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IN MEMORIAM
Op vrijdag 18 augustus 2017 is Arthur Duchesne op 83-jarige leeftijd van ons heengegaan.
Dit zette een punt achter een rijk gevulde carrière waarin modelluchtvaart centraal stond.
Arthur was medestichter van onze federatie VML en was hiervan
sinds vele jaren voorzitter.
Ook was hij medestichter en bestuurder van het VCL, de BML en
lid van het directiecomité van de KBAC, en niet te vergeten zijn eigen club LMAC waar hij voorzitter maar vooral vliegend lid was.
Niet alleen het bouwen en laten vliegen van zijn modellen had
zijn hart gestolen maar Arthur wilde meer, hij wilde zich inzetten
voor de modelluchtvaartsport, de clubs en al de leden van VML.
Op al de talrijke vergaderingen door de jaren heen was hij er altijd bij om onze hobby en sport te verdedigen.
Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar zijn familie die wij
veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode, Arthur ik hoop
dat u nu ergens samen bent met uw oud collega’s modellisten die
u voor zijn gegaan en u samen met hen kunt mijmeren over
modelvliegers maar vooral dat u ons die achterblijven kan aanwijzen hoe wij uw levenstaak moeten verder zetten, collega en
vriend wij gaan u missen maar niet vergeten.

Afscheid van een vriend.
Vandaag wordt ik wakker onder een stralende zon, hier in Thailand… We schrijven zondag, 20 augustus 2017. Zoals
elke morgen kijk ik eerst op mijn PC mijn e-mails na.
He… een mailtje van Reinhard… Dat doet altijd plezier! De andere mails moeten even wachten, want eerst wil ik lezen
wat voor leuks mijn goede vriend nu weer geschreven heeft…
Mijn blijdschap slaat echter snel om tot een diep gevoel van droefenis! Met pijn in zijn hart meldt hij me het
overlijden van een andere goede vriend en collega Arthur… Een donderslag bij heldere hemel, en het is alsof ze het
daarboven ook gehoord hebben, want plots overtrekt de lucht hier met enkele donkere wolken…
Als een film rollen de beelden van onze jarenlange samenwerking in de bestuursraad van VML door mijn herinnering!
Vanaf dag één, sinds ik tot de raad toetrad, voelde ik mij door hem gesteund, en ik heb later dan ook getracht hem
die steun terug te geven toen ik, als ondervoorzitter, de laatste jaren van onze samenwerking zag dat hij het stilaan
minder aan kon…
Maar opgeven stond niet in zijn woordenboek en hij bleef zich inzetten om ons, modellisten, zoveel mogelijk te
kunnen laten genieten van onze geliefde sport! Samen hebben we dan ook, met de steun van de ganse bestuursraad,
in soms moeilijke omstandigheden, mooie successen behaald!
Maar de tijd staat niet stil, en eens slaat de tol van het ouder worden onverbiddelijk toe!
VML verliest een icoon, en wij blijven verweesd achter…
Arthur, jij was niet enkel een collega, maar ook een echte vriend, die altijd klaar stond voor iedereen!
Ik ben zo blij, en vooral fier, dat ik jou heb mogen kennen, en zal onze vriendschap voor altijd koesteren! Je laat een
enorme leegte achter, en je zal door velen gemist worden! Ik zal je nooit vergeten!
Dirk Van Lint

COLOFON.
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Woordje van de
ondervoorzitter
Beste vrienden,
Op vrijdag 18 augustus overleed onze voorzitter, Arthur Duchesne. Een figuur, die zo lang in ons midden
stond, te moeten missen, doet ons allen pijn. We leven allen mee met zijn familie.
De zomermaanden zijn de topmaanden voor het beoefenen van onze mooie hobby. Het was dan ook druk
op alle terreinen. We konden niet alleen vliegtuigen spotten maar ook zweefvliegtuigen, helikopters, jets en
drones.
Ook onze wedstrijdpiloten waren druk in de weer op verschillende locaties zowel in het binnenland als in het
buitenland.
Dat er veel werd en wordt gevlogen, weet iedereen! Maar er zijn ook nog andere zaken die we jullie willen
en moeten melden.
De nieuwe “circulaire”, die “Ministerieel Besluit” wordt, laat op zich wachten. Samen met Willy De
Maertelaere en de vertegenwoordigers van de AAM, hadden wij een gesprek op het DGLV rond dit
Ministerieel Besluit. We konden er nog nieuwe accenten leggen en ook nog wat aanvullingen doen. De tekst
wordt nu herlezen en is dan klaar om de goedkeuring te krijgen van de verschillende gewesten, het parlement
en de bevoegde minister. We hopen dat dit “Ministerieel Besluit” begin 2018 zal verschijnen.
We zullen niet alleen rekening moeten houden met de reglementen, ons opgelegd door het DGLV, maar ook
door EASA. Bij het lezen van de voorlopige rapporten van EASA, blijkt duidelijk dat België koploper is wat
betreft de reglementering. Binnen EASA zijn de discussies volop bezig. Ik wil hier één puntje aanhalen. De
toegelaten hoogte in veel van de ons omliggende landen is 150 meter, bij ons nog steeds 120 meter. Tijdens
ons gesprek met de medewerkers van het DGLV hebben we dit punt nog maar eens aangekaart. Het DGLV
is bereid om dit verder te bespreken. We hopen dat dit punt zal kunnen worden opgelost, maar de weg is nog
lang.
Onze promostand was ook dit jaar op diverse evenementen aanwezig. Naast de evenementen georganiseerd
door de diverse clubs, waren we ook aanwezig op de promodagen, georganiseerd door “Sport Vlaanderen”.
Langs deze weg kunnen we onze hobby nog meer kenbaar maken bij het grote publiek.
In het vorig nummer van “Tijdingen”, meldde onze schatbewaarder, Willy De Maertelaere, dat er een nieuwe
site op komst is. We hopen dat deze tegen november zal klaar zijn om proef te draaien zodat we begin
volgend jaar met onze nieuwe website zullen kunnen starten en werken.
Ik hoop dat we in de komende maanden nog vele mooie dagen mogen hebben om er
onze mooie hobby te kunnen blijven beoefenen. Nog veel vlieggenot.

Hugo Verlinde
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Mededelingen en FAQ
FAI Sportvergunning.
In het verleden is het meerdere malen vermeld geweest
dat wie niet echt een FAI sportvergunning nodig had om
deze dan ook niet aan te vragen. Belangrijk was dat deze
vergunning in het verleden gratis werd gegeven door de
Koninklijke Belgische Aeroclub (KBAC) , mogelijks komt
daar verandering in. Bij het bepalen van de lidgelden
die de federaties moeten betalen aan de KBAC is de
opmerking al gevallen dat er federaties zijn die geen FAI
sportvergunningen nodig hebben en er federaties zijn
die er veel moeten hebben (modelluchtvaart) tot heden
werd er geen rekening met gehouden voor het te betalen
lidgeld.

Bij de junioren
- Bram Lentjes 15de plaats in het algemeen klassement.

Volgende maand is er een vergadering met de
afgevaardigden van de federaties om de lidgelden 2018
vast te leggen, mocht het voorstel om een vergoeding
te vragen voor FAI sportvergunningen worden aanvaard
dan kan dit gevolgen hebben voor onze wedstrijdpiloten.
Een voorstel is dat deze eventuele kosten niet worden
doorgerekend aan onze wedstrijdpiloten maar worden
gedragen door de Belgische Modelluchtvaart Liga (BML)
of de federaties afzonderlijk, dit kan uiteraard enkel
voor deze leden die een FAI sportvergunning echt nodig
hebben.

Overleg met DGLV

-------------------------------------------

Clubsubsidies 2017.

Secretarissen van de clubs denk eraan dat de aanvragen
voor recreatie subsidie voor uw club moeten binnen zijn
op ons secretariaat tegen 31 oktober 2017.
Voor clubs die een wedstrijd hebben georganiseerd
in 2017 is het de sportdirecteur van de sectie die
de wedstrijdverslagen moet doorgeven aan onze
sportdirecteur Hugo Verlinde deze zal dan de clubsubsidie
en de km vergoeding voor juryleden berekenen

-------------------------------------------

Internationale wedstrijden.

Van volgende internationale wedstrijden zijn de uitslagen
gekend;

WK hand geworpen zwevers F3K in Ukraine met 90
deelnemers
- Kristof Verschoren 22ste plaats
- Steven De Weerdt 75ste plaats
-Guido Ter Horst 84ste plaats

WK pylon race F3D in Zweden 45 deelnemers
-Stefan Raeven 2de plaats
-Winnebald Croux 25ste plaats

WK helikopter 3D F3N in Polen 25 deelnemers
-Hans Mievis 14de plaats
-Kurt Galens 25ste plaats

WK 3 taken zweven F3B in Tsjechië
Nog geen gegevens gekend

-------------------------------------------

Zoals Hugo reeds melde in zijn voorwoordje, op 22 augustus hadden wij een vergadering met de vertegenwoordigers van het Directoraat generaal luchtvaart (DGLV) en
een kabinetsmedewerker van het ministerie van mobiliteit. Er stonden twee punten op de agenda; de nota NPA
2017 – 05 van European Aviation Safety Agency (EASA)
voor de Europese commissie die dit zal omzetten in een
Europese regelgeving en het Ministeriele besluit over de
modelluchtvaart.
Het was een zeer constructieve vergadering, voor de NPA
2017 staan wij mede door onze structuur, erkenning van
terreinen, opleiding, brevetten enz.. zeer sterk, onze opmerkingen vanuit België waren de punten waarin wij de
ons omliggende landen bijtreden, bv. erkenning van terreinen voor hellingzweven mag geen administratieve gesel worden, het identificeren van een toestel moet op een
eenvoudige wijze mogelijk blijven, gegevens van de piloot
of zijn federatienummer op het toestel moet volstaan.
DGlv verzekerde ons dat zij zeker de NPA 2017-05 niet nog
strenger wilden maken en zij onze bemerkingen gingen
opnemen in hun rapport. Het laatste voorstel van ministerieel besluit was ons enkele dagen voor de vergadering
toegezonden, enkele punten werden verduidelijkt om misverstanden te voorkomen, belangrijk is dat de twee federaties als volwaardig aanspreekpunt worden beschouwd.
De max. hoogte voor modelluchtvaart blijft een hekel
punt, DGlv wil spreken over optrekken tot 150 meter maar
dan met een verplichting om de toestellen uit te rusten
zodat het geen 151 meter kan worden, het staat volgens
ons niet in verhouding de extra kosten voor 30 meter. Het
is voor DGlv geen probleem om voor bv. wedstrijden een
toelating te geven om hoger te vliegen dit kan via een notam tot bv. 200 meter gaan, nog hogere hoogte is mogelijk
voor speciale evenementen en beperkt tot enkele per jaar,
een onderbouwd dossier zal nodig zijn.
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Waco

van Dynam

Onlangs was ik bij AEROBERTICS wat aan het rondsnuisteren, toen mijn oog viel op een oude liefde :
een dubbeldekker. Een WACO met een span van 1m270, van het merk Dynam (nog nooit eerder van
gehoord), maar het zag er leuk uit, compleet met motor, schroef en regelaar en voor een prijs waar
ik niet kon aan weerstaan.

De dag nadien de doos eens open
gedaan, en alle onderdelen gecheckt.
Alles zag er goed uit, proper afgewerkt.
Wel een kleine opmerking voor de
kapjes die voor de (led) navigatielichtjes
geplaatst zijn, deze waren er wat slordig
op gezet, en herplaatsen kan zomaar
niet zonder de kleurlaag te beschadigen.
Het “bouwplan” of handleiding is ook
zeer summier, met enkele kleine
fotootjes moet je het maar stellen. Voor de ervaren bouwer is dit echter geen enkel probleem, het is
trouwens meer monteren dan bouwen.
Waar ik me ook nog vragen bij stel is dat alle delen vastgeschroefd worden met vijsjes van 2 mm,
inclusief het landingsstel, dit zit wel diep in de romp, en verstevigd door een “deksel” dat mooi vast
gespannen zit op de romp. Nu mogen we wel veronderstellen dat dit wel degelijk getest werd voor
het in productie genomen is, maar voor iemand die meestal de dingen te stevig (lees zwaar) bouwt,
komt dit wel vreemd over. “Time will tell” of mijn bezorgdheid terecht is of niet.
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Het samenbouwen stelt totaal geen probleem, alles past perfect en gaat zeer vlot. Bij het hoogteroer
stelde ik bij het bewegen kleine barstjes op het scharnierend deel, mijn bezorgdheid zal wel weer
voorbarig geweest zijn, waarschijnlijk enkel de verf die niet even flexibel is. Toch heb ik mijn rolletje
Blenderm boven gehaald, en het scharnierende deel voorzien van een extra scharnierstrookje.

Voor het zwaartepunt heb ik toch wat lood in de motor cowl moeten kleven , met de
voorgeschreven 4c 2200mAh batterij ligt deze te veel naar achter. Ik had ook nog 3300mAh
batterijen liggen, maar die pasten er net niet in, met wat klein snijwerk zou dit geen probleem mogen
zijn. Ik wou dit voorlopig niet doen, dus 80 gram lood in de motorcowl gekleefd, zo was het C.G.
volgens de “assembly directions”.

Wegens andere activiteiten heb ik het invliegen iets moeten uitstellen, maar op donderdag 13 juli
was het moment aangebroken, stralend weer en een lichte bries, ideaal weer dus. Met een licht
stress momentje de gashendel naar voor geduwd, en in de lucht was hij…. Enkel een beetje trimmen
aan het hoogteroer, en onze WACO
vloog super, ook het landen voor de
eerste keer met een nieuw vliegtuig is
een onzeker momentje, maar deze
landing kon gecatalogeerd worden
onder “super mooi”.
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Ondertussen heb ik er een 10-tal vluchten op zitten, en alles zit nog stevig vast, nog geen zwaktes
kunnen vaststellen in de constructie. Voor iemand die graag elegant en realistisch vliegt, met soepele
bochtjes, sierlijke barrel rolls en mooie loopings is dit het toestel echt een aanrader.
Hieronder ziet u wat de Waco het liefst doet: vliegen !!!

Te verkrijgen bij

Bart Willems

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FAI Wereldkampioenschap F3P in
Straatsburg
-Een artikel van Ignace Pawlenko

Nadat het eerder aan Duitsland (1ste editie) en Polen (2de editie) de beurt was geweest, was het nu de
beurt aan Frankrijk. Het 3de wereldkampioenschap F3P werd dit jaar, 2017, gehouden in Straatsburg
van zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari. Een mooie sporthal, goede organisatie en
aanwezigheid van Team Belgium bestaande uit (slechts) 1
Wat is F3P in het kort?
juniorpiloot: hier leest u al onze bevindingen en behaalde resultaten.

Verloop
Nadat we vrijdagnacht pas waren aangekomen, was er uiteraard
geen tijd meer om de wedstrijdlocatie (Sporthal Gymnase de la
Rotonde) al eens te verkennen. Ik moet wel
vermelden dat ik als piloot al aan een wedstrijd
in 2016, in dezelfde hal, had deelgenomen. Het
was dus geen totaal onbekend terrein voor mij.
Zaterdagochtend. Eens op locatie,
vervolledigden we onze inschrijving. Dit verliep
heel vlot & meteen kon je zien dat het een
goede organisatie was. Na 2 leerrijke vrije
trainingsvluchten liep de zaterdag al weer
stilaan op z’n einde.
Zondag was het tijd voor de
openingsceremonie. Deze werd live
uitgezonden op YouTube, alsook alle
wedstrijdrondes & eindceremonie. Hiervoor
deed dan ook iedereen zijn petje af aangezien
dit nog nooit eerder gedaan werd op deze
professionele wijze.
De openingsceremonie was zeer geslaagd.
Maandag was er een receptie in het gemeentehuis van Straatsburg
waar de goede verhoudingen tussen het stadsbestuur en de
organisatie benadrukt werden.
Een trainingsvlucht en teammanagermeeting vulden de rest van

“F3P is simpelweg gezegd indoor
kunstvlucht. De piloten vliegen
kunstvluchtfiguren en worden hierop
beoordeeld door de jury a.d.h.v.
verschillende factoren.”

Team Belgium (van links naar
rechts): Alda Scheelen (helper),
Ignace Pawlenko (Junior Pilot),
Michael Pawlenko (TM)
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deze dag op.
Dinsdag was het eindelijk tijd voor competitie. 2 van de 4 voorrondes werden gevlogen.
Voor mij werd dit een redelijk succesvolle dag met een 25ste plaats uit 50 piloten als hoogtepunt.
Dit kwam neer op een 6de plaats uit 12 piloten in het juniorklassement.
Woensdag werd een dag met goede vluchten, maar iets tegenvallende punten. Uiteindelijk
resulteerde dit in een 28ste plaats en 7de plaats in het juniorklassement. Aangezien slechts een
beperkt aantal piloten, nl. de top 13, doorgingen naar de finaleronden, hield het verhaal in de F3P
competitie hier op voor mij.
In feite kunnen we hiermee best tevreden zijn aangezien ik
mijn uiterste best heb gedaan met de middelen die ik had.
Mijn model, depron/mylar Trivia 2.0 van GB-Models, was te
zwaar.
Het gewicht is heel belangrijk in F3P:
hoe lichter hoe langzamer hoe gemakkelijker… en ga zo
maar door.
Om U een idee te geven: met 80 gram had ik één van de
zwaarste – zo niet het zwaarste – model van alle piloten. Het
gemiddelde F3P-model woog er ongeveer 50 à 60 gram en is
volledig gebouwd in carbon/mylar. De lichtsten wogen slechts
Model:
37 gram.
Donatas Design Victory 1S
Ik moet de meeste onder ons dus niet uitleggen dat 80 gram
te zwaar is voor op een WK mee te draaien aan de top. We wisten voor
Gewicht:
het WK ook al dat dit mij parten zou gaan spelen dus bouwden we een
37 gram (!)
self design model, volledig in carbon. Na allerhande problemen hiermee
zijn we uit pure ellende, anderhalve week voor het WK, moeten
www.pauzuolis-rc.com
terugvallen op de Trivia 2.0. Ten laatste wil ik wel even benadrukken
dat m’n model zeker niet slecht vloog. Het had gewoon z’n handicaps tegenover de andere, lichte
modellen.
Na de finaleronde was Gernot Bruckmann (AUT) alweer de sterkste. De 2 voorgaande WK’s schreef
hij ook al op zijn naam. Het podium werd vervolledigd door Janne
Lappi (FIN) als 2de, en Donatas Pauzuolis (LTU) als 3de.
Tijd voor het weekend. De organisatie had de planning van het
weekend zo uitgedokterd dat het zeer toegankelijk werd voor
publiek. Zo werden er zaterdag 2 aeromusicals (Indoor freestyle
op muziek) gehouden. Deze klasse is zeer aantrekkelijk voor
publiek door de combinatie van spectaculaire figuren en
(herkenbare) muziek.
De organisatie, waarvan we ondertussen wisten dat we er veel
van konden verwachten, had zelfs een systeem voorzien waarbij
het aanwezige publiek d.m.v. een score op tien kon stemmen via
hun smartphone. Uiteindelijk kreeg je dus een klassement op
basis van punten door jury én een klassement op basis van score
op 10, gegeven door het aanwezige publiek. Een twintigtal piloten
namen deel aan deze klasse. Voor mij was de 12de plaats weggelegd.
Daarnaast werd het weekend (inclusief vrijdag) gevuld met
randactiviteiten. Zo kwamen kinderen van een nabij gelegen school
proeven van het indoorvliegen. Ook waren er nog enkele lokale
juniorpiloten die het beste van zichzelf gaven tijdens de middagshow
op vrijdag. De sluitende ceremonie & banquet op zaterdag waren een
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Model:
Donatas Design Arrow
(
(Experimental
Carbon versie)
Opmerking:
Algemeen aangezien als één van
de beste aeromusicals. Zeker
even opzoeken.
www.pauzuolis-rc.com

succes en de sfeer tussen de deelnemers was goed.
Wij kunnen als Team Belgium dus terugkijken op een geslaagd WK, rekening houdend met het
mindere model & ongelukkige voorbereiding.

“80 gram is te zwaar? Zeker niet altijd!”
Om mee te kunnen met de top op een WK is het antwoord hierop ‘ja’.
Als u een model heeft van 100 gram (of een beetje meer), is dat perfect om goed mee te draaien in de
instapklasse.
Voorbeelden hiervan zijn een Disney, Trivia, Spies, Miss Piggy, Click… Deze modellen zijn niet duur en vliegen
heel goed. Ik ben er van overtuigd dat elke deftige piloot in staat is om in de indoor instapklasse mee te
vliegen en zich door de jaren heen kan opwerken in de 3 verschillende klassen: F3P-C (instapklasse), F3P-B
(gevorderd), F3P-A (expert). Het is absoluut niet waar dat F3P duur moet zijn en dat men persé een carbon
model moet hebben.
Met andere woorden: wilt u in de winter de vingers onderhouden en vooral héél veel stuurvaardigheid
bijkweken? Hou dan zeker de Facebook pagina ‘F3P BE’ en de website http://www.f3pbelgium.org/ in de gaten.
Hier vindt u ook alles wat u moet weten. Aarzel niet om een kijkje te komen nemen of gewoon deel te nemen
aan een trainingsdag of wedstrijd. Gezellig & interessant is het sowieso!
De nodige data verschijnen binnenkort op bovenstaande kanalen.
Aarzel ook niet om mij via Facebook of e-mail ( ignace@pawlenko.be ) te contacteren voor vragen of meer info.
Handige links / mailadressen:
www.pauzuolis-rc.com
http://www.f3pbelgium.org/
http://indoorkunstvlucht.modelvliegsport.nl/
http://www.f3pwc2017.fr/
https://www.facebook.com/groups/dirksplace/
(hierin verschijnen regelmatig 2dehands modellen die perfect vliegklaar zijn voor de instapklasse of hoger)
f3p.be@hotmail.com
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Verslag SAM meeting in Haneﬀe 06/08/2017
Voor onze voorlaatste oﬃciële meeting van het seizoen, was het de “Club Royal Haneﬀe" die hun
terrein ter beschikking stelde. Zoals steeds kregen we een warm welkom met de traditionele
ontbijtkoeken en koﬃe. De zon was reeds vroeg van de partij, dit voorspelde voor ons een mooie
dag te worden.
Alle piloten waren vroeg daar en begonnen onmiddellijk met het klaar zetten van de vliegtuigen, er
waren niet minder dan dertig modellen, goed zichtbaar op de obligatoire groepsfoto. Er ontbraken
nog enkele piloten maar daar zal de verlofperiode wel iets mee te maken hebben. We konden ook
vier nieuwe piloten verwelkomen waarvan twee VML leden en twee AAM leden. Deze
nieuwkomers werden snel op de hoogte gesteld van de gang van zaken binnen de SAM. Niet alle
modellen waren conform met de gestelde eisen van de SAM, maar de nieuwkomers hebben toch
kunnen meedingen in de verschillende disciplines, maar wel met de raad om tegen de volgende
meeting zich volledig in orde te stellen. Hier blijkt nogmaals de openheid van onze piloten.
Wat betreft de wedstrijden betreft mag wel gezegd worden dat de nieuwkomers geducht
concurrenten zullen worden en dat bewijzen ook de resultaten van de wedstrijden. We naderen
weer stilaan het einde van het seizoen, onze laatste wedstrijd zal doorgaan op 3 september bij de
CRPAL in Anthisnes, en er is nog een vriendschappelijke wedstrijd bij modelclub EXOCET in
Rognée.
Indien u interesse zou hebben in het bouwen en vliegen van deze antieke modellen kan u ons
steeds contacteren:
- Yves Bourgeois
- Eddy De Graeve

060 2134940 - 0473423668
016571041 - 0495101191

Wilfried Sempels

Indien er interesse is om volgend jaar een meeting en/of wedstrijd te laten doorgaan op jullie
terrein neem dan contact op via mail: sempels.wilfried@telenet.be of gsm 0474773137
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Resultaten wedstrijden,
ALOT
1. Scordo Bruno 1583
2. Rutten Jean-François 1542
3. Odein Jan 1464
4. Papleux Michel 1303
5. De Graeve Eddy 1100
6. Cambier Thierry 1038
7. Wijns Dirk 879
8. Bourgeois Yves 581
9. Sempels Wilfried 518.

ELOT
1. Bonjean Victor 1155
2. Bockland Pierre 1105
3. Odeyn Jan 761
4. Bourgeois Yves 65

Speed 400
1. Bockland Pierre 957
2. Sempels Wilfried 516
3. Bourgeois Yves 88
1/2A TEXACO (motor COX 0.8cc)
1. Barbier Pol 699
2. Sempels Wilfried 282
3. Bourgeois Yves 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rechtzetting
Op de Algemene kalender modelluchtvaartsport die u kon vinden bij de eerste
Tijdingen van dit jaar staat;
26 november Neerpelter Modelvliegclub; RUILBEURS.
Dit moet echter zijn,
26 november Neerpelter Modelvliegclub; INDOOR FLY INN.
De ruilbeurs is voor in januari 2018.
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Triple 5 bij de Koninklijke Eeklose Modelluchtvaart op zondag 21 mei 2017
Triple 5, of 555, wat is dat nu weer?
Het is een uitdagende oefening, om een zweefvliegtuig lang genoeg, maar ook niet te lang,
in de lucht te houden, en daarenboven te landen zo dicht mogelijk bij een voor u aangeduide
“spot”. Je krijgt één minuut om uw zweefvliegtuig met elektromotor op 200 meter hoogte
te brengen, en niet hoger, want een barometrische sensor die uw motor dan uitschakelt is
zelfs verplicht, en na die minuut is het de bedoeling nog 5 minuten te zweven, maar ook
geen seconde langer of dan ben je uitgeschakeld, en zoals gezegd, een goede landing te
maken. Zowel voor de zweeftijd, als voor de precisielanding zijn telkens punten te
verdienen. En met hetzelfde vliegtuig, en met dezelfde batterijen, moet je die oefening drie
maal na elkaar doen, dus drie maal na elkaar vijf minuten zweven (en landen), of dus triple
five, of 555.
Dit seizoen worden de wedstrijden gevlogen in acht clubs, drie in Vlaanderen en vijf in
Wallonië. En wij in Eeklo zijn daar dus ook bij.
Het vergt nogal wat voorbereiding, want de berekening van het klassement bevat nogal wat
“randvoorwaarden”, dit hebben we opgelost met een Excel spreadsheet boordevol macro’s,
zodat de PC het “domme” werk voor ons doet, en de Norbert van onze club had zich om alle
materiële voorbereidingen bekommerd, en dat zijn er heel wat. Een tiental clubleden was
de dag zelf spontaan ter beschikking, heel druk bezet, maar super gemotiveerd.
We hadden een enorm geluk met de weersomstandigheden, zon, een zachte wind in de
aslijn van het terrein, en 17 deelnemende piloten, en sommigen kwamen dus wel van ver,
Luxemburg, Bastogne, maar ook Dendermonde, Lier, en uiteraard van Eeklo zelf.

Alhoewel de meeste deelnemers met vergelijkbare modellen vliegen, wordt er toch nogal
wat vergeleken, ideeën uitgewisseld, raad gegeven, want alhoewel het er hard aan toe gaat,
staan sportiviteit en kameraadschap bovenaan.
Door de goede voorbereidingen, en het goede weer, werd het een echt succes. De reacties
van de deelnemers nadien logen er niet om: iedereen moe, maar erg tevreden.
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Het grote voordeel van deze discipline is ook dat ze toegankelijk is voor iedereen. Geen dure
modellen nodig, geen buitengewone vaardigheden, maar natuurlijk komen de kwaliteiten
van de piloten hier goed tot uiting, en aan de “top” werd heel goed gevlogen, uitstekende
zweeftijden door het goede weer, en veel heel goede landingen. En de enige dame in de
wedstrijd “Madame Nicole” liet zich niet doen, ze eindigde zelfs heel eervol derde. De
eerste twee zijn op het vlak van de sport twee aartsrivalen, Bart (van Lier) en Dimitri (van
Arlon, club macam) en ze werden respectievelijk eerste en tweede, maar met een minimaal
verschil. Dàt belooft voor de komende wedstrijden !!

Werk was er genoeg, voor de wedstrijd zelf waren drie leden permanent in de weer: Bart en
Ronald aan de chronometers en de omroepstand. Twee leden die in de meest letterlijke
betekenis van het woord geen “minuutje vrij” hadden, want alle tijden dienen om de
minuut omgeroepen te worden. En Marc achter de laptop. Een héél delicaat werkje, alle
gegevens van de ingevulde terreinfiches inbrengen in het Excel bestand, elk foutje wordt
onmiddellijk opgemerkt, want het gaat om een rangschikking nietwaar !!

Maar ook op het terrein zelf waren voortdurend medewerkers in de weer om te
chronometreren, te meten, en jawel, soms te discussiëren, maar dat in alle sportiviteit.
En dat gaf echt nergens problemen, de goede sfeer zat er echt in, een mooi voorbeeld van
vrienden die zich sportief met elkaar meten, maar boven alles vrienden blijven.
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Naast de wedstrijd, werd véél energie besteed aan het welzijn en welbehagen van onze
genodigden. Johan en echtgenote Linda hebben bergen werk verzet in het clublokaal, en
“onze Johan”, die ons een “spaghetti” beloofd had, pakte uit met een maaltijd, waarvoor het
woord barbecue te eenvoudig is, dit werd een “grill maaltijd” van héél hoog niveau, en door
iedereen heel erg gewaardeerd.
Eten komt niet van zelf op tafel, ook hier ging een heel goede voorbereiding aan vooraf,
maar op de dag zelf heb je vaardige handen en goede apparatuur nodig. En met Johan en
Frank aan de gasbarbecue, werd dit een zeer gewaardeerd succes.

Er ging veel werk aan vooraf, maar als dit dan zo’n succes wordt op organisatorisch en
sportief vlak, is dit zinvol besteed. En dat iedereen genoot, kunnen we nog met een paar
beeldjes bewijzen:

Paul, coördinator van de 555 wedstrijden, voor de club van Eeklo

16

Helling vliegen in de Vogezen

Enkele foto's genomen op de vliegvakantie in de Vogezen, de vliegberg "Drumont" waar je ook heerlijk kan eten in de
Auberge.
Het was een mooie vlieg demo van een lokale Fransman (naam reeds vergeten...)
Op foto zie je hoe de wind de piloot toch nog kan verrassen, oeps, een beetje schade aan de vleugel tip, dan maar
terug afdalen.
Bart Behiels
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RONDVLUCHT – RETR
reportage & foto’s STEF DE WIT

Niet minder dan vier controlline cirkels lagen er perfect gemaaid bij, en dit onder een stralende zon
op zaterdag en zondag 8 en 9 juli. Bij deze editie was ik er extra vroeg bij om eveneens een spek met
eieren ontbijt en croissants mee te pikken en met andere kampeerders een koffietje te slurpen op
het clubhuisterras. De Limburgse vleugels waren dit jaar opnieuw stevig aanwezig met vooral spectakel in de control line combatcorner ! Verder was er mogelijkheid tot cl carrierdeck vliegen én landen
… en waren er ook twee “ fly for fun” visitors circles die intensief gebruikt werden door de piloten
die gewoon jaarlijks hun lijnbesturingsmodel effe kwamen “uitlaten” …
Dit jaar was er een BLUE PANTS special , een legendarisch model van onze landgenoot Henri Stoufs
dat ooit wereldkampioen werd in zijn klasse. Niet minder dan 12 !!! van deze modellen waren aanwezig in uiteenlopende motorisaties ( glow , diesel en electro).Lees aansluitende BLUE PANTS –onlyreportage van Jan Odeyn .
Alhoewel ik persoonlijk een 95 procent rc vlieger ben blijft het vliegen van controlline permanent op
slechts enkele meters boven de grond .. met weinig of geen safetymarge(hoogte) een echte adre-
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TRO – RODEO 2017
naline-aangelegenheid …Vooral bij het aanschouwen van lifetime cl “stunt”piloten blijft een mooi
schouwspel , sierlijke figuren van zandlopers en klaverbladeren zien “trekken” is elegant en artistiek
en de bijzondere “stance” van de piloten hierbij is bijna ballet .Ik kon van de gelegenheid gebruik
maken om de vele malen Belgische kampioen in deze dicipline : Salvatore Barile nog een vintage
Avia Magazine (cover) - “belgian aero heritage” te laten signeren.We sloten af met een zeeeer kwalitatieve barbecue bij een zacht, warm avondzonnetje ..
De jaarlijkse RONDVLUCHT RETRO RODEO zit er weer op voor 2017 ; en er werd weer mooi werk
geleverd “to keep controlline alive” !
PS … In Duitsland heet lijnbesturing fesselflug of “LASSO”-geier …. kan je een meer passende term
en tool hebben om een RODEO te organiseren…?
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Blue Pants Treffen MACH
Even herinneren ; Bluepants wereldkampioen rondvlucht 1954 en een Belg. Op de oproep om een Blue Pants mee te
brengen naar onze rondvlucht fly in daagden 10 piloten op en scoorden we 12 toestellen .
– De statistieken;
Verbazend dat 3 toestellen nog waren uitgerust met de originele ED 246 van toen, in zijn tijd de top motor. In totaal
hadden we 5 diesel motoren. De toekomst is ook veilig met een overtuigend elektro model. Er werden niet minder dan
4 nieuwe Blue Pantsen (Hoe zit dat weer met de meervoudsvormen?) gebouwd voor dit event. En ja,er hoort een 2,5cc
op (of elektro variant) op. Je hebt meer kans op succes als je naam Dirk of Jef is.
– De verhalen;
Binnen het rondvlucht wereldje roept de Blue Pants wel de nodige herinneringen op. Voor de meesten duiken we terug
in de jaren dat ze starten met modelbouw. De sterke verhalen kleuren de hobby. Laat ons nu maar afspreken dat BP
voor Blue Pants staat.
Uit het verre Brugge dook Emmanuel op met een BP die op een of andere manier vanuit Engeland naar België was gekomen. Het was een 7 jaren geleden dat het vloog maar deed het dan in Herentals. Andere modellen kregen ook hun
7 jaarlijks onderhoud.
Je moet het maar durven om als knap RC piloot je het leven moeilijk te maken en ook eens aan rondvlucht te beginnen.
Kurt werkte uiteindelijk zijn toestel af, de eerste vliegles kwam er ook aan te pas maar door de drukte nog geen brevet.
Kurt bewees wel dat hij zelfs een geleefde glow kan starten.
Jan bracht niet minder dan 3 BP's mee allemaal uit zijn tienerjaren. Tel de jaren van de toestellen maar samen en je komt
voorbij de eerste wereldoorlog. Spijtig genoeg geen model in de lucht. Maar ja, er was daar allerlei te regelen.
Elk jaar doet hij een comeback. Paul was er weer met zijn geoptimaliseerde BP. Hij liet zien dat je er inderdaad het volledige FAI programma mee vliegt. Hij doet dan een beetje gek.
Jef Claes is thuis in allerlei onderdelen van het modelvliegen. Hij is één van de weinige die regelmatig met een BP vliegt,
een “diehard” dus en wij maar speciaal proberen te doen. Voor hem is dat dagelijkse koek.
In dezelfde categorie zit Michel die ook regelmatig vliegt met BP en dat met een dieselmotor. Voor de kenners een ervaring om daar in de wagen mee terug naar huis te rijden.. Ik denk dat hij ook gedichten over modelbouw schrijft.
Jef Lemmens gaf een wat vermoeide indruk want hij had wat nachtjes gebruikt om de BP af te werken. Ondanks dat
stelden we vast dat de afwerking optimaal was en de verflaag hard. Probleempje; Hij kon nog niet vliegen. Maar dat
leer je dan eventjes in Herentals.
Dat moet je doen als “petrolhead” en dan voor een elektro te gaan. Waarschijnlijk had iemand Dirk Wijns gezegd dat
dit niet kon. De sturing van de regelaar ging door een rc-zender., daar zijn die dingen goed voor. Ik weet het nu, het kan
gemakkelijk elektro.
“Back to the roots” dacht Dirk Donick. Als jongeling had hij ooit de persprijs gewonnen op een vliegshow van de MACH
met een combatvlucht (Hoelang kan dat geleden zijn?). Waarschijnlijk had zijn therapeut hem aangeraden om terug in
het verleden te duiken. Natuurlijk ging hij voor een nieuwe BP en vloog die ook in op de fly-in. Binnen de MACH heeft
hij zijn statuut laten veranderen van RC naar CL.
De BP van Jo hoopte op een vlucht maar Jo was te druk met combat. Het model was al driemaal opnieuw bespannen
met zijdepapier zonder dat er een vlucht mee gemaakt was. Naast de uv-stralen - zijn ook chauffagisten die een buis
door de vleugel boren, niet ideaal voor zijdepapier. Stopt het verhaal hier? Nee, enkele dagen geleden is iemand (Zolang
het onderzoek loopt kan ik niet meer vertellen .) op de BP gaan staan. Misschien volgend jaar maar dan toch opnieuw
bespannen.
– De plannen;
Spijtig hebben we geen groepsfoto gemaakt maar dat komt vooral doordat iedereen bezig was met vliegen. Er werden
de nodige afspraken gemaakt met mekaar om regelmatig samen te vliegen. Jo Michiels had een pracht trofee voor ieder.
Het is duidelijk; De Blue Pants is nog niet uitgestorven.
Jan Odeyn
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Meeting SAM 04/06/2017 te Macon-Momignies
Voor deze derde samenkomst zijn we terug uitgenodigd op het terrein van de “Petites Ailes de la
Frontière. Het vliegveld bevindt zich op de grens tussen België en Frankrijk. De club heeft
speciaal voor de gelegenheid voor extra beschutting gezorgd. Het weer blijft een onvoorspelbare
factor.
Bij aankomst werden we verwelkomt door de heer Michel Van Vyncht voorzitter van de club. De
nieuw aangelegde parking stond al gauw vol met wagens, twaalf piloten met een dertigtal modellen
mochten we verwelkomen.
Alzo konden we vroeg starten met de wedstrijden, uiteraard na de obligatoire kofÞe en
ontbijtkoeken, tellend voor het Belgisch kampioenschap. Vier categorieën werden gevlogen ALOT,
ELOT, Speed 400 en 1/2A Texaco (motor 0,8cc Cox).
Het deed ons veel plezier om twee nieuwe deelnemers te verwelkomen, Jan Odeyn en Michel
Papleu. Jan is geen onbekende in de modelluchtvaart en kon bij zijn eerste deelname reeds een
tweede plaats pakken.
Na de wedstrijden werden alle deelnemers bedacht met het gebruikelijke cadeau gesponsord door
de brouwerij van Chimay, waarvoor onze extra dank…
Zoals steeds is een wedstrijd van de SAM een gezellige gebeurtenis waar iedereen elkaar helpt in
een gemoedelijke sfeer.
Sempels Wilfried
Resultaten:
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ALOT

1. Scordo Bruno - 2. Odeyn Jan - 3. De Graeve Eddy - 4. Bolsens Fons
5. Bourgeois Yves - 6. Moureau José

ELOT

1. Bonjean Victor - 2. Odeyn Jan - 3. Scordo Bruno - 4. Bougeois Yves
5. Bockland Pierre

SPEED 400

1. Bockland Pierre - 2. Sempels Wilfried - 3. Moreau José - 4. Bourgeois Yves
5. Bonjean Victor

1/2A Texaco

1. Barbier Pol - 2. Bonjean Victor - 3. Bourgeois Yves 4. Sempels Wilfried

Droneportal 2017

Na een geweldige editie van het DronePortal evenement in 2016, pakte Drone-racing
Belgium dit jaar uit met een nog straffere versie van hun indoorspectakel. De leden van
Drone-racing Belgium waren zeker niet aan hun proefstuk toe. In de twee jaar dat ze actief
zijn, hebben ze alles uit de kast gehaald om het FPV drone-racen vorm te geven in België.
Met hun website (www.droneracingbelgium.be) bieden ze een ideaal platform om mensen
samen te brengen, ideëen uit te wisselen en events te organiseren. Op het moment van
schrijven staat de teller op 75 openbare events en 463 geregistreerde piloten. Door hun
inzet en samen met de steun van de FPV-racing community zelf zijn er al vele mooie zaken
gerealiseerd waaronder periodieke trainingssessies in de parkeergarage van C-Mine te
Genk, een digitaal draadloos timing-systeem, enz.

Voor deze editie van DronePortal zijn er maar liefst 64 piloten uit 7 verschillende landen
afgereisd naar DronePort te Brustem om het tegen elkaar op te nemen op een
adembenemende indoor track. Net zoals vorig jaar was er veel aandacht besteed aan de
racetrack, met dit keer als wereldprimeur volledig computergestuurde RGB LED-gates. Meer
dan 50 verlichte trackonderdelen, 250 meter LEDstrip (goed voor 15000 LEDs), 1200 meter
kabels en 5 DMX-controllers werden gebruikt om de track vorm te geven. De toeschouwers
konden ook volop genieten van de races met een volledig zicht op de track én live-video die
op grote schermen in de publieksruimte opgesteld stonden.

Deze keer ging het evenement door op zaterdag en zondag. Zaterdag stond volledig in het
teken van kwalificatie. De snelste 12 piloten waren zeker van een kwalificatie voor de
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finalereeksen op zondag en mochten ’s avonds extra oefenheats vliegen op de in het donker
verlichte track. De overige 4 piloten voor de finalereeksen werden op zondag door 3 extra
kwalificatieheats geselecteerd.
Na de registratie, het uitdelen van de pilootbadges en de technische controle van de
quadcopters, werd er een algemene pilotenbriefing gehouden waarin de regels voor
iedereen duidelijk werden opgelijst. Het opzet van de kwalificaties was simpel: 4 heats van 3
minuten waarin je zoveel mogelijk rondjes moest zien te vervolledigen. Het slechtste
resultaat werd geschrapt en de overige heats werden samengeteld tot een eindresultaat
van de dag. Hieruit kwamen dan de eerste 12 gekwalificeerde piloten.

Doorheen de dag verliepen de heats quasi vlekkeloos. De enkele problemen met
videosignalen waren dan ook meestal te wijten aan kapotte videozenders door crashes in
vorige heats. De organisatie had ervoor gezorgd dat iedereen gebruik kon maken van een
ground-station (de ontvanger van het videosignaal) met ClearView ontvangers. Deze
ontvangers voorzien een beter videosignaal in moeilijke omgevingen zoals indoor en waren
dus de perfecte keuze voor dit evenement.
Doorheen het evenement konden het publiek en de piloten ook genieten van een hapje en
drankje. De hamburgers en pasta waren de perfecte toevoeging aan een reeds geslaagd
weekend.
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Op zondag kwamen de overige piloten samen om te strijden voor de laatste 4 plekjes voor
de finalereeksen. Rond de middag waren de 16 gekwalificeerde piloten gekend en kon er
worden overgegaan naar de finalereeksen. Deze reeksen werden afgewerkt in een dubbel
eleminatie toernooi format zodat één crash nog niet perse betekent dat je uit het toernooi
ligt.
De buitenlandse piloten kwamen uiteraard niet voor een plekje in de middenmoot en dat
zagen we ook in de 4 overgebleven piloten voor de laatste finalerace: twee nederlanders,
een rus en een duitser streden om de podiumplaatsen. Tijdens de finale werd niet
strategisch gevlogen maar meteen op de limiet geraced voor de eerste plaats. De
nederlander Dino Joghi pakte (opnieuw) de overwinning! De winnaar van de editie van vorig
jaar verlengde zijn titel als nummer één van DronePortal met een sterke reeks in de finale.
Op nummer 2 kwam Bor (Gleb Shirshov), nummer 3 was Fullstick FPV (Martijn De Kemp).

Een bloedstollend einde van een geweldig evenement!
Aftermovie door JaZzMaN251: https://www.youtube.com/watch?v=GfDmjke5V8o
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The Art of Noise deel II: meten is weten.
Deel I was zware kost, maar we hebben nu ongeveer een idee wat we willen meten.
À propos…Kakofonie staat in het woordenboek maar kakafonie??
Sorry voor de typo’s ;-)
De eenheid, of beter het verhoudingsgetal, dB(A) is dus speciaal voor onze toepassing gekozen omdat ze qua
karakteristiek het best ons menselijk oor benadert.
We weten ook dat verschillende variabelen meespelen: vermogen, tijdsduur, frequenties en spectrale variaties,
windrichting, vochtigheid, harmonics, enz.… De lijst is te lang (en vooral te saai) om verder op te sommen.
Eén ding is echter duidelijk, door de complexe aard van het beestje zal de relatieve fout in onze meting behoorlijk
groot zijn.
Bovendien is ons uiteindelijk meetresultaat een getal dat…wat eigenlijk zegt?
Het gaat immers over een statische meting op de grond, hoe representatief is deze voor het dynamische gedrag van
ons toestel in de lucht?
Misschien moet we eerst de geluidsproblematiek eens in zijn geheel bekijken, wat willen we immers bereiken?
The Orfield Laboratories anechoic chamber, the quietest place on earth.

In deze speciale kamer heerst de absolute stilte.
(< dan de referentie SPL van 20 µPa of onder 0 dB, negatieve waarden dus.. Huh??
Door totale absorptie kan je theoretisch de Brownian Motion bereiken. Simpel gezegd, de intrinsieke beweging van
lucht partikels door botsing met fast moving atomen of molecules van het medium waarin ze zich bevinden. The
frontier of physics -> mind boggling stuff! Het -9dBA record is trouwens recent verbroken in een speciaal lab van
Microsoft)
Het lab wordt gebruikt voor allerhande onderzoek en akoestische testen.
Astronauten krijgen er bv. een speciale training als voorbereiding op het totale gebrek aan geluid in de ruimte.
Enkel de geluiden van het eigen lichaam zijn van binnenuit te “horen”, een conditie die ons brein niet kan verdragen
waardoor akoestische hallucinaties optreden. Mensen houden het blijkbaar maar enkele uren vol.
Zo stil hoeft het nu ook niet…
Alle gekheid op een stokje, het doel is eigenlijk simpel -> we willen onze vliegactiviteiten maximum ontplooien maar
tegelijk onze buurt zo weinig als mogelijk storen.
De nuance is erg belangrijk, de uiteindelijke referentie is dus de tolerantie van onze omgeving naar het geluid dat onze
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toestellen produceren.
Spijtig maar helaas is open ruimte in de Vlaamse Ruit een schaars goed, door de ruimtelijke “ordening” van de laatste
decennia zijn grote onbebouwde vlaktes compleet verdwenen.
Bovendien heeft onze hobby een historische associatie met “lawaait”.
Totaal passé, onterecht en zelfs intellectueel oneerlijk want collectief hebben we fantastische resultaten geboekt (al
zijn er natuurlijk altijd enkelingen die het nog niet goed begrepen hebben ).
De publiek perceptie is echter hardnekkig, willen we de modelvliegerij anno 2017 leefbaar houden is vanuit een
voorzichtigheidsprincipe de focus op geluidsbeheersing absoluut geboden.
Maar is meten dan wel weten in dit geval?
Een terechte bemerking, laat ons die metingen eens dumpen voor een denkoefening over de “so called alternatives”.
We kunnen in onze clubs bv. een soort jury samenstellen van een aantal verantwoordelijken die bepalen of een toestel
al dan niet teveel lawaai maakt, zo’n beetje a la tête du client…voelt U hem al komen?
Of nog beter, laat ons gewoon proefondervindelijk vaststellen wanneer er klachten komen en dan pas iets doen…
Veel geluk in de onderhandelingen met de Gemeente en de buurt, misschien toch beter eerst eens nagedacht over de
betekenis van de term “gedoogbeleid”…?
Toegegeven hoor, geluidsmetingen an sich zijn zeker niet zaligmakend en geven maar een soort indicatie van de
storingsimpact -> i stand corrected .
Ze zijn echter wel een perfecte maatstaf indien correct uitgevoerd en bijgevolg een objectieve benchmark waaraan
iedereen zich moet houden.
De echte toegevoegde waarde zit hem in een slimme combinatie van verschillende maatregelen: samen met een
doordacht vliegbeleid, throttle management, keuze van de juiste aandrijving, een optimaal gebruik van de beschikbare
airspace en aangepaste flight envelope is er heel wat mogelijk!
Ook de variabelen rond onze meetsetup kunnen we beperken door een correcte procedure te gebruiken. De setup
van de circulaire is wat dat betreft nog zo gek niet zoals we verder zullen zien…
The way of the future…
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De 40 % (!) Piper Cub clipped wing van onze Secretaris tijdens de maiden flight…
Het toestel wordt aangedreven door een Hacker Q100 electromotor die met de glimlach een 32/12 prop aandrijft.
De vliegeigenschappen van deze combinatie en beschikbare kracht/torque zijn gewoon verbluffend, het totaal gebrek
aan motorgeluid een absolute sensatie ->
net zoals de vliegkunsten van Cedric trouwens!
We wijken weer af, ik weet het…
Maar de doorbraak van Electro, nu ook bij de big scale toestellen, is zonder meer een quantum leap forward voor de
geluidsbeheersing in onze hobby.
Muy bien, we willen dus gaan meten en hebben daarvoor een geluidsmeter nodig. Voor we een keuze maken is het
belangrijk om een basisbegrip te hebben over de werking.
In essentie bestaat onze meter uit een microfoon, een voorversterker, een filtercircuit, gelijkrichter, integrator - A/D
converter en tenslotte de uitlezing.
De kwaliteit van de opgesomde componenten is allesbepalend, zo is bv. de kwaliteit van de microfoon erg belangrijk.
Deze moet een signaal geven dat evenredig is met de ontvangen drukvariatie en zo onafhankelijk mogelijk zijn van
frequentie, golfvorm, luchtdruk en temperatuur.
Onze versterker en A/D convertor hebben we graag true RMS, onze filter lineair over het hele (en zo groot mogelijk)
frequentie bereik en de integrator – A/D convertor moet uiteraard een hoge resolutie aankunnen.
Mhhh, nog performante firmware & software en een duidelijke display/User Interface als toetje en we zijn er…
Oh ja, we willen natuurlijk ook dat onze meter stabiel blijft en altijd even gevoelig/accuraat meet na verloop van tijd.
De kleur van de behuizing? Zwart is goed zenne, we zijn niet moeilijk 

Schematisch overzicht van onze geluidsmeter

Voor onze toepassing is een simpele (what’s in a name) handheld meter voldoende.
Binnen deze categorie bestaan er eigenlijk 2 types, klasse 1 en klasse 2 genoemd.
De klasse 1 types zijn technisch de beste oplossing maar “high end” met een navenant prijskaartje.
Deze meetinstrumenten zijn zeer accuraat en hebben indrukwekkende specificaties:
•
•
•
•
•
•

Meetfout typisch kleiner dan 1dB(A)
Continue calibratie door een interne oscillator (typisch bij 1 kHz)
Een groot freq. bereik (tot 20 kHz!), met zelfs octaafband analyze… yummy…
Grote data opslag en zowel AC als DC output mogelijkheden.
Dedicated software applicaties.
Aparte geijkte calibrator (uit te voeren voor elke meting)

Zelfs voor een basic-basic instapmodel weegt het kostenplaatje zwaar door: 2000 – 3000€ range + calibratiebron van
1000€ + jaarlijkse fabriekscalibratie met certificaat a rato van 600€…slik.
Deze toestellen worden gebruikt voor industriële toepassingen, milieu inspectie, politie enz…
Voor onze applicatie zijn ze overkill.
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En het kan nog straffer:
Top gear for the pro’s..…
Een Rion NA-37C sound monitor, speciaal ontwikkeld voor Aircraft noise measurement. Bemerk de speciale
4 microfoonstand voor elevation & azimuth angle metingen (3 assen correlatie).
De processing software is zo intelligent dat het systeem onderscheid kan maken tussen bv. APU startup,
taxi, in flight spool up/down enz… In een clustered setup is het dus mogelijk om een 24/7 sound pattern te
monitoren, visualiseren & analyseren.
Het prijskaartje? Ahem…, volgend onderwerp ;-)

De klasse 2 types werken eigenlijk volgens hetzelfde principe maar de specificaties zijn wat meer “relaxed” ->Zo zijn ze
bv. minder precies, en hebben een beperkter frequentiebereik.
In deze klasse zijn instrumenten te vinden die zeker voldoen, ik zou de volgende minimum specificaties aanbevelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Typisch dynamic range van +30 tot +130 dB(A), bij voorkeur met een meetbereik selectie. Hoe kleiner het submeetbereik, hoe preciezer de meting
Een zo groot mogelijk freq. bereik ->voor eentype2: typisch van 31.5 Hz tot 8 kHz
A/C frequency weighting filter selectie.
Een accuraatheid van +/- 1.0 dB.
Een resolutie van minstens 0.1 dB, display refresh rate van 0.5s.
Een fast (typisch 125 ms) en slow (1s) sample setting.
Over pressure dependency moeten wij ons in het vlakke Vlaanderen geen zorgen maken ;-)
Een externe calibrator om het meettoestel te controleren, meestal hebben deze 2 vermogen settings (94 dB en
104 dB) bij 1000 Hz.

Zelfs de high end klasse 2 toestellen zijn nog erg prijzig maar er zijn erg degelijke meters te vinden in de “mid range”.
Hou toch rekening met een kleine 1000€ voor een meter + calibratiebron.
Vergeet de erg goedkope meters zoals je die kan vinden bij doe het zelf zaken enz.…, van enige precisie of
reproduceerbaarheid is hier geen sprake.
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Ter illustratie: de Testo 816-1 meter van onze club.
Bemerk de externe calibratiebron en de datakabel om metingen te exporteren naar de speciaal daartoe bestemde
pc software die real time kan gebruikt worden

Rest ons enkel nog iets te zeggen over de meetprocedure.
We weten dat er een aantal omgevingsvariabelen zijn die we zoveel als mogelijk moeten beperken.
De meetprocedure zoals beschreven in de circulaire is hier een praktisch compromis.
Idealiter zouden we een meer representatieve meting hebben door het gemiddelde van 4 kwadrant metingen te
nemen enz.…Maar het moet nog een beetje werkbaar blijven ook hé:
•
•
•
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Meter op 7m van het toestel, met windkap.
Geen neerslag.
Windsnelheid < 5m/sec.

•
•
•
•
•
•

Vlakke bodem
Achtergrondgeluid minstens 10dB(A) lager dan het geluid van het modelvliegtuig.
Geen reflectie in een straal van 20m (personen, afscherming enz…)
Meettoestel (microfoon) op 1m hoogte, 90° ten opzichte van de uitlaatstroomrichting. Modelvliegtuig op
gelijke hoogte indien mogelijk.
“A” meting.
Ononderbroken meetduur van minstens 15 sec (belangrijk).

Et voilà, we hebben in een notendop gezien hoe en wat we moeten meten.

Nog snel een zijsprongetje over frequenties, maar laat ons wat opschuiven in het spectrum tot waar zelfs de
vleermuizen niks meer “horen” :-)
De intrede van de 2.4 GHz zenders, nu een kleine 10 jaar geleden, was een echte revolutie.
Door de recente invoering van het LBT protocol (Listen Before Talk) is echter duidelijk geworden dat saturatie van deze
band een reëel probleem begint te worden, zowat alles in de Consumer market werkt vandaag immers op 2.4 GHz.
Houston, we have a problem…
Hoe kan het dat een signaal met zo’n korte golflengte, opgewekt door een zender met een lilliput vermogen van 100
mW (typisch 50 mW telemetry feedback uit de ontvanger) zo goed en betrouwbaar kan werken?
2.4 GHz is letterlijk de vuilbak van het spectrum, een beetje de overschot voor de civiele markt.
Alle zender merken gebruiken een (al dan niet hybride) FHSS/DSSS protocol met een hopping freq. van 50 of 100 Hz.
Voor de meest moderne zenders aan een 12 bit resolutie alstublieft…
En, believe it or not, allemaal gebruiken ze de Atmel/Chipcon (of functioneel gelijkaardige)chipset en het 802.15.4
networking protocol… Hetzelfde als uw Acces Point/Router of GSM of Laptop…
Stel U voor dat de betrouwbaarheid & performantie van de link tussen onze zender en ons toestel dezelfde zou zijn als
de typische WIFI verbinding op uw tablet of zo…omg!
Hoe krijgen ze dat voor mekaar zeg…
Het antwoord? Raw computing power!
Weer geen makkelijke materie maar naar aanleiding van de LBT implementatie en vreemde evolutie bij sommige
fabrikanten (zo heeft JETI net een 900 MHz ontvanger geïntroduceerd)misschien een idee voor een volgend artikel…
L.Lauwers
Bronnen:
Rion NA-37 data sheet
www.orfieldlabs.com
RBW picture archive
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Groot sleeptreffen bij
Model Aero Milord te
Landen
Op dinsdag 15 augustus 2017 organiseerde
de Model Aero Club Milord te Landen voor
de 7de  maal haar jaarlijks groot sleeptreffen
voor modelbouwbouw zweeftoestellen.
De deelnemende piloten begaven zich
onder een dreigend wolkendek naar het
terrein van de Model Aero Club Milord.
Eerst werd er gevreesd dat de regen een
spelbreker zou zijn, maar na een poosje
wachten, klaarde de hemel op en met een
streepje zon kon er dan toch gevlogen
worden.
De toeschouwers konden genieten van het
schouwspel, waarin de deelnemers hun
vliegkunsten demonstreerden. Niet alleen
de vlieg-, maar ook de bouwkunsten
konden bewonderd worden. Zo kon
iedereen zien hoe deze gepassioneerde
modelbouwers hun toestellen tot in de
kleinste details afwerken.
Tussendoor konden zowel toeschouwers
als deelnemers een leuk babbeltje slaan
en profiteren van een hapje en een tapje in
de kantine. Dit alles liet de regen van die
morgen al snel vergeten
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Telemaster Tribute T

  Milord club  Wezeren     
      Foto & tekst  STEF   DE WIT

Elke “vliegtuig–stam” … heeft zo zijn Heilige die ze veréren … en bij de Milord club in Wezeren is dit niet anders … dit viel me meteen op toen ik een aantal jaren geleden aansloot bij deze radio-rakkers …
Geen weekend gaat er voorbij of er staan wel enkele telemasters op hun veld, alle leden hier hebben er wel
eentje in uiteenlopende maten , motorisaties , kleuren en materialen … De telemaster is een jaren 60 toestel
van de Duitse firma “ Engel” !! ( wat een mooie naam voor een rc planes fabrikant , en het lijkt nog wel een
eigennaam te zijn ook !) Vooral de stichtende leden van de de Milord club hebben zeeeer goede herinneringen aan de telemaster en emmers vol “strong stories” .. erover ..
Daarom organiseren ze in 2018 hun eerste “telemaster –tribute –treffen”, hou dus vooral de vml 2018
sportkalenderdata in de gaten en haal die oude telemaster van de muur of bouw .. of “re-animeer” die
telemaster die al jaaaren op je garagezolder staat voor een dagje “low key competition - high fun” dagje
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e Treffen 2018   

telemastervliegen waarop alles màg en niksss moet .
Wil je gewoon wat “sortiekes “ doen voor de lol , wil je meedoen aan wat precisiedroppen met waterballonnekes (als je een luik in je toestel hebt) , wil je eens probereren zo veel mogelijk touch and goes of loops te
doen op één minuut (of niet ?) het kan of mag allemaal . Elke Telemaster in om het éven welk formaat of met
om het even welke soort aandrijving is welkom , ook historic info, magazines, kits, plans enz.. zijn welkom
voor on field expo . Noteer dit dus al vast in je agenda voor de herfst en winter van 2017 als “thing to do”…
en blaas die overleden telemaster terug leven in of laat er eentje groeien… uit een hoopje balsaplankjes
(allemaal dezelfde rib wing en 4 planken romp .. niet onoverkomelijk hé) en hopelijk zien we mekaar dan
met veeeeeeeeeeeele telemasters in het seizoen 2018 bij de Milord rc aeroclub in Wezeren ( naast snelweg
Leuven – Luik) PS de fruittaarten in het clubhuis zijn ook steeds van topkwaliteit , het terrras zonnig en de
ontvangst gastvrij !
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Zijn laatste wens werd uitgevoerd

Theo Luyten, geboren in Turnhout
op 9-2-1955 en overleden op 7-12016 in Snellegem.
Een man die leefde voor zijn hobby, het bouwen van en vliegen
met zijn toestellen maar ook voor
zijn club Golden Wings waar hij
als bestuurder altijd te vinden was
soms als piloot maar dikwijls om
te werken, onderhoudklusjes op
en rond het terrein niets was hem
teveel. Als ik er niet meer ben
strooi mij dan maar uit op het terrein zei hij altijd dan ben ik waar ik
graag ben.
Zijn echtgenote Mathilde stond
erop dat deze laatste wens van
haar man werd uitgevoerd
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en vroeg ons om de as van haar overleden man
te verstrooien op ons terrein en dan nog liefst
vanuit een modelvliegtuig.
Zondag 20 aug. was een heel speciale zondag op
Golden Wings,nl de asverstrooiing op het terrein
van ons overleden bestuurslid Theo. Wij wilden
dit uiteraard zo sereen mogelijk doen.
Omstreeks 15 u hebben we de familie verwelkomt op ons terrein en stilaan werd het tijd om
de as die in een koker zat die was vastgemaakt
aan een vliegtuig uit te strooien.De voorzitter
steeg op met zijn prachtig vliegtuig, begeleid
door een 6 tal vliegtuigen die eigendom waren
van Theo.
De volledige formatie passeerde in rechte lijn de
piste en de koker met de as werd geopend.
Een plechtig en aandoenlijk moment. Theo u
blijft altijd onder ons, wij gaan u nooit vergeten.
Achteraf werd nog lang bijgepraat met de familie en werden vele herinneringen opgehaald.
Rudi Verhelst

39

Flying Legends Air Show 2017
Sat 8 July 2017 – Sun 9 July 2017
Enkele maanden terug belde onze zoon mij op met
de vraag; zin om mee te gaan naar Duxford voor de
Flying Legends Air Show. Laat dit nu iets zijn waar ik
al jaren over zeg “daar wil ik graag nog eens heen”
dus onmiddellijk akkoord. Ok dan ga ik dat regelen,
ja maar hoe komen wij daar en voor één dag of
twee. Ik laat het u wel weten ben nog aan het bespreken. Duxford is nu niet zo ver weg maar dat kanaal er tussen en links moeten rijden dus liever niet
met de wagen. Enkele tijd later kwam het uit wat
hij geregeld had, een vlucht vanuit Midden Zeeland
met een Antonov II van Classic Wings op zaterdag
morgen naar Duxford en terug op zondagavond.
Zaterdag morgen, 8.00 uur, vliegveld Midden Zeeland, prachtig weer, de Antonov wordt klaargemaakt, even kennis maken met de mensen van Classic Wings en een uurtje later hangen wij in de lucht
op zo’n 300 meter hoogte richting Noordzee om
dan via de Belgische kust tot aan de Franse grens
te vliegen om vervolgens de Noordzee over te steken. De kust van Engeland en vervolgens naar Cambridge. Na 2.30 uur vliegen krijgen wij gezelschap
van een Tiger Moth en een Harvard, Duxford we
zijn er, landing, nog even door de douane en plots
staan wij tussen al die legendes. Spitfires,Corsairs,
Bearcat en Furry’s, Mustangs en de B-17 Flying Fortres daar een Hurricane en een BF 109 enz… Voor
de zaterdag hadden wij een pas om tot kort bij de
toestellen te komen, door het uurverschil was er
ruimschoots tijd om al dat moois te bewonderen.
Om 13.30 uur start van het flying programma met
non-stop al deze kisten in de lucht, prachtig. Na de
show met de crew van de Antonov naar een hotel
in de buurt, stukje eten en even nakaarten in de
bar. Zondag morgen, opnieuw prachtig weer, Engels ontbijt (niet mijn ding, maar smaken verschillen) taxi en terug naar het vliegveld. De Engelsen
weten het verleden als geen ander te bewaren,
verkleed in de klederdracht van de tweede oorlog
liepen ( piloten, verpleegsters, soldaten enz..) rond
op de tarmac, een orkest met drie zangeressen in
klederdracht tweede WW brachten songs uit deze
tijd, allerlei kraampjes met attributen (origineel of
namaak) en dan nog het museum. Ik moet spreken van museums, er zijn namelijk 7 hallen waar
je een volle dag voor nodig hebt om alles goed te
bekijken. Om 13.30 uur openden de Red Arrows
de show met een prachtige demo gevolgd door de
WW2 kisten. Bij de laatste demo ging het even mis,
een mustang kreeg motorproblemen en maakte
een noodlanding in een korenveld vlakbij de lucht-
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haven gelukkig kon de piloot de kist zonder kleerscheuren na de landing verlaten. Zondag 18.00 uur
plaatselijke tijd, verzamelen aan de douane, rap naar
de Antonov deze stond de eerste in rij om terug te keren (er stonden zo’n 100 tal toestellen van bezoekers)
prop draaien, starten en warm draaien, taxiën, gas en
take-off terug naar Midden Zeeland. Een weekeind
om nooit meer te vergeten en geloof mij, wie houd
van WWII toestellen moet zeker deze Air Show eens
bezoeken met daarbij het museum een aanrader.
Agwi
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Shop Info
West Vlaanderen
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

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

Nederland
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
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Oost Vlaanderen
EP-FUN

Antwerpen
Albatros

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

Vlaams-Brabant
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

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

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

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 official online shop
Goudveilstraat 5
3360 Bierbeek
Email: johan@dronedepot.be<mailto:johan@dronedepot.be>
Tel: 0491/07 49 21

PHOTO
CONTEST 2017
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Multiplex FunRay

Spanwijdte: 2000 mm
Batterij: 3s - 3000 - 3500 mAh
Ready For Radio: €399,90
Kit Version:
€185,90

UW VLIEGTUIGSPECIALIST IN DE BENELUX
Grote voorraad, scherpe prijzen, goede service.
MULTIPLEX COCKPIT SX-7 EN SX-9
De Cockpit SX zenders zijn multifunctionele radio’s
uitgerust met een heel eenvoudig te gebruiken en
overzichtelijk touch screen, De meertalige
programmerings wizard begeleidt U door alle
ins
instellingen van uw toestel.
Een ideale radio voor beginners en gevorderden,
ontworpen en vervaardigd in Duitsland.

Aerobertics.be - Maalse steenweg 367, 8310 Brugge - +32 50 858 020 - info@aerobertics.be

