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Woordje van de hoofdredacteur

U heeft het waarschijnlijk ook al eens gehoord of misschien zelf al eens uitgesproken het 
gezegde “vroeger was het zo veel beter”. Ik bedoel hiermee niet speciaal de tijd voor corona 
maar gewoon de uitspraak. 

Maar is dat wel zo, volgens mijn bescheiden mening “neen” het was niet beter maar ook niet 
slechter het was anders. Dat in de loop van de laatste vijftig jaar de technologie een enorme 
vooruitgang heeft gemaakt is duidelijk. Als ik nu zie dat een drone of vliegtuig kan bestuurd 
worden met een gsm dan denk ik terug aan de tijd dat ik startte met modelluchtvaart, 
toen bestond de gsm nog niet eens wat uiteraard inhoud dat ik al behoor tot de generatie 
geboren in de fifty‘s. En toch alles komt terug zegt men wel eens, meer en meer zie ik 
vliegtuigmodellen die in de jaren tachtig populair waren en die nu in een nieuw kleedje 
gestoken terugkomen denk maar aan de curare of de dalotel toestellen waarmee indertijd 
internationale kampioenschappen werden gewonnen. 

Niet alleen de technologie in onze hobby is geëvolueerd ook de wetgeving is met de jaren 
strenger geworden, wij leven nu eenmaal in een druk bevolkte omgeving en dan heb ik het 
nog niet over de tolerantie die door de tijdsgeest blijkbaar kleiner is geworden. Door de 
nieuwe Europese wetgeving die door de lidstaten kan worden aangevuld met bijkomende 
verplichtingen is het toegestaan om onder bepaalde voorwaarden vrij te vliegen, dat dit 
meestal de korstte weg is om het vlug op te geven is al bewezen. Clubs zijn er om u te 
begeleiden zodat u in veilige omstandigheden de hobby kan beoefenen. Zowel clubs als 
federatie worden gemanaged door vrijwilligers, mensen die zich engageren om zich in te 
zetten voor de Modelluchtvaartsport en soms kampen deze mensen ook met frustraties 
omdat zaken niet vooruitgaan of niet lopen zoals men het verwachte. Maar ondanks blijven 

zij ijveren in het belang van de leden, schiet dus niet te rap op de pianist wanneer u 
denkt er wordt niets gedaan voor mij, niets is minder waar. 

In het verleden was het bouwen van een toestel noodzakelijk om aan de model-
luchtvaart sport te beginnen. Door de komst van de kant en klare toestellen is dit 
onderdeel van onze hobby wat in de vergetelheid geraakt maar ze bestaan nog 
de modelbouwers en meer en meer jonge en minder jonge leden vinden de weg 
terug naar de bouwtafel. Het genoegen om met een toestel te vliegen dat zelf is 
gebouwd geeft toch een grote voldoening. In deze uitgave laten wij u genieten van 
enkele creaties van onze leden zoals de bouw van een Corsair, ME16 Komet, een 
Marchetti en de gezamenlijke bouw van drie Lazy Bee’s, ook deel II van een eigen 
ontwerp van een heli. 

Tijdens het opmaken van dit magazine kreeg ik ook minder goed nieuws, Stef melde mij het 
overlijden van Salvatore Barille een zeer gekend figuur in het rondvlucht gebeuren en lid van 
de Limburgse Vleugels, met enkele vrienden brachten zij een laatste aero eerbetoon aan hem, 
hierover een klein verslagje in ons magazine.
Voor de familie van Salvatore wensen wij hun veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Hopelijk krijgt u bij het doorbladeren van dit magazine de inspiratie om over een project ook 
eens een artikeltje te schrijven en dit samen met enkele foto’s in te sturen, of het nu gaat 
over een volledige zelfbouw of u heeft een ready to fly vliegklaar gemaakt en ingevlogen, 
misschien een grote herstelling gedaan of u heeft iets meegemaakt dat het vermelden waard 
is laat het weten.

Nog veel lees, bouw en vliegplezier, hou jullie gezond en doe het veilig.

Willy de Maertelaere
Hoofdredacteur Tijdingen

Willy De Maertelaere
Hoofdredacteur
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Tekst & Foto’s: 
Patrick Tjoens, Luc Seigers en Guy Van Aenroyde

Architect Luc Seigers had een plan, waarom geen grote 

Lazy Bee maken om rustig rond te fladderen op het 

terrein. Als snel kwamen ook Guy en Patrick in beeld. 

Ook vonden en vinden we het nog steeds geweldig om 

alles zelf te bouwen en te maken. Gewoon van een plan 

vertrekken.

De opzet was om de Lazy Bee met een vleugel 

spanwijdte van 1m te vergroten naar 2m 

spanwijdte. Alle onderdelen zijn zelf uit balsa 

gezaagd. Via de drukkerij konden we het plan laten 

vergroten. Na eerst het plan goed bestudeerd te heb-

ben zijn we gestart. Zie hier een klein verslagje:

Start bouw
Eerst de mallen maken voor de wing tips, richtings-

roer, tips van het hoogteroer en neus. De mallen zijn 

gemaakt uit isolatie platen en dit alles volgens plan. 

We hebben 5 lagen balsa strips gezaagd en op elkaar 

gelijmd en alles met spanriemen rond de mal getrok-

ken en dit voor elk onderdeel. (foto 1, 2, 3)

1 2

3
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Opbouw vleugel
-  De vleugelribben zijn volgens het plan uitgetekend 

en uitgezaagd. In de volgende foto’s zie je hoe de 

vleugel werd opgebouwd. Wij hebben wel een 

extra rib gebruikt om de stevigheid te bewaren. 

(foto 4, 5 en 6)

4 5 6

7

8 9

10

-  De vleugel is opgebouwd uit 2 delen van 1,0m en 

hebben een breedte van 0,75cm. Dit om het ver-

voer te vergemakkelijken. (foto 7, 8, 9 en 10)
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-  De voorgevormde tippen werden aangebracht en 

verstevigd. (foto 11 en 12)

Opbouw romp
Alles is gemaakt met vierkanten latten, dit om ge-

wicht te sparen.

- Eerst de zijkanten (foto 13, 14 en 15)

10 11

13

14

15
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1716

-  De spanten voor de romp werden uitgezaagd en de 

romp kreeg meer vorm. (foto 16 en 17)

-  Plaats motor en benzinetank was voorzien voor in 

de neus, ook werd de plaats van de servo’s en de 

benzinetank of voorhand bepaald, alles in functie 

van het zwaartepunt. (foto 18 en 19)

-  Stilaan kreeg de neus meer vorm. Hierin hebben we 

een afneembare kap voorzien zodat we steeds aan 

de benzinetank kunnen. (foto 20 en 21)

18

19 20 21
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-  De ronding van de neus werd aangebracht en alles 

kreeg stilaan vorm (foto 22 en 23)

De Stabilo:
-  De stabilo heeft een lengte van 1,08cm  

en weeral in balkjes opgebouwd en bespannen. 

(foto 24, 25, 26)

23 22

26 24 25

Een veersysteem:
-  De wielen werden voorzien van een veersysteem, 

volledig uitgedokterd door de Guy. De motor werd 

geplaatst en tot slot werd ook de vleugel bespan-

nen en gemonteerd. (foto 27)

27
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Het eindresultaat: van de lazy Bee XL
Voorzien van de VML nummer en een mooie sticker 

van een bijtje. (foto 28).  

De eerste vlucht was op 5 februari 2021 en was 

super geslaagd. Het zwaartepunt lag perfect. Het 

totaal gewicht is 3,9kg. Om ook nog eens te laten 

zien dat we in onze club (de Lommelse model Club) 

nog een aantal piloten hebben die de methanol niet 

afzweren, nog een leuke foto om af te sluiten. 

Veel leesplezier en tot op het vliegplein

Groetjes Luc, Guy en Patrick

28
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Tekst: Daniel Sterckx 
Foto’s : Veerle Heyman en Marc Martin

Marutaka F4U-1D Corsair 
“elektro-remake”

Mijn fascinatie voor vliegtuigen is maar laat begonnen. 

Ik herinner me dat  ik als kleine jongen meer aandacht 

had voor boten. Vooral galjoenen, driemasters en an-

dere houten zeilschepen uit vervlogen tijden. Hoe meer 

kanonnen, hoe liever. Rond een jaar of 8, 9 werd de 

interesse voor vliegtuigen wat meer geprikkeld mede 

door een TV serie, ergens de late jaren 70.

Iedereen uit die periode zal zich wel deze TV serie, met 

hoofdrolspeler Robert Conrad, levendig herinneren. 

Alsook het toestel, dat naast de acteurs, mede verant-

woordelijk was voor het groot succes ervan: de Chance 

Vought F4U-1D, bijgenaamd “Corsair”.

We spreken herfst 2011. Na enkele 

jaren RC vliegtuigen te hebben 

gebouwd en gevlogen, begon het 

toch te kriebelen om eens een Corsair in mekaar 

te steken. Het hoefde geen schaalmodel te zijn, 

met de vele nauwkeurige details. Maar het 

mocht toch wel ietsje meer zijn dan de doorsnee 

ARF modellen, die her en der te vinden waren.

Ondertussen had ik wel al wat ervaring opge-

daan met het ontwerpen en vliegen van “park-

flyer” modellen. Hiervoor gebruikte ik balsa 

voor de dragende structuur, en depron voor de 

vormgeving en afwerking. Vele uren heb ik versleten 

met het vliegen van mijn “mustangske”, een model 

van een kleine 90 cm spanwijdte, gebaseerd op een 

North American P-51D, en gebouwd uit 2,5 mm 

balsa en 3 mm depron. Ook andere modellen zijn 

de revue gepasseerd, en met de opgedane ervaring 

dacht ik wel een Corsair als project aan te kunnen.

Het idee was om een bouwplan te bemachtigen van 

een F4U, schaal 1:8. Na wat rondvragen in de club 

had een collega nog een oude, niet gebouwde Maru-

taka kit liggen die hij wel van de hand wou doen. 

Het ging om een bouwkit uit de jaren ‘80, bedoeld 

De oude, niet gebouwde Marutaka kit.
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voor een brandstofmotor. Ik zag het wel zitten om, 

vertrekkende van de bouwplannen, een nieuw 

herontwerp te maken met het oog op een elektrische 

aandrijving.

De kit zelf zou ik links laten liggen, vermits deze 

voornamelijk bestond uit heel wat multiplex onder-

delen en vele blokken balsa, die in vorm geschaafd 

en geschuurd dienden te worden. Iets wat naar mijn 

mening een veel te zwaar model zou opleveren.

In eerste instantie was ik van plan om mijn huidige 

manier van werken toe te passen, zei het in een 

iets grotere schaal. Het model zou dan bestaan uit 

lichte balsa onderdelen voor de dragende structuur 

en depron voor de vormgeving. Met dat in gedach-

ten moest een totaal vlieggewicht van 1800 gram 

haalbaar zijn. Een Turnigy G32 motor van 600kv op 

3 LiPo-cellen en een drieblads 13 inch propeller zou 

voor de nodige aandrijving zorgen.

Bij het meer in detail bestuderen van de plannen uit 

de bouwkit viel me al snel op dat er het een en ander 

ontbrak. Terwijl een volledig boven- en zijaanzicht 

op schaal 1:8 uitgetekend waren, alsook alle nodige 

onderdelen voor de vleugel, was nergens ook maar 

iets te bespeuren van enige romp spanten.

Al snel vond ik op een Amerikaans modelbouw-

forum een groepje corsair-fanaten, die me de nodige 

herwerkte bouwplannen in digitale vorm konden 

leveren.

Het bedrijf Marutaka dat oorspronkelijk verantwoor-

delijk was voor deze bouwkits was destijds overge-

nomen door Royal. De bouwplannen en instructies 

hadden een kleine update gekregen, waardoor nu 

alle onderdelen op de herwerkte Royal plannen ston-

den. De plannen die ik digitaal in handen kreeg, wa-

ren door de eigenaar ingescand van deze upgedate 

Royal plannen. Weliswaar had hij alles opgeschaald 

naar 1:6 waardoor ik met een kleine aanpassing de 

tekening terug naar 1:8 bracht. En deze als losse 

tegels op A4 papier afdrukte, wat makkelijker werkte 

in mijn klein bouwkamertje.

Op basis van deze plannen begon ik de draag-

structuur van de romp te hertekenen, en baseerde 

me hiervoor op al mijn voorgaande zelfontworpen 

creaties.

Het idee is om een dragende kern te bouwen, waar 

motor, batterij, ontvanger en servo’s voor staartbe-

sturingen in zitten. Daar rond wordt de rest van de 

romp gebouwd, die voor de uiteindelijk vormgeving 

zorgt. Deze kern bevat ook het vleugelzadel (wings-

addle) waardoor de romp als gegoten zit bovenop de 

vleugel..

Daar de bevestiging van vleugel aan romp helemaal 

herzien was, ben ik begonnen met het bouwen van 

de vleugel. Deze zou met behulp van 2 deuvels in de 

voorligger eenvoudigweg in de nodige uitsparingen 

van een rompspant, vooraan het vleugelzadel, ko-

men te zitten. Met twee schroeven wordt de vleugel 

aan de achterligger vastgemaakt aan de rompkern.

De hoofdligger (wingspar) bestaat uit 2 lagen van 

4 mm harde balsa. Door de specifieke vorm van de 

vleugel werden deze twee lagen uit verschillende on-

derdelen opgebouwd zodat de vezelrichting van bei-

de lagen haaks op elkaar liggen. Wat meer stevigheid 

biedt. De bouw wordt zeer nauwlettend in het oog 

gehouden door de snorrige kwaliteits-controleur. (1)

Een deel van de voorligger werd uit één stuk 4 

mm multiplex gemaakt, rekening houdend dat de 

meeste vezelrichting horizontaal lag. Dit deel van de 

voorligger eindigt net iets voorbij de locatie van het 

1
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landingsgestel. Daar het landingsgestel achterwaarts 

in de vleugel inklapt, zit deze zo ver mogelijk tegen 

de voorligger. Het is dan ook deze laatste die de 

meeste krachten zal ondervinden bij een landing, en 

is daarom gemaakt uit multiplex.

De meeste ribben werden overgenomen van het ori-

ginele plan, maar gemaakt uit 2,5 mm balsa. Hier en 

daar werden wat aanpassingen voorzien met het oog 

op een intrekbaar landingsgestel en flaps, welke niet 

voorzien waren op de originele tekeningen.

Ook de ribben die zich in het rompgedeelte bevin-

den, en steun bieden aan de 2 bevestigings-deuvels, 

werden herzien. Voor extra stevigheid werden deze 

uit 4 mm balsa voorzien. Daar waar de vleugel met 

schroeven tegen het vleugelzadel wordt vastgehou-

den, werd een extra versteviging van 4 mm multiplex 

voorzien om te vermijden dat het balsa -met zijn vezel 

in lengterichting van de ribben- in mekaar zou kreu-

ken door het aanspannen van de vleugelbevestiging.

Een aantal van de ribben werden voorzien van 11 

mm gaten waarin papieren buizen werden gescho-

ven en verlijmd. Waardoor het doorvoeren van servo 

kabel (met plug) een heel stuk eenvoudiger zou 

worden, eenmaal de vleugel beplankt en bespannen. 

(2,3 en 4)

De bouwkit voorzag balsa blokken voor de vleugel-

tips. Deze zouden in vorm moeten geschaafd en 

geschuurd worden. Maar dat was niets voor mij. Om 

gewicht, maar vooral moeite en tijd te sparen, koos 

ik ervoor om de vleugeltips op te bouwen. Het ziet 

er niet uit, maar toch ben ik blij die weg opgegaan 

te zijn vermits het ook toeliet om een wash-out in te 

bouwen. (5)

2 3

4

5
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Toen het geraamte van de vleugel klaar was, werden 

de plannen “lichtjes” aangepast. Het idee om depron 

te gebruiken als bekleding werd volledig afgevoerd. 

In plaats daarvan zou ik gaan voor een grotendeels 

beplanken met 1,5 mm balsa, en bekleding met 

solartex. Dit zou zeker impact hebben op het totaal 

vlieggewicht en daarom werd de motorisatie in 

z’n geheel herbekeken. De aandrijving zou nu een 

4260-500Kv motor worden op 4 LiPo-cellen, met een 

drieblads 13 of 14 inch propeller.

Maar zover was ik nog niet. Vooraleer het aan-

brengen van rolroeren ben ik overgestapt naar het 

bouwen van de romp. Zoals eerder gezegd bestaat 

deze structureel vooral uit een rompkern. De twee 

zijkanten van de rompkern bestaan uit 4 mm balsa. 

De rechterkant (stuurboord) is echter 2 mm korter 

om de nodige side-thrust in te bouwen. (6)

lijk de batterij te bereiken. Ook achteraan werden 

spanten verplaatst en hertekend, eveneens voor het 

inbouwen van een toegangsluik toe te laten. Maar 

ook om een ideaal geplaatst steunpunt te voorzien 

voor het intrekbaar achterwiel.

Het kielvlak en stabilo werden beplankt, ook weer 

met 1,5 mm balsa. Terwijl het richtings- en hoog-

teroer elk bestaan uit een enkele plank 2,5 mm 

balsa voorzien van ribben aan beide kanten. Met de 

hoop om realistisch bespannen bedieningsorganen 

te bekomen, zoals ook op de ware grootte werden 

gebruikt. (9, 10, 11) 

De twee zijkanten worden met mekaar verbonden 

door het motorspant. Deze bestaat uit 2 multiplex 

delen van elk 5 mm, verlijmd met 30 minuten epoxy. 

Doordat dit motorspant onder een hoek komt te 

staan op de twee rompkern-zijkanten, wordt de mo-

tor iets verschoven naar links (bakboord). Net zoveel 

dat de propeller gecentreerd komt te staan. Een bé-

tje driehoeksmeetkunde en de nodige verschuiving is 

zo berekend.

Eenmaal de rompkern en vleugel perfect verenigbaar 

waren, werd de romp verder opgebouwd met behulp 

van spanten gemaakt uit 2 lagen van 1,5 mm balsa. 

6

7

8

9

Ook hier weer worden de lagen 

aangebracht met haakse vezel-

richting. De liggers zijn dan weer 

van 6 mm balsa. (7,8) De locatie 

van sommige van de spanten 

werd herzien, zodat bovenaan 

in de neus een toegangsluik kon 

voorzien worden om gemakke- 10 11 12
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In tegenstelling tot alle andere modellen die ik tot 

hiertoe gebouwd had, besloot ik deze keer om de 

besturing van de bedieningsorganen niet langs de 

buitenkant te voorzien. Het gedeelte van de romp 

ter hoogte van de staart was voldoende breed om de 

bediening van zowel hoogte- als richtingsroer binnen 

de romp te voorzien (13,14). Maar ook het intrek-

baar staartwiel had wat ruimte nodig, en dus werd 

even een overstap gemaakt naar het bouwen van dit 

onderdeel.

Bij het groepje corsair-fans op het Amerikaans forum 

vond ik de nodige tekeningen om een intrekbaar 

staartwiel te bouwen. Mits wat aanpassingen en 

enkele toegevingen kwam ik tot een veelbelovend 

eindresultaat, dat er ook nog redelijk waarheids-

getrouw uitzag. In tegenstelling tot het hoofdlan-

dingsgestel, wat een set elektronische retracts uit de 

handel zou worden, werd het intrekbaar staartwiel 

volledig mechanisch opgebouwd. De bediening van 

dit mechanisme gebeurt via een servo. Met een ser-

vo-vertraging om het oog ook wat van het schouw-

spel te gunnen. Het mechanische gedeelte heeft een 

ingebouwd vergrendelingsysteem zodat bij landing 

de servo niet wordt belast. Ook hier werd alles nauw-

lettend opgevolgd en goedgekeurd door de snorrige 

kwaliteits-controleur. (15,16,17,18)

Het staartwiel zelf wordt via een kleine 5 gram servo 

aangestuurd, wat is ingebouwd in het intrekbaar 

mechanisme. Het is geen zicht, maar wel uiterst 

effectief. Deze servo zit op een apart kanaal maar is 

gekoppeld aan het richtingsroer. Wat de mogelijkheid 

geeft om programmatorisch de staartwiel-servo uit te 

schakelen wanneer het landingsgestel is ingetrokken.

13 14

15 16

1817
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Nu de romp enkel nog beplankt diende te worden, 

ging mijn aandacht terug naar de vleugel. Ook hier 

wenste ik de besturing niet zichtbaar te maken, en 

voorzag ik de rolroeren en flaps met hevels van 1,5 

mm berkentriplex. Door de specifieke vorm van de 

vleugel bestaan de flaps op dit vliegtuig uit 3 delen 

per vleugelhelft. Met 2 scharnierpunten per flap, 

en 3 onderdelen per scharnier kwam dit neer op 36 

onderdelen met een figuurzaagje uit te zagen uit 

een 1,5 mm berkentriplex plaat, wat bijschuren om 

ze allemaal gelijk te maken en een gaatje van 2 mm 

met daardoor een M2 vijsje met borgmoer dat dienst 

deed als scharnierpunt. Veel werk, maar het resultaat 

mag er zijn. (19)

Voor de bediening van de flaps heb ik me gebaseerd 

op een tip gevonden op een Frans modelbouw-fo-

rum. De buitenste twee flaps kunnen op die manier 

met 1 servo en een zelfgemaakte dubbele “pushrod” 

aangestuurd worden, terwijl de derde flap via een 

“tab” aangestuurd wordt door de middelste flap.

Na alles te hebben afgesteld en veelvuldig gepro-

beerd, kon de vleugel worden beplankt. Ook de 

voorlijst werd voorzien met z’n opmerkelijke radia-

tors, waarna de vleugel werd bespannen met Solar-

tex. In.... corsair blue, natuurlijk! (20,21)

Als laatste werd de meerderheid van de romp be-

plankt en richtings- en hoogteroer bespannen. Maar 

het uitmeten van het zwaartepunt liet al snel blijken 

dat het staartwiel voor heel wat extra gewicht in de 

neus vroeg. Om te vermijden dat hier dood gewicht 

zou moeten voorzien worden, heb ik toen besloten 

om de batterij te verhuizen. Deze zou nu helemaal 

vooraan in de neus van het toestel komen te zitten, 

bovenop de motor.

Testvlucht
En dan was het tijd voor een eerste testvlucht. Het 

was toen 15 augustus 2012. Velen verklaarden mij 

zot om met dat onding te vliegen. Het toestel was 

niet af. Het leek niet in de verste verte op een  

Corsair. En … het zat vol met gaten. (22)

Het toestel was echter structureel klaar om te vliegen. 

En eenmaal dit stadia bereikt, moest het de lucht 

in. Pas daarna zouden de details worden afgewerkt. 

Lukte het niet om de lucht in te gaan … dan ging het 

de vuilbak in. Maar de maiden was zeker en vast een 

succes te noemen. En ook al was het toestel niet af-

gewerkt, de kenmerkende vleugel en romp kwamen 

19

20

21

22
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al duidelijk tot z’n recht. Om niet te spreken over het 

iconisch landingsgestel dat met z’n “twist-n-turn” 

beweging onder uit de vleugel kwam. Net voor de 

allereerste landing werd ingezet. (23)

Met hernieuwde energie, na een geslaagde maiden, 

werden details toegevoegd en het toestel verder 

afgewerkt.

Een mal voor een cockpit kap werd in balsa aange-

maakt, waarna het in een frisdrank PET fles werd op-

gespannen en met hete lucht bewerkt. Het resultaat 

was verre van realistisch, maar goed genoeg voor dit 

project. (24) De romp werd verder bespannen, en 

met meerdere lagen glasvezel-doek en epoxy werd 

een bruikbare motorkap gemaakt over een mal van 

balsa en styrofoam.

Ook de deuren van de wielkasten werden voorzien 

uit enkele lagen glasvezel-doek en epoxy. Maar deze 

werden uiteindelijk niet gemonteerd, wegens ontbre-

ken van een goede oplossing om deze aan te sturen. 

(25, 26, 27)

23

24 25



VML TIJDINGEN  |  2-2021
19

De corsair heeft ondertussen al heel wat vlieguren op 

de teller staan. Daarbij horen natuurlijk ook wel en-

kele brokken. Maar de nodige herstellingen hebben 

het toestel luchtwaardig kunnen houden..

Tot op heden blijft het toestel een waar spektakel 

voor het oog, zowel in de lucht als aan de grond.

Aandrijving:
• Motor: EMP N4260 - 500kv

• ESC: HobbyWing 60A

• Prop: 3-blads FMS 14x8

• Batterij: Zippy Flightmax 20C LiPo 4S 5000 mAh

Met dank aan Veerle Heyman en Marc Martin voor 

de prachtige vlucht foto’s.

26 27
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Beste vrienden,
We zijn reeds bijna halfweg het jaar. COVID-19 heerst nog 

steeds, hoewel we toch beterschap zien. Nu nog het weer 

dat moet meezitten en alles komt goed.

Op het moment dat ik dit hier schrijf, liggen de wedstrijden 

nog steeds stil! Maar ook hier verwachten we beterschap. 

Op 9 juni gaan er terug een aantal versoepelingen van kracht 

worden en vanaf dan kunnen de wedstrijden in eigen land 

terug doorgaan. Voor internationale wedstrijden moeten de 

reglementen van het organiserende land worden nagezien.

Op alle vlakken is het heel stil en er valt maar weinig nieuws 

te rapen. Toch kan ik jullie melden dat iedereen op onze 

website, het intern tuchtreglement kan vinden. Dit tucht-

reglement zal ook op de website van elke club moeten 

komen. Dit is een verplichting vanuit Sport Vlaanderen!

Door de pandemie ligt het overleg tussen VML, AAM en 

DGLV nog steeds stil. We hopen wel dat de besprekingen 

over het nieuwe Ministerieel Besluit van de Modelluchtvaart 

weldra opnieuw kan starten, zodat we kunnen overleggen 

met niet alleen het DGLV maar ook met het kabinet van het 

Ministerie van Mobiliteit. Als dit terug op gang komt, zitten 

we dicht bij de eindfase van het verschijnen van het nieuwe 

Ministerieel Besluit.

Juli en augustus komen eraan, maar de VML zit niet stil. We 

hebben ook dit jaar onze medewerking toegezegd aan Sport 

Vlaanderen voor hun “Plage Préférée” aan onze kunst. Waar 

en wanneer kan je er ons vinden?

•  27 juli:  Westende

•  3 augustus: Koksijde

•  17 augustus: Wenduine

Ik wens jullie allen, in naam van het Bestuursorgaan van de 

VML, veel vlieggenot in de komende maanden.

Groeten,

Hugo Verlinde, voorzitter.

Hugo Verlinde
Voorzitter VML

FAQ en mededelingen

Tijdingen
Graag uw inzendingen voor volgende  

uitgave van September voor 6 augustus  

insturen naar het gekende adres; 

w.demaertelaere@skynet.be of 

willy.de.maertelaere@flytovml.be
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TIJDINGEN
Tijdingen wordt verstuurd naar alle leden van VML, 

in het verleden werd een extra exemplaar op naam 

van de club aan de secretarissen gezonden. De 

bedoeling hiervan was om dit in het clubhuis ter 

beschikking te stellen voor leden die hun exemplaar 

niet hadden ontvangen of voor eventuele bezoekers 

aan de club. Jammer genoeg gebeurde dat meestal 

niet en kwam de extra Tijdingen bij het oud papier 

terecht om deze reden werd dan ook gestopt met 

het zenden van een exemplaar. Voor de clubs die 

toch nog graag een extra exemplaar wensen te 

ontvangen geen probleem, u stuurt mij gewoon een 

mailtje met de vraag en uw club komt bij het adres-

bestand. Bij iedere uitgave blijven er telkens toch een 

twintigtal exemplaren terugkeren door foute adres-

sen, leden kunnen dit zelf nazien en aanpassen via 

de website. Graag eens communiceren in uw club of 

als secretaris eens nazien of alles correct is.

UBO
Zijn er wijzigingen bij het bestuursorgaan van de 

club dan moet dit niet alleen in het staatsblad ver-

schijnen maar moet u ook het UBO register aanpas-

sen. Ook voor clubs waar alles hetzelfde blijft dan 

nog moet u dit bevestigen bij het UBO register. U 

doet dit via de website van FOD financiën. Let op dit 

moet gebeuren voor 31 augustus. 

ALGEMENE VERGADERING
Op 30 mei was er de algemene statutaire vergade-

ring van de VML met naast de van oudsher gekende 

punten en ook het voorstel tot aanpassing van de 

statuten volgens de nieuwe wetgeving, net te laat 

om in deze uitgave hierover verslag uit te brengen 

maar wij houden u op de hoogte via de website of in 

volgende Tijdingen.
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“BLUE SKIES FOREVER“
Eerbetoon aan Salvatore Barile (Limburgse Vleugels - CL Genk)

Voor velen was hij een geduldige mentor, een inspirerend voorbeeld, een gedreven competitor  

m.a.w. our“ héro of the handle“.

Sal (vatore) werd meervoudig Belgisch kampioen F2B (controlline stunt), nam in het verleden deel aan 

verschillende Europese wedstrijden en de rondvlucht bleef zijn “lifetime love”.

Een rustige, integere, sportieve vriend die steeds klaarstond om iedereen belangeloos te helpen met 

raad en daad. 

Op zondag 2 mei vlogen we in beperkte kring élk een cl- “tribute flight” voor Sal, (die de dag 

voordien overleed) op de plek waar hijzelf vele keren vloog (de MACH Herentals club).

Nadien werd er een bijzonder “aero eerbetoon” gehouden waar Dirk een birdeye “view from 

heaven”.... vastlegde van verschillende van zijn rondvluchtvrienden met centraal, enkele van de 

toestellen die Sal ooit van scratch eigenhandig bouwde, vloog en ook (al) vrijgevig had weggeven.

Het werden vele stille minuten..... waarbij je alléén het (drone) propellor-gezoem hoorde en er een 

“lost pilot stilte-moment“ werd gehouden om dan na de landing van het toestel te eindigen met  

een minuuuutenlang applaus.

Birdeye view
 drone foto: D

irk den D
oninck   •  Foto’s Sal: Barile fam

ilie-foto collectie  •  Verslag: Stef D
e W

it
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Tekst & Foto’s: 
Timo Starkloff, verschenen in het tijdschrift FMT 2/15  •  Vrije vertaling: Adrien (A3) Crispyn

Bouwbeschrijving

Me163 Komet
Artikel uit FMT van 2/2015

Moeilijke vliegtuigen bouwen op een eenvoudige manier 

en met vliegeigenschappen die geschikt zijn voor dagelijks 

gebruik is opwindend en het is in dit geval weer gelukt. 

Toch een waarschuwing vooraf: de Me 163 is beslist geen 

beginnersmodel. De Komet is klein en wendbaar - en snel 

uit het zicht! Bouw - en vooral vliegervaring moet aan-

wezig zijn, idealiter al met andere Aircombat modellen. 

Maar aantrekkelijke modellen brengen ons verder in de 

hobby - dus ik wens je veel plezier met het bouwen en 

vliegen van de Me 163.

De afzonderlijke onderdelen van de Me 163 

moeten zorgvuldig worden vervaardigd. Veel 

afzonderlijke onderdelen grijpen in elkaar, de 

vleugels zijn aangestoken en onnauwkeurigheden 

hebben een groter effect op een model met alleen 

vleugels dan op een model met een staartstuk. Denk 

er bij het maken of bijwerken van de pengaten aan 

dat multiplex soms toleranties heeft. Voordat u de 

onderdelen lijmt, moet u ze daarom droog testen om 

er zeker van te zijn dat alles past.

Mallen kunnen uit balsa platen worden gesneden. 

Gebruik, om gewicht te besparen, alleen sterk, hard 

balsa voor de rompmallen. Alle andere onderdelen 

kunnen worden gemaakt van zacht en licht balsa, 

dat ook gemakkelijker is om mee te werken. Het 

lijmen gebeurt over het algemeen met witte hout-

lijm, behalve bij de CFk-buizen die met sekondenlijm 

worden gelijmd. Zonder RC onderdelen, zou een 

volledig geschilderde Me 163 minder dan 300g 

mogen wegen.

ROMP
Om te beginnen worden het frame R5 (pas Uw 

motor eerst aan) en het cockpitgedeelte R15 voor-

zien van M3 of M4 inslagmoeren. De gaten in het 

motorspant zijn geschikt voor standaard borstelloze 

motoren van de reeksen 28/35. Als de landingsskid 

later moet worden opgedikt met 1,5mm balsa, moet 

Rl worden uitgehold, om gewicht te besparen, langs 

de getekende lijnen. De 1,5mm balsa wordt aange-

bracht nadat de romp is voltooid (nerf verticaal, niet 

in de lengterichting). 

De romp is gebouwd zonder bouwhelling. De eerste 

stap is het samenvoegen van de twee delen R2 met 

de spanten R5 tot R11, gevolgd door R1. Alle onder-

delen zijn vooraf met lijm voorzien aan de kleef-

plaatsen. Daarna wordt de romp uitgelijnd door hem 

gewoon te buigen, zorg er voor dat het motorschot 

recht zit. Dit is niet het gemakkelijkste deel! Laat nu 

drogen. Lijm vervolgens de vleugelbevestiging R12, 

het batterijbord R3 en de cockpituitsparing R15 in 

de romp. Lijm de balsa stroken van 3 x 3 mm in de 

uitsnijdingen van de spanten (eventueel eerst wate-

ren!) en zet deze vast met spelden tot alles droog is. 

De balsa plank R20 zit op de rompliggers achter de 

vleugelbevestiging en dient later als steun voor de 

ontvanger. Lijm de balsa vulstukken R13 en 14 op de 

vleugelbevestiging R12. 
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Zet de verticale stabilo in elkaar uit de delen SLW 1 

en 2, schuur de randen goed op. Een richtingsroer is 

niet voorzien maar kan hier eventueel uitgezaagd en 

geschuurd worden. Voorzie dan wel plaats voor een 

servo in de romp en de bedieningsstang! Lijm het in 

de romp. Let op de uitlijning! Parallel aan de skid en 

de verticale stabilo worden balsa stroken van 1,5x5-

mm aangebracht. Deze dienen als versteviging en 

steun voor de bekleding.

Vul de achterkant van de romp met R19 aan. Pas de 

nog ontbrekende balsalijsten 3x3mm aan en lijm ze 

vast. Schuur na het drogen de gehele romp, vooral 

de vleugelbevestiging en de achterkant van de romp. 

Teken de omtrek van het cockpitframe R16 op R15 

met een potlood. R15 kan dan tot deze lijn worden 

afgeschuurd om aan de ronde romplijn te passen.

Lijm de cockpitframes R16 en R17 aan elkaar, knip 

de cockpitkap op maat en schilder de buitenlijnen 

en lijm hem op het frame. Vervolgens wordt de lip 

van R16 aangepast aan de opening in het rompschot 

R8 zodat het gemakkelijk kan worden ingeschoven. 

Voor de bevestiging van de motorkap worden kleine 

blokjes uit beukenhout gesneden en op het motor-

schutbord R5 en op Rl en R2 gelijmd. Na het drogen 

worden deze geschuurd om de rompcontouren aan 

te passen. De 8 mm CFK buis wordt in de romp 

gelijmd met secondenlijm.

Voor de bekleding bevelen wij papier of plasticfolie 

aan. Folie weegt iets meer, maar het verhoogt ook 

de sterkte. Stoffen folie is gemakkelijk te beschilde-

ren. Het afgewerkte karkas wordt in afzonderlijke 

segmenten gestreken. De folie krimpt niet genoeg 

om de hele romp in één stuk te strijken.

Lijm R18 en de romprug met superlijm vast aan de 

voltooide romp. De magneten voor de bevestiging 

van de vleugels worden in R13 en R14 met ssecon-

denlijm vastgezet. Indien meerdere 163’s worden 

gebouwd, moet ervoor worden gezorgd dat de 

polarisatie van alle magneten gelijk is. Alleen dan 

kunnen de vleugels tussen de vliegtuigen worden 

uitgewisseld. Dit is een belangrijk aspect in Aircom-

bat wedstrijden.

De motor wordt met bouten vastgezet en indien 

nodig met R4 aangevuld. Om camber en zijdelingse 
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trek te corrigeren, kan R4 tot een wigvorm wor-

den geslepen. De motorkap wordt op maat van de 

propellermeenemer uitgesneden en met drie kleine 

houtschroeven aan de romp bevestigd. Als de motor 

niet wordt overbelast, zijn er geen openingen in de 

motorkap nodig. Na de eerste paar vluchten moet 

dit echter voor de zekerheid worden gecontroleerd. 

Voorzie voor alle zekerheid toch maar een uitlaat 

opening in R19! Klittenband wordt aangebracht op 

de batterij en het batterijbord R3 wat glijden voor-

komt. Om ervoor te zorgen dat er tijdens aerobatics 

niets gebeurt, wordt nog een klittenband tussen R1 

en R3 geregen en rond R3 en de batterij gewikkeld.

De C.G. balans is gemaakt van strips en rond hout. 

Deze moet altijd aanwezig zijn als controle voor het 

opstijgen, vooral als verschillende batterijen worden 

gebruikt.

VLEUGELS
De vleugel is een schalenvleugel zonder liggers. 

De kleine afstand tussen de ribben garandeert een 

goede sterkte. Eerst worden de beplankingsdelen F9 

en F10 aan elkaar gezet. Markeer de posities van de 

ribben op de onderste beplanking. Leg F15 onderleg-

strip onder de vluchtboordkant van de beplanking. 

De ribben F1-8 worden vastgelijmd op de onderste 

beplanking. Dit gebeurt als het ware “uit de vrije 

hand”, en niet op de bouwplaat. Zorg er voor dat ze 

haaks staan. De triplex ribben Fl-3 hebben een kleine 

markering, zodat ondanks het symmetrische profiel 

kan worden herkend, wat de boven- of onderzijde 

is. Als gevolg van de verdraaiing van het draagvlak 

varieert de plaats van het gat voor het inbrengen 

van de steekbuis van rib tot rib. De F15 onderlegstrip 

wordt slechts één keer vervaardigd en wordt voor 

beide vleugelhelften gebruikt. Dit zorgt ervoor dat 

beide vleugels precies dezelfde zijn, wat belangrijk is 

voor de vliegeigenschappen.

De onderste beplanking met de vastgelijmde ribben 

wordt op de bouwplank vastgezet. De hogere kant 

van F15 ligt onder het uiteinde van de ribben bij 

F1, de smallere kant onder het uiteinde van F8. De 

volgende stap is het vastlijmen van de CFK-buizen 

voor de vleugelverbinding en de kabeldoorvoer met 

secondenlijm. Het uiteinde van de steekbuis moet 

van tevoren worden afgesloten met een kleine 

CFK- of houten pen. Monteer het servo-

bord F12, eventueel aangepast aan de 

voorziene servo en de plankjes F13 en 14 

tussen de ribben F3 en 4 - ze moeten gelijk 

met de bovenkant van de rib worden gelijmd. 
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De rolroer verbinding vindt plaats aan de onderkant 

van de vleugel. 

Lijm de bovenste beplanking op zijn plaats en laat 

goed drogen. De vleugel moet stevig op zijn plaats 

worden gehouden op de bouwplaat tijdens het dro-

gen om de juiste verdraaiing te behouden. Schuur nu 

de bovenvlakken en alle overtollige uitstekende delen 

en bevestig de vleugel weer op de bouwplaat samen 

met F15 om de neus- en eindlijsten van 8 en 3 mm 

balsa te lijmen. Schuur na het drogen de voorrand 

zodanig dat hij overeenkomt met het profiel op het 

plan. Maak nu de servoruimtes vrij in de vleugelbo-

venzijde. Een deksel is niet voorzien, maar kan in dit 

stadium wel gebouwd worden samen met de nodige 

liggertjes. Daarna kunt u de vleugelrandlijst F11 en 

de romp overgangen F18, 19 en 20 op de vleugel 

lijmen. De vleugeltip is gemaakt uit één 3mm en 

twee 5mm stukken balsa, maar kan ook uit één stuk 

worden gemaakt. Schuur alle delen zodat ze over-

eenkomen met het vleugelprofiel. Zorg ervoor dat 

de achterrand van F18-20 nog ten minste 3 mm dik 

is. Om de vleugelhelften aan de romp aan te passen, 

bevestigt u de vleugels aan de romp en tekent u met 

een potlood de contour van de romp op de boven-en 

onderkant van de vleugel af. Vervolgens snijdt en/

of schuurt u F18-20 langs de potloodlijn, en als 

laatste fijnafstelling schuurt u met een opgerold stuk 

schuurpapier een lichte boog in de vleugelwortel. 

Tijdens deze werkzaamheden moet ervoor worden 

gezorgd dat de CFK-buis van de antikantelinrichting 

niet wordt beschadigd. De vleugel moet goed passen 

aan de romp, zodat er geen spleet is tussen de 

magneten. Splits nu het rolroer F16 bij de stippellijn, 

lijm het korte stuk aan de achterkant van de vleugel 

en schuur het volgens de doorsnedetekening. Lijm 

F17 op de vleugel en lijn het spitse uiteinde uit met 

het midden van de romp (om het uit te lijnen, steek 

de vleugel op de romp). Als de F17 droog is, versterk 

hem dan met een dunne CFk staaf. Lijm de magne-
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ten in de vleugelwortel en let er daarbij op dat ze 

goed gepolariseerd zijn zodat de vleugel op de romp 

sluit. Bevestig de rolroeren aan de vleugel met vlies-

scharnieren. Maak daartoe met een cuttermes een 

sneetje in het rolroer en de vleugel. Lijm de scharnie-

ren eerst tot het draaipunt in het rolroer. Het rolroer 

met de scharnieren wordt op de vleugel geplaatst op 

een afstand van 5 mm van de vleugel, een dun laagje 

lijm wordt aangebracht en het roer wordt onmiddel-

lijk in de vleugel geschoven. Je moet snel zijn, maar 

dit zorgt ervoor dat de lijm goed verdeeld wordt. Een 

spleetvrije bevestiging van het roer, zoals die gemak-

kelijk te bereiken is met vliesscharnieren, samen met 

een stijve overbrenging, voorkomt roerflutter. Snijd 

de beplanking aan de onderzijde van de vleugel uit 

voor de armdoorvoer van de servo en monteer deze 

met korte schroeven. Dymond D60 servo’s hebben 

montagebeugels als accessoire, die gebruikt kunnen 

worden om de servo vlak te monteren. Zelf heb ik 

Corona DS-239MG Digital Wing servo’s gebruikt.

Gebruik dezelfde werkwijze voor het richtingsroer 

indien voorzien met aangepaste servo.

FINISH
Zoals reeds gezegd, kan stof goed geschilderd 

worden.De auteur gebruik meestal verf van de 

firma Humbrol uit de plastic modelbouw. Er zijn ook 

RLM-verven verkrijgbaar. Je hebt een paar van die 

kleine doosjes nodig, maar de kleuren komen erg 

overeen met het model. De insignes zijn geschilderd 

met een klein spuitpistool en eenvoudige papieren 

mallen. De blanke lak is niet nodig op de elektrische 

aandrijving, wat gewicht bespaart. Zelf gebruik 

ik meestal plastiekfolie in de “gepaste” kleuren. 

Gebruik je fantasie want het is per slot van rekening 

geen schaalmodel! De balkenkruisen zijn uit gewone 

kastenkleeffolie gesneden, de letters zijn van Pickup.

Veel Me 163’s zijn rood geschilderd voor een betere 

zichtbaarheid, maar dit helpt nauwelijks. Zal ik wel 

merken. Voor beter contrast heb ik voor de onder-

kant zwart genomen. Bij heldere hemel zijn de con-

touren moeilijker te zien dan bij donkere camouflage. 

Als u de zichtbaarheid wilt vergroten, is het raad-

zaam de contouren ongeveer drie tot vijf centimeter 

breed te schilderen met een kleur die contrasteert 

met de rest van de vleugel. Voor de paneellijnen ge-

bruik ik een zacht potlood of een fijne zwarte stift en 

een fijn zilverpotlood (Faber-Castelluni-ball SignoUM 

153) volgens een tip van David, een Engelse Aircom-

batpiloot. De paar lijnen zijn snel aangebracht en 

verbeteren het kleine model aanzienlijk.

RC INBOUW
Robuuste en betrouwbare componenten zijn niet 

alleen aan te bevelen voor Aircombat modellen. Als 

een landing niet lukt, mogen de servo’s niet onmid-

dellijk tandfalen vertonen. Voor Aircombatmodellen 

in de 2,5 cm³ klasse, zijn Hitec HS82-MG en Dymond 

D60 goed. Deze laatste zijn een beetje dunner en 

daarom beter geschikt voor de Me 163 vleugel. 

Beide servo’s hebben montagelipjes zodat ze plat 

op een servobord kunnen worden gemonteerd. De 

Dymond lipjes hebben een kleine sluitring nodig om 

ze gelijk te houden met het servobord. Zelf gebruik 

ik Corona DS-238MG en DS-239MG Wingservo’s van 

HK. Voor deze laatste moet je wel de servo ruimte 

in de vleugel aanpassen. Je hebt niet veel roeruitslag 

nodig, maar wel een spelingvrije overbrenging. De 

stuurstang moet zo ver mogelijk naar binnen aan de 

servo en zo ver mogelijk naar buiten aan de roer-

hoorn worden bevestigd. Het verdient aanbeveling 

de rolroerhoorns door middel van schroeven aan de 

rolroeren te bevestigen met een tegenplaatje. Gelijm-

de roerhoorns kunnen gemakkelijk uitbreken in de 5 

mm dunne rolroeren. Het richtingsroer is meestal niet 

scharnierend op Aircombatmodellen. De auteur heeft 

dit getest op het prototype. Een roeruitslag leidt 

alleen tot een horizontale afwijking, die echter niet 

kritisch is en b.v. meskantvluchten mogelijk maakt. 

Het roer kan worden gestuurd, maar dat is niet no-
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dig. De ontvanger bevindt zich in de staart op bord 

R20. Om de vleugels snel en gemakkelijk te kunnen 

verwijderen, bevelen wij een servokabel verlenging 

aan van ongeveer 10 cm lang.

AANDRIJVING
De Me 163 is ontworpen voor motoren van 180 

tot 300W ingangsvermogen en ongeveer 160km/h. 

Voor vermogens en snelheden daarboven kan de 

sterkte niet worden gegarandeerd! De aanbevolen 

krachtbronnen zijn een compromis tussen stuwkracht 

en snelheid. Op een Me 163 worden vaak extreem 

kleine propellers gebruikt in combinatie met extreem 

hoge snelheidsmotoren. Dit heeft echter het nadeel 

dat de 163 nauwelijks kan worden gestart. De 

Me163 vliegt en landt beter naarmate hij lichter is.

Welke aandrijving ik beter vind, is moeilijk te be-

antwoorden. Met de 300-W motor, is de 163 goed 

aangedreven. Het maakt niet uit welke manoeuvre 

je vliegt, zelfs verticaal omhoog houdt hij altijd een 

indrukwekkend hoge snelheid. Het prototype in de 

lichtere 180 W versie vliegt veel relaxter. En door 

de lagere snelheid zie je meer van het kleine model 

tijdens lage overvluchten. Ik vlieg deze graag op 

nieuwe of kleine vliegvelden.

ZWAARTEPUNT/C.G.
Het C.G. wordt gemarkeerd in het cockpitframe, 

het volledig uitgeruste vliegtuig wordt opgehangen 

in het C.G punt in het cockpitframe met het C.G. 

hulpstuk. De neus moet iets naar beneden wijzen als 

het C.G. correct is. Als de 163 wordt gevlogen als 

een PSS-zweefvliegtuig, kan de C.G. 3-5mm verder 

naar achteren worden verplaatst dan aangegeven op 

het plan (test in kleine stapjes), wat de wendbaarheid 

verhoogt en de overtreksnelheid verlaagt. De reden is 

de lagere maximumsnelheid als zweefvliegtuig. (PSS 

= Power Scale Soaring. Een in oorsprong motorvlieg-

tuig dat als zwever gevlogen wordt)

VLIEGEN
Voor de eerste vlucht wordt een kleine en lichte bat-

terij aanbevolen, een propeller met niet te veel spoed 

(b.v. 8x4 APC-E) en lichte tot matige tegenwind. De 

Me 163 wordt bij de skid net voor het zwaartepunt 

vastgehouden voor het werpen. Vol gas, een paar 

stappen aanloop en dan de 163 met een beetje vaart 

onder een lichte hoek naar boven gooien. Te veel 

vaart is eerder slecht, dit leidt snel tot afvallen en een 

valse start. De voorgestelde aandrijving trekt de 163 

goed en recht weg, hij vertoont geen uitbreeknei-

gingen. Met de voorgestelde aandrijvingen en een 

beetje ervaring bij het werpen, is het niet nodig de 

rolroeren omhoog te brengen voor de start.

Tijdens de eerste vluchten moeten het juiste C.G., 

rolroertrim en richtingsroeruitslag worden vastge-

steld. Na de eerste paar vluchten kan de hoeveelheid 

rolroertrim worden teruggebracht tot bijna nul, 

afhankelijk van de luchtsnelheid (gemeten bij de 

bovenste overgang van het rolroer naar het aan de 

vleugel gelijmde F16-deel). Als de 163 bij vol gas 

naar beneden duikt, moet het C.G. verder naar voren 

worden gezet.

De roeruitslag moet zo worden ingesteld dat een 

volledige uitslag van het hoogteroer het model niet 

doet overtrekken (test voorzichtig en op voldoende 

hoogte!), en dat je de controle niet verliest bij een 

volledige rolroeruitslag. De mogelijke rolsnelheid 

is enorm, maar het model is klein en snel aan de 

zichtgrens. Expo mag alleen worden gebruikt voor 
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fijnafstemming. Te veel expo leidt tot een abrupte 

reactie en kan gevaarlijker zijn dan nuttig. Als de 

instellingen goed zijn, is de Me163 erg leuk. Hij vliegt 

absoluut stabiel en neutraal. Het maakt niet uit of 

je in glijvlucht bent, half gas of vol gas, het maakt 

niet uit of het rustig weer is of winderig. En hij is niet 

alleen snel, maar ook zeer wendbaar. 

Bij langzame vlucht, zoals bij elk Aircombatmodel, 

moet je rekening houden met de relatief hoge vleu-

gelbelasting. Een overtrek leidt altijd tot hoogtever-

lies en kan gemakkelijk resulteren in een crash tijdens 

de nadering voor de landing. Vlieg daarom altijd 

met enige snelheidsreserve, maak ruime bochten 

en verminder de snelheid pas kort boven de grond. 

Als je de Me163 langzaam uithongert op veilige 

hoogte, zal de overtrek alleen optreden bij relatief 

lage snelheid, maar zonder waarschuwing. De 163 

zal overtrekken ofwel over de neus ofwel over de 

vleugel, afhankelijk van zijn gewicht en de nauwkeu-

righeid van zijn constructie. Laat hem even zakken 

om snelheid te maken, dan kan hij goed opgevangen 

worden met een beetje gas en licht hoogteroer.

Landingen zonder overslag zijn ook mogelijk op 

kleinere vliegvelden, met een beetje oefening. Het 

is alleen belangrijk, zoals hierboven vermeld, niet te 

langzaam te vliegen om een afvallen te voorkomen. 

Aangezien het model geen landingskleppen heeft in 

tegenstelling tot het origineel, is sleepgas de enige 

optie ...maar een goede manier om de snelheid van 

de landing te verminderen. Dankzij de hoge romp 

breken propellers zelden bij de landing, maar u 

moet toch een reserve bij hebben. Een klappropeller 

behoort eveneens tot de mogelijkheden.

IN COMPETITIE
Het spannendste is de Me163 in de Aircombat com-

petitie. Gedurende een periode van zeven minuten 

proberen zeven piloten tegelijkertijd de 12 meter 

lange papieren streamer van elkaar af te pakken. De 

163 heeft minder motorvermogen dan de meeste 

van de andere modellen, maar dankzij zijn goede 

aërodynamica is hij toch de snelste en kan hij ook 

qua wendbaarheid behoorlijk goed meekomen. Het 

is ook moeilijk voor de concurrentie om achter zo’n 

klein model aan te gaan. Op voorwaarde dat u voor-

zichtig vliegt, is het risico op een botsing veel kleiner 

dan met een groter model. Wedstrijdlanceringen 

werken goed, zelfs in ongunstige omstandigheden 

zoals lichte rug- of extreme zijwind.

Ik vloog het hele seizoen 2014 met de Me 163 - mijn eerste 

wedstrijdjaar uitsluitend met elektrische aandrijving. Het 

model, de motor en de regelaar bleken uiterst betrouwbaar 

en robuust te zijn. De schade in twee crashes was telkens in 

een half uur hersteld, de elektronica en het aandrijfsysteem 

hadden het volkomen ongeschonden overleefd. De zeven 

minuten vliegtijd van één run zijn echter behoorlijk energie-
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TECHNISCHE GEGEVENS

Schaal 1:12 Rolroertrim 0,5mm hoog

Span 810mm 1,5mm bij eerste vlucht

Lengte 500mm Rolroer +/-3mm, 30% Expo

Vleugelopp. 13,6dm² Hoogteroer +3/-2,5mm, 20% Expo 

Vlieggewicht 600-760 g Ev. Richtingsroer +/-15mm, 10% Expo

Vleugelbelasting 45-56 g/dm²

Profiel NACA 0010

V-stelling 0°

Aandrijving SK3-2826-1350/3S 2.200mAh
(180-300W)

RC functies Gas, Hoogteroer, Rolroer (2)  
Ev. Richtingsroer

verslindend. In rustige fases gaf ik de motor steeds minder 

gas, ik laadde ongeveer 2,200 tot 2,400mAh op.

Ik bevestigde de streamer aan de romp dicht bij de 

insteekbuis in het zwaartepunt. Dit beïnvloedt de 

manoeuvreerbaarheid minder dan wanneer je het 

aan de staart vastmaakt. Bij de Me 163 staan plezier, 

adrenaline en een kenmerkend vluchtpatroon op de 

voorgrond. Punten en trofeeën zullen met een Ko-

met in Aircombat wedstrijden nauwelijks te winnen 

zijn. Het kleine formaat en de pijlvleugel maken het 

moeilijk om anderen te snijden. Maar de wedstrijden 

zijn dan pas interessant waar niet alleen met pres-

tatiegerichte modellen wordt gevlogen, maar ook 

met klassiekers als de Spitfire en de Bf 109 of exoten 

als de P-38 Lightning of de Me163. Aircombat leeft 

niet alleen van de jacht op punten, maar ook van het 

plezier en de opwinding om iets nieuws uit te probe-

ren, van de grote verscheidenheid aan modellen en 

de creativiteit van de piloten, die hun modellen nog 

steeds meestal zelf ontwerpen en bouwen. Tot zover 

de mening van de auteur. Zelf ben ik niet van plan 

aan enige Aircombat mee te doen! Voor mij telt en-

kel het plezier van het vliegen met een zelf gebouwd 

model.

PLAN, LASER- EN 
DIEPTREKONDER-
DELEN
Plan ( Bestelnr. 

3201459, €20), de 

motorkap (GFK) en de 

cockpitkap, evenals 

de romprug, zijn ver-

krijgbaar als diepge-

trokken onderdelen (Bestelnr. 6211594, €39). Een set 

lasercut onderdelen met 75 triplex en balsa onderde-

len (Bestelnr. 621 1593, €63), alles verkrijgbaar bij de 

VTH Shop op www.vth.de

Met toestemming van de auteur en de uitgever VTH, 

Braunmattstrasse 6, D76532, Baden Baden, DE
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Tekst & Foto’s: 
Alex Van de Rostyne

Zelfbouw
Light’R 700 - Deel 2
Nu het tweede stuk over mijn experiment met pre-preg 

carbon dat ik gebruik voor mijn eigen ontwerp helicopter 

van ongeveer 160cm rotor diameter. Ter herinnering, het 

rode is het onderdeel dat moet gemaakt worden

In de vorige Tijdingen was ik geëindigd met de 

moule. Over dat Pre-Preg: dat staat voor Pre-im-

Pregnated, wat zoveel wil zeggen als ‘op voorhand 

doordrongen’. Wel, pre-preg-carbon is dus 

carbon weefsel dat als je het koopt reeds is 

doordrenkt met epoxy. Met die epoxy is iets 

speciaals. Ten eerste is die nog niet uitge-

hard, en kan tot een maand na aankoop verwerkt 

worden, en in een diepvries maanden bewaard. 

Ten tweede is die ook niet vloeibaar, maar voelt aan 

zoals plasticine.Ten derde, je moet het versneld laten 

uitharden op hoge temperaturen.

Gevolg: je kan zo een carbon vel vastnemen, het is 

heel flexibel zoals gewoon weefsel, het past dus in 

elke gietvorm, het is licht kleverig waardoor je het 

tegen de wanden van de moule kan aandrukken.

Het wordt verkocht per meter zoals zelfklevende 

folie, en het heeft aan beide zijden een beschermend 

vel dat verwijderd wordt bij de verwerking. Een prak-

tisch voordeel is zeker dat de klassiek smeerboel met 

hars achterwege blijft, alles blijft proper. Ik gebruik

zelf flinterdunne latex handschoenen, maar dat 

is meer om vet&vuil van mijn vingers niet op de 

carbon te laten komen dan om mijn handen proper 

te houden. Grootste nadelen: het werkt best onder 

vacuum, en het is niet goedkoop.

Het kleeft, te vergelijken met schilder afplak tape van 

het soort dat onderliggende laag niet meetrekt bij 

het verwijderen. Dit is de eerste laag die in de moule 

wordt aangedrukt met de hand, er volgen nog twee 

lagen. Dat geeft een totale dikte na uitharding van 

1mm , wat mijn bedoeling was.

Zo ziet het er uit als je het koopt.
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Voor het vacuum moet eerst een plastiek ‘zak’ op 

maat worden gemaakt. Dit is met speciale hitte 

bestendige en elastische folie. Die wordt aan elkaar 

geplakt met 4mm dikke en 10mm brede tape die

aanvoelt als plasticine, evenzeer hittebestendig en die 

alles luchtdicht moet maken.

Die zak wordt dichtgegooid, en dan moet er een 

ventiel worden voorzien om de lucht weg te trekken.

Op de foto kan je zien hoe die ‘plasticine’ zijn werk 

heeft gedaan om alles luchtdicht te maken.

Uiteindelijk gaat alles in de plastiek zak. De witte stof 

is een (weeral) speciaal 3mm dik doek dat toelaat dat 

overal de lucht kan worden weggezogen. Hier dan 

een slechte foto van de vacuümpomp aan het werk.

Eens het vacuum is bereikt (duurt maar een paar 

seconden) wordt het ventiel afgesloten en druk de 

plastiek het carbon stevig tegen de moule. Op de 

foto staat het nog open. 

Nu moet alles in de oven, in een cyclus die 7 uur 

duurt. Eerst langzaam (1 uur) opwarmen tot 70 gra-

den, dan 4 uur aan 70° houden, en dan nog 1 uur 

aan 120°. En dan een uur laten afkoelen.

Die dag moest er gekozen worden voor braadkip of 

mijn helicopter. We hebben die dag dus geen kip 

gegeten ;-)
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Eens afgekoeld wordt het carbon stuk uit de moule 

gehaald, wat heel gemakkelijk lukt voor zover de 

juiste losmiddelen zijn gebruikt.

Boenwas werkt niet wegens de hoge temperatuur. 

Eerst het stuk netjes op de contouren afwerken 

uiteraard, en dan kan het op de basisromp worden 

gekleefd.

Eens de tweede helft opgelijmd ziet het resultaat er 

toch wel netjes uit, ik ben alvast heel content van dit 

experiment.

Heel veel meer over deze techniek is te vinden op 

https:// www.easycomposites.co.uk , om te smullen 

zijn alvast de vele ‘howto’ videos op de site https://

www.easycomposites.co.uk/#!/ composites-tutorials 

en zeker die over hoe een carbon fiets wordt

gemaakt. https://www.easycomposites.co.uk/#!/com-

posites-tutorials/ making-a-carbon-fibre-bike-frame-

start-to-finish. 

Daarbij gebruiken ze zelfs een opblaasbare ballon die 

de carbon van binnenuit tegen de wanden duwt. Als 

je ziet hoeveel werk allemaal, niet te verwonderen

dat die fietsen geld kosten!

Intussen zijn nog een aantal onderdelen zoals 

landings stel, voorste frame en staartmotor frame op 

dezelfde manier vervaardigd. We houden jullie op de 

hoogte van de verdere vorderingen!
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Tekst & Foto’s: 
Johan Bekaert

Wing Cube Loading
Zoals Stef Dewit reeds vertelde, ik ben een ‘old school’ 

modelbouwer: balsa, triplex en witte houtlijm zijn mijn 

materialen. Daarbij blijf ik het liefst in de ouderwetse ca-

tegorie van anderhalve tot twee meter spanwijdte. Maar 

soms mag het eens iets meer zijn, dus begon ik de bouw 

van een Marchetti SF260 van een dikke twee meter span. 

Als je een ‘scratch built’ begint, dus géén 

bouwdoos of bouwplan maar alles zelf ge-

tekend en gesneden, weet je eigenlijk nooit 

goed wat het eindresultaat gaat zijn. Voor diegenen 

die ARTF vliegtuigen kopen, who cares, je weet zeker 

dat hij goed zal vliegen. In mijn geval echter vrees-

de ik al dat gewicht een issue zou worden – dat is 

meestal zo bij scratch builts. Met zijn 165cm lengte, 

schaal 1:4,25 dus, heb ik al een beetje getricheerd 

en de spanwijdte 20cm groter gemaakt. Als motor 

heb ik een DLE 35cc benzine gekocht, omdat dat de 

lichtste in zijn categorie is. Ik had gehoopt onder de 

6kg Take off weight te blijven.

Dankzij Corona ging de bouw heel vlug, en nu staat 

daar een afgewerkte Marchetti te blinken op mijn 

bouwtafel. Maar het was wel even slikken toen ik 

hem optilde: dat ding weegt méér dan sommige van 

mijn kleinkinderen! Vlug de oude babyweegschaal 

bovengehaald. Verdict: 6,800kg. OMG. Droog. Dus 

volgetankt meer dan 7kg. Veel hedendaagse model-

bouwers, met hun beestachtig grote modellen met 

motoren die zouden voldoen in een kleine personen-

wagen, zullen hiermee lachen... Maar ik ben er toch 

niet helemaal gerust in. Met zijn kleine vleugeltjes, 

zal hij vliegen? Vliegen zal hij wel doen, maar hoe? 

Om daar een idee van te hebben kan je, in eerste 

instantie, de vleugelbelasting gaan berekenen. De 

Wing Loading, of Wing Area Loading (WAL) is het 

gewicht (of de massa, om correct te zijn) van het 

vliegtuig, gedeeld door de vleugeloppervlakte. De 

dragende vleugeloppervlakte. Vroeger, in de kata-

logen van bijvb Graupner telde men de oppervlakte 

van het horizontale staartvlak – de stabilo- daarin 
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mee (‘Gesamtflächeninhalt’). Maar dat is totaal ver-

keerd! Elke modelvlieger weet dat het zwaartepunt 

(CG, centre of gravity) voldoende naar voor moet 

liggen als je niet wil dat het model gaat vliegen als 

een bitch. Dus de stabilo draagt niet; integendeel 

moet hij een kracht naar beneden uitoefenen, en 

deze veroorzaakt wat men in de luchtvaart Trim Drag 

noemt. Aft CG saves fuel, zeggen de dispatchers 

altijd, maar als de CG té ver naar achteren ligt, wordt 

het vliegtuig onstabiel en onbestuurbaar... voor een 

menselijke piloot. Een computer kan dat wél, en ‘fly-

by-wire’ vliegtuigen zoals een moderne Airbus of een 

F16 hebben een CG dat verder naar achteren ligt, 

waardoor de stabilo wél dragend wordt en men dus 

de vleugel kleiner kan maken => minder fuelverbruik 

voor de Airbus, en in de F16 wordt de onstabiliteit 

gebruikt om het vliegtuig wendbaarder te maken. 

Maar da’s een ander hoofdstuk in het boek over 

Aerodynamica.

Wing Area Loading dus. Mijn Marchetti heeft een 

span van 2,15m, maar daarin zit 22cm romp, en de 

tiptanks zijn wel mooi maar helpen niks in draag-

kracht. Zo kom ik uit op 58,5 dm2. 6800/58,5 geeft 

een WAL van 116g/dm2. Mmm. Niet weinig, maar als 

ik het vergelijk met mijn Graupner Monsun, die komt 

uit op 120g/dm2, dus dat valt nog mee. Als je nu op 

internet vergelijkingen gaat zoeken, krijg je meestal 

te maken met engelse maten! Waarbij het gewicht 

wordt uitgedrukt in ounces (oz), en de vleugelopper-

vlakte in square inches. En om het helemaal een-
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voudig te maken, drukken engelsen de WAL dan uit 

in oz per square feet! God zij dank voor apps. 

En dan kom ik uit op 38,1 oz/ft2. Om zonder reken-

machientje van het ene op het andere over te gaan: 

de metrische waarde delen door 3, dat geeft op ‘n 

paar procentjes na de waarde in engelse maten. 

Maar geeft de WAL een goed beeld? Mijn ¼ schaal 

Super Decathlon heeft een WAL van 95g/dm2, maar 

die vliegt toch héél anders dan de Monsun. Zijn vlie-

geigenschappen lijken eigenlijk méér op die van mijn 

kleine Graupner Amateur... met een WAL van 38g/

dm2. Wing loading wordt groter naarmate het vlieg-

tuig groter wordt: de echte Marchetti heeft een WAL 

van 750g/dm2! Feit is, als je twee identieke modellen 

neemt, maar het ene dubbel zo groot, zullen beide 

modellen grosso modo op dezelfde manier vliegen, 

terwijl het grotere model een duidelijk grotere WAL 

heeft. (voorbeeldje op https://www.sefsd.org/gene-

ral-interest/wing-cube-loading-wcl/

Er moet een betere manier zijn om te weten hoe een 

modelvliegtuig zal vliegen.

Enkele heel verstandige mensen hebben daar iets op 

gevonden: De ‘Wing Cube Loading’ (WCL).  

Daar is echt wel een ernstige studie over gemaakt. 

De formule is:

De wiskundigen onder ons vinden de hele uitleg op 

https://www.longdom.org/open-access/effects-of- 

cubic-wing-loading-parameter-on-airplane-wing- 

sizing-and-parasitic-drag.pdf

Een betere uitleg op dezelfde website als hierboven: 

https://www.sefsd.org/general-interest/wing- 

cube-loading-wcl/

Ok, daar zijn ze weer met hun duimen en voeten. 

Maar de uitkomst is hetzelfde als je invult met  

grammen en vierkante dm! 

En als uw rekenmachien, uw gsm dus, geen getal tot 

de macht 1,5 kan uitrekenen, doe dan dat getal x de 

vierkantswortel van dat getal. Deze WCL geeft een 

idee van hoe het vliegtuig te vliegen zal zijn, onaf-

hankelijk van zijn afmetingen. Uiteraard spelen nog 

veel andere factoren mee; vleugelprofiel, CG, enz.... 

maar met deze waarde weet je ongeveer welk niveau 

je als piloot moet zijn. Zie de tabelletjes. 

15 en meer is dus niet echt voor de faint hearted. 

Mijn Marchetti? Die komt uit op 15,2. En da’s onge-

veer hetzelfde als mijn veel kleinere Top Flite P51 met 

zijn 4,5kg. Dat is zeker geen beginnersmodel, maar 

wel goed te vliegen. (To my friends: niet lachen hé). 

Oef! 

De Decathlon:10,3 en de Amateur 9,3. Quod  

demonstrandum erat.

En de echte Marchetti? Die komt uit op 23,5. 

Rekening houdend met het feit dat ik de spanwijdte 

van mijn model 20cm overdreven heb, ligt dat niet  

zo heel ver uit mekaar he?

Een goede calculator vindt men op www.ef-uk.net/

data/wcl.htm. Deze kan zowel met metrische als 

engelse waarden ingevuld worden.
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Tekst & Foto’s: 
Patrick Tjoens

Binnenkort zullen de Modelbouw vliegtuigen 
de horizon verkennen vanaf de Balendijk 

Nieuw terrein voor  
Lommelse Model Club

Door het verdwijnen van de huidige locatie 

op het Kristalpark, was de toekomst van de 

Lommelse Model club heel lang onzeker. 

Onze club bestaat sinds 1987 en dit is al de 

vijfde keer dat we verhuizen. De voorbije 

jaren konden we beschikken over een terrein 

op industriegrond op het Kristalpark, 

maar hier moeten we nu stilaan vertrekken 

omdat er plannen voor een ontwikkeling zijn. 

We wisten dat dit vroeg of laat zou gebeuren.

Met de hulp van het stadsbestuur zijn we op 

zoek gegaan naar een mogelijke andere 

locatie. Dat was geen simpele oefening. 

Maar liefst 5 tot 6 alternatieven hebben we gewikt 

en gewogen. Uiteindelijk viel de keuze op een per-

ceel tussen de Ringlaan N71 en de Balendijk. Het ligt 

in een zone met landbouwgrond, in eigendom van 

de stad, dat fungeert als buffer met de industriezone. 

De plaats is ideaal omdat we ver weg van alle be-

woning zijn en dus niemand geluidsoverlast kunnen 

bezorgen. Op deze gronden zijn ook geen ontwikke-

Verwijderen 
van struiken, 
wildgroei en 
klepelen van 
onkruid.
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lingen gepland, dus we hopen hier nu voor lange tijd 

onze vaste uitvalbasis te hebben.

Onze aanvraag voor een vergunning zit bij FOD  

Mobiliteit, meer bepaald de afdeling luchtvaart. 

Begin maart zijn we alvast gestart om het terrein 

vlieg klaar te maken. Het gebied is voldoende groot, 

ongeveer 20 Hectare, hierin zullen we een strook van 

130 x 100 meter inzaaien. Voorzien van een veilig-

heidsdraad tussen opbouwzone en vliegzone, dit 

volledig volgens de normen. Dit op ruim voldoende 

afstand van windmolens en hoogspanningsdraden. 

Met de nieuwe locatie heeft de club opnieuw 

toekomstperspectief. We zijn de Stad erg dankbaar, 

vooral de Burgemeester en de schepen van sport,  

die hun schouders onder dit project hebben gezet, 

Bedankt aan iedereen die mee aan dit project  

gewerkt heeft. 

Het bestuur van de Lommelse Model Club

Plaatsen van de veiligheidsdraad 
ts opbouw en vliegzone.

Afbakening van de 
parking. 

Ons plashoekje
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Diepfrezen van de grond 
en vlakleggen. 

Bemesten van het terrein. 

Inzaaien. 

Wellen van het terrein. 



Overzicht inhoud webshop www.modelbouwtekeningen.nl 

Bouwtekeningen van 3300 modellen voor beginner tot expert

Powered by

Uw favoriete model bouwen vanaf tekening?
Kijk voor meer informatie op: Modelbouwtekeningen.nl

 Voorheen NVM 
Tekeningenarchief

 Op www.modelbouwtekeningen.nl vindt u 
vanaf heden het volledig gedigitaliseerde 
tekeningenarchief met 3300 modellen van de 
Nederlandse Vereniging van Modelbouwers 
(NVM)

 NVM korting 25%
 Op vertoon van een geldig NVM-Lidnummer.
 Lees meer op www.modelbouwtekeningen.nl

 Bouwbeschrijvingen
 Met bouwbeschrijvingen uit De Modelbouwer

SCHEPEN
Zeilschepen
Koopvaardij
Marine
Kustvaart
Visserij
Loodsboten & Overheidsvaartuigen
Rivier- en Binnenvaart
Recreatie
Roeireddingboten en sloepen
Varende zeilende modellen
Zeilschepen (werftekeningen)
Koopvaardij
Kustvaart
Visserij
Loodsboten en Overheidsvaartuigen
Rivier- en binnenvaart
Recreatie
Roeireddingboten en sloepen
Varende zeilende modellen
Roeien en peddelen
Stoom- en Motorschepen
Koopvaardij
Marine
Kustvaart
Visserij
Sleepvaart en Offshore
Rivier- en Binnenvaart
Recreatie
Reddingboten en sloepen
Overheidsvaartuigen en milieu
Speciale vaartuigen
Waterlijnmodellen
Scheepsonderdelen, etc.

Stoom- en Motorschepen (werf-
tekeningen)
Koopvaardij
Marine
Kustvaart
Visserij
Sleepvaart en Offshore
Rivier- en Binnenvaart
Recreatie
Reddingsboten en sloepen
Overheidsvaartuigen en milieu
Speciale vaartuigen
Diverse vaartuigen
Roeien & Peddelen

TREINEN
Werkende Stoom
Stoomlocomotieven
Passagiersmaterieel voor model-
banen
Diversen en hulpgoederen voor 
modelbanen
Tramweg Materieel
Stoomlocomotieven
Elektrische locomotieven
Elektrische motorwagens
Diesel / Benzine motorwagens
Getrokken personenmaterieel
Getrokken goederenmaterieel
Metro materieel
Diversen trammaterieel
Nederlands Materieel
Stoomlocomotieven
Elektrische locomotieven
Diesellocomotieven
Elektrische treinstellen

Dieseltreinstellen
Getrokken personenmaterieel
Getrokken goederenmaterieel
Bovenbouw
Diversen, Nederlands  materieel
Zwitsers Materieel
Stoomlocomotieven
Elektrische locomotieven
Diesellocomotieven
Elektrische treinstellen
Getrokken personenmaterieel
Getrokken goederenmaterieel
Diversen Zwitsers materieel
Duits Materieel
Stoomlocomotieve
Diesellocomotieven
Amerikaans Materieel
Stoomlocomotieven
Diesellocomotieven
Overig Europees  Materieel
Diesellocomotieven
Getrokken personenmaterieel
Getrokken goederenmaterieel
Fabriekstekeningen
Diesellocomotieven
Tramweg stoomlocomotieven
Detailtekeningen
Wagon details
Wielen, wielstellen en  aspotten
Stoot- en trekwerk

HOUTBOUW
Wagens en overige  modellen
Rijtuigen en koetsen
Boerenwagens en karren
Kruiwagens

Diversen, o.a. boerderij 
inventaris
Voertuigen zonder wielen
Voertuigen getrokken
Bedrijfswagens en karren
Handkarren
Landbouwmachines en 
gereedschappen
Onderdelen, instructies
Brandweermateriaal
Legervoertuigen en materieel
Gereedschap
Hand/ en elektrisch gereedschap
Miniatuurmeubels
Poppenmeubels
Antieke meubels
Diversen, o.a. boerderij 
inventaris
Lakerveld tekeningen
Banken
Bedden
Betimmeringen
Bureaus
Dressoirs
Kabinetten
Kasten
Commodes
Secretaires
Toogkasten
Vitrinekasten
Kisten
Diversen
Klokken
Schemerlampen
Eetkamerstoelen
Armstoelen

Tafels
Ronde tafels
Klaptafels
Driepoottafels
Bijzettafels
Handwerktafels

MACHINES
Werkende Stoom
Stoomlocomotieven
Getrokken materieel voor de 
modelspoorbaan
Hulpmiddelen voor de 
 modelspoorbaan
Stoomtrekkers, locomobielen en 
walsen
Brandspuiten
Ketels
Stationaire stoommachines
Turbines
Appendages
Pompen 
Stoom automobielen
Diversen, o.a. aangedreven 
machines
Motoren
Benzine en gasmotoren
Dieselmotoren, zelfontbranders
Hete lucht- en Stirlingmotoren
Klokken en uurwerken
Klokken
Grootbedrijf
Tramweg stoomlocomotieven
Gereedschap
Hand- en elektrisch gereedschap

Modelbouwtekeningen met NVM logo 2019.indd   1 14-01-19   14:07
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