
TIJDINGEN
MRT 2021

VML-Tijdingen verschijnt tweemaal per semester en is een uitgave van Vlaamse Cluster van Luchtsporten.

Voorzitter VML, Hugo Verlinde - Felix Vervennestraat 20 - 8560 Wevelgem

01

ARF modellen verbouwen
tot unieke schaalpareltjes

De aero-story van
JOHAN BEKAERT

DH Twin Otter
Een 2e leven schaal 1/5

01-01_Cover.indd   101-01_Cover.indd   1 02-03-21   15:1402-03-21   15:14



02-03_Voorwoord Willy.indd   202-03_Voorwoord Willy.indd   2 04-03-21   08:5004-03-21   08:50



VML TIJDINGEN  |  1-2021
3

Woordje van de hoofdredacteur

Neen ik ga het niet hebben over Covid en Corona toestanden al hoop 
ik dat u er niet met te maken heeft gekregen, laat ons focussen op het 
nieuwe jaar. Bij het begin van een nieuw jaar horen meestal goede voorne-
mens, soms zijn deze dezelfde van het vorige jaar eenvoudig omdat men 
nog niet de tijd heeft genomen om alle gemaakte plannen uit te voeren, 
dus dringend werk van maken.

De meeste modellisten zijn nu hun toestellen klaar aan het maken om 
zodra de weersomstandigheden het toelaten een vluchtje te doen. Ik weet 
het wij zijn tijdelijk nog beperkt in onze vrijheid maar het komt goed. Onze 
vrienden terugzien op het terrein, de nieuwe modellen bewonderen van 
onze collega’s en het kan toch deugd doen om eindeloos te discuteren 
over toestellen, motoren, radiobesturingen enz… dit is de reden waarom 
clubs zo belangrijk zijn, het sociale contact doet wat met een mens.
Vanaf begin dit jaar is de Europese wetgeving over het modelvliegen in 
voege en spreekt men van RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) of UAS 
(Unmanned Aerial System) toestellen. Geen onderscheid meer, alles wat 
vliegt en onbemand is en bestuurd wordt van op de grond valt onder deze 
regelgeving. Opgelet er wordt wel onderscheid gemaakt tussen het vliegen 
in een club op een erkend modelluchtvaartterrein of ergens vrij vliegen in 
het veld, dit laatste is nu door deze Europese wetgeving mogelijk mits men 
voldoet aan een aantal voorwaarden. Maar laat ons eerlijk zijn gaan recre-
atief vrij vliegen, alleen ergens in een weide waar het gras meestal te hoog 
staat, weinig plezier aan te beleven. Een mens is nu eenmaal een sociaal 
wezen dat zich graag onder gelijkgestemden begeeft.

In deze uitgave, met dank aan de leden die de moeite gedaan hebben om 
een artikel in te sturen, opnieuw interessante artikels zoals, het opknappen 
van een uit de kluiten gewassen Twin Otter, een verslag over de vlieg carri-
ère van Johan Bekaert van modelpiloot tot piloot full scale Jumbo 747, de 
verdere afwerking van de Carbon Cup, de afwerking van een Dakota van 
RTF naar scale model, vliegclub in de kijker de DMV in de spotlight, verslag 
over een zelfbouw het begint met het maken van een moule om uiteinde-
lijk een heli te worden.

Ik hoop dat deze artikels en nog een aantal andere wetenswaardigheden u 
kunnen boeien en denk er aan, blijven insturen en hou jullie gezond.

Willy de Maertelaere
Hoofdredacteur Tijdingen

Willy De Maertelaere
Hoofdredacteur

Een mens is nu 
eenmaal een 

sociaal wezen dat 
zich graag onder 
gelijkgestemden 

begeeft.
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Tekst & Foto’s: 
Herman Janssen

Een 2e leven voor DH Twin Otter
schaal 1/5 bij de Kempense Modelclub

In 1988 besloot toenmalig lid van Taxandria Model vlieg-

club, Rik Janssens om eens een uit de kluiten gewassen 

modelvliegtuig te bouwen. De keuze viel op de De 

Havilland Twin Otter op schaal 1/5 met een spanwijdte 

van 3,6m.

Voor de bouw werd gebruik gemaakt van de 

techniek die reeds meermalig was toegepast 

door Otto Mullert. Deze sympathieke Duitser 

met het hoedje was een graag geziene gast bij meer-

dere vliegshows in België.

Door gebruik te maken van het TNT-profi el zouden 

vliegtuigen van een zekere omvang voldoende traag 

en schaalgetrouw kunnen vliegen. 

Een andere vereiste was: bespaar gewicht waar het 

kan. Hierdoor werden de vleugellijsten niet uit mas-

Otto Mullert 
Boeing 747.

Otto Mullert Dornier.
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Links: TNT profiel.
Boven: Leading edge.

Spanten.

Twin otter frame. Twin Otter RJ NorOntair.

sief balsahout gemaakt maar balsa van 1,5mm werd 

om het ribprofiel aangebracht. Om de buigzaamheid 

te verbeteren werd gebruik gemaakt van ammoniak. 

Een zeer efficiënte methode maar of dit goed voor 

de gezondheid was, laat ik maar in het midden.

Door van een plastic model op schaal 1/72 verschil-

lende doorsnedes te maken en deze via een beamer 

te vergroten tot schaal 1/5 ontstonden het aantal 

vereiste spanten.

Deze spanten werden verbonden door een immens 

aantal balsaliggers waardoor het silhouette van het 

model reeds zichtbaar werd.

Een boomstam van balsahout gezaagd op 1,5mm 

dikte was nodig om het toestel van de nodige 

beplanking te voorzien. Na het beplanken werd zeer 

dun verpakkingspapier met verdunde houtlijm aan-

gebracht waarna met de verfspuit de kleuren van de 

Canadese vliegtuigmaatschappij NorOntair werden 

aangebracht. De Twin Otter met een gewicht van 

13,9kg werd voorzien van 2x 10CC OS Max brand-

stofmotor met 12x6 schroeven die bij 11 000 t/min 

een trekkracht gaven van +/- 6kg.
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De 1ste vlucht in 1998 verliep vlekkeloos en er 

zouden nog vele vluchten volgen onder andere op de 

meeting van West Vlaamse Aero Club op het vlieg-

veld van Moorsele. Omdat een synchroon toerental 

bij verbrandingsmotoren geen sinecure was, werd in 

2001 gekozen om het toestel te voorzien van elektri-

sche motoren die toen in opmars waren. Het waren 

echter nog borstel motoren van Plettenberg die elks 

0,75kg wogen met NiCd-batterijen van 40 cellen! 

Deze configuratie voldeed maar omwille van de uit 

de kluiten gewassen batterijen werd met het toestel 

niet veel meer gevlogen.

In de jaren 80 waren de 2 zonen van Rik, onder ge-

tekende Herman en broer Frank op jonge leeftijd ook 

gebeten door de microbe van modelbouw maar als 

twintigers werd zoals bij zovelen Wein, Weib und 

Gesang (lees = bier, het vrouwelijk geslacht en café) 

belangrijker en verdween de belangstelling voor het 

modelvliegen.

Ongeveer 30 jaar werk ikzelf bij de VITO – Vlaamse 

Instelling voor Technologisch Onderzoek en bij de 

unit TAP (Telédetectie en Atmosferische processen) 

en zag men toepassingen met drones voor het ver-

zamelen van data via multispectraal camera’s als een 

opportuniteit. 

Omdat men op de hoogte was mijn verleden in de 

modelvliegerij, en vroeg men mij om hun team te 

komen te versterken. Om een lang verhaal kort te 

maken: vliegen met een drone van 35 kEUR voorzien 

van een camera van dezelfde waarde was leuk maar 

deze uitdaging wilde ik liever overlaten aan jongere 

medewerkers. Echter de vonk van het modelvliegen 

was terug overgeslagen. 

Omdat VITO voor het uitvoeren van testvluchten 

gebruik maakt van het vliegveld van KMC in Meer-

hout was de keuze snel gemaakt om daar lid te 

worden. En net zoals bij fietsen en zwemmen verleer 

je modelvliegen blijkbaar niet, alleen is de durf iets in 

kwaliteit gezakt.

Ondertussen had Rik om gezondheids redenen geko-

zen om naar een Woonzorgcentrum te verhuizen om 

daar een zorgelozer leven te leiden.

Hierdoor moest zijn huis verkoopsklaar gemaakt 

worden waardoor een groot aantal modelvliegtuigen 

richting containerpark zijn verhuisd.

Voor de Twin Otter leek de brandstapel de eerste 

keuze maar na grondig onderzoek van de staat van 

het toestel werd het idee geopperd of het niet moge-

lijk zou zijn om deze terug vliegklaar te maken.

Omdat het balsa hout toch een zekere leeftijd had en 

op sommige plaatsen erg bros was geworden, werd 

gekozen om de slechtste beplanking te vervangen 

en het hele toestel te bekleden met Oracover om de 

stevigheid te vergroten.

Na het deskundige advies van Aerobertics uit Brugge, 

werden 2 borstelloze outrunner motoren 4016t/500 

Voor de Twin Otter leek 
de brandstapel de eerste 

keuze
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van Torque Revolution en een 100A speedcontroller 

van Hobbywing aangekocht.

Voor de batterijen waren 6S 5000mAh LiPo’s de bes-

te keuze en voor de propellers werden APC E-prop 

15x7 voorgesteld.

De restauratie kon aanvangen: nieuwe beplanking 

en verstevigingen waar nodig, plamuren en schuren. 

Voor de nieuwe look werd gekozen voor die van het 

Zwitserse Bundesamt für Landestopographie omdat 

de kleuren wit, rood en zwart makkelijk beschikbaar 

zijn bij Oracover. Wegens het veelvuldig ombouwen 

waren de originele motor kappen ook aan vervanging 

toe. De nieuwe kappen werden vervaardigd door de 

afdeling orthopedietechnieken van een technische 

school. Normaal gezien maken de leerlingen prothe-

sen maar nu had de toepassing een ander doel. 

Na meer dan een 1 jaar met het strijkijzer in de weer 

geweest te zijn, werden de motoren ingebouwd, de 

nieuwe 2,4GHz ontvanger geplaatst, servo’s uitvoe-

rig getest en erg belangrijk: het zwaartepunt werd 

gecheckt en 480g lood werd vooraan in de neus ge-

plaatst. Het totale gewicht bedroeg nu 16,2kg. Bij de 

motortest in de tuin, bleek al snel dat het motorver-

mogen voldoende groot was met een trekkracht van 

meer dan 5kg. Bij vol gas hadden we een stroom-

sterkte van 50A en bij half gas slechts 10A

Op zaterdag 28 november 2020 was het dan einde-
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lijk zo ver. Het inladen in de Peugeot Partner was een 

huzarenstukje maar alles geraakte heelhuids op het 

vliegveld van KMC. Na de montage van de vleugel 

struts werden de batterijen gecheckt, aangesloten en 

werd nog een afstandstest gedaan.

Het moment van de waarheid was aangebroken en 

bij een wolkeloze hemel en windkracht 2, gaven 

we volgas en zonder enig probleem begaf de Twin 

Otter zich in het luchtruim. Het bleek wel snel dat 

het toestel iets te weinig neuslastig was maar down 

trimmen was geen probleem; Bij volgende vluchten 

gaan we het zwaartepunt toch wat naar voor bren-

gen. De Twin Otter had een mooie schaalsnelheid 

en enkele doortochten op lage hoogte waren geen 

enkel probleem.

Na 4’30” werd de landing ingezet en dit verliep ook 

vlekkeloos maar de ganse landingsbaan werd wel 

benuttigd. De batterij had nog een vermogen van 

55% dus in de toekomst behoren langere vluchten 

zeker tot de mogelijkheden.

Mission accomplished en Rik kreeg voor zijn 85ste 

verjaardag een ingelijste foto van zijn creatie van 

meer dan 30 jaar oud die nu een 2de leven heeft 

gekregen.

EUROPESE 
SCHOOL & LEIDER 
IN DRONE
OPLEIDINGEN

noordzee drones

SINCE
2014

Noordzee Drones zorgt voor de beste drone 
opleidingen voor mensen van over heel Europa 
met een team van zeer ervaren 
instructeurs en docenten. 

DRONE OPLEIDINGEN
WAT IS DE BESTE OPLEIDING VOOR MIJ?

Toestelspecifieke opleiding

Fotogrammetrie & aerial mapping

PIX4D MAPPER essentials

Inspecties met drones

Thermografie basic – IRIS

Landbouw met drones – ILVO

Fotografie met drones

SPECIALISATIES MET DRONES

noordzeedrones.be

Eerste stapjes zetten in de drone wereld of 
eens proeven? Makkelijk slagen voor de open 
A1&A3 + extra tips? ND LIGHT
 
Je wil in open categorie gaan vliegen? Je wil slagen 
voor het open A2 theoretisch examen en toch ook 
via praktijkles handige tips krijgen? ND ADVANCED
 
Je gaat professioneel aan de slag met de drones? 
Je wil geen beperkingen wat betreft de vliegzones? 
Je wil aan de slag in de specific en je examen theorie 
en praktijk bij Noordzee Drones afleggen? ND PRO

SCHOOL & LEIDER SCHOOL & LEIDER 
IN DRONE
SCHOOL & LEIDER SCHOOL & LEIDER 
IN DRONE
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Tekst & Foto’s: 
08_auteur.....xxxx.....

Zelfbouw
Light’R 700 - Deel 1
Gezien de oproep van de uitgever van Tijdingen om zelf-

bouw artikels in te sturen, ben ik in de pen - eerder het 

toetsenbord - gekropen.

Al sinds de jaren 90 ben ik gefascineerd om 

helicopters zo licht mogelijk te maken. Ik 

heb sindsdien al ettelijke modellen van eigen 

ontwerp de lucht in gestuurd. Dat ging eerst vooral 

over micro heli’s, maar met de tijd heb ik wat ik daar-

bij geleerd heb toegepast op outdoor helicopters. 

Mijn concept daarbij is eenvoudig: als je iets lichter 

maakt heb je minder vermogen nodig, als je minder 

vermogen nodig hebt kan een kleinere en lichtere 

motor, dan kan ook een kleinere en lichtere batterij, 

alles wordt dus nog dichter en er kunnen kleiner en 

lichter servos gebruikt worden. Duidelijk hoop ik?

Ik vlieg al jaren met een eigenbouw 600 formaat, 

meer dan genoeg vermogen om old-school 3D mee 

te doen stijl jaren 90. Model weegt wel net geen 

1400 gram lipo inbegrepen. 

Die Lipo is een 3S 2200 zoals 

in een zwever. 

De foto boven geeft een beeld van mijn Light’R 600 

net voor touch-down. Vliegduur tussen de 7 en de 

10 minuten afhankelijk van de vliegstijl. Dan kwam 

het idee van en iets groter model. De Light’R 700, 

met de vanzelfsprekende 700mm bladen. 

Om een idee te geven: hij is intussen bijna af, en het 

gewicht zal rond de 1800gram zijn met LiPo’s. 

Dat ontwerpen begint dan meestal met een schets 

op een stuk krantenpapier. Vele uren denkwerk later 

staat er iets uitgewerkt in CAD.

Mijn Light’R 600
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Deze helicopter wordt zo goed als volledig uit carbon 

gemaakt, en alle onderdelen worden ook aan elkaar 

gelijmd, in plaats van geschroefd. Je wil niet weten 

hoeveel de ganse schroeven winkel van een model-

helikopter weegt. 

Ik wilde ook de pre-preg techniek gebruiken die in 

de modelbouw niet heel gangbaar is. Pre-Preg zijn 

vellen koolstofweefsel die al op voorhand met epoxy 

hars zijn voorzien. Die epoxy is bij kamer temperatuur 

niet vloeibaar, heel lichtjes klevend, en het duurt 

maanden om hem uit te harden. Je kan pre-preg 

versnijden als een stuk textiel, en netjes in een moule 

aandrukken. Dan wordt alles uitgehard onder vacu-

um aan 110 graden. Maar daarover later meer.

In dit deel beginnen we met de aanmaak van de 

master moule waarvan later een pre-preg onderdeel 

kan getrokken worden. Het gaat over het maken van 

het rode stuk in onderstaande tekening.

Van schets op een stuk 
krantenpapier naar iets 
uitgewerkt in CAD
Dat moet perfect aansluiten op een lange 25mm 

carbon buis die over de volledige lengte van de 

helicopter gaat. Je kan dat natuurlijk opbouwen in 

balsa, maar gezien de ronde buis is het niet vanzelf-

sprekend om die volledig passend te maken, vooral 

omdat ik een heel strakke vorm wil. Daarom volgen-

de aanpak.

We beginnen met de basisstructuur van het heli-

copter chassis, bestaande uit de eerder vernoemde 

lange buis, en een verticale buis daarop waardoor 

de rotoras komt. Hierop wordt in balsa van 4mm de 

zijdelingse profi elvorm gelijmd, afgedekt met een 

carbon top profi el.

De basisstructuur van het 
helicopter chassis.
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Onderaan volgt wat 1cm balsa om later onze elasti-

sche doek (details straks) mee op te spannen.

Alles wordt afgeplakt met dunne tape, en ingewre-

ven met losmiddel voor polyester of epoxyhars

Nu neem je een stuk elastische stof (’stretch’). Dat 

is het soort textiel dat in sportkledij bijvoorbeeld 

wordt gebruikt. Voelt aan als dikke nylon panties. 

Goedkoop en gemakkelijk te vinden in stoffenwinkel 

of on-line. Dit span je op over het voor gemaakte 

chassis, en zorg ervoor dat alles netjes aansluit. Eerst 

de uiteinden links en rechts en onder spanning vast-

gelegd met tape, dan de onderkant met punaises, 

en dan de bovenkant met punaises. Telkens goed 

trekken zodat de vorm goed aansluit.

Op de foto misschien niet duidelijk te zien maar het 

is onwaarschijnlijk hoe mooi de stof zich rond de 

vorm aantrekt, en vanzelf de juiste vorm aanneemt 

die anders rap een paar uur schuur- en paswerk zou 

vragen. 

Nu komt de truck van de foor: je strijkt dit nu in 

met lamineer epoxy (geen lijm!) of polyester. De stof 

absorbeert het hars, en eens droog heb je een eerste 

harde vorm. 

Daarboven komen dan nog een paar lagen glasve-

zelmat van 200-300 gram om het geheel sterkte te 

geven. Merk hoe strak die mat al over de vorm gaat, 

komt opdat ik een speciale spuit lijm gebruik waar-
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mee je glasvezel of carbon weefsel kan laten kleven 

zonder dat dit de sterkte aanpast.

Na uitharden haal je het geheel los, wat vlot gaat 

voor zover je voldoende losmiddel hebt gebruikt .

Dan voor de afwerking de Dremel bovenhalen met 

een diamant slijpschijf, of gewoon met de fi guurzaag 

(minder stof en lawaai).

Aan de binnenkant ziet de moule er zo uit, dat is 

waar we in een volgende stap ons carbon vezel stuk 

Gereed voor de afwerking.

De binnenkant.

Resultaat na de bewerking.

gaan in maken. De binnenkant wordt nat geschuurd 

tot een glad oppervlak. We kunnen aan het moule-

ren beginnen. Hoe dat werkt vertel ik in een volgen-

de brievenBUS. Tot de volgende!
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Tekst & Foto’s: 
Stef De Wit • Birdeye View: Patrick Lemli

DMV “de Wisse“ bij Werchter 
“isomo - electro - lipo - aero”

Uniek gelegen in een “venne - wisse” natuurgebied aan 

de meanders van de Demer in Betekom (Werchter-grens) 

ligt het terrein van DMV (Demerlandse Model Vliegers) 

een bijna 45 jaar oude RC- vliegclub die recent terug een 

vergunning voor de volgende 20 jaar kon bemachtigen.

Op fi etsafstand van de Werchter - festival-

weide (langsheen het Demer jaag-& fi etspad) 

wordt er al meer dan 40 jaar rc gevlogen, 

alleen het betonplaten clubhuis moest een 15 tal jaar 

geleden afgebroken worden wegens zonevreemd, 

maar “fl adderen en fun” mocht blijven; oeffff.

Omgeven door hoge bomen en wisse-struiken, wordt 

de plek door sommige vliegvrienden uit andere clubs 

“een moeilijk eier-potteke” genoemd..; anderen van 

onze daar vliegende leden noemen het een veldje 

“met een uitdaging”... één ding staat vast... “wie op 

de wisse kan en durft te vliegen vliegt overal! maar 

omgekeerd niet!!”...
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En ja.... met regelmaat loopt het dan natuurlijk ook mis... maar dan is er “super 

- Jan / super -man”... een avontuurlijke, lenige 60 plusser waar ik al meer dan 45 

jaar vliegerkes mee oplaat (ff, cl en rc) die dan (voor een taart!!) uw ongelukkig 

model terug uit de 25 meter hoge bomen gaat “plukken”...

Hij liep meermaals de “Hel van Kasterlee” bij de senioren, hij redde zijn buur-

vrouw uit een brandend huis en onlangs redde hij een dame van de verdrinkings-

dood uit haar wagen in de Leuvense vaart in Wijgmaal... allemaal de waarheid... 

zijn Superman t-shirt is dus niet toevallig maar echt terecht. Respect!

Op de wisse wordt er tevens regelmatig “geëxperimenteerd”... zo werd er 

onlangs een toffe formation-flight YF-22 Raptors ingevlogen (video zie mijn 

facebookpagina van januari 2021). Eén tractie – propeller - motortje op voorste 

toestel(letje), aileron links & rechts op de twee middenste toestellen, en elevator 

op het achterste toestel .. rudders alleen op voorste en achterste toestel. Kost-

prijs 4x 5 euro... 2 carbonstangen, 10 euro motortje, lipo, enkele 5 euro servo’s 

en een ontvanger...

De DMV opsomming kreeg recent 

naast “isomo - electro - lipo - aero 

ook “bronco” toegevoegd een 

absoluuuut prachtig prentje de 

airborn-bronco! die zo over de Viet-

namese “jungle” lijkt te vliegen....  

en daar doen we het voor, voor die 

paar minuten “aero - illusie”. 

Staf en Paul op de Wisse, ik zag dat kot nog een goei 
maand staan toen ik er 15 jaar geleden nét lid werd.
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Beste vrienden,
Bij de start van het nieuwe jaar wil ik jullie allen, in naam van 

het Bestuursorgaan van de VML, een prachtig 2021 wensen. 

Veel vlieggenot, maar vooral een gezond jaar.

Spijtig genoeg moeten we zeggen dat we nog steeds in de 

greep van covid-19 zitten. Maar iedereen weet dat er een 

lichtpuntje is aan het einde van de tunnel. Daar we nog 

steeds met de huidige pandemie zitten, kan het gewone 

vlieggebeuren nog steeds niet doorgaan.

In de maand januari, hield het Bestuursorgaan van de VML 

gesprekken met de clubs uit de verschillende provincies van 

het Vlaamse landsgedeelte. Het beoogde doel is de 

communicatie gaan verbeteren. Er namen 42 van de 61 clubs 

deel aan deze gesprekken. Wij, het Bestuursorgaan van de 

VML, zijn enorm tevreden met dergelijke opkomst. Over de 

inhoud van deze gesprekken, lezen jullie meer in het artikel.

Zoals jullie ook weten willen we dit jaar ook regelmatig een 

nieuwsbrief uitgeven. Terug met het doel de communicatie 

te verbeteren.

Op 1 januari 2021 werd de Europese regelgeving betreffende 

de Modelluchtvaart van kracht. Dit betekende o.a. dat alle 

piloten zich tegen ten laatste 31 december 2020 moesten 

registreren. Ook hierover lees je in het artikel, daar dit ook 

ter sprake kwam in de gesprekken.

We kijken met z’n allen uit naar het nieuwe vliegseizoen en 

hopen dat het een normaal jaar mag worden.

Hugo Verlinde

Voorzitter

Hugo Verlinde
Voorzitter VML

FAQ en mededelingen
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Communicatie
Bij de aanvang van het nieuwe jaar maakte onze 

voorzitter zijn plan bekend om meer in te zetten 

op communicatie zowel met de clubbesturen 

alsook met de leden. Op onze eerste vergadering 

van het bestuursorgaan werden een aantal 

voorstellen aangebracht, één van de voorstellen 

was om per provincie een vergadering te houden 

met clubbestuurders van de clubs gelegen in deze 

provincie. De reden om dit in vijf vergaderingen te 

organiseren was het aantal deelnemers te beperken 

om zodoende een debat te krijgen dat voor alle 

deelnemers aangenaam was en waar iedereen 

zijn mening kwijt kon. Hoeveel maal dit jaarlijks 

zou gebeuren was afhankelijk van de interesse 

van de clubs. Door Corona was lijfelijk vergaderen 

onmogelijk en werden er vijf datums geprikt om via 

een zoom teleconference te vergaderen.

Samenvatting van de besproken punten met de 

Bestuursorganen van de verschillende club.

Zoals reeds vermeld in mijn inleidend woordje, 

hield het Bestuursorgaan van de VML in de maand 

januari gesprekken met de clubs uit de verschillende 

provincies. Ik wil dan ook graag aan jullie allen laten 

weten waarover er werd gesproken.

1.  Steun Noodfonds Sport Vlaanderen.
Het VCL kreeg een bepaald bedrag, welke we 

moesten verdelen onder de 3 partners, nl. VML, de 

Liga van de Zwevers en de Motorvliegers.

Het geld dat de drie partners kregen moest dan 

direct worden verdeeld onder de clubs. Wij hebben 

dit gedaan aan de clubs volgens de leden die op 

1/9/2020 waren ingeschreven. Dit omdat we tegen 

1/9/2020 het aantal leden en de ledenlijst moeten 
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Communicatie naar de leden
Eind vorig jaar is er beslist om via onze website 

nieuwsbrieven te versturen aan onze leden die 

dit wensten. Om reden van privacy kwam de 

vraag hoe gaan wij dit doen, ofwel aan allen 

een nieuwsbrief sturen met de mogelijkheid om 

af te vinken wanneer u dit niet meer wenst te 

ontvangen of de leden via onze website zichzelf 

kenbaar laten maken dat zij een nieuwsbrief 

wensten te ontvangen. Er werd beslist om voor 

het laatste te kiezen en hier blijkt er toch iets te 

haperen, momenteel zijn er weinig leden die zich 

hebben ingeschreven en een mogelijke oorzaak 

kan zijn dat onze website nog te weinig wordt 

bekeken. Wat moet u doen, ga naar de site:

www.flytovml.be en klik dan op inloggen, 

u moet hiervoor wel al zijn geregistreerd zijn 

wanneer u dat nog niet heeft gedaan doe dan 

het volgende.

Registreren doet u met uw VML lidnummer, 

gebruik hoofdletters en start met V-eerste letter 

van de familienaam-4 cijfers, Vb. V-A-2687 

Klik op registreer. 

Nu kan u naar inloggen gaan met uw VML 

lidnummer en een paswoord, Het paswoord is vrij 

te kiezen. Ingelogd ziet u mijn account met uw 

gegevens mocht er iets niet juist zijn kan u dit zelf 

aanpassen via de knop “wijzig mijn gegevens” en 

hierin kan u ook aanvinken of u de nieuwsbrief 

wenst te ontvangen, niet vergeten van te klikken 

op “mijn gegevens opslaan”

binnen sturen naar Sport Vlaanderen. Ondertussen 

hebben alle clubs deze subsidie reeds ontvangen.

2. Ministerieel Besluit over de geozones.
Er komt een kaart met alle zones op. Is eigenlijk 

meer voor de drones, maar door de nieuwe Europese 

regelgeving is dit ook van toepassing voor het vrij 

vliegen met modelvliegtuigen. De geozones bepalen 

waar er mag gevlogen worden en waar niet. 

Door het besluit zijn onze modelluchtvaartterreinen 

als het ware nu afgeschermd. De drones mogen er 

niet zomaar gaan overvliegen.

3. Ministerieel Besluit over de drones.
Hier moeten we een duidelijk onderscheid maken 

tussen drones die vrij vliegen en deze op een 

modelluchtvaartterrein. Voor de drones op een 

modelluchtvaartterrein verandert er niks. Hier geldt 

de circulaire GFD-01 nog steeds. Dus een straal van 

400 m en een hoogte van 120 m.

4. De Europese Wetgeving.
De Europese Wetgeving laat vanaf 1/1/2021 het vrij 

vliegen toe. Vroeger spraken we van zwart vliegen 

of illegaal vliegen of piraat vliegen. Een persoon 

kan dus naar een landbouwer gaan en vragen om 

gedurende een namiddag op één van de weilanden 

te mogen vliegen. Kortom, hij moet dus de toelating 

hebben van de eigenaar. Daarnaast moet de piloot 

nog volgende zaken hebben: een eigen registratie 

hebben, een eigen verzekering hebben, voor 

toestellen boven de 20 kg moet er dan nog een 

afzonderlijke verzekering worden genomen.

5. Piloten die lid zijn van de VML.
Zij kunnen blijven vliegen op een erkend 

modelluchtvaartterrein. De huidige circulaire, GDF-

01, is nog steeds van toepassing.

De registratie van alle VML-piloten werd door de 

VML ineens gedaan.

Elke club heeft het registratienummer gekregen om 

dit door te geven aan alle leden van de club.

1.  Wat moet er nu op het toestel staan? 

a. Het lidnummer: OO-V-x-xxxx 

b.  Het Europese registratienummer. Dit nummer 

mag ook in het toestel worden geplaatst. Het 

moet leesbaar zijn van op 30 cm. Het nummer 

voor leden van VML is; BELp4n3hs2gan2ae

c.  Doel van dit nummer is het terugvinden van de 

eigenaar van het toestel als het toestel verloren is 

gegaan door bv. een crash.

2.  De registratie. Waar moet het gebeuren? 

a. In het land waar je geboren ben en er verblijft, of 

b.  In het land waar je meerdere jaren woont en 

aangesloten bent bij een Vlaamse club.

6. De verzekering. 
a.  Piloten aangesloten bij de VML en vliegend op een 

erkend modelluchtvaartterrein zijn verzekerd door 

de VML.
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b.  In de circulaire staat duidelijk: toestellen tot 150 

kg. Dit is niet gewijzigd. Wel wordt er aangeraden 

dat alle leden, afzonderlijk, navraag doen bij hun 

verzekering of er al dan niet wijzigingen zijn in de 

familiale polis door de Europese regelgeving.

c.  Als je vrij gaat vliegen, dan moet je wel een eigen 

registratienummer hebben en bij ongeval komt de 

verzekering van de VML niet tussen!

7. Losse items.
a.  Binnen de verschillende clubs, is het ledenaantal 

stijgend, dalend of status quo? Welke zijn de 

mogelijke redenen hiervoor?

b.  Hoe kan er aan ledenwerving worden gedaan?

Dit is in het kort wat er allemaal werd besproken 

op deze verschillende avonden. Heel veel clubs 

waren aanwezig op de meetings, waarvoor dank, 

en verklaarden dat dit een goed initiatief was en 

voor herhaling vatbaar.

Hugo Verlinde, 

voorzitter VML.

Ruilbeurs en 
tentoonstelling te 

Waver
De 41ste tentoonstelling en ruilbeurs in Waver 

kon niet georganiseerd worden wegens de 

corona pandemie.

In de plaats is er een “Virtuele tentoonstelling 

in 3D“ geregeld. Deze zal vanaf 6 februari om 

9 uur te bezichtigen zijn op: 

www.aeroclubdewavre.be

Een aanrader om in deze tijden van corona 

eens aan te klikken.

FAQ en mededelingen
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Reportage & Foto’s: 
STEF DE WIT  

“  Welcome on board...
this is your captain 
speaking“....

De aero-story van JOHAN BEKAERT begint meer 

dan 45 jaar geleden bij de Blue Birds club in 

Zomergem. Hij trok er als tiener naartoe met 

zijn zelfgebouwde Graupner Taxi toestel, om er 

vervolgens door “mijnheer Roger” zijn trainer heeeeeeeel 

hoooog , quasi tegen de “stratosfeer” .... geparkeerd te 

worden en daar mocht elke leerling waarover hij zich ont-

fermde dan eens aanvoelen wat een toestel deed (of kon 

doen) in de lucht.

Zo ging dat in het béfore pc -fl ightsimulator 

en zender trainerkabel tijdperk...om te leren 

rc-vliegen. Na een kleine 10 minuten zweten 

en zuchten mocht je dan roepen voor landingsassis-

tentie; waarop mijnheer Roger, jouw hoogdekker in 

een venijnige vrille trok en aan een rotvaart steil naar 

beneden kwam om vervolgens een kiss-landing te 

demonstreren.

Dit gebeurde allemaal een kleine halve eeuw geleden 

in de Vlaamse velden en was voor Johan hét begin 

van een prachtige, professionele luchtvaartcarrière.

Hij kwam eerst in de military aviation terecht waar hij 

opeenvolgend Fouga Magister, Alpha Jet en C-130 
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Hercules transport vloog, om vervolgens over 

te stappen naar het civiele passagiersvliegen 

bij Sabena om er Jumbo Jet 747 te gaan vlie-

gen tot aan zijn pensioenleeftijd.

Doch de model aero liet Johan nooit echt los, met 

tussenpozen en naargelang het beroepsmatig moge-

lijk was, bleef hij rc toestellen bouwen en vliegen in 

Hagelandse en Limburgse clubs. Zijn voorkeur gaat 

vooral uit naar jaren 60 - 70 & 80 Graupner balsa - 

bouw modellen en schaaltoestellen die hij bouwt op 

plan. In zijn (onwaaaaarschijnlijk) propere hobbyshop 

valt er dan ook geen enkele foamie te bespeuren.... 

Johan is écht wat men noemt een “modellisticus 

classicus”. 

Ik kon me niet van de indruk ontdoen, maar zijn 

werkkamer had iets van een overzichtelijke control-

tower met desks en ramen om uren door te turen... 
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en dat kan Johan, want hij woont op een steenworp 

van de luchthaven van Zaventem en van de spotter-

corner. Op de schelf vinden we een Avro Anson, een 

ME BF 109, een Dalotel, een F3A vintage Kwikfly en 

andere nostalgische Graupner modellen.

Het werd héééérlijk discuteren over aerodynamica, 

elektronica en mechanica, foto’s bekijken van de 

vroegere carrière en van gevlogen RC-modellen.

Strong stories bleven natuurlijk niet uit zowel over 

de bemande professionele als over de onbemande 

hobbyvliegerij... tot mijn groot plezier kreeg ik als 

afscheid nog een jaren 60 zender uit mijn geboorte-

jaar cadeau!

Wat een man, wat een vriend, wat een verhaal,  

wat een avond !!!!!!!!!!!!!!!!
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We hebben er dermate veel goesting in 

dat als het moet we ter plaatse Corona 

vaccins zullen uitdelen! We hebben bij 

de aankondiging vorig jaar gemerkt dat dit gebeuren 

heel veel reacties heeft losgeweekt. Ontelbare model-

isten zijn op hun zolder gekropen om hun met stof 

bedekte toestellen op te knappen, anderen zijn aan 

het bouwen geslagen. Ook het hart van Leon Jans-

sens - oprichter en bezieler van Svenson - sloeg een 

paar maten sneller. Al dat moois is nu geduldig aan 

het wachten op D-Day, of moet ik zeggen S-Day? 

De nadruk zal uiteraard liggen op de Svenson 

creaties, maar alle iconische toestellen van de jaren 

70-80 zijn welkom: modellen zoals Taxi, Curare, 

Kwik-Fly, of helicopters uit de hele beginperiode.

We kijken er naar uit om jullie in groten getale te 

mogen ontvangen met als gastheer Leon zelf. 

Het moet en zal een eerbetoon worden aan deze 

Belgische parel in de geschiedenis van de model-

bouw. Raadpleeg regelmatig onze facebook pagina: 

http://facebook.com/KEML00 voor verder nieuws 

en aankondigingen hieromtrent. Daar komt nog een 

verwelkoming op van Leon Janssens zelf. 

Geniet alvast van hoe hij vanuit de koffer van zijn 

Mini vloog. Social distancing gegarandeerd!

Tot dan!

Alexander Van de Rostyne, Voorzitter KEML

alexandervdr@icloud.com  /  T 0495548240

Svenson feest!
Eindelijk! Het grote Svenson feest zal doorgaan op 29 augustus 2021 

vanaf 9u op het terrein van de Koninklijke Eeklose Modelluchtvaart.
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Tekst & Foto’s: 
Laurence Adriaensens

ARF modellen verbouwen 
tot unieke schaalpareltjes

Na de oproep van hoofdredacteur Willy om geïllustreerde 

artikels te sturen van zelfbouw tot RTF kreeg ik het idee 

om het gat te dichten tussen mijn artikel over semi-schaal 

verzameling in tijdingen 2013-03 (voornamelijk cosme-

tische aanpassingen aan ARF schuimpjes) en mijn artikel 

over de verzameling historische Sabena zwevers (voorna-

melijk traditionele grote houtbouw) in tijdingen 2020-03. 

In dit artikel zien we hoe we beide technieken kunnen 

combineren.

Ik zal zelden een ARF uithalen die direct gemon-

teerd werd om te vliegen zonder daar aanpas-

singen aan uit te voeren, dit zowel technisch als 

esthetisch. Alhoewel die moderne schuimmodellen 

zeer goed vliegen en er prachtig uitzien vanaf je ze 

uit de doos haalt, haat ik het om daarmee op het 

vliegplein te komen waarbij iedereen ziet om welke 

merk het gaat en waarvan er meerdere identieke 

exemplaren vliegen. Ik maak er een punt van om de 

tekortkomingen van modellen weg te werken, en ze 

zoveel mogelijk te laten lijken op bestaande toestel-

len waarmee ik destijds zelf (mee) gevlogen heb of 

er een band mee heb. Gelukkig genoeg beginnen 

kit-designers dat door te hebben en worden verschil-

lende “witte” modellen aangeboden die het een 

stuk makkelijker maken om er aan te werken of een 

andere beschildering op aan te brengen.

Eind 2020 haalde ik een tweedehands (in BE zeldza-

me) ZD DC3 “Rosinenbomber” model in zeer goede 

staat op tegen de Frans/Luxemburgse grens. Mijn 

kleinere 8 jaar oude Dynam DC3 had geen intrekbaar 

onderstel en pogingen om daar een lichtgewicht 

schaalreproductie van te integreren voldeden niet 

aan stevigheid. Het ZD model heeft een grotere 

190cm vleugelspan en is uitgerust met een plastic 

doch solide zeer realistisch werkend onderstel, en 

vliegt uit de doos reeds veel gemoedelijker dan die 

van Dynam. Alhoewel ze maar 40cm verschillen in 
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wingspan zie je op de foto (foto 1) het groot visueel 

verschil.

Minpunten waren echter een afschuwelijke vorm van 

de neus, cockpit en achterkant romp, uitpuilende 

motoren met zwaardvormige props, allesbehalve 

passende overgang tussen vleugel en romp, te 

diepe paneellijnen en veel te dikke recht afgesneden 

schuimprofielen. Gelukkig was het model beschilderd 

met slechts een uiterst dun laagje zilver dat er mak-

kelijk afgeschuurd werd (wel veel glinsters in huis). 

Alles werd overduidelijk toen ik het oude model en 

de nieuwe Dakota naast elkaar plaatste.

Schuimmodellen aanpassen is helemaal niet moeilijk, 

dat ze in EPO, EPS of styro gegoten werden maakt 

verder weinig uit. Belangrijkste benodigdheden zijn 

een paar vlijmscherpe messen van diverse lengtes, 

medium-cure clear foam-glue, eventueel overschot-

ten hout, lichtgewicht vulpasta, schuurpapier, primer 

plus verf, en een stofzuiger om die statisch geladen 

schuimrestanten op te ruimen. Het kost heel weinig 

(behalve tijd) om een ARF drastisch te veranderen 

tot een modelletje waar iedereen zich afvraagt hoe 

je eraan gekomen bent. Mijn bedoeling was alweer 

de C53 N49AG na te bouwen waarmee ik vloog ten 

tijde van 50j Belgische Luchtmacht in 1996, in feite 

een dubbelganger van de K16 OT-CWG, de ko-

ninklijke C47B die nu in het Brussels museum staat. 

Alvorens veranderingen aan te brengen maakte ik 

een proefvlucht met het model zoals ik het kocht 

zodat ik het zwaartepunt en de vliegeigenschappen 

eerst kon verifiëren. Ondanks de nogal bokkige 

zijwind vloog het voortreffelijk stabiel en had meer 

dan voldoende power terwijl het goed ontworpen 

intrekbaar landingsstel geen last bleek te hebben van 

het ongemaaid grasveld.

Terug thuis demonteerde ik het model, de vleugel is 

in 3 stukken en de staartvlakken worden samen met 

slechts één zeer lange vijs bevestigd. Ik begon met de 

aanpassing van de staartvorm. Deze leek zo gemaakt 

om een plastic onderstuk onder te brengen waarin 

zowel de centrale lange vijs als de bediening van 

hoogte- richtingsroer en staartwiel aan vastzaten. 

Meestal zitten zulke stukken met elastische lijm vast 

en kunnen die met het scherp diep mes en wat traag 

trekken makkelijk verwijderd worden van het schuim. 

Nadat een ganse hap schuim van onderaan de romp 

werd afgesneden en met schuren en plamuren naar 

een meer gelijkende boogvorm gebracht werd, kleef-

de ik het plastic terug in plaats en paste de lengte 

van sommige stangen binnenin de romp aan. 
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Het uiteinde werd met wat balsa bewerkt om de ty-

pische punt te bekomen. Het werd een beetje puzze-

len omdat de staarstukken demonteerbaar moesten 

blijven zodat nadien desnoods aan het mechanisme 

voor rudder en staartwiel kon gewerkt worden. Balsa 

en triplex stukjes werden bijgeplakt aan het rompge-

deelte om een nieuw staartcontour te vormen. Met 

vulpasta werden de staartoppervlaktes bewerkt om 

de te diepe lijnen grotendeels op te vullen, de lijnen 

van de trimtabs werden wel terug ingesneden, maar 

minder prominent dan ervoor.

Ondertussen had ik de plastic cockpitkap ook losge-

peuterd en begon ik eerst met karton, nadien met 

doorzichtige polyester nieuwe ramen te make die 

conform de echte volledig vlak zijn en onder totaal 

andere hoeken als op het ZD model geplaatst moe-

ten worden. Daardoor moest de V-vorm vooraan da-

nig aangepast worden dat er teveel schuim zichtbaar 

in de cockpit zou worden, alsook het lege interieur. 

Ik besloot dan maar om het mes erin te zetten en 

het interieur verder uit te bouwen. Cockpitstoelen 

gingen eruit en de ruimte zowel naar voren als in 

de breedte danig verbreed om er piloten en een 

instrumentenbord in the plaatsen. Ik had foto’s van 

het echt instrumentenbord en printte die af op de 

gepaste breedte waarna ik die uitknipte om op een 

triplex plaatje te lijmen. Voor de piloot had ik nog 

ergens een figuurtje liggen van een jachtpiloot in 

WO2 uitrusting die ik als basis kon gebruiken vanwe-

ge de juiste schaal. Deze piloot werd met de Dremel 

en boetseerwerk aangepast naar een aangepaste ver-

sie waarbij zijn linkerarm werd getransplanteerd naar 

de romp van de rechtse piloot. De zetels werden er 

terug ingeplakt op hoogtes waarbij die piloten netjes 

door de ramen konden kijken.

Van de originele plastic kap werden bruikbare delen 

uitgesneden om het nieuw glaswerk op te monteren 

en stukjes balsa gebruikt om de overgang van de  

ramen naar het oude stukje dak en zo naar het 
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schuim te realiseren. Naast de reeds vermelde 

foam-glue gebruikte ik daarvoor ook Titebond en 

clear canopy lijm. 

Na wat schuurwerk begon die cockpit er eindelijk 

wat natuurgetrouwer uit te zien (na schildering van 

de raam lijsten nog veel meer) maar de neus van het 

model moest ook nog aangepast worden tot die van 

onze weerradar-uitgeruste C53 die toch wat langer 

en puntiger was dan die van een standard C47. Hier-

onder zie je beide types naast elkaar.

geveegde oppervlakten, dus alleen maar toepassen 

voordat een model bespannen of beschilderd wordt.

Ondertussen was ik ook al begonnen met het 

opensnijden en aanpassen van een motorgondel zo-

dat de motor en gans de ophanging ervan meer naar 

achteren kon ingelijmd worden waardoor die niet 

meer uitstak. Dat plastic omhulsel zat er wel goed in-

gelijmd en vergde heel wat moeite om zonder teveel 

schade aan het omliggende schuim eruit te snijden. 

Op volgende foto zie je de bakboordmotor (vleugel 

ondersteboven) reeds 9mm achteruit geschoven en 

een meer schaal prop (ook 8x6 drieblad) geplaatst 

voordat de gondel terug defi nitief dichtgeplakt werd.

Waarom ik al die moeite deed valt op volgende foto 

(met vleugel terug rechtop) beter te zien. Doordat 

de linkermotor meer naar achter kwam kon ik door 

middel van balsa en stukjes doorgezaagd rondhout 

en wat 2mm plastic buisjes (zie stukken in bakje) 

een plaatje maken dat in de gondel net rond de vrij 

draaiende outrunner geplakt werd en het uitzicht 

Een blokje restant balsa werd voor de deels afge-

sneden neus geplakt en dan afgeschuurd als vaste 

basis voor de nadien geboetseerde vorm. Voor zulke 

dingen gebruik ik Bison PU houtlijm omdat die 

keihard wordt en bij de expansie alle ruimtes opvult. 

Ik weet dat deze lijm niet aangeraden wordt op EPO 

maar als je de olieachtige toplaag lichtjes afschuurt 

is de hechting reeds veel sterker. Voor nog betere 

hechting maak ik met het mes kruisvormige groeven 

in het schuim waartegen iets moet geplakt worden 

(ook schuim tegen schuim) en kan je verzekeren dat 

dit heel sterke verbindingen maakt. Het vergt alleen 

wat ervaring om te leren hoeveel PU lijm je juist moet 

uitsmeren zonder dat het er bij het zwellen langs 

alle kanten blijft uitkomen. Om het halfuur wegva-

gen lukt, maar nadien zal vergeling optreden op die 
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simuleert van de voorste 7 cylindersmet hun klep-

stootgeleiders. Het oude purper-metalen gedeelte 

van de electromotor werd in de typische kleur van 

stermotorblokken geverfd. Merk op dat de rij met 

cowl-flaps ook vlak afgesneden werden aan de basis 

en meer naar voren terug opgeplakt werd. Er werd 

ook flink geschuurd en geplamuurd aan de voor-

kant van de motorgondel om die meer conform het 

origineel te laten uitzien. Het intrekbaar landingsstel 

werd volledig geschilderd in metaalkleur en het wiel 

vervangen door Du-Bro ballonwielen. Hier de foto 

met de originele stuurboordzijde terwijl de modifica-

ties aan de bakboord zijde reeds uitgevoerd werden.

De tweede motorgondel kreeg dezelfde behandeling 

en op volgende foto zie je de reeds geprefabriceerde 

en geschilderde valse cylinders op het plaatje voordat 

die in de gondel gelijmd werd. Met de cowl-flaps 

verwijderd was het makkelijker om plamuur en 

schuurwerken uit te voeren om die gondels en lippen 

realistischer te laten uitzien. In totaal gebruikte ik 3 

zulke tubes plamuur over het model alvorens het in 

de primer gezet werd.

Wie schrik heeft van het gewicht kan uit volgende 

cijfers opmaken dat het allemaal zo erg niet is. Ik 

woog het ganse horizontaal startvlak nadat ik er de 

originele verf van afschuurde: 49gr. nadat ik met filler 

al die diepe groeven dicht had: 63gr. na de primer: 

73gr. na het schilderen: 81gr. en tenslotte na het 

vernissen 83gr. Voor beide grotere buitenvleugels 

samen bedroeg het meergewicht van 2 lagen filler 

slechts 34 gram.

Bij het monteren van het onderstel merkte ik dat 

het plastic frame slechts aan 3 kanten in het schuim 

gehouden werd en bracht een extra triplex plaatje 

aan zodat die aan alle kanten verankerd werden en 

zodoende het lateraal spel serieus verminderde. Toen 

ik het model kocht leek het precies of de vleugels 

helemaal niet op de romp pasten. De overgang 

tussen beiden was helemaal niet vloeiend en ook niet 

volgens de vorm ervan op echte DC3 vliegtuigen. 

Ook de overgangen tussen middenstuk en de af-

neembare buitenvleugels vertoonden problemen die 

door de soepele schuim alleen maar erger werden bij 

belasting.

Na alweer veel snij-, plamuur- en schuurwerk ver-

kreeg ik een correct ogende romp-vleugel overgang 

maar voor de vleugels onderling vergde het verplaat-

sing van de achterste alu buis in één van de vleugel-

stukken om de drie delen mooi opgelijnd te krijgen. 

Om vervorming onder belasting te voorkomen werd 

ook nog een extra triplex tussenplaatje gemonteerd. 

Iemand die de drie vleugeldelen liever samen gemon-

teerd houdt zou daar andere oplossingen kunnen 

voor gevonden hebben maar ik verkies mijn Dakota 
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volledig gemonteerd (inclusief staartvlakken en mid-

vleugel) te stockeren en te vervoeren, met alleen de 

buitenvleugels gedemonteerd. Voor vervoer en op de 

rek blijft dat dan een zeer acceptabele 133x60cm

 

Een tweede voordeel is dat op het veld slechts beide 

rolroeren elektrisch aangekoppeld moeten worden 

terwijl al de rest van de verbindingen tijdens het sei-

zoen ongemoeid kunnen blijven. De bedrading paste 

ik serieus aan om vele connecties en nutteloze leng-

tes te elimineren. Op het middenstuk van de vleugel 

vinden we nu de 2 ESC’s met BEC, een achtkanaals-

ontvanger met gyro, een BEC voor de (nood)2S950 

batterij, een Schotky diode voor de dubbele voeding 

van de ontvanger. Van de ESC’s vertrekken dikke 

kabels naar de voorkant romp waar eerst via een af-

takking naar een oud MrRcSound klanksysteem (dat 

ik onderaan de romp inschoof) via een Ampèresensor 

naar de 3S3300 batterij gaat. Tijdens het uithollen 

van de cockpit was ik op een 32gr loodbol gestoten 

die fabriekswege in het schuim gegoten werd maar 

in de weg lag voor mijn instrumentenbord. De 30gr 

extra lood die ik voor de proefvlucht aanbracht werd 

er ook uitgehaald. Ik ben geen voorstander van 

dood gewicht en verkoos die 60gr ballast helemaal 

voorin de neus te vervangen door de onderdelen van 

mijn klanksysteem van 200gr die netjes verspreid 

werd tussen de onderaan gemonteerde luidspreker 

en voorkant vleugel. De momenten moeten zowat 

identiek zijn maar het resultaat (inclusief startup en 

engine shutdown klanken (reeds op mijn vorige DC3 

gemonteerd) maken wel duidelijk een verschil uit bij 

zo’n electro toestel. Hoe het een aantal jaren geleden 

klonk op mijn kleinere DC3 kan je zien en horen op 

volgende compilatie https://www.youtube.com/

watch?v=wDBo_iSIaKE

De foto van de onderkant van het model maakt 

duidelijk waar alles bijeen komt. Er waren origineel 

twee gapende ovale gaten in de romp, één vooraan 

de neus en één achter de vleugel, die moesten zor-

gen voor koelingslucht voor de batterij en de ESC’s 

in de romp. Achter dat voorste gat maakte ik een 

extra opening voor de luidspreker van de klankin-

stallatie. Zoals gewoonlijk dichtte ik voor de esthe-

tiek die grote gaten af met uitgeknipte stukjes 3M 

schuurgaas (fijn). Deze werden dan mee geschilderd 

in rompkleur waardoor die in vlucht weinig zicht-

baar zijn, maar door hun plaatsingshoeken toch nog 

voldoende luchtstroom zullen doorlaten.

Je kan op de foto ook zien hoe de buitenste vleu-

geldelen aan het middenstuk geschroefd worden 

en het gleufje waar de JR servo connectors voor 

de rolroeren in geduwd worden. Het systeem van 

de montage van de middenvleugel met buiten-

vleugel en romp belet echter dat er split-flaps aan 

de achterkant van de vleugel kunnen gemonteerd 

Ik werk telkens ongeveer 
een maand (+-200u) aan 
het herstellen/modificeren/
verbeteren van een 
schuimmodel
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worden. Het zilver komt uit spuitbussen (Motip 

Silver Metalic) en mag niet rechtstreeks in een dikke 

laag op blanke schuim gespoten worden wegens 

het reagerend karakter. Een paar dunne lagen over 

mijn gewone acrylprimer vormde geen probleem. 

Voor de rest werd het model met de rol geschilderd 

in wit, zwart en rode acrylverf, en werd witte Pactra 

striping op rolletjes gebruikt. CalieGrafics zorgde 

voor de belettering en cocardes. Nadat al deze fo-

to’s gemaakt werden installeerde ik wel iets grotere 

wielen (2-34” ofte 68mm) die wel eerst een beetje 

moesten versmald worden om tussen de poten vrij 

te kunnen draaien.

Het resultaat mag best gezien (en gehoord) worden. 

De regering vroeg ons om thuis te werken wegens 

Corona en ik volg dat nog steeds op gedurende 

deze dode wintermaanden. Ik werk telkens on-

geveer een maand (+-200u) aan het herstellen/

modificeren/verbeteren van een schuimmodel. 

Nadat ik eerder reeds een Freewing T33 en een 

FlyFly F100 onder handen nam, begon ik na deze 

Dakota aan een met vinyl overtrok-

ken Windrider Boeing 737-500 in 

Sabena kleuren (met functioneren-

de gear en flaps) en staan er nog 

een FlyFly Hunter en een Freewing 

F104G op het programma. Ik blijf 

dus makkelijk tot de lente bezig 

waarna ik hopelijk met al dat moois 

kan gaan vliegen. Dat en ander 

bouwverslagen van toestellen in 

traditionele houtbouw kunnen jullie 

steeds lezen op mij Engelstalige 

geïllustreerde blog via https://www.

rcgroups.com/forums/member.

php?u=430882

Happy landings, 

LaurenceHet begin van de Windrider Boeing 737-500 in Sabena kleuren
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… in zelfopgelegde lock 
down bouwfase…
Waar waren we ook alweer gebleven. Even 

opfrissen, een Piper Cub ombouwen naar 

een Carbon Cub. De romp was in zoverre 

klaar dat de motorkap of cowl gemaakt moet 

worden... Ik had de motor uitgelijnd t.o.v. de 

romp en wist waar de voorste center zou zijn. 

Nu kon ik beginnen met het voorbereidende 

werk voor de in foam te maken positieve 

vorm van deze motorkap.

Nadat alles opgemeten was en dubbel ge-

checkt, ben ik begonnen met het maken van 

een houten frontje. Dit is de meest aangewe-

zen weg om de neus van de motorkap zo accuraat 

mogelijk te vormen. De achterliggende foam blokken 

zijn immers te snel uit vorm te schuren of snijden. 

De opbouw van dit plaatje bestaat uit twee lagen 

multiplex van 6 mm. De voorste plaat, met de koel-

gaten of neusgaten van de motorkap, is volgens de 

tekening uitgezaagd. Vervolgens zijn de beide delen 

samen gelijmd. Alles is nadien geschuurd en ge-

vormd zoals de vele verzamelde foto’s laten zien.

Al snel was duidelijk dat ik een beetje te overhaast te 

werk was gegaan. Ik bedoel hier de te kort afge-

schuurde onderkant van de frontplaat. Alles ziet er 

goed uit tot je naar de onderzijde van de spinner 

kijkt. Hier zien je dan ineens dat het verloop van de 

motorkap daar heel anders is...

Tekst & Foto’s: 
Noël Rumers

De Ombouw van de Piper Cub J3 
naar de Carbon Cub... Deel 5
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Even de zaak bestuderen om dan de juiste aanpas-

sing uit te voeren. Er kwam wat zaag- en schuurwerk 

aan te pas om de groter uitgesneden onderkant te 

vormen. Tevens is een 3 mm dik opzetstukje gemaakt 

zodat de spinner met propeller uiteindelijk op de 

juiste afstand t.o.v. de neusgaten/koelopeningen 

zouden staan. Met een beetje meer voorzichtigheid 

heb ik dan de onderzijde ongeveer op juiste vorm 

geschuurd. De fijn afwerking was voor later.

 

De twee lagen foam van elk 102 mm dikte, waren 

dan aan de beurt. Ze zijn op ruwe vorm in kwadran-

ten uitgezaagd. Dit was de eenvoudigste manier om 

deze volgens de twee assen, die op de valse motor-

spant waren getekend, op te lijmen en uit te lijnen. 

Ik verklaar mij even nader... De valse motorspant 

was ingebouwd met de juiste side en downtrust 

van de motor. Zodoende zit de as van de motor, 

vooraan waar spinner en prop op de motor passen, 

in het center van de langsas van de romp! Tegen 

de motorspant is dit echter niet zo zie de dubbele 

lijn op deze houten plaat achter de gepresenteerde 

foam block. De echte motorspant was trouwens al 

eerder opgebouwd en verlijmd. ( zie deel drie van 

deze ombouw ) Hiertegen, is voor het gemakkelijker 

werken, een volle nieuwe voorlopige plaat multiplex 

van 6 mm geschroefd die later vast in de motorkap 

vorm blijft zitten. Deze werd trouwens van binnen in 

de romp tegen de echte motorspan geschroefd. Idem 

dito voor de down trust. Zodoende staat de motor 

eens gemonteerd uit het center en de spinner perfect 

in lijn met de as van de romp. Kijk het maar eens na 

bij de echte toestellen, daar is dit niet anders.

Er was echter één probleempje. De blokken waren 

beide 102 mm dik en ik had maar 190 mm nodig als 

vulling tussen de houten front en de valse motor-

spant... Manueel krijg je dit nooit goed. Voor elk 

probleem is er altijd een gepaste oplossing. Een hete 

draadsnijmachine!
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Met wat meet en paswerk was de juiste hoogte snel 

ingesteld en de draad door de foam blok heen ge-

smolten. Ongeveer 1 cm eraf en perfect op dikte. Nu 

kon het lijmen van de blokken gebeuren. Hiervoor 

gebruikte ik de snelle oplossing van 5 min. epoxy. 

Door de juist gesneden blokken en de twee assen op 

de valse motorspant was dit een eenvoudige klus. 

Eens de twee lagen op hun plaats kon het houten 

front ervoor gelijmd worden. Eenmaal dat laatste 

stukje op zijn plaats kon het vormen van de foam 

blokken beginnen. Dit is een minder leuke aangele-

genheid. Gaat gepaard met aardig wat fijn elektro-

statisch stof, waar zelf mijn stofzuiger alle moeite 

mee had om die van mijn kleding te verwijderen. In 

feite haat ik deze job erg!

 

Wat meer is, eenmaal de vorm enigszins zichtbaar 

begon te worden, trok het bovendeel van de cowl of 

motorkap geheel niet op wat de foto’s mij lieten zien. 

Wat ik ook probeerde, niets hielp... 

Regel één: als zich zoiets voordoet en je denk dat het 

goed is of je ziet het niet meer (zitten), ga je weg en 

stopt er mee, om… de dag erna terug met een frisse 

blik foutjes eruit te halen. Wel, in mijn geval zag ik 

alleen maar een foute boel. Dit bleef zo dag na dag, 

foto’s bestudeert en ik zag het niet, niks, nul, frustra-

tie ten top! Indien ik toch verder door zou gaan had 

ik een cowl die verre van op die van een Carbon Cub 

zou lijken.

Regel twee: je gaat en doe je even totaal iets anders. 

Er was nog ander werk dat kon uitgevoerd worden 

aan dit model. Dan maar alles even aan de kant ge-

schoven. Uiteindelijk na een week of twee, toch nog 

maar eens de romp opnieuw voor mijn neus gelegd 

en foto’s vergeleken punt voor punt, ronding voor 

ronding… en dan, plots begint er iets te dagen! Het 

waren de “neusgaten of koelopeningen” t.o.v. de 

spinner en de motor as!

Waar ik aanvankelijk de neusgaten in het midden van 

de horizontale aslijn getekend had, staat deze echter 

ietsje hoger… Dit was geen simpele job op het eerste 

gezicht gezien. Dat al één keer aangepaste frontje, 

zou een derde maal aangepast moeten worden. Tot 

overmaat van ramp zat dit nu heel goed vastgelijmd 
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op de foam blokken erachter… Maar alles krijg je 

wel weer los zij het met liefst zo weinig mogelijk 

schade. Dat lukte uiteindelijk met een gewoon nieuw 

ijzerzaagblad tegen het hout aan als geleider, er 

voorzichtig door te zagen. De dikte van het zaagblad 

was nu alles korter geworden, en dat was OK en het 

belangrijkste.

Je hebt over de jaren enkele nuttige dingen ver-

zamelt hé. Zo ook een lichtbox die men gebruikte 

om naar de ouderwetse Röntgen foto’s te bekijken. 

Gekregen toen ik iemand aansprak voor mij zoiets 

ineen te steken. Ook hier kwam die lichtbox perfect 

van pas. Na eerst een goede foto vergroot te hebben 

tot de ware grootte van mijn motorkap, kon ik met 

behulp van de lichtbox een juiste tekening schetsen 

van de plaats en vorm van de neusgaten.

Ik geef toe dat het maar mm zijn doch deze maak-

ten net het verschil. Opnieuw kwam er zaag- en 

schuurwerk aan te pas. Het resultaat was nu net wat 

het moest zijn. Ik was eindelijk op het goede spoor. 

Opnieuw had ik de delen van de vorm van het frontje 

behouden die goed waren en enkel het bovenste 

deel volgens tekening uitgezaagd. Met wat schuur- 

en freeswerk was de juiste vorm snel weer klaar. 

Doordat de neusgaten nu weer hoger op de foam 

blokken gelijmd stonden moest er ook hier foam ver-

wijderd en bijgeplaatst worden zodat alles uiteindelijk 

leek op wat ik beoogde.

Vervolgens kon het schuurwerk weer verder gezet 

worden. De bovenkant van de motorkap was OK 

voor mij en dan moest de moeilijkere onderkant 

bewerkt worden. Ik had de foam blokken ruw en 

wat groter uitgezaagd. Dat was uiteindelijk niet zo’n 

slecht idee. Later bleek dat er toch aanpassingen 

nodig waren. De carburator inlaat en achteraan de 

uitlaat opening, is een speciaal gevormde tunnel 

onderaan de motorkap. Deze moest ook grondig 

aangepast worden. Wat meet-, snij-, plak en schuur-

werk kwamen hier aan te pas.

Met de ruwe vorm nu klaar moest er eerst maar 

eens glasmat overgegooid worden met de nodige 

epoxy. Van daar uit zullen alle bijkomende vormen 

nog worden toegevoegd met polyester plamuur. Ik 

werk altijd graag met kleinere stukken glasmat die 

gemakkelijker aangebracht kunnen worden. De vorm 

die nu geschuurd klaar stond was sowieso ongeveer 
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overal 2 mm onder de uiteindelijke maat geschuurd, 

zodat glasvezel, epoxy en plamuur deze dikte onder 

elkaar konden verdelen…;-)

Met de winter net voor de deur en dan het wat 

miezeriger weer dat altijd af en aan kwam besloot ik 

niet aan de afwerking te beginnen tot voorjaar 2021. 

In een kleinere ruimte met de plamuur werken en 

dan de boel schuren, met al dat fi jne stof… Dit is iets 

voor buiten en warmer weer! Nu, op het ogenblik 

van schrijven zit ik op de laatste dag van Januari. Het 

is nog steeds niet best wat weer betreft, doch de 

mooiere dagen zullen komen! Ik wil deze vogel af 

hebben voor het nieuwe seizoen! 

Daarom heb ik nadat de epoxy uitgehard was alles 

geschuurd en bijgewerkt zodat de motorkap nu klaar 

staat om de eindafwerking te krijgen.

Intussen hebben de vleugels hun jasje gekregen en 

een laagje verf. De verf werd naast elkaar aange-

bracht met een rolletje. Ik haat spuiten wegens te 

veel rompslomp. Om de vorm juist af te plakken 

met masking tape, gebruik ik een stuk polycarbo-

naat plaat. Die plak ik vol met 50 mm masking tape 

voldoende overlappend, om dan vervolgens met een 
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papieren mal de tape met een foliesnijmesje uit te 

snijden. Deze vorm wordt dan voorzichtig van de 

plaat afgehaald en op de vleugel geplakt. Merkte-

kentjes in potlood helpen bij het juist plaatsen. Dit 

gebeurde zowel op de bovenzijde van de vleugel als 

de onderzijde. Voor sommige toepassingen gebruik 

je de heel smalle masking tape, de hele dure rolletjes 

uit de modelbouw winkel. Wel om de vorm juist te 

krijgen kan je beter deze methode gebruiken, ik test-

te de andere eerst… Na voldoende uitharding tussen 

de twee kleuren doe je alles nog eens over met de 

masking tape doch net andersom, hé!

Wat nu nog moet gebeuren zijn de vortex generato-

ren erop kleven en even met een borsteltje even snel 

verfje op aanbrengen… Zal nog wat geknoei worden 

denk ik… Om deze vortex generatortjes te maken 

heb ik een voorgevormd T-profieltje in witte ABS 

kunststof gebruikt uit een modelbouw winkel. 

Deze werden eerst afgeschuind en dan op lengte ge-

zaagd. Ik had hiervoor een kalibertje in hout gemaakt 

zodat ik meer gevoel had bij het bewerken van die 

kleine deeltjes. Het doel van deze kleinoden is de 

luchtstroom tegen het vleugeloppervlak te houden, 

zodat je steeds het liftend vermogen van de vleugel 
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langer onder een grotere aanvalshoek “kan” behou-

den. Dit is belangrijk bij volle fl ap werking en traag 

aanvliegen bij een landing. De echte toestellen heb-

ben een stall warning system aan boord. Zoek maar 

even een fi lmpje van de Carbon Cub in landing…

deze gaat er ver over. Fingers crossed dat mijn model 

er ook zijn voordeel uit zal halen!

Het weghalen van de vele braampjes was een engelen 

geduldig werkje. Doch eind goed al goed.

Op naar beter weer en de volgende fase, als zitten 

we niet stil… zit in een zelf opgelegde lock down 

bouwfase tot nader order! 

Grts, Noël.

De beschermhoezen zijn eveneens met behulp van een naaimachine gemaakt.

PHOTO CONTEST
2021
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GREAT POWER ENGINES
Vanaf 38 tot 178cc puur vermogen 
en kwaliteit!

BLUE BIRD SERVOS
Snel, precies, sterk, ... Wij hebben de juiste servo voor 
elke toepassing.

PILOT RC EXTRA NG
De nieuwe PILOT RC EXTRA NG 103” 
Leverbaar in Groen/Zwart, en Blauw/Rood schema.
(ook beschikbaar in 78 en 90”)

800m2 showroom in Brugge 
Ondersteuning door ervaren modelbouwers
Koop in vertrouwen op onze webshop AEROBERTICS.BE
Gratis verzenden vanaf €99 (B) of €125 (NL)

AEROBERTICS     Maalsesteenweg 367, 8310 Brugge     +32 (0)50 858 020     info@aerobertics.be

EEN UITGEBREID GAMMA VAN MODELLEN, RESERVE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES OP 
WWW.AEROBERTICS.BE

PREPARE FOR
SUMMER SEASON
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