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Willy De Maertelaer
Hoofdredacteur

Woordje van de hoofdredacteur
Beste lezer van Tijdingen

Een maand
later was het
probleem er
opnieuw,
wie gaat het
volgende
boekje maken?

Exact deze maand maart maar dan 10 jaar geleden kreeg ik een telefoontje van de
helaas vorig jaar overleden Arthur D. Er was een dringend probleem en Arthur die
toen voorzitter was had bij hem thuis een bijzondere vergadering samengeroepen
met één punt op de agenda “Tijdingen”
De vorige redacteur had reeds verschillende malen laten horen dat hij niet meer
over de nodige vrije tijd beschikte om ons magazine samen te stellen en besliste
om er definitief mee stoppen.
Omdat niemand het zag zitten om deze taak over te nemen nam ik de beslissing
om het volgende nummer samen te stellen, gelukkig was dit exemplaar bijna klaar
zodat voor mijn eerste nummer het werk zich beperkte tot het drukklaar maken.
Als ondeskundige in deze materie koste het mij toch wel verschillende uren studiewerk om iets te kunnen samenstellen dat naar de drukker kon.
Een maand later was het probleem er opnieuw, wie gaat het volgende boekje
maken? Ik had ondertussen al enkele artikels van leden mogen ontvangen dus
waarom niet er nog eentje maken en later nog eentje enz…
In de loop van de voorbije tien jaar heeft Tijdingen al enkele malen een restylen
ondergaan, van zwart/wit naar kleur, een andere opmaak enz. dit steeds met de
bedoeling om het aantrekkelijker te maken, na het verschijnen van nr. 100 had ik
weer zoiets van hoe kan het nog beter.
Toeval, waarschijnlijk wel, maar eind vorig jaar kreeg ik een telefoontje uit Nederland of VML niet geïnteresseerd was in een samenwerking met de uitgeverij die
onder andere het tijdschrift Modelvliegsport uitgeeft, dit is het magazine voor de
leden van de KNVvL modelvliegsport. Na enkele vergaderingen zijn wij uiteindelijk
tot een samenwerkingsakkoord gekomen, ik blijf hoofdredacteur maar zij helpen
om het magazine op te maken, te drukken en te verzenden.
In het tijdschrift Drone’s & modelvliegen dat verkocht wordt in de boekhandel in
Nederland en België krijgen wij 4 tot 8 pagina’s om de Modelluchtvaartsport en de
clubs in Vlaanderen te promoten, dit kan een stap zijn om ons ledenaantal opnieuw
te verhogen en te verjongen, aan de clubs om hier in mee te gaan en aub geef aan
jongeren de kans en denk twee keer na voor te spreken over ledenstop enz.
U leest nu het eerste nummer van de vernieuwde Tijdingen en ik hoop dat het u
bevalt. Als hoofdredacteur wil ik alle leden die de moeite doen om een artikel in
te sturen danken, door u kan Tijdingen blijven bestaan. En neen u hoeft niet de
moeite te doen om het op te maken, tekst in een tekstbestandje en de foto’s apart
in jpg bestand, geen pdf of weet niet wat waar de tekst met foto’s al in staan
dit geeft problemen voor de kwaliteit bij het drukken. Het insturen van te grote
bestanden kan eenvoudig met www.wetransfer.
Beste lezer van Tijdingen blijf artikels schrijven en foto’s maken en insturen, uw
redacteur samen met al onze lezers gaan u hiervoor dankbaar zijn, nog veel bouw
en vliegplezier en laat uw collega’s modellisten meegenieten van uw creaties.
Insturen kan naar;
w.demaertelaere@skynet.be
willy.de.maertelaere@flytovml.be
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Colofon:
VML Tijdingen is het tijdschrift van de Vlaamse cluster voor Luchtsporten / Vereniging voor modelluchtvaarts port en verschijnt tweemaal per semester. De juiste verschijningsdatum kan schommelen,
afhankelijk van de beschikbare informatie.
Hoofdredactie:
Willy De Maertelaere, Wilgenstraat 22, 9950 Waarschot
w.demaertelaere@skynet.be
Elk lid van de VML kan teksten inzenden. Deze worden gepubliceerd indien ze niet in strijd zijn met de
goede werking van de vereniging en de wetgeving. Artikels kunnen gemaild of opgezonden worden in
Word. Foto’s in .JPG files. Wedstrijdverslagen dienen voorzien te zijn van meerdere foto’s met uitleg.
Alle inzendingen via mail naar: w.demaertelaere@skynet.be of willy.de.maertelaere@flytovml.be
Foto cover: Lemmens Patrick

De redactie is niet verantwoordelijk voor de ingezonden artikelen.
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Tekst & Foto’s:
Edwin Averhals

Bücker
Jungmeister
Sinds ik gebeten werd door het modelbouwpilotenvirus

Buiten het plan is er in de handel een short laserkit

was één van mijn dromen om ooit met een dubbeldekker

en een glasvezelneus verkrijgbaar voor dit toestel

te vliegen en dit het liefst uitgerust met een stermotor.

maar helaas geen bouwbeschrijving. Waar start

Reeds in dat eerste jaar maakte ik op één van de model

men dan? Op de club en op het internet natuurlijk.

airshows kennis met de Bücker Jungmeister, ook genoemd

Immers, onder het moto ‘bezint eer ge begint’ is

“Bücker Bü133 B”. Dit toestel heeft me nooit heeft losgelaten.

Een eerste minpuntje: de laserkit had niet 100%

M
6

informatie inwinnen heel belangrijk.

dezelfde afmeting als het plan, maar telkens net

ijn oog was gevallen op een plan van

die paar mm minder. Aanpassen en improviseren

Wendell Hostettlet. Het gaat hier om een

dus. Net zoals het staartstuk trouwens: twee platte

toestel waarvan de origine teruggaat naar

vlakken op elkaar lijmen om elevator en stabilo te

1936. Piloot Alex Papana was één van de velen die

bekomen, vond ik maar niks dus ging ik op de vlak-

deelnam met zijn toestel op de acrobatische proeven

ken onder en boven ribben kleven die achteraf rond

van de Olympische spelen van dat jaar.

geschuurd zouden worden.
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Het staartwiel en landingsgestel kan je in de moderne handel wel ergens vinden, maar op één of
andere manier wou ik niet afstappen van de oude
werkmethode en koos ik toch maar voor een eigen
gebraseerde constructie volgens afmetingen van
het plan. De eerste testen om de neus te maken
met balsablokken zijn niet goed verlopen en in de
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vuilbak gesukkeld. Een lichte aanpassing dan maar,

deze vleugel is anders dan de onderste, nl. volledig

een andere werkwijze. In plaats van één dik lang

recht. En het was een goede oefening om onderaan

blok te maken, heb ik enkel vooraan met volle balsa

met de nodige kennis van zaken en onder de juiste

gewerkt en de rest met balkjes en simpele plankjes

hoek de hellingen in te stellen.

afgewerkt. Die tweede methode bleek de betere en

8

gaf me de mogelijkheid om de neus fijner af te wer-

De laatste dagen heb ik niet veel meer gedaan dan

ken maar vooral ook om de drager voor de bovenste

testen, schaven en opnieuw testen. Landings-gestel,

vleugel daaronder beter vast te maken.

vleugeldragers en de neus van het toestel werden

Na dit alles konden we uiteindelijk beginnen aan de

allemaal in elkaar gepast en opnieuw verwijderd.

vleugels. We zijn gestart met de bovenste vleugel,

Daarna heb ik andere manieren geprobeerd tot ik
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De laserkit had niet
100% dezelfde afmeting
als het plan.... Aanpassen
en improviseren dus...

uiteindelijk tevreden was.
Ondertussen heb ik ook
even de eerste test met de
covering gedaan. “Diacov”,
besteld in Frankrijk en op
enkele dagen geleverd. Dit
is zeer aangenaam materiaal om mee te werken,
bovendien is het ‘light’ en vooral overschilderbaar. Vandaag ben ik begonnen
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aan het instrumentenpaneeltje. Dit is opgebouwd
uit verschillende lagen. Als basis heb ik een print gebruikt die ik gevonden heb op het internet. Hierover
werd een plastic laag gelijmd gevolgd door een fijn
houten plaatje met Carbon afgewerkt. Dit alles was
nodig om toch dat dieptezicht te verkrijgen. Tenslotte heb ik met de Dremel de gaten gemaakt in deze
laatste en alles als één geheel met elkaar verlijmd.
De motor een SaitoFG60R3 die eerst een paar tankjes op de bock heeft gedraaid, is ondertussen ook
geplaatst samen met de motorkap.
Hoog tijd om het toestel nog eens grondig te overlopen om er de laatste minpuntjes uit te halen en te
gaan denken aan de covering en het verven ervan….
Zodra dat alles achter de rug is, stuur ik graag deel 2
van dit verslag door.
Ondertussen kan je nog steeds volgen via de link:
https://spark.adobe.com/page/C3hSPQDuplClE/

VML TIJDINGEN | 01-2018
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Tekst & Foto’s:
08_auteur.....xxxx.....

Verslag AV

op zondag 28 januari 2018 om 10.30 uur.
1. Verwelkoming door de voorzitter
• De voorzitter opent de 41ste algemene vergadering om 10u45. Hij wenst iedereen een goed
2018 toe.

ge en nieuwe website die we naar alle waarschijnlijkheid mogen verwelkomen april 2018.
• Daarop neemt hij het aankomend ministerieel
besluit, die ondertussen aan versie 7 zit, onder

• Hij vraagt 1 minuut stilte voor de leden die het
voorbije jaar zijn heengegaan.

de loep. De wachttijd voor publicatie is te wijten
doordat er nog tijdens het voorbije jaar extra

• Tijdens zijn inleiding heeft hij het over de huidi-

artikels worden toegevoegd. VML & AAM zullen
door het DGLV erkend worden. Hij wijst erop

Voorzitter
Hugo Verlinde

dat iedere club binnen de 5 jaar een bezoek zal
krijgen van DGLV. Iedereen wordt gevraagd zijn/
haar toestellen en die van de leden in orde te
zetten verwijzende naar het identificatieplaatje
van de eigenaar wat ook in het komende ministerieel besluit komt te staan.
• De voorzitter legt de AV uit wat VML betekent
en doet voor de promotie. Dit omvat het organiseren van schoolse activiteiten en jeugdwerking,
de promotie toer Sport Vlaanderen en het

12
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bijwonen van evenementen ter promotie van de
modelluchtvaartsport.

baar zijn van de examinatoren en de contact
gegevens.
• Voor het instructeur brevet moet men in het

2. G
 oedkeuring verslag vorige Algemene
Vergadering op 22 januari 2017
• Het verslag van de Algemene vergadering van
22 januari 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

bezit zijn van een B1-brevet.
• In het komende ministerieel besluit eist DGLV
dat iedereen in het bezit is van een A-brevet.
• Buitenlandse piloten zullen een geldige verzekering moeten kunnen voorleggen voor men hen

3. Jaaroverzicht secretaris-generaal

kan laten vliegen.

• De secretaris-generaal heet de aanwezigen
welkom en gaat over tot het jaaroverzicht. Het
jaar 2017 sloot af met 2615 leden waarvan 43
vrouwen en 2572 mannen.
• Het aantal uitgereikte sportlicenties bedraagt
146 stuks.
• De bijdrage VML voor 2018 blijft onveranderd

5. Verslag penningmeester
• Willy De Maertelaere start met een inleiding
en het overlopen van de cijfers boekjaar 2017.
Er werd een kleine winst gerealiseerd. Daarop
overloopt Willy D.M. alle posten van inkomsten
en uitgaven.

en bedraagt 34 € voor de senior leden en 12 €
voor de junior’s.
• De VML-verzekering omvat een BA & ongeval-

Presentatie cijfers boekjaar 2017
door Willy De Maertelaere

lenverzekering. Doch wordt eerst je persoonlijke
BA-verzekering aangesproken. Daarbij stuurt
men ook het volledige dossier naar het secretariaat die het op zijn beurt overmaakt aan de
verzekering van de federatie.
• Het aantal ongevallen voor 2017 bedraagt 8
aangiften. Daarbij zijn 7 dossiers afgehandeld
en 1 dossier lopende. Er is 1636,41 € uitbetaald
aan schadeclaims.
• De leden worden opgeroepen om tegen eind
februari hun ledenlijst door te sturen naar het
secretariaat. Tevens wijst de secretaris-generaal
op het belang om de juiste gegevens door te
sturen. Dit omwille van de informatie naar Sport
Vlaanderen en het ontvangen van Tijdingen.

6. Verslag rekencontroleurs
• De aangestelde rekencontroleurs Guido Delaere

4. Brevetten
• De voorzitter neemt het woord en heeft het

en Ivo Vanderhulst hebben de rekeningen
nagezien en hebben geen onregelmatigheden

over de hervorming van de brevetten dit vanaf

vastgesteld. Tevens feliciteren ze Willy D.M. met

begin 2018.

deze perfecte en volledige boekhouding.

• Het A-brevet blijft ongewijzigd en blijft bestaan
in zijn huidige vorm.
• Het B-brevet zal worden ingedeeld in 2 categorieën, nl B1 & B2. Iedereen in het bezit van een

7. Goedkeuring van de rekeningen
• De rekeningen worden unaniem goedgekeurd
en dat zonder opmerkingen.

B-brevet zal automatisch een B1 verkrijgen.
Voor piloten die met toestellen boven de 12 kg
vliegen, zal een B2 nodig zijn. De B2-proef zal
moeten herhaald worden en beoordeeld worden

8. Ontheffing van de rekencontroleurs
• De huidige rekencontroleurs worden door de AV
uit hun taak ontheven.

door 2 examinatoren. Deze zijn een examinator
intern aan de club en een examinator extern aan
de club.
• Op de aankomende website zal een lijst beschik-

9. Ontheffing van de Raad van Bestuur
• De AV keurt die unaniem en zonder opmerkingen goed.

VML TIJDINGEN | 01-2018
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Een goed gevulde prijzentafel met dank aan Aerobertics.

10. Goedkeuring begroting 2018 & goed
keuring voorstel lidgelden 2019
• Willy D.M. geeft uitleg over de begroting
2018. Hij overloopt samen met de AV de

Ons nieuwe bestuurslid, Koen Cardinaels.

Met een PowerPoint presentatie legt Willy
D.M. uit aan de AV het belang van de privacy
wetgeving.
• GDPR is op de dag van de AV reeds wet.

cijfers.
• Het lidgeld blijft zoals eerder aangegeven
onveranderd.
• Willy D.M. informeert de AV over de hervorming van de bijdrage naar onze verzekering

14. Jongerenproject
• Louis Prinsmel neemt het woord over het
jongerenproject
• Hij informeert de algemene vergadering over

mede dankzij het lobbywerk van onze voorzit-

het belang om jongeren aan te trekken in onze

ter, Hugo Verlinde.

sport. Dit kan alleen maar door actieve toewij-

•D
 e begroting 2018 wordt unaniem goedgekeurd.

ding en promotie van de modelluchtvaartsport
in het algemeen. Daarom vraag hij dat clubs
zich zouden openstellen voor het aantrekken

Pauze van 12u10 tot 12u50

van nieuwe leden en de ledenstop, die bij vele
clubs gaan de is, te herzien. Alleen zo zal onze

11. Benoeming van de rekeningcontroleurs
• Guido Delaere & Ivo Vanderhust bieden zich
aan voor rekencontroleur. Beide heren worden
door de AV benoemd.

hobby overleven.
• Louis P. vertelt de AV over de promotietoer van
Sport Vlaanderen.
• Hij informeert de AV over het schoolproject dat
hij samen Leo Van Eylen beheert. In samenwer-

12. Nieuwigheden voor VZW’s
• Willy D.M. neemt het woord en informeert
de AV met een PowerPoint presentatie over
de komende veranderingen die VZW’s zullen
moeten ondergaan.
• De wetgeving hieromtrent zal vermoedelijk van

king met de school Don Bosco zijn er lopende
zaken over het bouwen van modelluchtvaarttoestellen.
• Louis P. doet een oproep naar de AV voor oude
zenders en ontvangers die bij dat schoolproject
gebruikt kunnen worden.

kracht worden halfweg 2018.
• De nieuwe naam voor VZW zal zijn “ Vereniging Zonder Winstuitkering “
• Willy D.M. overloopt de wetgeving van ven-

• De voorzitter neemt het woord en legt uit
waarom dit punt op de agenda wegvalt. Alle

nootschappen & verenigingen, het verenigings-

sportsecties hebben de nodige sportdirecteur

werk, insolventierecht, …

en coördinatoren kunnen vinden en gaan

• Op de datum van de AV is dit nog geen wet.

13. GDPR privacy wetgeving
• GDPR ( General Data Protection Regulation )

14

15. Oproep kandidaten sportdirecteur
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gewoon door.

16. Verkiezing leden ter persoonlijke titel
• Er zijn 2 open plaatsen, er zijn geen kandidaten.

17. Verkiezing leden Raad van Bestuur
• Vincent van Opstael is ontslagnemend en
niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Vincent
voor zijn jarenlange werk en krijgt daarbij een
applaus van de AV.
• Dominique Vankrunkelsven is ontslagnemend
en niet herkiesbaar.
• Hugo Verlinde, Alain Debrouwer, Louis Prinsmel
zijn ontslagnemend en herkiesbaar.
• Na een oproep van de voorzitter naar leden
voor de RvB meldt zich één persoon aan voor
een mandaat. Koen Cardinaels stelt zich kort
voor aan de AV.

Een gelukkige prijswinnaar.

• De voorzitter vraagt de AV of er nood is aan
een geheime stemming. De AV vindt dat niet
nodig.
• De AV keurt de verkiezing van de 4 kandidaten
goed met unanimiteit van stemmen.

18. Allerlei
• De voorzitter informeert de AV dat er van 21
tem 28 juli een Europese F3A wedstrijd zal
plaatsvinden in België.
• Dit jaar zal er terug het evenement Skywonder
plaatsvinden in de Expo hallen van Kortrijk en
dit het weekend van 23 en 24 maart.
• Er werden terug tal van foto’s opgestuurd door

De foto wedstrijd.

leden en de beste werden beloond met een
prijs die per post hen zal opgestuurd worden.
- 1° Patrick Lemmens
- 2° Herman Jansen
- 3° Sven Does
• Als afsluiter nodigt de voorzitter de secretaris-generaal uit om te starten met de tombola
om zo de 41° algemene vergadering af te
sluiten. Onze sponsor Aerobertics uit Brugge
wordt hierbij bedankt voor hun talrijke prijzen
die zij onze bezorgen.

Naar wie gaat de laatste prijs....

Guido Delaere schenkt zijn prijs aan de jongste aanwezige.

VML TIJDINGEN | 01-2018
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Tekst & Foto’s:
Ir. Carl Verhamme

EML Flying For Dummies
Ook deze, nu reeds 3de editie werd een denderend succes
op zaterdag 22 april. De weerprofeten hadden een week
voordien hun slechtste kaarten op tafel gelegd qua regen
en wind. Maar zie….in ons kleine Belgenland dat in het
voorjaar normaal gegeseld wordt door noordzee-depressies viel het weer reuze mee die dag. Een aardig voorjaarszonnetje met een matige westelijke wind zorgde
voor prima vooruitzichten en iedereen zag uit naar een
talrijke opkomst.

T

he “usual suspects” waren deze dag terug

lucht in. Ivan stond in voor de inschrijvingen en de

van dienst. We hadden een 8-tal lesvliegtuigen

toewijzing van leerlingen aan hun instructeur. Ons

met instructeurs ter beschikking ondersteund

publiek was zeer divers. In totaal hebben een 64

door een grote “groundcrew” die zich van diverse

leerlingen één of meerdere initiatievluchten ge-

taken kweet. Allen met de vaste intentie om het bes-

maakt. De jongsten van onze beginnelingen waren

te van zichzelf te geven om van deze 3de editie een

uiteraard begeleid door ouders of grootouders die

succes te maken. Uiteraard hopend op een aantal

ook zichbaar genoten van de eerste prille vluchtjes.

blijvers en nieuw maar niet noodzakelijk jong bloed.

Sommigen voelden zich zelfs aangesproken om er

Nieuw oud bloed is evenzeer welkom om het gevoel

zelf eens van te proeven.

in de wat strammere vingers te krijgen om zelf eens
een “vliegtuig” te besturen.
In tegenstelling tot de voorbije edities was de formule lichtjes aangepast. De voorbije jaren hebben
we immers een aantal piloot-instructeurs moeten
afvoeren met hartklachten. Enkele van hun enthousiaste beginnelingen hadden de instructie “hoogte”
letterlijk vertaald in het snel omhoog duwen van de
hoogtesticks. Hierbij was het lesvliegtuig compromis-loos linea recta de grond ingedoken. Paul kan
ervan meespreken…..
Om “dry-runs” mogelijk te maken en toch wat ener-

Twee deelnemers sprongen er uit. Er was de kleine

zijds vertrouwd te worden met de modelbesturing

6 jarige Alexander, die letterlijk uren heeft staan

had Bart 3 vluchtsimulatoren in de kantine geinstal-

glunderen op ons plein. En zijn ouders dus ook, hun

leerd. Lode was de “eminence grise” van dienst die

ogen blonken. Hij moest op zijn poep zitten om de

de jongeren en minder jongeren begeleidde bij hun

zender te kunnen vasthouden, maar vloog meer dan

eerste vleugeluitslagen. Pascal en Erwin hadden in de

goed in dubbele besturing. Bij de betere die Alex bij

kantine hun 3D-printers opgesteld om te illustreren

zich heeft gekregen.

hoe vliegtuigonderdelen geprint konden worden.
Erwin had als “show case” zijn volledig 3D-geprinte

En dan was er Ignace. Ignace is blind geworden door

Boeing Stearman meegebracht.

ziekte en kwam het terrein op met zijn hond en een
vriend radioamateur. Ignace is ooit nog sportvlieger
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Vanaf één uur begon het publiek toe te stromen en

geweest, maar heeft die passie uiteraard moeten

konden de eerste leerlingen met hun instructeur de

achterwege laten. Ignace wilde absoluut zelf nog
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Tekst & Foto’s:
Yves Van Gompel OO-AV49 & Alain Laruelle OO-AL47

eens vliegen. Bij ons. Het is een merkwaardige ervaring geworden, volgens Ignace zijn mooiste dag sinds
lang. Zijn ogen kunnen niet meer blinken, maar zijn

F3A Vintage news

gezicht sprak boekdelen. Op een gegeven moment

De wedstrijden van F3A Vintage zullen

was het zo druk in de lucht dat een soort verkeers-

doorgaan in 2018. Voor dit jaar, zullen

leiding niet misplaatst zou zijn geweest. Johan nam

we deze gelijktijdig met de traditio-

het dan maar op zich om het de capaciteit van de

nele F3A laten doorgaan. De datums

landingsbaan te “managen” naar opstijgende en
landende vliegtuigen.

voor de wedstrijden zijn als volgt: (ook
zichtbaar op de site van F3A Belgium)

Op geregelde tijdstippen werden de lessessies onderbroken voor een aantal demonstraties door grotere

1)

13 mei Nivelles • www.jdm-nivelles.be

toestellen zoals de Black Horse L-39 van Bart en de

2)

27 mei Sivry / Grandrieu • www.aash.be

Decathlon van Hans. Het “wow” en “ho” was niet

3)

5 augustus Wezeren • www.mamw.be

uit de lucht. De demonstraties gaven mooi weer tot

4)

19 augustus Tongeren • http://tmv.be

wat moderne modelvliegtuigen in staat zijn. Het was

5)

16 september Anthisnes • www.crpal.be

ook duidelijk voor onze “abituriënten” dat je uiter-

6)	7 oktober reserve datum (indien een andere wedstrijd niet

aard over de nodige “flying-skills” moet beschikken

kan doorgaan) te Zomergem • www.bluebirds.be

en dat dit heel wat oefening vraagt.
In de late namiddag werd ons event afgesloten. We

Er zal weldra een nieuwe website beschikbaar zijn die exclusief

zijn in tegenstelling tot vorig jaar gespaard gebleven

geweid is aan F3A vintage. Naam van de website: www.

van crashes en technische problemen. Iedereen voel-

f3avintage.be

de zich voldaan en hoopte dat we met dit evenement

U zal er alle inlichtingen terugvinden die nodig zijn om de

toch enkelen hebben kunnen warm maken om een

categorie te beoefenen. U zal er onder meer informatie vinden

nieuwe veelzijdige hobby te ontdekken.

omtrent het programma dat zal worden toegepast in 2018,
het reglement van de discipline, alsook een niet exhaustieve

De lijst van wie hier een pluim verdient is lang. Bart

lijst van toegelaten modellen.

die het operationeel werkpaard is geweest en ook
voor de details zorgde die het verschil maken (zoals

Caramba models zal binnenkort een “short kit” van de KIWI

versterker, boxen, affiches, drie simulatoren,...), Gino

FLI op de markt brengen. De modellen KAOS en BAR FLI zullen

die lesvliegtuigen heeft ontworpen en gebouwd,

ongetwijfeld ook volgen.

Pascal en Erwin met hun 3D printers, Norbert achter

We houden jullie op de

de toog, Johan voor van alles en nog wat zoals

hoogte via onze nieuwe

gewoonlijk, Eddy achter de kassa, Ivan en Ronald bij

website. Onderstaand

de inschrijvingen, Lode bij de simulatoren, de leraar

twee foto’s van het proto-

piloten Gino/Johan/Paul/Marc/Josse/Alex/ondergete-

type van de KWIK FLI.

kende, Guido bij de choucroute en worsten, Bart en
Hans met de overtuigende demo vluchten…
Binnen de club kijken we uit naar een 4de editie in
het voorjaar van 2018. Elke editie geeft ons als club
een leer-effect. Hoeveel directe leden hieruit kunnen
komen is op zich niet het belangrijkste. Wel dat we
64 mensen uit de streek een mooie dag hebben bezorgd, die zullen er ongetwijfeld aan 64 families en
64 vriendenkringen over vertellen. Dat is een hoop
volk dat een positief verhaal zal te horen krijgen over
onze club. Jullie mogen zich zeker volgend jaar verwachten aan een nieuw spetterend evenement.
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Tekst & Foto’s:
Thierry Verbrugge

Wase Model Helicopter Club vzw
Feestelijke opening van ons nieuw clubhuis
Op een zaterdagnacht begin maart 2012 werd het clubhuis en kantine van de Wase Model Helicopter Club
volledig verwoest door een brand. De brandweer was
die nacht rond 4.45 uur snel ter plaatse, maar de houten
chalets waren geen partij voor het felle vuur.

18
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D

e branddeskundige van het parket stelde vast
dat de brand was aangestoken! Helaas zijn
de daders nooit gevonden. Maar we bleven

niet bij de pakken zitten en begonnen te plannen
voor de wederopbouw. Nu 6 jaar later mogen met
z’n allen fier zijn op het resultaat!

Het nieuwe clubhuis staat er en is klaar om ingehuldigd te worden, tijd voor een feestje!
Daarom nodigen we iedereen uit voor de feestelijke
opening van ons nieuw Clubhuis op zondag 25
maart 2018 vanaf 13u te Belsele. Kom eens
kijken naar het resultaat en geniet héél de dag van
demonstraties met telegeleide heli schaalmodellen
electro en turbine, alsook 3D vluchten en FPV-drone
racing, of probeer het zelf eens op een van onze
Flight Simulator toestellen.
Helikopterpiloten van andere clubs mogen gratis
vliegen, voorafgaande registratie is niet nodig.Tijdens
het evenement is er naast de bar een hotdog en
frietjes kraam. Voor de allerkleinste is er om 15H
GRATIS-snoepdropping. Kortom de perfecte familie
uitstap! Tot dan.
Voor de laatste info volg ons op facebook:
www.facebook.com/WMHC.be/
Met dank aan onze fantastische sponsors,
sympathisanten en natuurlijk onze onverschrokken clubleden!

VML TIJDINGEN | 01-2018
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Tekst & Foto’s:
Stef De Wit

(Windkracht 0)
Vriend-kracht 10!!
Buiten is het mistig, kil en kléf… de windsock hangt er

Wel op gelegenheden als deze kan je dan wat over-

maar slapjes bij…

stock kwijt aan andere “aero-fylen”…

Ideaal moment moeten les Accros du servo gedacht heb-

Het 20 jarig bestaan van de club werd bij dit samen

ben om een “ruil & roddel” beurs te organiseren in Waals

zijn ook onder de aandacht gebracht en zal in de

Brabant, een “bavarder et boudins” dagje dus.

zomer van 2018 gevierd worden met als thema “
een Belgsich (roundels) schaal- of semi-schaalmodel

S
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L’aviation Belge”... dus als u in het bezit bent van

inds enkele seizoenen organiseert deze club elk

(op om het even wélke schaal) bent u welkom op 25

najaar een gezellige, kleine tweedehands –en

en 26 augustus om deel te nemen aan de “belgian

expo beurs in La Bossière -Gembloux.

aviation” rc days op het (prachtige, uitgestrekt )

Je (her)kent dit wel… het moment in je leven dat je

terrein van les Accros du servo.

beseft dat je minimum 150 jaar oud moet worden

Bovendien is het ook eens leuk om in deze face-

om ook nog maar de hélft van je kits in stock te

book-tijden, al die virtuele vliegvrienden ( van je da-

kunnen bouwen???

gelijks “internet – caféetje”…. ook eens live te horen

VML TIJDINGEN | 01-2018

en zien. Wind-kracht nul en mistig en vochtig
buiten; doch “vriend-kracht“ tien bij wings...
worsten(broodje) en warme koffie!!… naast het rc
vliegen ten velde... een ander mooi aspect van onze
bijzondere hobby.
PS: De SAM -society installeerde er een mooie vintage
expo-stand; ook een toffe tribute aan Belgisch Aero
erfgoed was de nieuwe practical scale “Tipsy Nipper”
lasercutted kit van Scale Dreams (zie website) die er
zijn premiere – voorstelling kreeg.
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Tekst & Foto’s:
Y. Van Gompel OO AV 49 & A Laruelle OO AL 47

Luchtacrobatie F3A
Sinds begin jaren 60, werd de luchtacrobatie F3A aanzien

en nog enkele anderen. Het is zo dat modellen zoals

als het summum in de discipline van de op afstand be

de Kaos, de Kwik Fli, de Taurus, de Tornado , Super

stuurde modellen. Initieel gebeurde de besturing met

Star, Sicroly, Curare, Blue Angel, etc… terug in dienst

“alles of niets” besturing, nadien via proportionele radio

worden genomen tijdens vriendschappelijke ontmoe-

besturing en momenteel via programmeerbare radio

tingen in een rétro sfeer. De idee om een nieuwe

besturing op 2,4Ghz.

vintage F3A sectie in het leven te roepen in België
komt zo naar boven. Een heel aantal personen, die
zich de goede oude tijd van F3A nog herinneren,

E

r was ook een evolutie naar hoog performan-

lieten al weten om graag te willen deelnemen aan

te modellen, gemaakt via geautomatiseerde

dit initiatief.

processen in gespecialiseerde fabrieken, die ver-

kocht worden aan prijzen die oplopen tot eventueel

De modellen die in aanmerking komen:

duizenden euro.

De oorsprong van F3A (1960) tot 1976. Oftewel :

Voeg aan deze prijs nog de kost van de uitrusting

Taurus, Kwik Fly,

toe, zoals servo’s, motors, batterijen (F3A wordt

Super-Star, Stormer, Sicroly, Curare, Blue Angel,

momenteel bijna uitsluitend met electro modellen

Mixer, Kaos, en nog een heel aantal andere modellen

gevlogen), en het wordt al snel duidelijk dat
de kostprijs om op hoog niveau mee

staan. Wat betreft de motorisatie: .60

te draaien in F3A voor een geïnte-

2-takt motoren of .90 4-takt motoren

resseerde deelnemer onoverkome-

die indertijd reeds gebruikt werden.

lijk is. Momenteel ziet de nieuwe

Ze moeten vanzelfsprekend uitgerust

“vintage” beweging in heel wat

worden met de benodigde uitlaten

landen het licht. Groot-Brittannië,
Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Amerika

22

zullen op de nog te maken lijst komen te
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om te voldoen aan de in voege zijnde geluidsnormen.

Electro motoren worden aanvaard,
voor zolang de kracht van deze
motoren overeenkomt met de
kracht van de .45 tot .61 verbrandingsmotoren van die tijd, oftewel
overeenkomen met de kracht van
een .40 verbrandingsmotor van
vandaag.
Voorbeeld: voor een Kwik Fly, gewicht +/- 2.7 kg: Ripmax Quantum
II 40 motor, snelheidsregelaar 60 A,
en batterij 4s 3700 mAh.
Het doel is niet om verticaal stijgende
modellen te verkrijgen, maar om

We stellen voor om het programma van 1971

een vluchtgedrag te bekomen waar de piloot z’n

te gebruiken,

model de nodige snelheid laat aannemen alvorens

1 - Opstijgen			

K1

een figuur uit te voeren.

2 - Figuur M 			

K3

3 - Dubbele Immelman 		

K2

4 - Drie omgekeerde loopings

K2

5 - Cubaanse acht 1/2 rol		

K3

6 - Trage rol			

K2

7 - drie rechte loopings		

K2

8 - Rol in 4 facetten		

K3

9 - Rugvlucht			

K1

10 - Drie rollen			

K2

11 - Horizontale acht		

K2

12 - Hoed met ½ rol		

K3

13 - Drie rondes in spin		

K2

14 - Aanvliegen in vierkant		

K1

15 - Landing			

K1

16 - Respect voor het origineel

K1

De radiobesturingen die indertijd
gebruikt werden zouden natuurlijk aanvaard worden, voor zover
de gebruikte frequenties nog voldoen aan de huidige
in voege zijnde regelgeving. Bepaalde radio’s die
indertijd in gebruik waren kunnen worden aangepast
naar 2.4 Ghz.

Momenteel ziet de nieuwe
“vintage” beweging in heel
wat landen het licht

Het programma:
In eerste instantie zal er geen inter en nationaal pro-

Ofwel op een totaal van 3000 punten. Indien ook jij

gramma zijn, er zal één enkel programma gevlogen

zin hebt om de retro sfeer van de modellen van weleer

worden, vermits we initieel dit vintage programma

“jaren 60-70” terug te beleven, haal dan je X-acto

willen toevoegen aan de huidige F31 discipline. Het

mes, de balsa plankjes boven en maak je model, ten-

aantal deelnemers aan F3A wedstrijden is momen-

zij je er nog eentje op stal hebt staan natuurlijk.

teel immers heel beperkt. Zo kan er gebruik worden
gemaakt van de jury die reeds ter plaatste is op de

Afspraak in 2018 op één van de F3A ontmoetingen.

F3A wedstrijden.

Info: www.f3avintage.be

VML TIJDINGEN | 01-2018

23

GBS De Boomhut te gast
bij Tongerse Modelvleugels
Vrijdag 12 januari omstreeks 13.30 u is er groep scholieren

was geweldig, aangezien iedere leerling graag eens

van GBS De Boomhut uit Mal toegekomen op het vlieg

een modelvliegtuig van kortbij kon bekijken, en zelfs

terrein van de Tongerse Modelvleugels.

een modelvliegtuig mogen besturen. Alle leerlingen
mochten om beurt het toestel van Francis Wolters

D

4 t/m 11
augustus
2018
Almere

Winibald Croux, Alan Minors en Danny Munsters

jaar van De Boomhut hebben een bezoek

een vliegdemonstratie hebben vertoond op zeer lage

gebracht aan de modelvliegclub van de

hoogte en dit alles onder de vakkundige leiding van

Tongerse Modelvleugels te Henis. Met verbazing

Miel Verjans. Veel van de leerlingen wensten nog op

heeft heel het gezelschap kunnen genieten van een

de foto te staan met hun favoriete vliegtuig. Alles is

demonstratie modelvliegen, en dit allemaal in pre-

in fijne en veilige omstandigheden verlopen en zo

sentatie van piloten van de TMV. Het enthousiasme

kan je deze namiddag als geslaagd beschouwen.

Nationaal Modelvliegkamp (NMVK)
Een modelvliegvakantie, voor wie?

aan het kamp kunnen worden geaccepteerd. Hierop

Het Nationaal Modelvliegkamp is met name bedoeld

kunnen om praktische redenen geen uitzonderingen

voor modelvliegers die al enige ervaring hebben met

worden gemaakt.

vliegen. We stellen een minimum leeftijd van 14 jaar
om alleen deel te mogen nemen aan het kamp. Ben je

DEELNEMERSBIJDRAGE: € 315,- p.p. all in

jonger dan 14 en wil je toch mee, dan kan dat onder
begeleiding van iemand van minimaal 18 jaar. Deel
name aan het kamp staat open voor iedereen, het is
er niet alleen voor de jeugd en je hoeft ook geen lid te
zijn van een club of overkoepelende organisatie!

Deelnemersbijdrage en inschrijving
Inschrijven kan VANAF NU, Online op onze website:
www.modelvliegkamp.nl
Uitsluitend inschrijvingen voor VOLLEDIGE deelname
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enkele minuten besturen terwijl Jean Geeraerts,

e leerlingen van het vijfde en zesde studie-

De maaltijden gedurende de kampweek bestaan uit:
• ’s Ochtends een uitgebreid (lopend) ontbijtbuffet waarbij
tevens een lunchpakket kan worden klaar gemaakt.
• Rond lunchtijd zal er worden gezorgd voor koffie/thee/
melk en wat warms zoals een lekkere kop soep.
• ’s Avonds is er een warme maaltijd en op vrijdagavond
een barbecue.
• Uiteraard zal de gebruikelijke ”vette hap” door frituur
koning Johan later op de avond niet ontbreken en
vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor drankjes en ver
snaperingen, die tegen redelijke prijzen op basis van de
inmiddels ingeburgerde ”strippenkaart” in onze huisbar
verkrijgbaar zullen zijn.

www.modelvliegkamp.nl
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Samen is leuker, leerzamer, uitdagender!

F3A

F3B (2)

F3C

F3K

F3M

F3N

F3Q

F3U

F4C

F5B

F5J

555

SAM (3)

1. B=F2B+Deb.+Adv, D= Combat • 2. volgens météo • 3. Society of Antique Modelers

11-Mar
Enghien
11-Mar
8-Apr
Lessines
Eeklo
8-Apr
15-Apr
Villers-la-Loue
Enghien
Bas-Oha
15-Apr
22-Apr
Thumaide
Anthisnes
22-Apr
29-Apr
Oleye
29-Apr
5-May
Inter
5-May
6-May
B Pepinster
Haaltert
Havay
Lier
NED Tilburg
Chaumont-Gistoux Wezeren 6-May
13-May
Nivelles
Comines
Anthisnes
13-May
20-May
Oleye
Eeklo
20-May
27-May
Grandrieu
Orbais
Landen
Andenne
Villers-la-Loue
Messancy
Rognée 27-May
3-Jun
Gerpinnes
Baulers
Hamme-Mille
Dendermonde
Macon 3-Jun
9-Jun
W-E. 1
9-Jun
10-Jun
Champ.
10-Jun
16-Jun
Inter
16-Jun
17-Jun BD Orp-Jauche
Nivelles
Gerpinnes
Thumaide
Anthisnes
17-Jun
24-Jun
Oostrozebeke
Gouy-lez-Pieton
24-Jun
30-Jun
Inter
30-Jun
1-Jul
Anthisnes
Haneffe
Gerpinnes
1-Jul
7-Jul
s Heer Arendskerke
7-Jul
8-Jul
NED
Bastogne
8-Jul
22-Jul
Haneffe 22-Jul
28-Jul
Buckminister
28-Jul
29-Jul
GBR (res)
Basse-Bodeux
29-Jul
5-Aug
Wezeren
Gerpinnes 5-Aug
11-Aug
Inter ABC
11-Aug
12-Aug
Pepinster
Anthisnes
12-Aug
19-Aug
Tongeren
19-Aug
26-Aug
Vorselaar
Villers-la-Loue
Verlaine
Lier
26-Aug
2-Sep
Genk
Messancy
Modave
Anthisnes 2-Sep
9-Sep
Villers-la-Loue
Haaltert
Landen
Jodoigne
9-Sep
16-Sep
B Genk
Anthisnes
Thumaide
reserve
Tongeren 16-Sep
23-Sep
D Genk
Havay
Meerhout
23-Sep
29-Sep
W-E. 2
29-Sep
30-Sep
res B
Champ.
Verlaine
Grandrieu
reserve
30-Sep
7-Oct
D Genk
res. Zomergem
Herentals
7-Oct
13-Oct
W-E. 3
13-Oct
14-Oct
res B
Champ.
Eeklo
res Sart-Risbart
14-Oct
21-Oct
D Genk
res Sart-Risbart
21-Oct
28-Oct
res Longueville
28-Oct
14-Nov
res D
14-Nov

F2 (1)

Belgische Modelluchtvaart Liga • Sportkalender nationale wedstrijden jaar 2018
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Hugo Verlinde
Voorzitter VML

FAQ en mededelingen
Tijdingen
Voor deze uitgave van Tijdingen is het aantal pagina’s
vastgelegd op 40, het vervolg van het artikel over
de bouw van de full scale cobra helikopter is opge
schoven naar de volgende uitgave.

Beste vrienden,

Graag uw inzendingen voor volgende
uitgave van juni voor 10 mei insturen

In naam van de leden van de Raad van Bestuur en mezelf wil

naar het gekende adres;

ik jullie allen een fantastisch 2018 wensen. Dat het nieuwe

w.demaertelaere@skynet.be of

jaar er één mag worden met vele vlieguren. Maar het be-

willy.de.maertelaere@flytovml.be

langrijkste dat ik jullie allen wens, is een goede gezondheid.
Ik ben verheugd dat jullie ons vernieuwde tijdschrift in
handen hebben. Zoals reeds gemeld tijdens onze Algemene
Vergadering, zal de opmaak en de druk nu gebeuren door
een professionele firma. Ik wil hier dan ook Willy De Maertelaere danken voor het vele werk die hij in ons tijdschrift heeft
gestoken gedurende vele jaren.

Nieuwigheden voor vzw’s
Op dit ogenblik ligt bij de Raad van State een voor-

Ondertussen zijn de sportkalender en de recreatiekalender

ontwerp tot vernieuwing van de vzw wetgeving.

ingevuld. Je zult merken dat het terug een goed gevulde

Het is de bedoeling dat na nazicht op tegenstrijdig

kalender is geworden. Het zal terug druk worden op menig

heden met de wetgeving dit terug gaat naar de

modelluchtvaartterrein. Hopelijk zullen de weergoden ons

ministerraad en het zou in de tweede helft van 2018

gunstig gezind zijn.

dan kunnen worden goedgekeurd. Na verschijning in
het staatsblad zou het in voege treden.

Onze website kende op het eind van 2017 nogal wat proble-

De vzw wetgeving van februari 2002 verdwijnt en

men. Gevolg is dat we ons genoodzaakt zagen, onze website

wordt opgenomen in Wetboek van vennootschap-

uit de lucht te halen. Maar ondertussen wordt er hard

pen en verenigingen, er komt één ondernemings-

gewerkt aan onze nieuwe website. Eens deze klaar is, zullen

begrip en één ondernemingsrechtbank. De naam

we jullie allen hiervan op de hoogte stellen.

vereniging zonder winstoogmerk wordt vervangen
door vereniging zonder winstuitkering, de afkorting

Het Ministerieel Besluit laat op zich wachten! Reden hiervoor

vzw blijft behouden. Er wordt duidelijk onderscheid

is dat zowel het DGLV als de beide federaties, VML en AAM,

gemaakt tussen Verenigingswerk en Vrijwilligers-

willen dat alles correct en aangepast is aan de huidige

werk. Op dit ogenblik is er over verenigingswerk heel

evolutie van de modellen en het vliegen zelf. Wanneer we

wat te doen, voorstel van toegelaten uitkeringen zijn

het Ministerieel Besluit mogen verwachten, weet niemand,

500 euro per maand met een max. van 6000 euro

maar als het verschijnt zullen we jullie hiervan op de hoogte

per jaar onbelast.

brengen en de nodige uitleg geven bij diverse punten.

Er zijn uiteraard een reeks voorwaarden om betaald
verenigingswerk te mogen doen. Verenigingen

Beste vrienden, ik wil eindigen met jullie veel plezier te

zouden na verschijning in het staatsblad tot 10 jaar

wensen bij het uitoefenen van onze mooie hobby gedurende

de tijd krijgen om hun statuten aan te passen. Op

2018.

de algemene vergadering heb ik een power point
voorgesteld over deze materie, wie deze wenst te
ontvangen gewoon een mailtje sturen naar
w.demaertelaere@skynet.be
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GDPR wetgeving

te bevorderen en de controle over persoonlijke data

General Data Protection Regulation of in het kort

teruggeven aan het individu. Het is van toepassing

privacy wetgeving is een Europese verordening die

op alle soorten ondernemingen en organisaties.

ingaat op 25 mei 2018. Tot heden had ieder land

Welke verplichtingen onder GDPR; eerst toestemming

zijn eigen privacy wetgeving, het ene al wat strenger

vragen aan het individu dan hem/haar informeren

dan het andere. De Europese Commissie heeft beslist

waarvoor de data zal worden gebruikt, een privacy

om een eenzijdige verordening te maken voor alle

verklaring opstellen en de data beveiligen. Ook

Europese landen en landen die zaken doen met Euro-

hierover kan u de getoonde power point opvragen

pese landen. De doelstelling is de veiligheid van data

via; w.demaertelaere@skynet.be

Milieuwetgeving
Sinds 1 januari 2018 is de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingvergunning
vervangen door één vergunning namelijk de omgevingsvergunning, deze kan enkel digitaal worden aangevraagd. Voor vliegen met elektro volstaat de melding maar voor verbrandingsmotoren moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Volgens wat wij horen is deze is al even moeilijk te verkrijgen als de vorige
milieuvergunning. Vergunningen die zijn toegekend blijven uiteraard tot de vervaldag van kracht.

Raad van Bestuur & medewerkers 2018

Hugo Verlinde
Voorzitter, Sportdirecteur
Contactpersoon
prov. West Vlaanderen,
Afgevaardigde bij
BML, KBAC, DGLV, VCL
Felix Vervennestraat 20
8560 Wevelgem
hugo.verlinde@flytovml.be
tel; 0495/308318

Louis Prinsmel
Ondervoorzitter,
Contactpersoon
prov. Vl. Brabant
Public Relations, jeugdwerking
Tulpenweg 1
3140 Keerbergen
louis.prinsmel@flytovml.be
tel; 0475/307269

Willy De Maertelaere
Penningmeester
Hoofdredacteur Tijdingen
Afgevaardigde bij
DGLV, KBAC, BML, VCL
Wilgenstraat 22
9950 Waarschoot
willy.de.maertelaere@flytovml.be
tel; 0474/759329

Alain Debrouwer
Afgevaardigde bij BML,
Webmaster
Nonnebossen west 9
8980 Zonnebeke
alain.debrouwer@flytovml.be
tel; 0477/414383

Pascal Den Haese
Contactpersoon
prov. OostVlaanderen,
Afgevaardigde bij BML, VCL
Groot Begijnhof 34
9040 Sint Amandsberg
pascal.den.haese@flytovml.be
tel; 0479/395581

Leo Van Eylen
Public relations,
jeugdwerking
St Hadrianusstraat 25
3018 Wijgmaal
leo.van.eylen@flytovml.be
0475/720188

Koen Cardinaels
Verantwoordelijke ethiek
in de sport
Kerkhovense Steenweg 262
3920 Lommel
koen.cardinaels@flytovml.be

Reinhard Wagemakers
Secretaris Generaal
Albatrosdreef 56
2960 Brecht
secretariaat@flytovml.be
tel; 03/2362370
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OPLEIDINGEN MET VAKANTIEGEVOEL
OPLEIDINGEN KLASSE
1 EN KLASSE 2

SPECIALISATIEMODULES:
- fotogrammetrie
- landbouw
- search & rescue
- thermografie
- inspecties

Noordzee Drones leidt sinds december ‘14 mensen op tot
professionele drone piloten. Theorie wordt aan zee gegeven, voor
de praktijk kunnen we beroep doen op verschillende terreinen in
Vlaanderen. Je kunt er terecht voor professionele opleidingen om
te kunnen vliegen binnen KLASSE 1, maar ook hobbyisten kunnen
er terecht voor een verkorte opleiding binnen KLASSE 2. De
specialisatie moduels omvatten onder meer ‘landbouw’,’search &
rescue’, ‘fotogrammetrie”, thermografie en binnenkort start ook
de opleiding inspecties! Ondertussen is het opleidingscentrum
uitgegroeid tot het grootste van Vlaanderen en heeft meer dan
760 piloten opgeleid.

OOK TEAMBUILDINGS EN WORKSHOPS OP MAAT!

TEAMBUILDING &
KIDS STAGES

WWW.NOORDZEEDRONES.BE

Naast ons standaard aanbod bieden we workshops op maat
aan. Van een toffe teambuilding tot een korte kennismaking
met drone vliegen, alles kan. Op maat van jouw bedrijf of
team. Een halve of volledige dag, met catering of zonder,...
We bekijken graag met jou alle mogelijkheden!

CALENDRIER SAM 2018
08 AVRIL

Eeklo

06 MAI

Wezeren

27 MAI

Rognée

03 JUIN

Macon-Momignies

Koninklike Eeklose Modelluchvaart

Model Club Milord

Exocet

PAF

22 JUILLET

Haneffe

05 AOÛT

Gerpinnes

RHPA

Albatros club

02 SEPTEMBRE Anthisnes
CRPAL

16 SEPTEMBRE Tongeren
TMV

COME FLY WITH US !

Tekst & Foto’s:
Eric Kennis

Bouw verslag

Balsa USA Ercoupe
W

aarom een Ercoupe?

De vleugel delen

Na de bouw van een Ziroli Beech D18

Ondertussen begonnen aan de vleugelpanelen, de

(van tekening) en een uitvergrote Ziroli

opbouw van de vleugel deze is net zoals de echte

Beech Staggerwing (Slechte Shortkit en complexe

niet helemaal standaard opgebouwd, namelijk met

modificaties) opzoek gegaan naar een “eenvoudi-

diagonale ribben.

ge bouwdoos” van een niet alledaags model ,die
zonder te veel nadenken te bouwen was, zonder

Tijdens de eerst bouw uren er al snel achter geko-

intrekbaar landingsgestel en met een neuswiel.

men dat dit geen moeilijke, maar ook geen be-

Na wat zoeken uitgekomen bij een 1/3 Erco Ercou-

ginners bouwdoos is. Alles is aangegeven in inch

pe 415-C van Balsa USA. Dan opzoek gegaan naar
verdelers van dit merk (in Nederland, Duitsland en
België of evt. zelf invoeren uit de USA) na enkele
mails bij RC-CNC.BE in Brugge uit gekomen. Na een
prettige e-mail conversatie besteld, en 6 weken later
afgehaald tussen kerst en nieuw. Na thuis komst, de
Kit, bestaande uit twee grote dozen en een grote
koker, gecontroleerd

30

Alles zag er netjes uit, de bouw doos is erg com-

maten. Zelfs met een tabelletje betekend dit nog dat

pleet, inclusief tank, wielen, cockpit ramen, alles

alle latjes en planken 3x gemeten moeten worden,

voor de aansturing en gegoten aluminium delen

LxBxH om zeker te zijn dat je de juiste hebt.

voor het geveerd landingsgestel (niet gemonteerd)

Zeker na de laatste bouw ervaring van de zeer slecht

Het enige wat er misschien nog extra had bij gemo-

passende short-kit, was het een genot om met goed

gen was de spinner.

passende onderdelen te werken.

Alleen bleken er twee delen van het landingsgestel

De specifieke vleugeltip was de volgende uitdaging.

te ontbreken. Dit werd keurig opgelost, 3 weken

Deze zou voor goed moedige overtrek eigenschap-

later (vakantie periode) had ik de ontbrekende on-

pen zorgen. De “moeilijkheid” hier was om de vorm

derdelen van het landingsgestel in huis.

links en rechts hetzelfde te krijgen.
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werd ook aangepast, deze werd netjes weg gewerkt
in het midden van het roer ipv grote roerhevels aan
die onder de vleugels uit zouden steken.

De Romp
Begonnen word er met de bovenkant van de romp,
De eerste kleine aanpassing aan het model, normaal

het meest kritische is de raam geleiders die natuurlijk

moest de onderkant niet beplankt worden, maar om

recht en parallel moeten staan, een andere aanpas-

een beter torsie stijfheid te krijgen toch de voorkant
beplant en de ribben gesimuleerd met balsa strips.
Voordat vleugeldelen verder afgewerkt konden worden, eerst tijd voor het midden deel.

Het vleugel middendeel
Dit stond als eerste in de bouw beschrijving, maar
vanwege de ontbrekende onderdelen, moest dit
worden uitgesteld. Dit omdat er voor het monteren
van de ribben de landingsgestel bevestigingsgaten
geboord moesten worden in de hoofdligger. Voor de
rest standaard, net zoals bij de vleugeldelen werden
ook hier extra gaten gemaakt voor gewichtsbesparing. Natuurlijk tussendoor passen. We zijn onder
tussen ongeveer een jaar later ( er komen altijd
andere klusjes tussendoor). De rolroer aansturing
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sing is de versterking en een sleepkoppeling.

doorloopt, alleen drie balsa-

Die schuil gaat onder een antenne. Een kleine

liggers, (en evt de glasmat

opmerking m.b.t. de balsa liggers die achter in de

van de afwerking)

romp gebruikt moesten worden, deze waren hard en

Vervolgens de romp om-

zwaar. Omdat deze weinig constructie waarden had-

gedraaid om de onderste

den onder de 0,6 triplex werden de helft van deze

delen van de romp spanten

liggers vervangen door lichtere exemplaren.

monteren Natuurlijk ook

Na het beplanken met 0,6mm triplex is de boven-

hier weer opletten met de

kant bijna klaar.

geleiders van de cockpit

Volgens een Amerikaanse forum zou de romp “snel”

ramen. Ook hier werd

breken ter hoogte van de cockpit of net er achter,

extra versterking aangebracht waar de beplanking

vandaar de belangrijkste ligger van de romp versterkt

niet doorloopt. Ondertussen werd ook het kleuren

door er een gleuf in te frezen en die vervolgens te

schema gekozen een van een nog vliegende Ercoupe

vullen met in epoxy gedrenkte koolstof strengen.

die ik in 2014 had gezien op de Stampe-Vertonge/

Vooral achter de cockpit lijkt me inderdaad een

Ercoupe fly-inn te Antwerpen. En natuurlijk alles nog

zwakpunt omdat hier de beplaking (rondom) niet

eens passen (dat werkt altijd motiverend)
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De staart

fairings” gemonteerd, tussendoor werd er ook aan

Traditioneel opgebouwd uit ribben en liggers,

het Cockpit interieur gewerkt.

vervolgens beplankt, extra versterking ingebouwd

Om het model wat aan te kleden en voor extra punt-

voor de bevestiging schroeven plus een aanpassing

jes tijdens de F4c Schaalwedstrijden, de stap gezet

om de richtingsroeren aan te sturen met 2 servo’s,

om klinknagels te simuleren m.b.v. houtlijm drup-

ipv 1 servo en een mechanische overbrenging. Om

peltjes (dit leek een heel grote opgave maar bleek

het gewicht van de servo’s in de staart een beetje te

achteraf leuk en dankbaar werkje).

compenseren werden meegeleverde stalen stuur-

De techniek die ik gebruikte was een injectie spuit

stangen, voor beide richtingsroeren aan te sturen,

waarvan de naald recht werd afgeslepen te vullen

vervangen door koolstof buisjes. Voor het hoogteroer

met wat houtlijm (2cm) vervolgens een er beetje druk

werd de meegeleverde stuurstang gebruikt. Daar heb

op de spuit zetten door de achterkant (zuiger) erop

ik achteraf spijt van omdat deze nogal temperatuur

te drukken en deze dan vast te plakken met plak-

gevoelig zijn (ik dacht dat enkel de Sullivan stangen

band hier door komt er langzaam en met een rede-

dat deden)

lijke constante snelheid lijm uit de naald, afhankelijk
van hoe groot de bolkopjes moeten worden moet

Ondertussen ruim 20 mogelijke motoren vergeleken

langer of korter gewacht worden na een paar proef

o.a. ZG62-ZG80-Valach60-MOKI100-3W56B2-ZDZ80.

stukjes was het bij mij ongeveer 4 tellen.

B-USA stelt vanaf ZG45 voor. Daarbij op de Roto

De verzonken klinknagels werden doormiddel van

85FS (85cc4T boxer) uitgekomen, deze past mooi
onder de kap en hoeft misschien zelfs geen extra
demper, maar na de motor gestart te hebben op een
test-stand bleek dat er toch nog een extra demper
nodig was, deze werd zelf gemaakt uit een stuk buis
van een stofzuiger waar beide uitlaten in uit komen
via een messingbuis met gaatjes. De uiteinden werden dicht gemaakt met een plaatje inox en de enkele
uitlaat buis zo goed mogelijk op de plaats van de
echte uit de motor kap laten komen.

Afwerking
De romp, staart en roeren werden met glasmat
en epoxy afgewerkt. De vleugel met Oratex. Voor
het aanbrengen van de glasmat eerst de “grote”
fouten met plamuur opgevuld en geschuurd. Over
de 0,6mm triplex van de staart hoefde geen glasmat
enkel epoxy. Na twee lagen epoxy verdere afwerking
met oa spuitplamuur, ook werden de ABS “wing

VML TIJDINGEN | 01-2018

33

een messingbuisje in een soldeerbout aangebracht.

allemaal goed ging de eerste keer), het toestel een

(ingebrand/gesmolten)

beetje meer tot “leven” gebracht door het toestel
een beetje te “weatheren” hierbij heb ik voorname-

Verdere afwerking kleur aanbrengen

lijk gebruik gemaakt van een airbrush. Hierbij is het

Bij gebrek aan een spuitcabine, spuitpistool en com-

natuurlijk oppassen het niet te overdrijven.

pressor, beslist om het model af te werken met spuit-

34

bussen. Na het vergelijken van het geel van de action

Het Vliegen

en motip, bleek de motip veel beter te dekken.

Daar valt eigenlijk niet veel van te zeggen, als een

De hoofd kleur nummers 43290 en 55080 werden

trainer. De motor keuze had niet beter kunnen uit

gebruikt. Voor de belettering en logo’s heb ik hulp

pakken power ruim voldoende en persoonlijk ook

gekregen van modelbouwstickers.nl, die heeft de

zeer tevreden over het geluid. Door overal op het

stickers en spuitmallen voor mij gesneden in de

gewicht te letten is het model ondanks de redelijk

gewenste grote en in het juiste lettertype. Na het

zware motor binnen de gewichts limiet gebleven

spuiten de achter raampjes er in geplakt. Toevallige

(zonder Balance lood). Een kleine bemerking, omdat

een paar weken ervoor een handige techniek gezien

het model vanaf een harde baan niet mooi opsteeg,

op een Duits forum, die gebruikt maakte van mag-

geëxperimenteerd met flapperons, door de rolroe-

neetjes, om het plastic/cockpit vast te drukken en

ren iets naar onder te zetten, komt het model veel

op zijn plaats te houden. Na de belettering (wat niet

natuur getrouwer los.

VML TIJDINGEN | 01-2018

Mede dankzij deze foto shoot, een mooie bronzen medaille behaald (F4c)

Op gras is dit niet nodig, evenals de remmen die ik er
na de laatste wedstrijd heb gemonteerd. Omdat hij
op de harde baan niet stopte. Door omstandigheden
werd de sleepkoppeling nog niet uitgeprobeerd.

•W
 aarom het dubbel richtingsroer?? gewoon omdat
dat mooi was.
•D
 e productie die net begonnen was in 1940 werd
aan het begin van de oorlog stil gelegd . maar er
werden na de oorlog ongeveer 5000 Ercoupe’s af-

2x Ercoupe
Na de eerste F4c wedstrijd de opmerking gekregen
dat de jury geen informatie had over de kleur en

geleverd. Door diverse fabrikanten (de laatste was
Mooney die er uiteindelijk de M10 uit ontwikkelde)
•H
 et langst ingeschreven toestel in het Belgische

daardoor moeilijk of niet te beoordelen was of dat

luchtvaart register is een Ercoupe (de OO-PUS ) dit

die juist waren. Na een paar e-mails terecht gekomen

geld ook voor Nederland waar de PH-NCE, ook een

bij de eigenaar van de enige Belgische ingeschre-

Ercoupe, het langst inge-

ven Ercoupe de OO-PUS (zover ik weet) via hem in

schreven toestel is in Neder-

contact gekomen met de Nederlands eigenaars van
de echte, met hun een afspraak gemaakt om een

lands luchtvaart register.
• Het allereerste toestel dat

foto-shoot te doen met het model en de echte op

gebruikt maakte (experiment

het vliegveld Lelystad. Na een zeer gastvrij onthaal,

van US-airforce) van Jet Assis-

een leuke babbel en de echte bewonderd te hebben

tent Take Off (JATO) was een

tijd om het model gemonteerd. De eigenaars waren

Ercoupe.

ook super enthousiast, de wieldeksels werden zelfs
tijdelijk terug gemonteerd voor de foto’s, (die werden

• Er heeft zelfs een twin Ercoupe
heeft bestaan.

ongeveer een jaar ervoor gedemonteerd omdat ze
bleven loskomen). Na de foto shoot werd me zelfs
een vlucht met de echte Ercoupe aangeboden.

De echte Ercoupe
Een paar leuke weetjes waar ik bij de research achter
kwam.
• Het ontwerp van Fred E. Weick, (de ontwerper van
Piper Cherokee), stamt uit 1937. De nadruk lag
op een eenvoudig te vliegen vliegtuig . Hiervoor
werd oa het richtingsroer (en neuswiel) gekoppeld
aan het stuur samen met de rolroeren en was er
daardoor geen voetenstuur, enkel een pedaal voor
de rem. Ook werd van elk toestel afzonderlijk de
uitslag van het hoogteroer zo afgeregeld dat het
toestel niet kon overtrekken.
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WWW.PROWING.DE

DIE MESSE FÜR DEN FLUGMODELLBAU!
Motor- und Segelflugmodelle
Jetmodelle Helikopter
Benzin- und Elektromotore
Turbinen Elektronik
Flugmodellzubehör u.v.m.
kein Schaum keine Billig-Copter
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Flugplatz Soest / Bad Sassendorf 27. - 29. April 2018

Word nu abonnee en maak kans
op een prachtige houtbouwkit!
4
x
p

er jaar
voor m
aar

* De actie loopt tot en met 30 april 2018.

€ 21,95

Sluit nu een jaarabonnement af op Drones &
Modelvliegen en maak kans op een prachtig
houtbouwkit van RC-Europe om uw
verzameling uit te breiden. Onder de nieuwe
abonnees verloten we één van deze drie
schitterende modellen van RC-Europe!*

1

S

tratovario

Een model voor zowel de
beginnende als ervaren
vlieger voor rustig thermieken,
helling vliegen als ook lange
vluchten. Dit model is 240cm
spanwijdte.

2

V

icomte 1600

3

Dit Svenson2 model doet
oude tijden herleven.
Gebaseerd op fokker E3 uit WW1
is dit een goedmoedig model
wat zowel electro als brandstof
uitgevoerd kan worden.

D

ornier Wal

Dit schitterende RC model
is licht maar toch degelijk
geconstrueerd. Met een Spanwijdte van 150cm is het nog een
handzaam model maar wat toch
erg fraai schaal te maken is.

Kijk voor meer informatie op: www.modelbouwmagazines.nl/drones-modelvliegen
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DÉ ONLINE SHOP VAN
MODELBOUWMAGAZINES

Biggs Zwevertreffen
Iedereen
welkom
Vrije toegang

Tongerse Modelvleugels
Boeberg 110
3700 Tongeren (Henis)
info www.tmv.be

Neem een
abonnement
of bestel losse
uitgaven!

www.modelbouwmagazines.nl

PHOTO

CONTEST
2018
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YOU ARE IN CONTROL!

mz-32 HoTT
32 kanalen - Jou displays Jouw eigen spraak - Jouw zender
32 Stuur functies

16 Mixer curves

64 Schakel functies

999 Model geheugens
2 HF-Modules

Copyright © Graupner/SJ GmbH - AZ-218-NL

12 Vlucht modes

Bij de mz-32 gaat het allemaal om jouw!
Graupner introduceert met de mz-32 een derde generatie telemetrie zender
systeem en brengt daarmee RC-zenders naar een nieuw, ongekend niveau.
De uitgebreide hardware- en software functies bieden ongekende mogelijkheden
waarbij jij als gebruiker centraal staat, en bijna elk deel van de zender
kan aanpassen naar je eigen voorkeur.

www.graupner.de

