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Gesprek met de
nieuwe voorzitter.
De meerderheid van de leden van VML kenden Arthur
Duchesne, hij was jarenlang de voorzitter van onze
federatie. Na het overlijden van Arthur heeft de Raad van
Bestuur tijdens hun vergadering beslist om Hugo Verlinde
die op dat moment voorzitter ad interim was te benoemen
als volwaardig voorzitter. Menige leden kennen Hugo van
de Algemene Vergaderingen maar voor degenen dat dit
niet zo is of voor leden die iets meer willen weten over
onze nieuwe voorzitter ging de redactie op gesprek.
Naam: Verlinde Hugo
Woonplaats: Wevelgem
Leeftijd: 62 lentes
Beroep: Directeur van een basisschool te Menen en vanaf
2015 in prepensioen
Burgerlijke stand: gehuwd, papa van 2 kinderen en opa
van 3 kleinkinderen

was het eerder een vliegtuigje maken uit papier of in
hout en er dan mee spelen. Een echt modelvliegtuigje
kon ik met mijn zakgeld toen nog niet kopen.
Toen, een 20-tal jaren geleden, ter gelegenheid van
mijn verjaardag, kreeg ik van mijn echtgenote een
cadeaubon voor een modelvliegtuig. Na nog wat
servo’s er te hebben bijgekocht en een motortje, kon
ik beginnen met de bouw. Ondertussen werd ook een
zender gekocht. Ik werd lid van de WVLAC en kon
beginnen vliegen met behulp van een instructeur. Mijn
2de vlucht liep reeds fout. Ik crashte mijn toestel maar
de microbe had reeds gebeten! Onmiddellijk op zoek
naar een 2de hands toestel en de zaterdag erop kon ik
terug vliegen. De duw, om met deze mooie hobby
te beginnen, is onrechtstreeks van mijn echtgenote
gekomen. Ondertussen is het een uit de hand gelopen
hobby geworden.
Naar welke modellen gaat uw voorkeur uit als u gaat
vliegen?

Als ik ga vliegen, is het steeds met een van mijn
motorvliegtuigen of met een van mijn zwevers. Mijn
voorkeur gaat in de eerste plaats uit naar zwevers.
Helikopters, drones en jets dragen ook wel mijn
interesse weg, maar het vliegen met deze toestellen
is niks voor mij. Ik sta wel in bewondering voor de
techniek en elektronica die we vinden in een helikopter
en jet.
U zit al meerdere jaren in het bestuur van de VML, wat
drijft u als vrijwilliger om dit te doen en de zware taak
van voorzitter op te nemen?

Hugo, wanneer bent u met modelluchtvaart gestart en
hoe is de eerste interesse ontstaan?

De liefde, de interesse voor de modelluchtvaart was er
reeds vroeg, maar deze sluimerde. In mijn jonge jaren
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Ik ben in de Raad van Bestuur van de VML gekomen
op vraag van dhr. Marcel Dietens, toen lid maar nu
helaas reeds een zestal jaren overleden. Vanuit mijn
functie op school, denk ik dat ik ook in de VML een
zekere leiding wilde helpen tot stand brengen. Ik denk
dat het bij mij wat is ingebakken: willen leidinggeven.
Mijn eerste taak was een website maken voor de
VML. Dan groei je mee in het gebeuren en de leiding
van de VML dat je er vastgroeit. De taken toen waren
niet zoals deze nu zijn. Nu komt er veel meer op ons
af aan regelgeving dan toen ik startte.

Maar de taak van voorzitter is voor mij een uitdaging.
Het is zeker geen sprong in het onbekende! Het wordt
voor mij de VML helpen verder uitbouwen en de
clubs ondersteunen. Maar dit kan ik niet alleen, de
leden van de Raad van Bestuur en ikzelf moeten als
ploeg samenwerken om dit te kunnen bekomen.
De eerste actie die u heeft ondernomen was nazicht van
de verzekering voor de leden en de vrijwilligers, is er iets
veranderd voor de leden?

Aan de verzekering op zich is er niks veranderd.
Dit was een vereiste voor al onze leden en de
vrijwilligers. Waarom dan toch de verzekering gaan
aanpakken, hoor ik al zeggen. Wel tijdens één van onze
overlegmomenten met de AAM hoorde ik hoeveel
de AAM aan verzekering betaalde. Het verschil was
niet min. Dan maar ook eens naar de verzekering
getrokken om een betere prijs te bekomen, maar wel
met dezelfde voorwaarden als in de oude polis. En dat
is gelukt. In een tijd dat alles duurder wordt, wordt
de premie voor onze verzekering goedkoper. Ik wil
nogmaals duidelijk stellen dat er aan onze verzekering
voor de leden niets veranderd. We hebben een heel
goede verzekering en dit moet zo blijven.
Er zou ook een nieuwe website VML in de maak zijn,
wordt dit enkel een website of gaan clubs en leden hier
meer kunnen mee doen?

Er komt inderdaad een nieuwe website VML. Het is
onze bedoeling dat deze site uit 2 delen zal bestaan.
Het eerste deel, wat ik het publiek gedeelte noem, zal
toegankelijk zijn voor iedereen. Het andere gedeelte,
een afgeschermd gedeelte, zal alleen toegankelijk
zijn als je lid bent van een VML-club. We willen
tal van fouten, die nu voorkomen, vermijden. De
clubs of de leden zullen zelf hun eigen gegevens
kunnen beheren. Zelf je lidkaart afdrukken, behoort
tot de mogelijkheden, maar gaan we nog niet direct
invoeren. Brevetten online afleggen zal kunnen. De
registratiekaart voor je vliegtuigen opstellen, wordt
verplicht bij het nieuwe Ministerieel Besluit, en deze
afdrukken. De nieuwe website moet een hulp voor
onze clubs worden! Zoveel mogelijk gedaan met
papieren documenten opsturen naar het secretariaat.
We leven tenslotte in een digitaal tijdperk.
Het voorbije jaar was u ook voorzitter van de BML en
algemeen sportdirecteur VML, hoe ziet u de toekomst
voor het wedstrijdgebeuren in Vlaanderen?

Het aantal deelnemers aan wedstrijden vermindert
jaar op jaar. In bepaalde disciplines zijn er nog 4

deelnemers. Enkele disciplines zitten nog wel in de
lift, namelijk: F3U (drone-racing) en 555. We kunnen
ons de vraag stellen hoe het komt dat er minder
wedstrijdpiloten zijn. Het antwoord is te vinden in
onze maatschappijcultuur. Alles moet steeds sneller
gaan, we hebben geen tijd meer voor … Dit betekent
dat de mensen in het weekend het rustig aan willen
doen en geen tijd meer willen uittrekken om mee
te doen aan één of andere wedstrijd. Mogen we de
sportwedstrijden laten wegvallen? Neen, zeker niet!
Maar misschien moeten we meer denken aan meer
gecentraliseerde wedstrijddagen.
BML is ook samenwerken met onze Franstalige collega’s
met in het bijzonder naar het Bestuur der Luchtvaart,
hoe verloopt deze samenwerking en hoever staat het
met het nieuwe Ministeriele besluit?

In de BML wordt er goed samengewerkt met
onze collega’s van de AAM. Was de BML er
oorspronkelijk voor alles wat de wedstrijden betrof,
is dit nu geëvolueerd naar een overlegmoment tussen
de beide vleugels. We bespreken er de Belgische
regelgeving, het nieuwe Ministerieel Besluit, de
toekomstige wetgeving die ons waarschijnlijk zal
worden opgelegd door EASA, … Tevens bereiden
we er onze vergaderingen met het DGLV voor. Was
het overleg met het DGLV ooit anders, nu is het in
een open sfeer dat wij aan tafel kunnen zitten met
de afgevaardigden van het DGLV. Ik vind het heel
positief dat zij bereid zijn om naar ons te luisteren.
Het zijn steeds constructieve vergaderingen.
Als voorzitter VML bent u ook nauw betrokken bij het
Cluster voor Luchtsporten en de Belgische Koninklijke
Aero Club, hoe ziet u hier de toekomst?

Ik ben inderdaad ook nauw betrokken bij het VCL,
Vlaamse Cluster van Luchtsporten. Tegenover de 2
andere leden vormen wij eerder het buitenbeentje. Het
gaat om de luchtsport maar wij zijn modelluchtvaart
terwijl onze andere partners de liga van de zwevers
en de motorvliegers zijn. We hebben, als leidraad,
het “Sportdecreet” waar heel nauwlettend wordt op
toegezien door Sport Vlaanderen. Dit is maar logisch
daar de VCL jaarlijks van Sport Vlaanderen een
mooie subsidie mag ontvangen. Maar mijn visie over
het VCL is dat iedereen het nodige water bij de wijn
moet doen, want samenwerken is steeds een moeilijke
oefening. Maar we zijn op goede weg. We groeien
beetje bij beetje naar elkaar toe. Het wordt zeker een
hele uitdaging om activiteiten te organiseren gedragen
door de 3 leden van het VCL.
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De KBAC, Koninklijke Belgische Aero Club,
is een andere zaak. Dit is, voor mij, een eerder,
oude instantie, die zeker aan verjonging toe is,
maar die we zeker nodig hebben. Het is via de
KBAC dat de FAI-licenties worden aangevraagd.
Zonder deze FAI-licenties = sportvergunningen,
geen deelname aan de internationale wedstrijden.
Maar de KBAC leeft van de lidgelden van de
verschillende federaties van luchtsporten. Koken
kost geld, ook de werking van de KBAC. Daar
de uitgaven moeten gedragen worden door het
aantal leden, dat dalend is, kan het voor mij niet
dat de federaties voor alles moeten opdraaien.
Dit betekent concreet: steeds méér betalen per
lid. Er moet, binnen het KBAC, dringend werk
gemaakt worden van besnoeiing in bepaalde
posten. Ik hoop dat de leden van de KBAC er
zich van bewust zijn dat er hier een verandering
moet komen.

Hoe denkt u over, of beter wat hoopt u voor de toekomst
van de Modelluchtvaartsport te kunnen bereiken?

Onze vorige voorzitter, Arthur Duchesne, heeft heel
mooi werk kunnen verrichten tijdens zijn lange carrière
als voorzitter van de VML. Ik vind dat we nu zijn werk
moeten verderzetten en werken in dezelfde lijn, maar
uiteraard met verschuiving van een aantal accenten.
De Raad van Bestuur van de VML moet een transparant
huis worden, waar iedere club en ieder lid binnen kan met
vragen. De clubs betalen het lidgeld van hun leden aan de
VML, maar ik ervaar dat leden onvoldoende weten wat
de Raad van Bestuur van de VML allemaal doet. Wij,
als Raad van Bestuur, moeten onze clubs nog meer gaan
ondersteunen in hun werk. Ik denk nu heel concreet aan
het ondersteunen bij de nieuwe wet op de privacy, die
er volgend jaar aankomt, ik denk aan de brevetten, de
implementatie van het nieuwe Ministerieel Besluit. We
moeten werk maken dat alle leden tevreden leden zijn.
Hugo dank voor het gesprek en nog veel succes met uw
nieuwe functie.
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CHRISTMAS SHOPPING
15, 16 & 17 DECEMBER

DOORLOPEND DEMONSTRATIES
SPECIALE LIQUIDATIES TOT -50%

UW AANKOOPTICKET TONEN
AAN DE BAR AUB

*NIET OP (LOPENDE)
BESTELLINGEN !
NIET OP LOPENDE
PROMO’S !
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Polspoel-Cup
Tongerse Model vleugels
Afgelopen weekend stond onze jaarlijkse Polspoel-Cup weer op het programma. Dit is een fun-wedstrijd die gehouden
wordt ter nagedachtenis aan Willy Polspoel. Willy was jaren lang een volwaardig lid en een van de medestichters van
de TMV. Ook zorgde hij dat ieder clublid die dat wenste een Novice MK 3 kon bemachtigen, vervaardigd door Willy
himself.
Dit vliegevenement is een eerbetoon aan een modelbouwer puur sang.
De temperatuur was niet zo hoog dat
men de ganse dag in T-shirt kon rondlopen, maar de regen bleef wel uit, en
de wind was vrij matig. Met 17 deelnemers beloofde het dus een mooie
namiddag te worden.
De wedstrijd -als we dit zo mogen noemen- begon omstreeks 13:00hr.
De organisatie was zoals elk jaar in
handen van Peter en Peter. Ze hadden
weer enkele zeer vermakelijke, maar
zeker geen overdreven moeilijke proeven opgesteld. Zo was er bijvoorbeeld
een proef waarbij de piloot tijdens het
vliegen ook met darts moest gooien.
Iemand met een scheel oog had hier
zeker voordeel. Er was ook onder andere een snelheidsproef, een proef
voor het langzaamste, een proef om
ballonnen kapot te vliegen, en natuurlijk als laatste, de beruchte limbo.
De Polspoel Cup was oorspronkelijk bedoeld om met de bekende "Novice" te
worden gevlogen, maar deze zijn door
de jaren stilletjes aan het uitdunnen.
Daardoor zien we de laatste jaren een
verscheidenheid aan vliegtuigmodellen, zoals de eerstgenoemde Novice,
de Easyglider, de Wot4, en zelfs enkele
moedige piloten met de Calmato.
Door dit verschil in vliegtuigen was
de ene piloot bij een bepaalde proef
al wat meer in het voordeel, maar bij
een andere proef dan weer net niet.
Maar dat is net wat deze cup zo leuk
maakt. Het gaat hier nog altijd om het
motto: "Meedoen is belangrijker dan
winnen".
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Bij elke proef moest er op het eind ook een precisielanding uitgevoerd worden, waarbij men moest
proberen te landen in het aangeduide vak. De punten die men hiervoor kreeg hingen niet enkel af
van de goede uitvoering, maar ook een beetje van
de steekpenningen die de jury ontving, want zoals
gezegd op de briefing: "De jury is corrupt".
Alle proeven verliepen in een mooi vlot tempo, en
ook de grote crashes bleven uit, zodat niemand
echt kan spreken van grote stukken. Alles bleef beperkt tot een avondje plakwerk. Nou ja, misschien
enkele avondjes voor sommigen onder ons.
Omstreeks 18:00hr waren alle proeven afgewerkt,
en kon de jury beginnen rekenen wie de meeste
punten bij elkaar gesprokkeld had. Ondertussen
hadden de dames in de keuken voor de aanwezigen een lekkere portie spaghetti klaar gemaakt.
Na het eten werd dan de uitslag bekend gemaakt.
Maar wat bleek nu? De precisielandingen telden
niet mee voor de eindklassering. Dus die steekpenningen waren weggegooid geld. Maar geen nood,
hiervoor was wel een aparte ranking gemaakt.

Hier volgt dan de einduitslag:
Algemene Uitslag:
1.
Daniels Kevin
2.
Huygen Jeroen
3.
Goosens Dries
4.
Driesmans Ken
5.
Mouchaers Gijs
6.
Croux Winibald
7.
Daniels Marcel
8.
Voets Peter
9.
Habex Peter
10.
Driesmans Ronny
11.
Munsters Danny
12.
Cuyx Rudi
13.
Horion Henri
14.
Govaerts Erwin
15.
Horion Arno
16.
Geraerts Jean
17.
Verjans Emile

In de eindklassering was het Kevin Daniels die de
overwinning behaalde. Het mooie hiervan is, dat
dit ook daadwerkelijk met een Novice gebeurde.
Bij de precisie landingen was het Winibald Croux
die met de eer ging lopen. Hij had ook speciaal
hiervoor zijn Calmato neuswiel aangepast zodat dit
ongelofelijk kort kon sturen, waardoor hij bij wijze
van spreken ter plekke kon stoppen, gewoon door
zijn rudder om te gooien. Maar zoals gezegd ging
deze wedstrijd niet enkel om het winnen alleen,
want iedere deelnemer kon een mooi aandenken
mee naar huis nemen.
Als laatste nog een mooi dankwoordje aan onze organisatoren, het keukenpersoneel en alle helpers
voor de fantastische dag die we hebben gehad. Dit
is zeker voor herhaling vatbaar, en hopelijk zijn er
volgend jaar meer "Novicekes" aanwezig.
Danny Munsters

Precisielandingen:
(hier waren enkele ex aequo’s)
1.
Croux Winibald
2.
Cuyx Rudi en Goosens Dries
3.
Huygen Jeroen en Driesmans Ronny
4.
Horion Henri en Daniels Kevin
5.
Habex Peter, voets Peter en Govaerts Erwin
6.
Horion Arno en Driesmans Ken
7.
Verjans Emile en Mouchaers Gijs
8.
Geraerts Jean en Daniels Marcel
9.
Munsters Danny
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Uw redacteur:
Hendrik Verplancke

“Lazy sunday afternoon”
Moorsele, september - Haalt iemand in
vlieggezelschap het begrip ‘model air show’
uit de kast, dan is het weekend van de West
-Vlaamse Aëroclub belist die naam
waardig. De WVLAC heeft z’n thuisbasis
op het militair vliegveld te Moorsele en
ademt een gevulde clubhistorie; denken we
bijv. aan de Kanaalovertocht met hun
telegeleide BN Islander. De jongste
WVLAC-Fly-In in een notendop.
Een fly-in heeft – u wel bekend – geen vast
vliegprogramma en is eerder een
gemoedelijke bijeenkomst tussen modelclubs.
Zo waren er op deze tweede editie onder meer
vliegeniers uit Heist-op-den-Berg (MASH),
Neerpelt (de groene shirts van NMVC) en de
Westhoek (WAMC). Show of fly-in? Voor het
verwonderd publiek blijft het gewoon een niet
-alledaagse namiddag waarbij - met een
familiair glas in de hand - oude bekenden
elkaar gezapig treffen. Op zondag lag de
knalrode mobiele bar voor de talrijke
toeschouwers binnen handbereik en draaide
vandaar bij momenten op volle toeren.
Piloten hoeven bij een fly-in hun vast tijdslot
niet in het oog te houden, maar taxiën hun
favoriete vogel gezwind in de wachtrij. De
Boeing Stearman van het duo Tanghe-Luyten
stak er als schaalmodel ook deze maal
letterlijk bovenuit. De grommende Valachmotor greep met royale smoke eenieders
aandacht. De simultaanvlucht van de forse
Pitts- en Christen Eagle-tweedekkers lukte
verrassend aardig. In deze categorie
‘kunstvlucht’ rolden ook de veelkleurige
type‘s Extra, Edge en Decathlon, vingervlug
naar alle uithoeken van het vliegterrein.
Variatie troef
In de modelvliegerij draagt elkeen wel een
toestel in het hart. RC-vliegtuigen van diverse
pluimage passeerden op zondagmiddag aldus
de revue. Van antieke Britse tweedekkers met
gebeitst hout tot pijlsnelle jets. Complimenten
voor alle piloot-bouwers: de toestellen hadden
een afwerking van de bovenste schuif.

De F-15 in Japanse militaire kleuren en
Mirage 2000 tekenden present wat betreft
brandstofturbine. In de klasse zweefvliegtuigen droegen een blitse Salto en ranke
DG800 eveneens een turbine op de rug en
doorkruisten met een vlammende vaart het
luchtruim.

Oorlogsveteranen heten in vliegmiddens
‘warbirds’ en blijven klassiekers om op schaal
tot leven te wekken. Uit de Moorseelse
clubrangen laveerde een 2m50-lichtgewichtBronco sierlijk boven de grasmat. Een ode
aan het Bronco Demo Team dat even
verderop te Wevelgem gestationeerd is. Ook
de Bell Huey-helikopter was zo’n Amerikaans
werkpaard uit de Vietnam-oorlog. Een
duizelingwekkend getrouwe replica met
boordschutter en LED-zoeklicht stuurde
behoedzaam op geringe hoogte.
Een delegatie van de WVLAC zette dit
vliegseizoen voet aan wal in het excentrieke
Britse Duxford; een naam die klinkt als een
klok bij vliegfanaten. Het Imperial War
Museum herdenkt er met een imposante
meeting de ‘Battle of Britain’. Een streling
voor de zintuigen wanneer daar de
oorlogskisten boven het oud-R.A.F.-vliegveld
ronken. De Lysander en Spitfire’s die ginds
vlogen waren als schaalmodel op de
Moorseelse fly-in te bewonderen. Op een foto
in de vlucht, onderscheidt slechts een
kennersoog het model van het 1:1-exemplaar.
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Dit fly-in-weekend liep andermaal gesmeerd;
als een snorrende stermotor zeg maar. Menig
WVLAC-clublid zette er dan ook met trots de
schouders onder en show-piloten kenden de
regels van de modelvliegkunst. Voor de lezer
die piloot of medewerker was: hartelijk dank
voor jezelf. Voor wiens belangstelling voor
het modelvliegen aangewakkerd is: wees
welkom aan de bar van deze Moorseelse club
en ervaar wat zich er radiobestuurd aan de
zwaartekracht onttrekt. “Tally Ho !”

13

SAM meeting en wedstrijd bij
de CRPAL in Anthisnes.
Voor onze laatste wedstrijd van het seizoen werden wij
uitgenodigd door de CRPAL zoals gebruikelijk stond de koffie klaar
bij aankomst aangeboden door onze schatbewaarder Evelyne
Hannuzet. Enkele vlaamstalige piloten en de president van de
SAM met echtgenote waren reeds op zaterdag toegekomen en
hadden de toelating om te kamperen op het terrein.
Er werden 15 piloten ingeschreven die allen in meer dan één
van de verschillende disciplines vlogen. We mogen stilaan
vaststellen dat er langzamerhand tijdens elke meeting nieuwe
mensen komen opdagen om aan de wedstrijden deel te nemen.
En dat sommige nieuwkomers toekomen met modellen die
echt in één of andere zolder of schuur werden teruggevonden
en met bewondering moeten vaststellen dat deze ook nog goed
vliegen ook.
Tijdens de middagpauze konden we genieten van een portie
friet met balletjes in luikse saus en dit alles voor een bescheiden
budget.
Op het einde van de dag werden de winnaars van de
verschillende disciplines bekent gemaakt en werden de prijzen
uitgereikt. Daarna werden ook de eindwinnaars van het seizoen
2017 bekend gemaakt en het was Bruno Scordo die de meeste
punten behaalde en daardoor Offenberg wisselbeker terug
mocht naar huis meenemen.

Eindresultaten 2017
ELOT
1° Bonjean Victor - 2° Bruno Scordo - 3° Odeyn Jan
ALOT
1° Scordo Bruno - 2° Odeon Jan - 3° De Graeve Eddy
Speed 400
1° Bockland Pierre - 2° Petit George - 3° Awouters Jean-Pierre
1/2A Texaco
1° Barbier Pol - 2° Bockland Pierre - 3° Bourgeois Yves
Sempels Wilfried

De Junior 60 is een typisch model voor de ALOT
competitie in dit geval uitgerust met een elektrische
motor en 3cell-LiPo. Alvast een aanrader als eerste
model.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Jet 40 Svenson
Bouw en ombouw
op elektro van
oude bouwdoos.
Op het einde van vliegseizoen 20016 had ik besloten
eindelijk de Jet 40, waarvan de bouwdoos reeds 30 jaar
op de zolder stond, te bouwen. In een vorig pilotenleven had ik reeds twee, eveneens zelf gebouwde, dergelijke toestellen versleten. Deze waren toendertijd uitgerust met respectievelijk een HP40 en een OS MAX40SR.
Aangezien mijn nieuwe toestellen in de elektrische afdeling zijn ondergebracht was het logisch deze Jet40
eveneens elektrisch uit te rusten.
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Als eerste stap kocht ik in de uitverkoop van BMI een set van Spitz. Dit was in de beginperiode van
mijn overschakeling van methanol naar ele. Wist ik veel wat er nodig was en afgaande op hetgeen
mij daar verteld werd kocht ik dus een set met motor Spitz 40 Turbo met bijhorende regelaar BMI
#85516/C-75-S. Dit als vervanger van de .40 methanollers. Leek mij logisch!
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Dan maar aan de bouw begonnen met als eerste de
vleugel. Plan op de bouwplank, plasticfolie erover, en de
onderzijde van de vleugel uitgelegd, vastgepind en de
ribben aangebracht. De ribben, waar normaal de stang
van de rolroerservo doorgevoerd wordt, aangepast aan
de diameter van een buis waar de servokabels doorheen
konden en deze buizen geplaatst.
Dan de onderste beplanking tegen de aanvalsboord en de
ribben gelijmd en vastgezet met klemmen. Na drogen, de
voorziene versterkingen voor scharnieren en vleugelpen
op hun plaats gelijmd. Aangezien het de bedoeling was
de oorspronkelijk voorziene centrale rolroerservo met bijhorende stangen en tuimelaars te vervangen door twee
servo’s moesten daar de nodige steunen voor de servo
plankjes en de onderste afdekplaat voor aangemaakt en
geplaatst worden. Een puzzel werkje! Gelijk dan maar de
servo bevestigingsplaten gemaakt samen met de onderste servo afdekplaten.
De bouwbeschrijving volgend hoofdlijstverstevigers, vleugelpen, de beplankingen en afdekstrippen aangebracht.
Na drogen, de vleugel losgemaakt en de achterste ribvoetjes weggesneden. De resterende beplankingen aangebracht. Beide aileronvlakken en vleugeltippen volgens
beschrijving. De beide blokken, voor en achter op bovenkant vleugel moeten wachten tot de romp gebouwd is.
Wat ik wel niet meer wist van de vorige versies, was dat
het uit de plankjes halen van de ribben en andere onderdelen zoveel tijd in beslag nam omdat alles moest uitgesneden of –gezaagd worden daar alles gestanst was en
niet laser gesneden. Dat was 30 jaar geleden nog Science
Fiction!
In tegenstelling tot de bouwbeschrijving, nu de horizontale en verticale dempingsvlakken samengesteld samen
met de roeren. Voorlopig samengesteld met scharnieren
en bedieningsstangen. Is nadien makkelijker voor het uitpassen van de bedieningsstangen tussen roer en servo.
Alle romponderdelen op dezelfde wijze uit de planken
gehaald. Dit was het moment om ook de uitsparingen
in de binnenste rompflank verdubbelingen voor de batterijsteunen en de steunen zelf te voorzien. Zit steviger
dan de batterijsteun te kleven op balkjes. Gelijk moest
ook nagedacht worden over de motorplaatsing en de
aanvoer van koellucht voor motor en ESC.
Een luchtinlaat onder de spinner, type Vought (LTV) A-7
Corsair II had ik reeds lang in gedachten. De basis was
een flesje Fever-Tree Tonic Water. Dat had de juiste diameter voor hetgeen ik wilde. Gelijktijdig ook een excuus
voor een gin-tonic! Een in water geweekt balsaplaatje in
overmaat erover geplooid en gefixeerd met elastieken
had na drogen het gewenste effect. Aanpassen na het
aanbrengen van de onderbeplanking van de romp. Bij het
aanbrengen van de onderbeplanking van de motorruimte
een doorvoergat voorzien dat binnen de externe luchtinlaat viel.
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Aangezien de motorspant uit volle 6mm multiplex bestond
moesten daar ook luchtdoorvoeren in voorzien worden.
Dus moesten eerst de gaten voor motorsteun schroeven/
inslagmoeren en voor het neuswiel-scharnierpunt geboord worden. Niet te vergeten: de koelopeningen naar
de achterliggende ESC en doorvoer van de motordraden.
Weer een puzzelwerkje!
De romp afgewerkt volgens bouwbeschrijving met uitzondering van het vooraf aanbrengen van de volledige
hoogte- en richtingsroer controlestangen aangezien dit
zeer moeilijk is als de romp volledig gesloten is. De nodige steunen niet vergeten! De controlestang naar het
neuswiel vergt ook nog wat aanpassingen voor alles vlot
past. Toch wel vergeten uitsparingen in de binnenste
rompflank verdubbelingen te voorzien voor de servoplaat
en de ontvanger! Dan maar geplakt op hulpbalkjes. Heb
ook gekozen voor de retro (origineel) bevestiging van de
vleugel op de romp. Nostalgie? Het neus gedeelte moet
ook aangepast worden daar het de bedoeling is dit volledig te sluiten, ook de kant waar oorspronkelijk de motor
naar buiten stak.
De cockpit was ook een oud zeer. Bestaat oorspronkelijk
uit een vol balsablok, onderaan voorzien van een uitsparing voor de tank. De cockpit omlijningen werden dan
naar eigen inspiratie daar op aangebracht. Maar op de
plaats van de tank moest nu de batterij komen, batterij
waarvan het de bedoeling is deze makkelijk te vervangen.
Zo rijpte het idee om op de plaats waar normaal het balsablok moest komen een cockpit te bouwen met als basis een triplexplaat van 3mm en als rug achteraan, een
6mm plaat, aangepast aan de spant waar de vleugelpen
in past.
De plexiglasvorm? Had van een vorig model nog onderdelen liggen, o.a. de fake cockpit. Een clublid, de Rudy, deed
mij het idee aan de hand om daarvoor een grote frisdrank
fles te gebruiken en deze rond mijn vorm te krimpen.
Leek mij een goed idee daar ik de techniek van vacuüm
vormen niet beheers. Probleem: bijna alle frisdrank flessen hebben geen glad lichaam meer! Uiteindelijk heb ik
er toch één gevonden: Schweppes Tonic. Verdekke, wéér
gin-tonic! Na een paar proefstukken, bij de eerste was ik
vergeten de vorm met talkpoeder in te wrijven, was ik
tevreden met het resultaat. De volle cockpitneus sneed ik
dan af van mijn oervorm en de vorm van de tussenboog
bepaalde ik ook via een doorsnede van die vorm. Enkele
balsa balkjes geven de onderlijn van de cockpit aan en
na zwart spuiten kon de piloot (HK) geplaatst worden en
de plexi met “canopy glue” vastgezet worden. Bleef nog
te doen: een haakje als voorste klemming en magneten
achteraan aanbrengen, ook in de romprand. Klaar!
Nu de beide blokken midden de bovenkant van de vleugel aanpassen aan de romp en vastplakken op hun respectievelijke plaatsen.
Vleugel aan romp aanpassen volgens bouwbeschrijving.
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Niet vermeld: alle tussentijdse schuurwerk ………… Na het
uitpassen van de vleugel op de romp, de gaten voor de
cam-locks aangeduid volgens de bouwbeschrijving via de
romponderkant.
Alle delen met fijn schuurpapier glad gemaakt, eventuele
foutjes met filler opgevuld. Nu voor de eerste keer in mijn
bouwloopbaan alles ingestreken met poriënvuller en nadien terug geschuurd met schuurpapier 180/200.
Het is nu tijd om de folie aan te brengen! Blijkt dus zeer
goed te kleven op de gladde oppervlakken! Goede interactie poriënvuller/folielijm? Ook de verticale en horizontale stabilo’s. Denk aan het min of meer vrij houden van
de lijmvlakken! Nu de staartvlakken op hun plaats lijmen.
Uitlijning! Uit ervaring weet ik dat het véél moeilijker is
om reeds gemonteerde vlakken met folie te bekleden……
Daarom: eerst bekleden en dan monteren, is ook geldig
voor de roeren.
Het monteren van de motor kon niet met draadstangen:
Er was geen ruimte tussen moeren en motorhuis. Dus kon
geen buissleutel gebruikt worden. En de onderste zijn niet
bereikbaar met een plat sleuteltje. Schroeven M3x40 met
gleuf- of inbuskop, gecombineerd met passende afstandsbuisjes zijn een must. In de plaat achter de spinner moeten gleuven voorzien worden voor de schroevendraaier/
inbussleutel. Ik had wel een beetje schrik dat de motor
onvoldoende zou gekoeld worden door de bijgevoegde
onderste luchthapper. Tot ik bij HK een turbospinner ontdekte die koellucht via de spinnerplaat rechtstreeks op de
motor blaast en gelijk ook meer lucht naar de ESC voert.
Tijd om alles te monteren. Rolroerservo’s met roerhaken
en verbindingsstangen. Servo kabels door de buisjes naar
midden v.d. vleugel voeren en aan een MPX-stekker solderen.
De tegenstekker voorzien van servo kabels en stekkers en
verbinden met de ontvanger. Dan de ESC en daarboven
de batterijsteunplaat met velcrospanstrip. Hoogte- en
richtingsroer servo’s monteren en aansluiten, ook op de
controlestangen en afregelen.
Het moment! Batterij, 5S, 3000mAh, 30-40C monteren.
Ontvanger binden en de uitslagen van alle roeren controleren en eventueel aanpassen aan de waarden op het
plan.
Zachtjes gas geven……………. De motor trilt maar wil niet
draaien! Bij verhogen van het gas start de motor wel
maar ontwikkelt bij meer gas geven een lichte blauwe
rookpluim. Alles terug uitgeschakeld. ESC gedemonteerd
en getest op andere motor. Doet het niet. Motor getest
op andere ESC: draait blijkbaar normaal! ESC is dus blijkbaar defect. Aangezien ik de set reeds twee jaar geleden
bij de uitverkoop van BMI had gekocht: garantie byebye.
Dan maar een nieuwe besteld en geplaatst. Terug getest,
motor draait maar na 5 seconden vol gas, mooie blauwe
rookpluim uit de motor. STOP! Motor gedemonteerd en
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vastgesteld dat er een lager (te veel ?) los in de motor
lag en één magneet losgekomen was. Total loss dus. Dan
maar nieuwe motor besteld bij HK, een Turnigy Aerodrive
SK3-3548-700KV, en met de nodige aangepaste steuntjes
gemonteerd. Nu draait hij perfect!
Tijd voor de afwerking. Van bij de aanvang had ik een vrije
interpretatie van een Zwitserse uitvoering in gedachten
en heb de roundels uitgesneden in rode zelfklevende folie
met daarop de witte kruisen in thermokrimpende folie.
Zeer goed gelukt. Nog een paar kleine details, o.a. Sidewinder raketten, gemaakt uit alu buisjes met alu vinnen,
op balsa steunen, gemonteerd op de afdekplaatjes van de
rolroerservo’s.
Mijn VML nummer geplaatst, vooraf gegaan door de letter H i.p.v. de normale OO. Aja! Het is een Zwitser!!
Tijd voor de rijtest, de afstandstest gevolgd door de eerste vlucht met toch wel een beetje knikkende knieën. Blijkt de
uitslag van de rolroeren toch wat aan de hoge kant te liggen: verminderd naar 80% en is nu veel rustiger. Na wat trimwerk vliegt hij perfect en met meer power dan ik mij met de methanollers kon herinneren. Kan nu rollend een vertikale
klim aan van 80 tot 100m. Rugvlucht met een beetje down lukt perfect!
Tot daar het bouwen van mijn oldtimer(bouwdoos).
Adrien Crispyn										
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Dender Eagles Dendermonde
Fly-in 2017

De fly-in op 15 en 16 juli 2017 was een groot succes. Meer
dan 30 piloten showden hun mooiste helicopters, schaalvliegtuigen, parapentes, acro-vliegtuigen, drones. Er waren
in totaal meer dan 50 toestellen.
Enkele heli-exemplaren die erg gesmaakt werden waren de
BK 117, een Bell Huey, de Jet ranger Jocadofski (rotordiameter van 2,4m), de Lama Hirobo en de Seaking. Sommige
van deze big-scale toestellen zijn aangedreven door een turbine.
Ook de SAB demo's gegeven door Simone Zunterer (3Dslow) en Jonas Schelpe (3D-fast) kregen veel bijval.
Uiteraard waren een heel peloton vliegtuigen aanwezig:
Rascal, Discus, Yak, Bushmaster, Viporjet, Pander, ... om er
maar enkele op te noemen.
Ook de gloednieuwe Convergence VTOL was van de partij.
De super lekkere barbecue van de keurslager op zaterdagavond telde meer 100 inschrijvingen.
Ook voor de bezoekers waren het twee uitgelezen mooiweer dagen. Ons terrasje zat steeds afgeladen vol. De kinderen waren in hun nopjes met de verscheidene snoepdroppings.
Aan iedereen die er bij was, hetzij om te helpen, mee te vliegen of te genieten, maar ook de talrijke sponsors, een dikke
bedank!
Paul Van Royen
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Vladimir’s Model Cup
Wereldkampioenschap
F3K L’VIV Oekraïne 2017
Het wereldkampioenshap F3k 2017 vond plaats in L’viv Oekraïne. Even over de grens met Polen. Aan de kant waar
oorlog ver af is. 33 landen stuurden een afvaardiging waaronder ook Rusland wat maakt dat sport toch boven de geschillen staat.
Voor diegenen die met de wagen gingen zoals wij was het toch even zoeken want de normale verzekering geld niet voor
Oekraïne. Bij enkele maatschappijen kon je eenvoudig een uitbreiding krijgen voor BA voor een korte periode. Voor
reisverzekering heb ik maar 1 maatschappij gevonden die gans europa dekte dus ook Oekraïne. Om het rond te krijgen
heeft Steven nog andere nummerplaten aangevraagd anders kon hij niet van verzekering wijzigen.
In de brochure van het WK stond dat je makkelijk op Warschau kon vliegen en daar de auto nemen. Echter dat ging niet
want je mocht de grens niet over met een huurwagen.
De meesten zijn dan naar L’viv gevlogen aangezien Kiev redelijk ver van L’viv verwijderd is en de wegen niet al te best
zijn.
Het Belgisch team met piloten Kristof Verschoren, Steven De Weerdt en Guido Ter Horst en teamcaptain Willy Verschoren hebben de reis via Polen gemaakt waar overigens een vrij nieuwe autoweg is aangelegd wat de reis tot aan de
grens met Oekraïne met weinig verkeer liet verlopen. Dicht bij de grens zelfs bijna geen verkeer wat deed vermoeden
dat de grensovergang vlot zou verlopen. Echter ter plaatse bleek dat anders. 5 uur aanschuiven voor enkele honderden
meters. Ze willen niet graag bezoekers zou men dan denken. Achteraf bleek dat het vermoedelijk te maken heeft met
het feit dat vele Oekraïners die dicht bij de Poolse grens wonen in Polen een wagen kopen en met Pools platen rijden.
Vroeger moesten die 1 keer per jaar naar Polen, nu om de 8 dagen.
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Eens de grens over kwamen we toch wel in een
andere wereld. Geen autosnelweg meer. De
hoofdweg liep dwars door de stad en 30km/uur
was daar het maximale. De velden langs de wegen
waren ook veel kleiner en het materieel leek ook
heel wat ouder. De huizen ook heel typisch, klein
en oud. Alleen rond de stad een redelijk aantal
nieuwe grotere woningen wat doet vermoeden
dat er een evolutie is. Zo hebben we ook heel wat
nieuwe grote maaimachines gezien op transport,
wat ook wijst op een evolutie.
Eens op het terrein aangekomen konden we de
gebruikelijke activiteiten voor een omvangrijk
evenement als het wereldkampioenschap vaststellen. Alleen was men uitgeweken van een
plaatselijk vliegveld naar het terrein waar de
wilga cup plaats vind en waar geen infrastructuur
zoals wegen en hangars voor handen zijn. Alles
gebeurt dus in tenten. Hopelijk komt er niet te
veel regen wat het terrein zou herschapen in een
modderpoel.
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Alles was klaar om de Vladimir’s Model Cup van start te
laten gaan om de piloten, helpers en vooral de timekeepers te laten kennis maken met de plaatselijke omstandigheden en voor de timekeepers met de reglementen en de
manier van tijdopneming wat toch niet zo eenvoudig is bij
F3k met de vele verschillende taken en de verplichting om
de piloot of helper te volgen als deze plots besluit om aan
de andere kant van het veld verder te gooien.
Soms staan ze met veel personen in hetzelfde hoekje omdat daar juist de thermiek te verwachten is terwijl de piloot even later aan de andere zijde van het terrein terug
in de thermiekbel wil gooien.
Maar liefst 127 piloten zijn geregistreerd voor de Vladimir’s Model Cup. Er werd gevlogen in groepen van 15 piloten met elk 2 zenders die aanstaan en aan het einde
van de “window” de volgende 15 piloten die hun zenders
aanzetten. Als dat maar goed gaat.
Na enkele vluchten waren er toch een aantal piloten die
vooral in de buurt van de grote wifi antennes failsafe kregen. Nadat de wifi antennes waren uitgeschakeld waren
er minder problemen of beepjes voor slechte ontvangst.
Al snel bleek dat de extra lichte modellen die speciaal
voor het WK waren gemaakt werden ingezet en doeltreffend bleken in de omstandigheden met weinig wind en
weinig thermiek. Toch even wennen voor onze piloten die
meestal met winderige omstandigheden te maken hebben.
Er werd vrij goed gestart door onze piloten Steven, Guido
en Kristof. Maar ze moesten toch vaststellen dat in vrijwel
elke “moeilijke” ronde er toch altijd enkele piloten alles
vol vliegen. Na 6 ronden werd Steven 52ste, Kristof 72ste
en Guido 107ste.
Op het podium stonden 1ste Milan Havelka, 2de Hermann Haas en 3de Ihor Butseroha. Hierbij is het verhaal
van Milan Havelka wel opmerkelijk. Hij vloog namelijk met
een eigen model dat hij noodgewongen heeft ontwikkeld
en gebouwd omdat hij de toestellen van de meest gangbare merken steeds stuk gooide en het commentaar was
dat het aan hem lag. Dus heeft hij er maar zelf eentje gebouwd.
Zo waren er nog wel meer speciale omstandigheden. De
Oekraïners stonden elke morgen in rij met de hand op de
borst als een militaire groet. Op het truitje van de Turken
stond een afbeelding van de contour van Oekraïne maar
zonder de Krim er op. Dit had Vladimir al snel opgemerkt
en loste de zaak zeer snel op met veel kabaal er met een
stift de Krim bij te tekenen. De Japanners stonden ’s morgens gezamenlijk lichaamsoefeningen uit te voeren. De
piloten van het Australische team die 900km uit elkaar
woonden zijn 5 keer samen geweest om te oefenen. En
dan vinden wij dat we soms ver moeten rijden voor een
wedstrijd!
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De registratie van de modellen is vrij eenvoudig en beperkt zich tot het meten van de vleugel en neusronding en het
kleven van in dit geval genummerde stickertjes op de verschillende onderdelen van de modellen. Hierdoor kunnen de
timekeepers snel nakijken of de piloot met zijn geregistreerd model gevlogen heeft.
De opening ceremonie vond plaats in het centrum van de stad waar we naar toe werden vervoerd met bussen aangezien het bijna onmogelijk is om voldoende parking te vinden. Het betrof een vrij groots opgezette ceremonie die live
op TV kwam. De plaatselijke folklore werd zoals gebruikelijk opgevoerd met de nodige speeches in Oekraïns en Engels.
Nadien werd een rondleiding met gidsen door het centrum van de oude stad georganiseerd om vervolgens naar een
groot “restaurant” te gaan. Hier was de organisatie niet afgestemd op ongeveer 250 mensen die daar plots toekwamen. Iedereen vond wel plaats maar eigenaardig genoeg namen de bedieners geen nota en moest alles uit het hoofd
gebeuren. Dat kon niet goed gaan. Tegen dat de bussen klaar stonden om iedereen terug naar hotel of camping te
brengen had nog niet iedereen zijn eten bediend gekregen. De bus missen leek ons erger dan het eten te missen, dus
maar een korte vermageringskuur.
De eerste ronden van het WK gingen van start met weinig of geen wind en om 9 uur weinig kans op sterke thermiek.
Naarmate de dag vorderde werd de thermiek wat sterker maar was er toch nog veel verschil in de groepen. Guido
maakte een goede start en werd na dag 1 28ste, Kristof 41ste en Steven 76ste.
De volgende 2 dagen was het weer redelijk gelijkaardig en bleek al snel dat moeilijke rondes afwisselden met gemakkelijkere en met zoveel vrij goede piloten in elke groep worden de verschillen groot als je even niet mee bent of net wat
minder hoog gooit en het daar net op aan komt. Na dag 3 stond Kristof 30ste, Steven 78ste en Guido 85ste.
Op dag 4 werd al wat meer wind verwacht maar veel stelde dat nog niet voor in vergelijking met het gemiddelde Belgische weer. Kristof had een goede dag met 4 keer een 1000 en werd 30ste , Steven 78ste en Guido 85ste.
De laatste dag was er al wat meer wind en werden er nog wel wat verschillen gemaakt. Kristof werd 22ste, Steven 73ste
en Guido 81ste. Allen een ervaring rijker op een grote wedstrijd.
De flyoff werd gevlogen met vrij veel wind zodat de thermiekbellen zich zeer snel verplaatsten. Niet eenvoudig voor de
12 besten uit de 20 ronden. Er hebben vele piloten zich laten vangen en landen buiten. 1 rondje teveel in thermiek om
hoogte te winnen maakte dat ze niet meer tot op het terrein kwamen. Erg moeilijk allemaal zo bleek en erg spannend
om te bekijken. Vincent Merlijn uit Nederland die uiteindelijk zou winnen heeft zelfs in de 5de ronde zijn model tegen
de grond zien gaan doordat het balastlood de stuurkabel had geblokkeerd. Echter in die ronde werden weinig goede
tijden gevlogen zodat het verlies minder groot was dan zijn voorsprong. De laatste rond mocht er dan niks meer mislopen en na de vlucht wist niemand wie gewonnen had. Het konden er nog 4 of 5 zijn. Wat duurde dat lang vooraleer
alles geteld was en nagekeken duur de jury. De ontlading was groot in het Nederlands kamp. Proficiat Vincent.
Op het podium stonden : 1 Vincent Merlijn NL, 2 Ihor Butseroha UKR, 3 Milan Havelka CZE
Zo werd het WK f3k L’VIV afgesloten en konden we terugkijken op aangenaam en leerrijk WK waar vele goede vluchten
afwisselden met minder goede. Gelukkig was tijdens de dag het weder van goed tot zeer goed zodat de competitie
zonder veel onderbrekeingen had kunnen doorgaan.
Rest ons alleen nog het lange wachten aan de grens en een terugreis van 2 dagen maar vooral de mooie herinneringen.

Willy Verschoren
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Het Mekka van het aeromodelisme
Zoals elke échte moslim eens in zijn leven naar Mekka moet gaan en elke échte wielrenner eens in zijn leven dient
deelgenomen te hebben aan de Ronde van Frankrijk, zo moet elke échte aeromodelpiloot eens in zijn leven deelnemen aan the British Nationals, de zogenaamde ‘Nats’. Deze Britse nationale modelvliegkampioenschappen vonden
dit jaar , zoals gewoonlijk, plaats op de militaire luchtmachtbasis van de RAF Barkston Heath UK, op 26, 27 en 28 augustus 2017. Barkston Heath ligt vlakbij Grantham, waar Iron Lady Margaret Thatcher werd geboren en Isaac Newton
nog school liep. Aangezien het ‘open’ kampioenschappen betreft, worden ook niet-Britten als deelnemer toegelaten.
Mijn broer Bart was er twee jaar geleden reeds naartoe getrokken en was toen vol enthousiasme over het gebeuren
teruggekomen. Omdat ook ik me niet wou onttrekken aan de plicht van een échte aeromodelpiloot, besloot ik dit
jaar mee te gaan naar Barkston Heath en the Nat
The Nats zijn een uniek evenement op wereldvlak. Zowat alle gemotoriseerde modelvliegdisciplines komen op
één enkel wedstrijdgebeuren aan bod. Dat zijn er 31 die
ik hieronder even opsom:
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Radio Control
Aerobatics F3A
Aerobatics Scale
Pylon racing Club 2000
Pylon racing F3D
Pylon racing F5D
Pylon racing F3T
Helicopter Sportsmans
Helicopter F3C
Helicopter F3N

Control Line (rondvlucht)
Speed handicap
Speed Weatherman & Vintage
Aerobatics F2B
Aerobatics Class 2
Aerobatics Classic
Aerobatics Vintage
Team Race F2C

Team Race ½ A
Team Race Goodyear
Team Race Mini Goodyear
Team Race Vintage A
Team Race Vintage ½ A
Team Race Vintage B
Team Race Barton B
Classic 15

Combat Vintage
Combat ½ A
Combat F2D
Combat F2E
Combat Oliver Tigre
Carrier Deck Basic
Carrier Deck Class 1

Voor deze competities waren er in totaal zo een 500 deelnemers ingeschreven. De aandachtige lezer zal hebben
gemerkt dat er geen zweefwedstrijden vermeld staan in
bovenstaande tabel. Inderdaad, zelfs een militaire luchtmachtbasis is nog niet uitgestrekt genoeg om ook die
wedstrijden te laten plaatsvinden op hetzelfde terrein.
De ‘silent flight’-nationals werden zo een 25 minuutjes
verderop gehouden op een nieuw BMFA-terrein in Sewstern.
De opening van de Barkston Heath-base op vrijdag was
pas voorzien om 17u00, maar aangezien mijn broer me
had verwittigd dat er massaal veel volk naar the nationals
trok en het om een degelijke plaats op de camping te kunnen krijgen, nodig was om vroeg te vertrekken, stonden
we reeds rond de middag te wachten aan de ingang. Voor
wie dacht dat we daarmee toch wel de eersten waren:
voor ons stond zowat een kilometerlange file van wagens, caravans en campers. Om 15u00 ging de gate open
en werden we naar een voorlopige standplaats geloodst,
waar we verder moesten staan wachten tot met militaire
precisie de luchtmachtbasis werd vrijgegeven om 17u00.
Van verveling bij het wachten was evenwel geen sprake.
Om de haverklap kwamen nieuwe gepassioneerde aeromodelisten kennis maken met ons en ontstonden er
steeds weer geanimeerde gesprekken over onze gemeenschappelijke hobby.
De camping bouwde zich onvoorstelbaar snel uit tot een
uitdijend dorp van een paar duizend voertuigen en tenten. Als je daarbij nog weet dat er dagelijks ook een paar
duizend bezoekers werden ingewacht, krijg je een indruk
over de grootsheid van het gebeuren.
Wij wensten deel te nemen aan de Carrier Deck-discipline die ik in een vorig artikel van de VML-Tijdingen al eens
uitvoerig heb beschreven. Samen met mijn broer Bart
en ikzelf, waren er nog drie andere Belgen ingeschreven
voor deze discipline: Mark Berckmans, Wolf Widers en
OJ. OJ (voor de outsiders: Odeyn Jan) is zowat de Eddy
Merckx van de Carrier Deck-discipline: hij heeft zowat alles gewonnen wat er te winnen valt, wordt al wat ouder
en verliest stilaan van zijn pluimen (cf. infra).
Tijdens de wedstrijddagen valt er uiteraard heel wat te beleven. Over het vele hectaren grote terrein vinden overal
modelvliegcompetities plaats, in alle hoger opgesomde
disciplines van 10u00 ’s morgens tot 18u00 ‘s avonds.
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Daarnaast is er in diezelfde tijdspanne eveneens doorlopend een indrukwekkende airshow op de zogenaamde
showline, die zich elke dag kan verheugen in een talrijk
opgekomen publiek. Vele bezoekers komen alleen al voor
die airshow. De vliegtuigen die er aan deelnemen zijn
groot, groter, grootst. We hebben er onder meer een erg
groot ogende 1/3 schaal driedekker en een imposante
Starfighter aan het werk gezien, naast formatievluchten,
kunstvluchtdemonstraties en een ganse reeks warbirds
die werden voorgevlogen. En de demopiloten waren toppiloten die wisten wat show geven was.
Op een wedstrijddag waren we van ’s ochtends vroeg druk
in de weer. Dankzij onze snel handelende VML-secretaris
Reinhard Wagemakers was ik op tijd in het bezit geraakt
van de nodige sporting licence 2017 en kon ik deelnemen
aan de Carrier-competitie. Aangezien mijn broer en ik allebei ongeveer op de middag moesten aantreden voor
onze Carrier heats, ging de ochtend op aan trainen. Ik
had enkel twee jaren geleden één keer een Carrier-vlucht
gemaakt (zonder geslaagde landing dan nog) en had dus
wel wat te oefenen. Bij een competitieheat mag je drie
vluchten afwerken. Eens je er twee geslaagde hebt, moet
je stoppen voor die heat. Ook nu mocht ik een beroep
doen op een carriertoestel van OJ. Aangezien dit toestel
in het circuit wordt gevlogen door alle piloten die zelf
geen carriermodel bezitten, wordt dat toestel ‘de hoer
van Herentals’ genoemd. Velen zijn er al mee omhoog
geweest of hebben het er al mee gedaan.
OJ’s vunzige brandstofbidonnetje dat ik eveneens in een
vorig VML-artikel al eens vermeld heb, was in de afgelopen twee jaren dat ik het niet meer te zien kreeg, nog viezer geworden, maar werd deze keer de volle drie dagen
begeleid door een blikje Jupiler. Jannen weten waarom.
Na drie competitiedagen zag de eindrangschikking van de
5 deelnemende Carrier-Belgen er op 30 deelnemers als
volgt uit:
5. Jan Odeyn (VML-MACH)
10. Bart Van den Bossche (AAM-Eole)
14. Wolf Widers (voorlopig zonder club)
16. Steven Van den Bossche (VML-The Aero Scouts)
25. Marc Berckmans (VML-MACH)
Aangezien Jan Odeyn deze keer niet op de hoogste trede
van het podium stond en zelfs helemaal niet op het podium, kunnen we inderdaad stellen dat hij van zijn pluimen
begint te laten. Er dient als verzachtende omstandigheid
wel worden bij gezegd dat de Engelsen met een nieuwe
vinding erin geslaagd waren met een zeer licht toestel,
waarvan de vleugels onderaan niet waren bespannen,
bijzonder traag te vliegen. Dat leverde hen een (voorlopig) onoverbrugbaar voordeel op in de punten.
Na de competitie was het tijd om er op het uitgestrekte
terrein op uit te trekken.

Daar kwam veel nostalgie bij kijken. Waar rondvlucht zowat uitgestorven is in België, leeft de control line onverdroten voort in de UK. Omdat ik zelf zo een 40 jaar geleden nog competitief combat heb gevlogen, ben ik eerst
een kijkje gaan nemen op de combatcirkels. Bij het zien
(en horen !) vliegen van de combatvleugels leek het alsof
de tijd had stilgestaan. Ik stond nl. bij de Oliver Tigerwedstrijd, waarbij de goede oude Warlords van 45 jaar
geleden en andere van vroeger bekende modellen vrolijk
hun ding deden met de even goede oude 2,5 cc Oliver
Tiger-motoren van de jaren zeventig.
Daarnaast vond een competitie plaats met moderne 1,5
cc dieseltjes (!). De bijhorende combatvleugels zijn onvoorstelbaar licht en wendbaar en gaan bijzonder snel,
zodat je soms de indruk krijgt dat er eerder op reflexen
wordt gevlogen en dat het knippen van de crêpe-papieren staart achter de toestellen (het ultieme doel van het
luchtgevecht) min of meer met geluk of bij toeval gebeurt. In hoever kan een mens dergelijke snelheden nog
echt onder controle houden ?
Een paar cirkels verder werd er dan weer gevlogen met
vergrote Warlords en andere vergrote vintage modellen, allen uitgerust met 3,2 cc motoren. Persoonlijk vond
ik deze wedstrijden de mooiste en best volgbare voor
de toeschouwer. De modellen vlogen uiteraard snel en
wendbaar, maar zijn dermate beheersbaar dat het wel
degelijk de beste piloot met de beste tactiek is die de
heat wint. Prima toestellen met prima motoren en dito
piloten. Ik kon er genieten van erg mooie heats.
Bij de combatwedstrijden zijn we ook Belgische deelnemers van de VML-Limburgse Vleugels uit Genk-Zwartberg
tegengekomen. Ze wisten ons o.m. te vertellen dat er in
België eigenlijk nergens meer combat mag worden gevlogen omwille van het bijhorende (snerpende) lawaai, zeg
maar gejank, van de motortjes die toerentallen tot 30.000
toeren/min. en meer halen. Toch slagen onze Limburgse
hobbygenoten erin wekelijks een drietal keer te gaan trainen om zich op de wedstrijden voor te bereiden.
Tijdens onze Carrier-competitievluchten hadden we
reeds kennis gemaakt met het zeer specifieke lawaai van
pulse-jet-motoren. Die worden gebruikt bij de rondvlucht
speed-competities. Deze speedcompetities worden afgewerkt binnen een stalen omheining (voor als de vliegtuigen van de kabels zouden gaan). De piloten vliegen op
ongeveer een meter hoogte en halen met hun toestelletjes snelheden tot boven de 300 km./u. Sensationeel
en letterlijk oorverdovend. Op tijd en stond vloog er dan
nog een pulse-jet-motor in brand, wat extra bijdroeg aan
het spectakel

Ter afwisseling zijn we vervolgens de trade area gaan opzoeken. Dat is een soort dorp van witte tenten waarin tal van
modelvlieghandelaars hun waar aanbieden. Je vond er nagenoeg alles bij elkaar wat een modelist zich kan dromen,
tegen Britse beursprijzen. Je kon er ook de catering vinden. Vermits die laatste Brits was, stelde dat voor ons, Bourgondiërs, echt niet veel voor. Om iet of wat lekker te eten, ging je beter tot in Grantham enkele kilometers verderop.
Maar om eten te degusteren waren we uiteraard niet naar Barkston Heath gekomen.
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Op zondagmorgen vanaf 06u00 (!) vond er een zogenaamde Swapmeet, zeg maar ruilbeurs, plaats. Tegen een
democratische prijs kon je er een tafel huren. Er stonden
er honderden. De ruilbeurs kostte uren om alles te bekijken. Het vormde het bewijs dat Britten veel meer respect
hebben voor vintage en tradities dan wij. Tal van verzamelaars waren op zoek naar artefacts uit het verleden.
Totaal versleten motoren, niet meer werkende batterijen
van een teloor gegaan merk, metalen tanks, vliegtuigen
met een 2 cm. laag stof, zelf gebouwde modellen van allerlei slag, waaronder bijzonder oude rondvluchtertjes,
gingen er vlot over de toonbank/tafel in een erg aangename sfeer ‘onder modelisten’
Ondertussen kreeg mijn broer gelukkig geen gelijk. Hij
had me op voorhand verwittigd dat het op Barkston
Heath behoorlijk kon tempeesten. Bij de voorgaande
edities had het iedere keer toch minstens één dag echt
gestormd, waardoor de vliegwedstrijden gewoon niet
konden doorgaan. Deze keer hadden we geluk. Het weer
liet zich drie dagen van zijn mooiste kant zien: stralende
zon met zomertemperaturen en ongeveer 3 beaufort. Enkel op maandag trok de wind aan tot een goede 4 beaufort, wat het verdere verloop van de wedstrijden echter
niet heeft beïnvloed. Neem daarbij nog de schitterende
organisatie van al die wedstrijden, shows en randevenementen en we kunnen stellen dat we drie dagen hebben
mogen doorbrengen in het modelvliegparadijs.
Op zondagnamiddag kwamen we, na een kijkje bij de
Fun Fly en de helikopterwedstrijden, juist terug van de
R/C pylon racing, toen ik plots een knalgele ‘echte’ heli-

kopter in het oog kreeg die blijkbaar aanstalten maakte
om te landen op de airbase. We begonnen meteen in de
richting van de vermoedelijke landingsplaats te stappen,
samen met honderden anderen. Een onverwachte bijkomende attractie ! En de heli zette zich inderdaad neer
midden op de basis. Na een twintigtal minuten steeg hij
onder het oog van een paar duizend mensen terug op.
Later bleek de attractie een minder fraai doel te hebben
gehad. De vader van de Duitser die twee tenten verder
dan de onze kampeerde, had een hartstilstand gekregen
en de heli bleek een ambulanceheli te zijn.
Uiteraard ben ik ook gaan kijken bij de RC-aerobatics.
Vermits the Nats de Britse nationale kampioenschappen
zijn, waren alle Britse toppiloten die een plaatsje in de
nationale F3A- en IMAC-teams ambieerden, aanwezig.
Bij mijn aankomst werd ik onmiddellijk verwelkomd door
Ashly Holland, de PR-verantwoordelijke voor de Britse
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teams, die zelf deelnam aan de F3A-wedstrijd. Toen hij
hoorde dat ik ook een paar F3A-modellen had, begon hij
meteen goede raad te geven. Het niveau van die F3A-piloten is steeds bijzonder hoog en kan je slechts bereiken
door zeer veel oefening, gecombineerd met een perfect
afgesteld model.
Zoals reeds gezegd viel het competitiegebeuren ’s avonds
stil om 18u00. Maar daarmee was de kous niet af. Een
uurtje later was het reeds verzamelen geblazen op een
afgelegen uitgestrekte weide voor de Free Flight Jamboree. Vrijvlucht ligt de facto aan de oorsprong van onze
modelvlieghobby. Bij het naderen van de free flight area
hoor je een mengeling van luid geroezemoes, lachen en
pruttelende, traag draaiende brandstofmotortjes. Na een
half uurtje staan er tussen de 500 en de 1.000 mensen bij
elkaar in een ongelooflijke sfeer. Voortdurend zijn er ongeveer een 20-tal toestelletjes in de lucht zonder sturing.
Toestelletjes die een half metertje boven de hoofden
van de toeschouwers rondtuffen, tuigjes die opklimmen
tot stall en terug naar beneden kwakken om net op tijd
weer omhoog te klimmen tot stall, vliegende dolfijnen,
vliegende stokken, vlinders, helietjes, je kan het zo gek
niet bedenken. Die komen uiteraard allemaal weer naar
beneden. Bij het horen van de uitroep ‘HEADS !’, trek je
dan ook best je hoofd in om een ‘landend’ vliegtuigje te
ontwijken. Vermits het onmogelijk is om ze allemaal in
het oog te houden, landt er regelmatig een tuig in het
achterwerk van een of andere argeloze toeschouwer,
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tot groot jolijt van de omstaanders. Vijftig-,
zestig- en zelfs zeventigplussers gooien enthousiast en met de nodige ernst hun modelletje op. Als kinderen zo blij. En die sfeer bij
valavond ! Dat moet je meegemaakt hebben
Bij onze terugkeer naar België hadden we het
plan opgevat nog te stoppen in Duxford, een
oude militaire luchtmachtbasis, die nu is omgevormd tot een luchtvaartmuseum. Naast verschillende reuzehangars
met de belangrijkste militaire toestellen van de UK en de USA, ligt er nog steeds een runway die in gebruik is. Dankzij
het aanhoudende prachtige weer werden we bovenop het bezoek aan de hangars, getrakteerd op een gratis airshow
door privé-eigenaars met hun oude gerestaureerde warbirds. Onder meer een 5 minuten durende schijnaanval van de
runway door een privé-Hurricane maakte indruk. In een van de hangars waren ook vliegtuigen in restauratie te zien.
Duxford, zeker een bezoek waard !
Samengevat kan ik stellen dat we een zeer aangename en fijne driedaagse hebben beleefd in het Mekka van het aeromodelisme, met een aangename after party in Duxford. Voor elke échte modelist is een deelname aan de ‘Nats’ (als
wedstrijddeelnemer of als bezoeker) sowieso een aanrader !
Steven Van den Bossche
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Is it a bird ? Is it a plane ? No, it is a MAV
9th INTERNATIONAL MICRO AIR VEHICLES
CONFERENCE AND FLIGHT COMPETITION
SEPTEMBER 18-21, 2017

Vier september in de ochtend werd ik via Facebook
gecontacteerd in het Frans door iemand die ik niet kende.
Na een aanvaarding van zijn verzoek kreeg ik wat summiere
informatie over de reden voor contact, samen met een link
naar een website met meer informatie. Snel daarna kwam
hij met de vraag of hij mijn gegevens mocht doorspelen
aan de organisatoren achter de organisatie waarover de
website ging. Na een eerste check van de website en mijn
akkoord kreeg ik al snel de ene na de andere telefoon uit
Toulouse.

verlof open had staan, kon ik helaas niet al van in het begin
van het evenement aanwezig zijn, maar zou ik op dinsdag
avond 19 september vertrekken. Ondertussen ondernam
de organisatie alle acties zoals het regelen van het hotel, de
vlucht en de toegangen tot het evenement zelf.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat er toch langzaam aan
een gevoel naar boven kwam van “is dit toch geen candid
camera”, maar omdat alle tickets ook netjes officieel binnen
kwamen, ging ik er dan toch maar van uit dat dit “the real
thing” was.
Op 19 september was het dan zover.
De vlucht SN3668 van Brussels
Airlines stond met een half uurtje
vertraging op me te wachten. Het
was pas om 21u30 dat we de lucht
ingingen zodat ik rond 23u zou
moeten landen in Toulouse.

Maar wie waren nu deze mensen en wat verlangden zij
van mij ? Het waren de organisatoren van de 9de editie
van de IMAV (International Micro Air Vehicles), enerzijds
de Assistente DRRP/ATRI, anderzijds de Directeur du GIS
Micro-Drones, beide van ISAE SUPAERO - Institut Supérieur
de l’Aéronautique et de l’Espace uit Toulouse. Ze vroegen
mij om “animateur”, oftewel commentator, te zijn op
het evenement dat plaats zou hebben tussen 18 en 21
september en dan vooral tijdens de twee wedstrijddagen,
waarover zo dadelijk meer.
Het IMAV is een jaarlijks wederkerende conferentie en
competitie met als doel de technologische ontwikkelingen
van micro-air voertuigen te kunnen opvolgen, waarbij men
de kans biedt aan alle onderzoeksgroepen vanuit de hele
wereld om hun kennis en ervaring te tonen. De voorbije
IMAV evenementen gingen o.a. door in Delft (2014), Aken
(2015) en Bejing (2016). Een gedeelte van het evenement
wordt besteedt aan wetenschappelijke conferenties die
voorgedragen worden door sprekers uit heel de wereld. Een
tweede gedeelte van het evenement betreft het voortonen
van de technologie in twee wedstrijddagen. De wedstrijd
heeft een luik outdoor en een luik indoor.
Na het absorberen van alle informatie, tezamen met
het regelen van alle administratieve zaken, besloot ik er
helemaal voor te gaan. Aangezien ik slechts enkele dagen
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Op zich was het best spannend
omdat ik geen idee had of er nog
openbaar vervoer zou zijn bij
aankomst. Eénmaal veilig geland kon ik, vanwege enkel
handbagage, gelukkig snel door de paspoort controle (!!)
en de uitgang. Daar even rondzoeken naar het openbaar
vervoer en gelukkig stond de “navette d’aéroport” al netjes
te wachten. De chauffeur liet me, na navraag, wel weten
dat de bus niet voor het hotel zou kunnen stoppen omdat
de weg was afgesloten. De halte er voor werd ik dus netjes
gezegd af te stappen. Op zo’n moment ben je dan wel blij
met Google Maps op de mobiele telefoon om je de weg te
wijzen naar het hotel.
Het hotel, Le Clocher de Rodez op het Jeanne D’Arc plein,
is een driesterren hotel waar ik heel vriendelijk werd
ontvangen en de sleutels van de kamer al klaar lagen.

Aangezien het ondertussen al middernacht voorbij was en
ik ’s ochtends al om 7u verwacht werd aan het ontbijt, was
het dus snel tijd voor bed.

gemaakt. Voor de outdoor wedstrijd waren 20 teams
ingeschreven, maar slechts 13 deden er uiteindelijk mee.

Nadat de wekker me om 6u wakker maakte en ik me na
een lekkere douche naar het ontbijt begaf, gingen er toch
heel wat zaken door mijn hoofd. Gaat de contactpersoon
wel aanwezig zijn? Ga ik hem herkennen? Maar gelukkig
was mijn angst snel over toen ik van harte door hem werd
ontvangen. Al snel waren de spanningen doorbroken
en zaten we al snel over modelbouw en drones in het
algemeen te praten. Bleek dat deze man zijn job tijdens het
evenement reporter was. Hij schrijft voor een Franstalig
model magazine. Tijdens het ontbijt leerde ik nog twee
belangrijke mensen kennen van het evenement, een
Italiaan en een Australiër.
Om 8u was het dan zover, een busje van de ISAE kwam
ons afhalen om samen naar het vliegveld van Francazal te
rijden. Dit is een militair vliegveld dat ook gebruikt wordt
voor de maintenance van echte vliegtuigen. Aan één kant
van het veld bevindt zich een terrein met heuvels, militaire
gebouwen en verborgen ondergrondse bunkers. Dit was
dan ook de plaats waar het evenement plaatshad.

Door de vele inschrijvingen werd een timeslot per team
voorzien van 15 minuten. Deze zouden erg strikt opgevolgd
worden door de jury en het technisch team. Elk team kon
maximum één wildcard aanvragen waarbij de tijd werd stop
gezet en ze naar achteraan de lijst werden verschoven. Eens
terug aan de beurt, werd de tijd gestart op het moment dat
hij werd stop gezet.

Bij aankomst zag ik alvast heel wat mensen, in de eerste
plaats verzameld in een grote tent, vol met drones.
Anderzijds zag ik een grote tent vol met computers en meet
apparatuur. Al snel werd me alle uitrusting bezorgd, een
T-shirt van de organisatie, een geel vestje en natuurlijk de
microfoon.

De wedstrijd elementen van de outdoor:

Na een korte wandeling door de tent met wat
gesprekken met het Australische team, die trouwens
een gewone omgebouwde HobbyKing EFXtra mee
hadden, werd de opstelling van de wedstrijd bekend

1. Automatic take-off
2. Flight performance
• Zoveel mogelijk rondjes vliegen rond twee palen
• De MAV moet landen voor het einde van het time
slot om geldig te zijn
3. Mapping
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• Produceer een 3D map van het ganse wedstrijd
veld
• De garage en één opslagplaats zijn open en kunnen
ook geïnspecteerd worden voor extra punten
4. Target detection and recognition
5. Cooperative carrying
• Op zijn minst twee drones moeten een frame
verplaatsen over een lengte van 50m
6. Precision landing
Hou er natuurlijk rekening mee dat ALLE acties die
uitgevoerd moesten worden, volledig autonoom moesten
gebeuren. Concreet betekent het dat de operatoren slechts
een start commando mochten geven d.m.v. een switch
op de zender of een knop op de computer. Voor al de rest
mochten ze hun zender of computer niet aanraken.

De “piloot” moest wel verplicht bij de jury blijven met
de zender of computer in de handen om in noodgevallen
te kunnen ingrijpen, wat helaas ook meerdere malen
gebeurde.

Een team mocht voor elke aparte proef een apart toestel
voorzien of éénzelfde toestel gebruiken voor meerdere
proeven. Zolang alles maar gebeurde in het timeslot van
15 minuten.
Al snel werd het duidelijk dat er een groot verschil in de
teams zat. Van de ene kant waren er teams die met 20
mensen waren, met een 10-tal MAV’s. Anderzijds waren
er teams van drie mensen met maar twee MAV’s. Neem
bijvoorbeeld het succesvolle team van Singapore, die met
20 studenten aanwezig waren en met hun drones elke proef
tegelijkertijd uitvoerden over heel het veld. Niet raar dat zij
ook duidelijk de grote winnaars waren van het evenement.
Wat ook opviel was dat er veel teams waren die gebruik
maakten van standaard Parrot BeBop Drones , weliswaar
uitgerust met een volledige andere software (voornamelijk
Papparazzi https://wiki.paparazziuav.org/wiki/Bebop).
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Al bij al vond ik het mooiste gedeelte van deze outdoor
wedstrijd een demo met drie vliegende vleugels, Zagi alike.
De drie toestellen werden de lucht in gegooid waarna zij
langzaam aan met elkaar gingen communiceren om dan
heel gezapig mooi synchroon over het veld te vliegen en
dat allemaal netjes binnen de geofencing. Er was slechts
één team die deze bonus proef heeft uitgevoerd.
Een laatste proef die kon uitgevoerd worden voor extra
punten, was de “Treasure Hunt”. Op een afgemeten stuk
grond werden vier identieke ronde schotels neergelegd.
Deze waren gecamoufleerd om heel moeilijk zichtbaar
te zijn. Eén van de vier schotels was van metaal en de
andere drie van plastiek. Bedoeling was dat de MAV de
vier schijven kon vinden en aanduiden op Google Maps en
ook kon weergeven welke de metalen was. Elk team had
hier zijn eigen tactiek voor. De Duitsers vlogen met een zelf
gemaakte semi metaaldetector en andere teams hadden
zelfs laser detectie aan boord.
Tijdens de middag had de organisatie gezorgd voor twee
foodtrucks. Elke deelnemer kreeg een dikke hamburger
tussen een broodje met lekkere frietjes. Het was eens leuk
dat wij van de organisatie voor een keertje de lange rij
mochten voorbijsteken voor een VIP behandeling :-)
Na een lange heerlijk warme en zonnige dag was het
uiteindelijk tijd om het veld te verlaten. Onze bus bracht
ons naar een nabijgelegen zaak “Le Manoir Du Prince”.

Ook al leken alle teams goed voorbereid, toch ging er heel
wat mis en werd er door bijna elk team wel een wildcard
genomen om alles opnieuw in te gaan regelen en later
opnieuw te proberen.
Op zich gingen de eerste vier proeven wel voor ieder team
vrij vlot. Het enige team dat een groot probleem had
met de rondjes vliegen was het Australische team die dit
probeerden met de EFXtra. Het probleem daar lag vooral
in de (te) hoge snelheid van het toestel, waardoor zij hun
software steeds in moesten krimpen om niet buiten de
geofencing te vliegen. Helaas heeft het toestel zo’n hoge
snelheid nodig voor zijn bochten, dat de geofencing helaas
meerdere malen werd overschreden, wat geleid heeft tot
diskwalificatie in die proef.
De vijfde proef was degene die voor bijna elk team wel
minimum één keer misliep. De meeste teams kozen er voor
om het frame via een touw vast te maken, één touw per
drone. De drones moesten dan gezamenlijk opstijgen om
het frame mooi recht mee omhoog te krijgen, maar dat
mislukte dus meerdere malen. Het team van Singapore
had hiervoor natuurlijk weer de beste oplossing. Met een
3D printer hadden ze onderdelen geprint die onder een
drone konden gemaakt worden, die de drones, éénmaal
aangeklikt op het frame, zelfs een inclinatie hoek gaven.
Met in elke hoek van het frame een quadcopter en ook nog
een hexacopter in het midden, was het een makkie voor
het team en wonnen zij deze proef met twee vingers in de
neus.

Na een lekker drankje met wat hapjes, werd er nog even
wat tijd voorzien voor enkele sessies. Eén hele toffe sessie
werd gegeven door de Noorse firma Prox Dynamics, die de
ontwikkeling deden van de Black Hornet, een zeer kleine
helikopter drone voor het leger (https://en.wikipedia.org/
wiki/Black_Hornet_Nano).

Na deze sessies was het tijd om aan tafel te kruipen. Een sjiek
banket met bediening volgde. De (tot dan toe) onbekende
mensen aan mijn tafel waren een zeer aangenaam
gezelschap. Van Spanje, Italië, over Singapore en Australië,
het werd een super avond. Maar al snel was het weer tijd
om de bus te nemen en naar het hotel te gaan.
Na een veel te korte nacht brak dag twee aan. Vandaag
bracht de bus ons naar de universiteit ISAE, waar de
indoorwedstrijd plaats zou vinden. Bij aankomst in
de sporthal waren er al enkele teams in actie op hun
toegewezen plaatsje. Andere teams kwamen veel later
binnen en het Duitse team was zelfs de hele dag spoorloos,
tot ze ’s avonds uiteindelijk toch kwamen opdagen om
alsnog snel deel te nemen aan de wedstrijden.

Voor deze indoor wedstrijd waren er 22 teams ingeschreven.

Wedstrijd elementen van de indoor:
1. Take-off
2. Flying through the window
3. Flying through the “obstacles” zone
4. Target detection and recognition
• Een doel is op de grond geplaatst met een QR code
• De data die gevonden werd via de QR code is de
referentie naar een object dat moet gedropt worden
in de “dropzone”
5. Drop zone
6. Cooperative carrying
• Minstens twee drones moeten een last verplaatsen
over een afstand van 10m
7. Precision landing
Ook hier was de bedoeling weer dat alles autonoom zou
gebeuren.
Bij proef één was er dit keer een extra item voor extra
punten. De organisatie had een robot die in alle richtingen
kon bewegen om zo een bewegend schip te kunnen
simuleren. De teams konden zelf kiezen of ze deze statisch
wilden laten voor de take-off en landing ofwel dynamisch.
Slechts enkele teams lukte het om dit op de dynamische
manier te kunnen laten uitvoeren.

Opnieuw werd het snel duidelijk dat het team van Singapore
de overhand had op de wedstrijd. Zij werden daardoor ook
voor de indoor de algehele winnaar.
Tijdens de middag was er een grote BBQ met alles vers
bereid op het grote voetbalveld naast de indoorhal. Het
heerlijke zonnetje en een heerlijk drankje, samen met het
lekkere eten, deed ons bijna in slaap vallen op het zachte
gras. Maar, er moest natuurlijk nog gewerkt worden.

technisch vooruitstrevende team. Een extraatje kregen
we van dit team nog op het einde van de dag, met de
voorstelling van de Quadtopther, oftewel een ornitopther
(met flapping wings), aangedreven met vier motoren en
acht vleugeltjes. Het ding woog slechts 28 gram !!

Grappig was vooral te zien dat het team van TUDelft uit
Nederland, met trouwens ook twee Belgen, het vrij slecht
deed in alle wedstrijden maar dat zij er duidelijk gewoon
waren voor de fun! Dit zorgde er ook voor dat zij, met wat
aansturing van mezelf aan de micro, ook een prijs voor het
team met de meeste fun kregen. Het mag weliswaar gezegd
worden dat dit team zeer technologisch is aangelegd en
daardoor toch ook een aantal prijzen kreeg voor het meest

Een laatste leuk extraatje van de wedstrijd was de weight
lifting. Een gewicht van 500 gram, in de vorm van een
aambeeld, moest één minuut lang 50 cm boven de grond
gevlogen worden met een zo klein mogelijk toestel.
De Russen waren hierbij de grote favoriet. Met een drone
van slechts 18 cm doorsnede, met het gewicht BOVEN op
de drone bevestigd, werd dit record al snel gebroken. Tot
echter het Australische team kwam aanzetten met een
OCTOCOPTER met een doorsnede van 14,5 cm !!!!

Het team koos er voor om een touw van vier meter
te gebruiken om het kantelmoment tegen te gaan dat
menigeen team ondertussen ervaren had. De kleine
octocopter haalde het met glans !
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Na opnieuw een lange dag,
met veel mislukkingen maar
ook veel successen, was
het tijd voor de officiële
afsluiting van het evenement.
Dit gebeurde met een heel
serieuze ceremonie tijdens
dewelke de beste teams mooie
prijzen mee kregen.
Uiteindelijk gebeurde ook
de overdracht naar het
organiserende
land
van
volgend jaar op een zeer
officiële manier. Alhoewel,
het gebeurde ook wel op een
ludieke manier waarop het land werd voorgesteld.
De 10de editie van de IMAV zal namelijk plaatshebben in
Australië…
De belofte dat ik ook daar zou mogen komen als
commentator is al gemaakt, alhoewel het allemaal van hun
budget zal afhangen. Dat belooft.
Uiteindelijk was ook voor mij alles zo goed als achter de
rug. Na een lekkere douche in het hotel ging ik met mijn
Franse vriend nog even voor een wandeling door de stad
met een lekker diner in “Le paradis du fruit” op het zeer
mooie “Place du Capitole”.
Na een zeer onrustige nacht werd het tijd om te vertrekken
naar de luchthaven voor een (weeral) vertraagde vlucht.
Al bij al was het een fantastische ervaring, al was het maar
alleen omdat men voor mij heeft gekozen. De organisatie
was zeer tevreden over mijn performance, wat zeker
geleid heeft tot veel nieuwe contacten en beloftes naar de
toekomst. Ik kijk er alvast naar uit !
PS Meer info over de teams en de wedstrijden, kan u vinden
op deze website : http://www.imavs.org/2017/
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Wereldkampioenschap F3N
Wloclawek
Op basis van het 3D BELGIUM klassement van vorig jaar waren Hans Mievis ( funflyers Landen ) en Kurt Galens
( Bluebirds Zomergem ) geselecteerd voor het wereldkampioenschap F3N. Dit wereldkampioenschap werd ingericht
in Wloclawec, Polen. De piloten werden vergezeld door teammanager Jo Dierckx, tevens drijvende kracht achter 3D
Belgium.
Een trip van ongeveer 1300 km, waar ongeveer 14u over hebben gereden, sommige zelfs 15u. De Duitse “autobahn”
leek bij momenten een bouwwerf met stukjes weg ertussen.
Het avontuur startte voor ons op vrijdag zodat we tijdig
waren voor de prachtige openingsceremonie die zaterdag
plaats vond op het vliegveld “KRUZNyn”. Een acropiloot
gaf zelfs een demo met een full scale EXTRA-300 tijdens
de openingsshow.
Op zondag begon het harde werk voor onze teammanager die het Belgische team moest registreren, na de
briefing en het vastleggen van de startvolgordes was het
team volledig in orde om de wedstrijd aan te vatten.
Maandag moesten we onmiddellijk aan de slag want het
team had hun eerste afspraak op het officiële vliegveld
om 8:30 voor de “official practice” .
Hans en Kurt kregen 20 minuten om het wedstrijdveld te
verkennen. Jo kon zich hierbij ook ineens voorbereiden
op het “callen” (aankondigen figuren) van de piloten.
Na de oefensessie werden onze helis onderworpen aan
een strenge keuring van de organisatie.
Gewicht, rotordiameter, batterijspanning en eventuele
“verboden gyro’s” werden gecontroleerd. Onze 5 helis
werden zonder problemen goedgekeurd en kregen de
nodige zegel.
In de voormiddag dachten we nog dat het vliegen de
grootste uitdaging ging vormen maar al snel bleek dat de
Poolse GPS coördinaten van de trainingsvelden ons door
geen enkel GPS systeem op de juiste locatie brachten.

De offroad capaciteiten van onze wagens werden tot op
de limiet getest maar uiteindelijk werden we gered door
een Poolse boer die zijn veld openstelde voor onze trainingen. Al snel werden we vergezeld door het Ierse team
en even later ook het Spaanse team die de officiële oefenvelden ook niet wisten te vinden. Na een degelijke
training zat de eerste dag er al op !
Dinsdag was de eerste wedstrijddag waarbij Hans de spits
moest afbijten om 8u ’s morgens voor de eerste set figuren, iets later was Kurt aan de beurt. De vluchten verliepen zoals gepland maar we vlogen voor een strenge internationale jury die ieder figuur tot in de kleinste details
analyseert.
In de namiddag was de tweede ronde, freestyle, gepland
maar de weergoden waren ons niet gunstig en na aanhoudende regen besloot de wedstrijdleiding alles voor
die dag af te gelasten.
Woensdag werd een drukke dag met nog drie rondes te
gaan. Freestyle , figuren en flight to music. Beide piloten
presteerden boven hun persoonlijke niveau. Dit was ook
nodig tussen de beste piloten ter wereld. Na de vier rondes eindigde Hans knap op de 14de plaats. Kurt eindigde
op een verdienstelijke 25ste plaats.
Hiermee eindigde onze wedstrijd omdat enkel de 10 beste geplaatste piloten door gaan naar de finale.
Het was een heel leerrijke ervaring die we meedragen in
de Belgische competitie van 3D belgium. We putten hieruit motivatie om nog harder te trainen op details en te
streven naar perfectie.
Hieruit blijkt dat onze lokale 3D Belgium competite een
goede basis vormt om door te groeien naar internationaal niveau. We hopen deze unieke ervaring de volgende
jaren te kunnen delen met een groter Belgisch team.
Jo Dierckx
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50 jaar Tongerse Modelvleugels
Ontstaan ,Tongerse Modelvleugels vzw oktober 1967
In 1954 kwamen een aantal vliegtuig modelbouwers regelmatig in Tongeren samen om ervaringen uit te wisselen en te
experimenteren, dat waren o,a: Jos Cappuyns, Jef Proesmans , Willy Polspoel, Jean Mathyssens en Francois Coenen.
In die tijd vloog men o.a: op de Beukenberg en dat was de tijd dat er nog geen radio besturing gebruikt werd , er was
alleen free-flight en kabelbesturing, op oude foto´s vonden we zelfs de afkorting TML wat stond voor Tongerse Modelluchtvaart, dit was de naam die deze entoesiastelingen gebruikten.
In oktober 1967 zijn de Tongerse Modelvleugels als club opgericht, De oprichters waren Jos Cappuyns, Willy Polspoel,
Jean Mathyssens en Francois Coenen, later waren er ook nog Fernand Dupont, Andre Decraecker, Jos Vanclee, Jeanke
Geraerts Zij hadden waarschijnlijk geen flauw idee dat de Tongerse modelvleugels zouden uitgroeien tot een toonaangevende club die zovele generaties zouden overspannen.

Het huidige plein op de Boeberg kreeg de
club in bruikleen van de toen voormalige
Burgemeester van Henis de Heer Cuyx, en
het eerste clubhuis is toen gebouwd met
hout van de kisten waarin de vis geleverd
werd in de viswinkel van Willy Polspoel.
Vanaf het midden de jaren zestig deed de
radio besturing zijn intrede, en begon men
in de club zelf zenders te bouwen.
Jos Cappuyns bouwde o.a. De Capro zenders die in heel wat clubs gebruikt werden
Al spoedig verwierf de club een stevige reputatie in België en ver daar buiten,
TMV en Jos Cappuyns werden een begrip in
deze modelbouw vliegwereld.
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Dat deze club vooral competitie gericht was hoeft geen
betoog. TMV leverde kampioenen in vele disciplines o. a.
combat, speed, acrobatie, zweven , pylon racing.
Al in 1971 haalde de club 8 van de 10 nationale medailles
van de modelluchtvaart naar Tongeren
Het eerste clubblad genaamd (TMV flitsen) verscheen in
1975 tot 1998 (23 jaar lang bestaan)
De bedoeling hiervan was de leden op de hoogte te houden van alle mogelijke club reglementen, verzekering,
frequenties, wedstrijd kalender, club en wedstrijd uitslagen, BML vergaderingen, en wat vooral belangrijk was
tips voor het aanleren en bouwen van onze vliegtuigen,
en niet te vergeten weetjes en datjes, verschillende leden
van de club hebben hier aan meegewerkt.
Vanaf April 1977 werd het clubhuis opengesteld voor
diegene die problemen hadden, natuurlijk problemen
met de bouw van zijn model of zijn RC installatie of simpel kwamen om goede raad te geven, de openingstijden
waren toen zondag morgen van 10.00 uur tot 12.30 uur,
vooral in de winter werd er al eens iets achterover gekipt,
om het warm te houden HE!!
Er werd veel tijd geinvesteerd in de opleiding van jongeren, wat resulteerde in kampioenen op jonge leeftijd,
men reisde de hele wereld rond om deel te nemen aan
grote wedstrijden en wereldkampioenschappen, om met
overwinningen thuis te komen, zo reide men naar USA
71, Zwitserland 79, Melbourne 87 , Milaan 82, 83, 90,
Duitsland 90, 91, 2015 Oostenrijk 93, Che rep, WK zweden 2017.
De eerste Internationale Pylon Racing wedstrijd club 20
werd bij TMV gehouden op 11-12-en 13 Augustus 1978.
Deelnemende landen waren België; Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland , N zeeland later zijn er de Q500
wedstrijden bijgekomen, ook hier zijn er Belgische en
Europese wedstrijden gewonnen door TMV piloten, tot
op heden 39 jaar later zijn er nog steeds TMV piloten zij
het dan in een andere categorie van Pylon Racing die
nog deelnemen aan Europese en Wereldkampioenschap
wedstrijden.

November 2013 was er de feestelijke opening van het
nieuwe clublokaal, en dit dank zij de medewerking van
vele TMV leden, en het mag gezien worden.
De liefhebbers van de modelluchtvaart zijn nu uitgegroeid tot een grote familie van een 100 tal eenheden,
nagenoeg 50 jaar experimenteren met tele-geleide vliegtuigjes heeft de Tongerse Modelvleugels naast aangename ontspanning heel wat boeiende ervaring bijgebracht.
De sterkte van TMV is zonder enige twijfel de aangename en open sfeer , waarin iedereen welkom is die bezig
is met de modelluchtvaart en die open staat om zich te
amuseren met deze hobby.
Daarnaast de gedrevenheid, technische kennis en ervaring van een aantal enthousiastelingen die deze kennis
graag delen met wie er nood aan heeft, tenslotte is er de
bereidheid van het bestuur, leden en echtgenotes om de
handen uit de mouwen te steken en zich in te zetten voor
de club tijdens wedstrijden en evenementen
De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor de Tongerse Modelvleugels (TMV).
Na deze mooie verwoording door de secretaris Emiel
Verjans, volgen enkele leden van bestuur van de Vlaamse
Modelluchtvaart ( ondervoorzitter Louis Prinsmel en Leo
Van Eylen) met een aandenken aan ons jubileum. Deze
jubileumdag 28 oktober 2017 word afgesloten met een
receptie aangeboden door de Tongerse Modelvleugels.

In 2002 na een ziekte hebben we dan afscheid moeten
nemen van niet alleen onze voorzitter Jos Cappuyns maar
ook van onze secretaris Emanuel Lambrighs.
Er werden in 2006 t/m 2013 Europese F3M wedstrijden
gehouden.
Er worden sinds 2006 tot op heden 4 daagse zweventreffen georganiseerd in samenwerking met Biggs. Buiten
nationale en int- nat wedstrijden worden er door de jaren heen Fly-In’s georganiseerd, fun wedstrijden , Novice
treffen, knuffelvliegen enz,,,,,
Ook de Stad Tongeren, vooral de sportraad weten ze van
het bestaan van TMV, tijdens de jaarlijkse viering van
sportman, sportvrouw, en of belofte volle jongeren zijn
er telkens leden van de Tongerse Modelvleugels genomineerd om mee te dingen voor deze wel gemeende trofee.
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Tekst: Emiel Verjans
Foto’s Wim Lentjes

F3U Drone Racing

Op zondag 15 oktober 2017 is op het plein van de
Koninklijke Eeklose Modelluchtvaart KEML het
Belgisch kampioenschap F3U Drone Racing beslecht.
Dit was de laatste in een reeks van 5 wedstrijden, de
top piloten stonden nog heel dicht op elkaar gerangschikt. Het beloofde dus spannend te worden.
Sectie verantwoordelijke en wedstrijdleider Fabrice
Facchin was reeds zaterdagnamiddag met zijn familie naar ons plein afgezakt om de zend en ontvangst
apparatuur voor de life video streaming op te bouwen.
Indrukwekkend toch hoe dit allemaal is uitgewerkt.
Zoals gewoonlijk zit in elke drone een camera met
video zender, maar dat signaal wordt dan opgevangen door een spaghetti aan antennes en kabels
(zie de foto’s) , van waaruit elke piloot dan via een
kabelverbinding zijn eigen beeld krijgt.
Daarnaast worden die zelfde videosignalen via een
andere kabelverbinding doorgestuurd naar een monitor waarop de 4 beelden vanuit de 4 drones (elke
manche heeft 4 deelnemers) in mozaïek worden
getoond. Zo heeft de wedstrijdleiding een perfect
overzicht van wat er op het circuit gaande is. Voor
Fabrice was dit allemaal geen probleem, en tegen de
avond kon hij gerustgesteld naar zijn hotel.
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Zondag, om 7 uur ’s morgens, waren een pak club
leden reeds aanwezig om te helpen bij de klaarzetten van tent en plein. Zij waren wakker, het team
van de organisatie ook, de zon was wel nog aan het
slapen. De gates en masten waren van bij sponsor
Aerobertics via Bart Gybels (F3U VML) tot bij ons
gebracht. Nog in die donkerte en bijgestaan door
wat autolichten werd aan de bouw van het circuit
begonnen. Dra werd het licht, en de zon heeft ons
niet meer verlaten, het werd een bijna zomerse dag.
Wat begin dit jaar op de algemene vergadering van
de federatie is beschreven voor 2016 , is ook voor
2017 waar gebleken: F3U wedstrijden trekken een
massa deelnemers. In Eeklo waren ze met 32, en
dan moet je weten dat het grootste pak vanuit Brussel of the diepe Wallonie waren afgezakt. Samen
met hun gevolg, helpers, familie en drijvend op
een speelsheid en toch sérieux rond deze competitie, zorgde deze bende voor een heel aanstekelijke
sfeer. Lang geleden dat we dergelijke opkomst in de
modelbouw nog hebben mogen meemaken, het mag
gezegd.

De EML had ook een aantal ‘goggles’ (FPV brillen)
voorzien, zodat ook de toeschouwers konden meevliegen. Dat was bij momenten dermate indrukwekkend dat de keel even diende doorgeslikt te worden
(zie foto).
De wedstrijd verloopt in een aantal manches van
4 piloten. De piloten behoren niet noodzakelijk tot
dezelfde categorie (Starters en Open). Wel worden
de tijden van elke piloot opgenomen. Naarmate de

manches vorderen, worden de piloten met de beste
tijden wel in dezelfde run tegen elkaar ingezet.
Spektakel en adrenaline gegarandeerd!
Rond 16uur was de strijd gestreden.
Voor de open klasse waren de resultaten als volgt:
1.
2.
3.

VincBee
Maximilien Pellichero
Maxime Bastin

Door die overwinning kon VincBee ook de titel
2017 op zak steken. Het podium ziet er zo uit:
1.
2.
3.

VincBee
Maxime Bastin
Hans Turpyn

Ter verduidelijking: die drone racers hebben de
gewoonte zichzelf een ‘artiesten’ naam toe te meten.
Bij VinceBee staat er eigenlijk Vincent Delcomnene
op het paspoort ;-)

De bronzen medaille van Hans Turpyn gaf ook nog een lokale glans aan het podium, want Hans heeft zijn
eerste stappen als modelbouwer bij de EML gezet.
In de Starters was de klassement
1.
2.
3.

Florian Phoenix
Dominique butera
Bernie Poppe

Een dikke proficiat voor deze en alle andere deelnemers. Wie er aan zou twijfelen of dit echte modelpiloten
zijn: hun stuurkunst is van een niveau waar we met respect onze hoed voor afnemen. Grote, grote klasse!
Prijzen werden uitgereikt (geschonken door Aerobertics), bekers werden overhandigd. Het was goed geweest.
De massa volk heeft die dag 160 hot dogs verorberd, en onze kantine draaide over zijn toeren. Onze ere dames Sylvia en Mieke hadden daar hun handen mee vol. Langs deze weg wil het bestuur dan ook allen (en ze
waren met veel) die hebben meegeholpen om die dag succesvol te maken van harte bedanken.
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ITS-8 Motor Glider
Scale; 1:3.3
Wingspan; 4000 mm
Length; 1920 mm
Designer; Z. Peksa

Eens iets anders.
De motorzwever ITS-8 werd gebouwd in 1936 in Polen, de functie van het toestel was eigenlijk van op grote hoogte
foto’s te maken en eigenaardig genoeg werd dat toestel voortgedreven door een Belgische motor, namelijk een
SAROLEA die indertijd geproduceerd werd in een bedrijf nabij Luik.
Bij de inval van het Duitse leger op 1 september 1939 in Polen werden de toestellen vernietigd, één exemplaar is
bewaard gebleven en is nu te bezichtigen in een museum te Lodz.
Eind 2015 kwam dit toestel ter sprake in het clubhuis van TMV te Tongeren, samen met mijn collega’s modelbouwers
vonden wij na wat rondsurfen op het internet de site; OLDGLIDERS.com
Na een paar telefoontjes heb ik dan het model besteld. De post van Polen naar België was zodanig duur dat er naar
een alternatief werd gezocht en gevonden.
Mijn buurman die regelmatig Polen bezoekt heeft dan de twee enorme dozen meegebracht. Groot was mijn
verbazing bij het openen van de dozen, nog nooit in mijn modelbouwcarrière had ik zo een wanorde gezien. Samen
met mijn vrouw hadden wij drie dagen nodig om de afzonderlijk delen te sorteren. Heel het model bestaat uit 80%
gefreesd triplex, er wordt een totaalgewicht van 9 kg.
aangegeven, het stof van het frezen krijgt men er gratis
bij.
Er worden 3 bouwtekeningen meegegeven zonder
nummer aanduiding of gegevens, wel is er een DVD
beschikbaar maar deze is dan wel heel onduidelijk.
De gefreesde delen passen wel heel goed in elkaar
maar toch heeft de totale bouwtijd 16 weken in beslag
genomen.

Na het voltooien van het model viel mij het gewicht van
rudder en stabilo tegen (350 gr.)
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Opnieuw heb ik mij aan de bouwtafel
gezet en heb dan dat deel volledig in
balsa gebouwd wat mij een besparing
heeft opgeleverd van 175 gram, dit is
veel en nodig omdat de twinboom zeer
lang is.
De vleugels zijn bespannen met
solartex al het overige met oracover,
met dit alles ben ik aan een totaal
gewicht van 7.8 kg. gekomen.
De aandrijving van het model gebeurd
door een Grand Turbo van EMAX, de
prop is 18X10 Aero Star hout de accu is
18.5 volt 4000Mah.
De eerste vlucht gebeurde begin
mei 2016 op het terrein van TMV
te Tongeren, met de hulp van mijn
collega, het toestel steeg zonder
moeite naar een mooie hoogte na
correctie met de zender heeft deze
vlucht toch ongeveer 30 minuten
geduurd.
Een mooi toestel in de lucht maar op
de bouwtafel, o zo moeilijk…. Eens iets
anders.
H Boslak
Tongerse Modelvleugels
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In juli vond het WK F3D plaats in Dala Jarna, Zweden.
Het Belgisch team reisde af met drie piloten, Bram Lentjes
als juniorpiloot , Winibald Croux en Stefan Raeven als seniorpiloten.
Het WK werd gekenmerkt door een perfecte organisatie.
Alle heats volgden mekaar op in een snel tempo. En waren slechts enkele reflights. Het tijdregistratie systeem
werkte perfect, binnen 5 seconden na elke vlucht werd
de gevlogen tijd al afgebeeld op 2 schermen. Alleen het
onvoorspelbare Zweedse weer strooide af en toe wat
roet in het eten. Wolken, opklaringen en regenbuien wisselden mekaar snel af.
De vrije trainingen verliepen minder voor het Belgisch
team. Bram verloor 2 toestellen, door een botsing met
de pylon en een technische storing, Stefan één door een
constructiefout in vleugel. Gelukkig kon Bram rekenen op
de sportiviteit van het Zweedse team en een reservevleugel lenen voor de wedstrijd, zodat hij toch met 2 toestellen aan de eigenlijke wedstrijd kon beginnen..
De Belgische piloten vlogen erg standvastig, met weinig
pyloncuts en uitvallers. Bram behaalde een mooie 17de
plaats overal en nam de zilveren medaille bij de junioren
met een gemiddelde tijd van 60.34 sec. Het juniorpodium
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werd vervolledigd door Daniel Arapakis (AUS) op de eerste plaats en Johannes Reutenberg op de derde plaats.
Winibald eindigde op de 29ste plaats met gemiddelde
tijd van 62.8 sec, een degelijk resultaat voor zijn eerste
wk deelname.
Stefan eindigde als tweede met een gemiddelde tijd van
57,9, geflankeerd door Jiri Novotny, de nieuwe wereldkampioen en Thomas Erikson op de derde plaats. In het
landenkampioenschap eindigde België op een verdiende
vierde plaats na Australië, Italië en de Verenigde Staten.
Tijdens de superfinale, een aparte race tussen de 12 snelste piloten, toonde Randy Bridge zijn klasse als regerend
wereldkampioen door deze soeverein te winnen.
Het WK werd afgesloten met een gezellig avondbanket
op het vliegplein. Hierbij konden we genieten van een
spectaculaire airshow, uitgevoerd door stunt zweverpiloot Johan Gustafsson.
Tot slot nog een groot dankwoord aan de ondersteunende clubs, zijnde PMF, de club waar we kunnen trainen en
TMV, de bakermat van pylonracing in België.
Verslag: Stefan Raeven
Foto’s: Wim Lentjes
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Zweeftreffen
De Condors

24 september 2017. Om 10u vertrokken naar het zweeftreffen op de club. De weerberichten hadden een zonnige dag voorspeld maar onderweg had ik toch moeite om de toppen van de bomen te zien door de dichte mist.
Toen ik aankwam op het terrein heerste er al een gezellige drukte.
Veel zwevers, van groot tot klein, van alledaagse modellen tot de meest bizarre vormen, de nodige slepers
en veel volk. Er was vertegenwoordiging van onder
andere de Tornado’s, MACH, LAC, LMC,BMZC ,
Limburgse Vleugels en de Grondpiloten uit Nederland.
Nu die mist nog. Gelukkig klaarde het vrij snel uit
en werd het gevoelig warmer.
Na een korte briefing gingen de eerste toestellen de
lucht in. Van toen af was het bandwerk voor de slepers. De ene na de andere zwever stond aan te schuiven om de lucht in te kunnen.
De thermiek was schitterend. Sommigen konden
vluchten van meer dan een uur maken waarna een
stijve nek hen toch dwong om te landen.
Doorheen de dag kon iedereen genieten van de belegde broodjes en de overvloedige drank die door
Yvonne en Chris voorzien waren. Waarvoor onze
dank!
Laat op de dag gingen de laatste piloten naar huis
met lege batterijen en lege brandstoftanks. Moe
maar toch nagenietend van een schitterende dag.
Volgend jaar zijn we weer van de partij!
Met dank aan Raymond Graus die dit prachtig evenement organiseerde.
Jan Byttebier
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Full scale
helikopter
Cobra AH-1F

Inleiding
Na een zeven jaar durend modelbouwavontuur presenteert Nick Simoens, vliegend lid bij EP-Helifun te
Lendelede en bij AMCE Enghien, zijn Cobra AH-1F.
Een uniek bouwproject, want Nick combineerde RC-modelbouwtechnieken met schilder- en afwerkingstechnieken uit de plastiek modelbouw.
Tijdens de zeven bouwjaren evolueerden zowel de technologie als de design- en afwerkingstechnieken. Nick
evolueerde mee en gooide de oorspronkelijk geplande en aangekochte benzine motorisatie op de tweede
handsmarkt om deze te vervangen door een elektro aandrijving. Tevens volgde Nick 3 jaar avondschool om
te leren ontwerpen en tekenen met Autodesk Inventor (een 3D-ontwerp- en tekenpakket). Verder verdiepte
Nick zich in de 3D-print technologie om deze nieuwe manier van vormgeven aan te wenden voor de vervaardiging van schaalonderdelen.
Van de volledige opbouw en afwerking van dit model werden ongeveer 2000 foto’s gemaakt die onder de
vorm van een bouwstrip gepubliceerd werden op het Nederlandse modelbouwforum.

Wetenswaardigheden
De Cobra (AH-1) is de eerste echte
Amerikaanse gevechtshelikopter
(AH staat voor Attack Helicopter).
Eind jaren 60 werd hij voor het
eerst ingezet tijdens de oorlog in
Vietnam. Vandaag de dag is hij nog
steeds operationeel bij het United
States Marine Corps om luchtsteun te geven aan grondtroepen.
Kenmerkend aan alle Cobra's is de
tandem opstelling van de cockpit.
Net zoals in een fighter jet zitten de
piloot en de gunner achter elkaar.
De piloot achteraan en de gunner
vooraan.
Het bouwavontuur
Van bij de aanvang van dit project was
het de bedoeling om een volledig functionele full-scale RC-heli te bouwen
op ongeveer schaal 1/6 waarbij traditionele plastiek modelbouwtechnieken
werden aangewend voor de afwerking
in combinatie met RC-bouwtechnieken
voor de constructie. In een latere fase
kwamen hierbij 3D-ontwerp- en printtechnieken.
Het model zou een replica worden van
Cobra AH-1F met serienummer 6615318. Hij werd gebouwd zoals hij er
eind 1981, op 14-jarige leeftijd, uitzag als pas ge-update AH-1F step III. Dus met vlakke canopy, een 20mm
Gatling drieloopskanon, TOW-missile launchers en nog een resem andere kleinere aanpassingen.
Als basiskit werd gekozen voor Vario, een Duitse constructeur van schaalheli’s en toebehoren.

Helaas beantwoordde de basiskit niet
aan de te bouwen versie. Bijgevolg waren er tijdens het bouwproces ingrijpende chirurgische ingrepen nodig om de
romp en het landingsgestel aan te passen. Zo werd bijvoorbeeld de volledige
oorspronkelijke turbine-omkapseling en
uitlaat weggezaagd en heropgebouwd.
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Met de verloren mal methode werd een nieuwe turbineomkapseling gemaakt.
Plastic card werd gebruikt om een nieuwe
uitlaat vorm te geven.
Een dummy turbine werd gemaakt uit gerecycleerde huishoudafval.
De afgewerkte uitlaat.
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De optische apparatuur
in de neus van de cobra
werd artisanaal uitgewerkt. Hier zijn alle onderdeeltjes opgebouwd
uit legoblokjes…

Onder de cockpit bevindt zich een
grote opslagruimte voor de ammo
kist. Ook dit detail werd uitgewerkt.
De volledig uitgewerkte ammo bay.
In vergelijking met de echte machine
is de Vario romp eigenlijk iets te
breed.
Door de vleugels (wapendragers) iets
oversized te maken lijkt de iets te brede romp dan weer perfect in balans.
De vleugels werden opgebouwd zoals
in de goeie ouwe tijd. Dus met balsa
spanten, liggers en indekking.

wordt vervolgd
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Grootste General Aviation beurs van Europe in Friedrichshafen.
Beste vrienden,
Op 21 april 2018 kunnen wij de grootste General Aviation beurs van Europa bezoeken.
De organisatie gebeurt samen met de VVMV (Vlaamse Vereniging voor Motorvliegers).
We vertrekken ’s morgens rond 7.20 uur met het vliegtuig naar Friedrichshaven. ’s Avonds wordt de terugreis
aangevat om 17.45 uur. Thuis in Brussel om 19.00 uur.
De prijs zal rond de 275 euro liggen voor de volledige dag, drank en eten ter plaatse niet inbegrepen.
Wie interesse heeft voor dit evenement, kan contact opnemen met Hugo Verlinde, hugo.verlinde@pandora.be of
0495/308318.
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Aan al onze lezers de beste wensen, een goede gezondheid en heel veel mooie vluchten in 2018.

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

Freewing F7F-3 Tigercat PNP
- 2 krachtige 600kV brushless motoren
- 2x 60A ESC’s
- 9g Digital MG 7stk. / 17g Digital MG 2pcs
- Electrisch landings gestel

Spanwijdte:
Lengte:
Vlieggewicht:
Aangeraden batterij:

€449
1600mm
1400mm
3200g
2pcs 4S LiPo
3000-4000mAh

Check zeker onze volledige voorraad van Freewing toestellen
op Aerobertics.be

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
instellingen van uw toestel.
ins
Een ideale radio voor beginners en gevorderden,
ontworpen en vervaardigd in Duitsland.

NIEUW: Gratis verzending vanaf €75 in België
Aerobertics.be - Maalse steenweg 367, 8310 Brugge - +32 50 858 020 - info@aerobertics.be

