mekaar op 
kilometers afstand kunnen “horen”. Zij hebben dan ook een serieuze klankkast om het vermogen te 
genereren dat nodig is om zo’n afstanden te kunnen overbruggen…  
 
Boven de 20Khz zijn het ultrasonen, één van de meest spectaculaire voorbeelden hiervan zijn 
vleermuizen.  
Deze aerodynamische nec plus ultra wonders hebben hersenen ter grootte van een pindanoot en 
een geluidsgenerator & ontvanger die hyperefficiënt is. 
Zij slagen erin om een soort holografisch beeld te maken van hun prooi in vlucht, op basis van het 
geluid dat weerkaatst wordt (echo locatie). In real time aub…met een processing speed die, zelfs in 
anno Domini 2017, alle verbeelding tart! 
 
 

 
The ace of aces… 

Deze ultieme nachtjager kan bliksemsnel onvoorstelbare hoeveelheden geluidsdata verwerken. 
Recent onderzoek toont aan dat ze een virtueel 3d beeld creëren uit die data en complexe 

tactische beslissingen nemen in milliseconden. Onze top range, meest moderne high res dynamic 
ultrasound scan technologie komt zelfs nog niet in de buurt… 

 

 

 
 
 
We wijken af, ik weet het… 
Maar het voorbeeld van de vleermuis geeft al aan dat we een groot probleem hebben-> hoe ga je 
zo’n bandbreedte capteren en de verschillen berekenen?  
We spreken over ong. 5 miljoen waarden binnen het menselijk gehoorbereik, daar moet onze 
vleermuis eens goed mee lachen maar soit… 
De wiskunde brengt hier gelukkig soelaas, we gebruiken een logarithmische eenheid… 
Et voilà, we zijn dus terug bij onze decibel. 
 
 
 
Om de subjectieve gehoorswaarneming van de mens op een praktische manier weer te geven 
gebruiken we en plus een soort waarderingsfilter (A). Deze benadert het best het menselijk gehoor 
met zijn specifieke gevoeligheid voor relatieve drukveranderingen, vandaar dat we altijd spreken 
over de dB(A) eenheid. 
 
Pffft, zware kost zeg, zijn we er nu eindelijk…?  
 
Bijna…we hebben gesproken over geluidsvermogen = theoretische grootheid van de hoeveelheid 
arbeid per tijdseenheid die door een bron wordt geleverd. 
 
Er is echter een relatie tussen geluidsdruk en geluidsvermogen, afhankelijk van de omgeving en de 
meetpositie. 
Het door het menselijk oor waargenomen "geluid" is de geluidsdruk beginnend met het laagste 
niveau (20μPa) tot aan de pijndrempel (200Pa). 

De druk versus vermogen relatie alleen is al een studie op zich, maar laat ons zeggen dat het 
geluidsvermogen de beste indicatie geeft vermits het geen rekening houdt met de omgeving. 

Last but not least hebben we nog de emissietijd of exposure time -> de tijd dat de geluidsbron geluid 
produceert. 
 
Tot slot nog enkel praktische weetjes, handig wanneer we zullen spreken over meetmethodes en 
geluidsmeters: 
 
 

 Menselijke irritatie begint bij 65 dB(A) maar ook de frequentie is belangrijk. Zo is ons gehoor 
het gevoeligst tussen de 1000 en 5000 HZ. 

 Wanneer de ene geluidsbron 10 dB(A) minder produceert dan de andere, voegt ze geen 
geluid toe aan de andere 

 Hoogte en (in mindere mate) relatieve vochtigheid hebben een invloed op de voortplanting 
van geluidsgolven. 

 We gebruiken een logarithmische schaal, er is dus een verdubbeling van de geluidsdruk bij + 
3dB(A)! 

 Er is een verdubbeling van de afstand tot de bron (of de formule puntbron in het vrije veld) = 
-6db(A) of -3dB(A) 
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Ter verduidelijking van de laatste regels bovenaan een voorbeeld: 
 
 

 
 

1 toestel met een geluidsniveau van 91 dB genereert evenveel geluid als 4 toestellen met 
elk een geluidsniveau van 85 dB 

 
 
 
 

 
 
 
Uit het bovenstaande hebben we kunnen afleiden dat niet alleen de geluidsterkte, maar ook de 
gegenereerde frequenties bepalend zullen zijn voor het storend karakter. 
 
Laat ons tot slot nog snel een bruggetje maken naar onze verbrandingsmotoren. 
Met onze propeller willen we in een zo klein mogelijk frontaal vlak (diameter) zo veel mogelijk lucht 
samendrukken en verplaatsen (spoed). 
Een tweetaktmotor heeft een koppelcurve die pas efficiënt wordt bij hogere toerentallen -> meer 
verbrandingsgeluid aan een grotere amplitude/ hogere frequentie +sneller toerental propeller met 
hogere tipsnelheid = hogere frequentie…. 
Onze arme tweetakt heeft dus alles tegen en zal een grote geluidsdruk genereren. 
 
Een 4-takt motor werkt volgens het principe van één arbeidslag per 2 omwentelingen van de krukas. 
Een verbrandingscyclus aan een veel lagere frequentie dus met bovendien een curve waar koppel 
veel sneller (lees aan lagere toeren) bereikt wordt. We kunnen dus in theorie een propeller met 
hogere spoed voor dezelfde diameter draaien en bereiken ons koppel bij lagere toerentallen = lagere 
gegenereerde frequenties en dus veel makkelijker te dempen. 
 

De ideale schoonzoon is natuurlijk de (brushless) electro motor. Het volledige koppel is beschikbaar 
vanaf de eerste omwenteling en er zijn geen verbranding- of andere mechanische geluiden. Om van 
de efficiëntie (de verhouding tussen de totale energie input en de totale energie output) nog maar te 
zwijgen… 
 
Turbines laten we even buiten beschouwing. De in- en uitlaatsnelheid van onze mishandelde 
luchtdeeltjes zijn van zo’n ordegrootte dat hier andere factoren beginnen spelen (de meeste 
geluidsmeters kunnen de zeer hoge frequenties &  spectrale variaties gewoon niet meten). 
 
Zo, we weten nu min of meer wat ons te wachten staat als we willen gaan meten. 
In een tweede deel gaan we het hebben over geluidsmeters en meetmethodes. 
 
L.Lauwers 
 
 
Bronnen: 
Intelligent and perceptual –based techniques for automated design and synthesis of musical instrument sounds – www.tech.plym.ac.uk 
Spectogram – www.Ymec.com 
Sound audio theory – www.planet of tunes 
Audio sound-spectrum – www.co-bw.com 
Vleermuis beeld – www.natuurpunt.be 
Geluid ‘98 – M.Boulonne 
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 Shop Info
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen

Nederland

Modelbouwcenter 
Baillien
Turnhoutsebaan 340
2140 Antwerpen
tel: 03 / 235 97 08
fax: 03 / 235 87 36
modelbouwcenter.baillien@skynet.be
www.modelbouw-baillien.be
open: 9u-12u30     13u30-18u
gesloten dinsdag & zondag

Albatros
Leuvensesteenweg 759
2812 Mechelen
tel: 015 / 51 14 61
fax: 015 / 51 23 50
email: albatros.modelbouw@telenet.be
www.albatros.ws
open: 9u-12u   13u30 - 17u45
gesloten: maandag, zon & feestdagen

Hobby - In
Pastoor Kuyperstraat 32
5144 RJ Waalwijk
tel: 0031 416 / 33 45 73
email: hobbyin@xs4all.nl    web: 
www.hobbyin.nl
open: dinsdag, woensdag, donderdag: 
9u - 18u
vrijhdag 9 - 21u    zaterdag: 9-16u
gesloten op zondag & maandag

Elbé Hobby Supply
Hoofdstraat 28
5121 JE Rijen
tel: 0031 161 / 22 31 56
email: info@elbehobbysupply.nl
web: www.elbehobbysupply.nl
Maandagvoormiddag & zondag 
gesloten

Aerobertics bvba
Maalse Steenweg 367
8310 St. Kruis Brugge
tel: 050 / 858020
www.aerobertics.be
info@aerobertics.be
openingsuren;
Ma. tot Woensd 10-12u en 13.30-18.30
Vrij. 10-12 en 13.30-20.00u
Zat. 9-14u
gesloten: donderdag & zondag 

EP-FUN
Albert Panisstraat 6
9120 Beveren
email: info@ep-fun.be
website: www.ep-fun.be
openingsuren;
Ma. 10-12u en 13-18u
Woensd. tot vrijdag 10-12u en 13-18u
Zat. 10-12u en 13-17u
gesloten; dinsdag, zondag en feestdagen

RCn-More
Kuurnsestraat 60
8860 Lendelede
website: www.rcn-more.be
email: info@rcn-more.be
openingsuren;
Ma. & Do; 17h - 20h
Zat. 8-12u
 

MODELFUN
DIESTSESTRAAT 62
3270 SCHERPENHEUVEL
VLAAMS-BRABANT
www.modelfun.be
013.29.55.27
Openingsuren :
Maandag : gesloten
Dinsdag : 13u - 19u
Woensdag : 13u - 19u
Donderdag : 13 u - 19u
Vrijdag : 13u - 19 u
Zaterdag : 10u doorlopend open tot 17uur
Zondag : gesloten
Info at modelfun.be
Modelfun,patrick

Vlaams-Brabant

Onlineshop

www.rc-cnc.be <http://www.rc-cnc.be> 
 info@rc-cnc.be <mailto:info@rc-cnc.be> 
 Verdeler Balsa USA, Ziroli,.
 Bouwplannen, partial kits en bouwkits
 Alle materialen voor het bouwen 
 en vliegen
 Specialisatie WW1&2 bigscale toestellen

www.dronedepot.be<http://www.dronedepot.be>
DJI offi cial online shop
Goudveilstraat 5
3360 Bierbeek

Email: johan@dronedepot.be<mailto:johan@dronedepot.be>
Tel: 0491/07 49 21
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UW VLIEGTUIG EN DRONESPECIALIST IN BELGIË !
EXTRA / EDGE / MXS / LASER / YAK54 / VANQUISH

48”

Spanwijdte : 1219 mm  • Lengte : 1219 mm (vanquish 1308mm) • Gewicht : 1250 - 1360 gr
Aanbevolen setup  Torque 2814/820 + Airboss 45a esc + 12x6 propellor 4s lipo 2500-2700mah 3 x micro servo
(hitec hs-65mg / savox sh-0255mg) + 1 x hs-85mg (elevator)  vanquish : 4 x micro (hs-65mg / sh-0255mg)

€ 329 (LEGE KIT)EXTRA / EDGE / MXS / LASER / YAK54
60”

Spanwijdte : 1524 mm • Lengte :  1486 mm • Gewicht : 2270 - 2720 gr
Aanbevolen setup : torque 4016/500 + airboss 80a esc 6S 3300-4000mAh
4 x mini servo (hitec hs-5245mg ou hitec hs-7245mh / KST DS589MG for 7.4v use)

LASER / EDGE
Spanwijdte : 1880 mm
Lengte : 1880 mm
Gewicht : 5200 - 5600 gr

Bestaat in elektro en
benzine versie.

74”74”

€ 619 (LEGE KIT)

Spanwijdte : 1930 mm
(2110mm w. wingtips)
Lengte : 1980 mm
Gewicht : 5000 - 5500 gr
Bestaat in elektro
en benzine versie.

76”

€ 619 (LEGE KIT)

MXS EXP

Spanwijdte : 1880 mm
Lengte : 1815 mm
Gewicht : 4750 - 4990 gr

Bestaat in elektro en
benzine versie.

€ 619 (LEGE KIT)

SLICK

Spanwijdte : 1320 mm
Lengte : 1300 mm
Gewicht : 1814 gr
4S 2500 - 3300mAh LiPo

€ 309 (LEGE KIT)

NEW EXTRA 300
52”

Spanwijdte : 740 mm
Lengte : 1600 mm
Gewicht : 3650 gr
Li-Po 5000 - 6S

€ 550 (PNP)

NEW F104 EDF RTF + GYRO

Spanwijdte : 1320 mm
Lengte : 1308 mm
Gewicht : 1700-1800 gr
4S 2500 - 3300mAh LiPo

€ 309 (LEGE KIT)

NEW SLICK 580
52”

MAALSE STEENWEG 367 • 8310 BRUGGE • T.+32 (0)50/858.020 • AEROBERTICS.BE

€ 239 (LEGE KIT)
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