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Woordje van de hoofdredacteur

Beste lezer van Tijdingen

Eerst en vooral hoop ik dat u als lezer van dit magazine en ook al uw dier-

baren gespaard bent gebleven van besmetting met het corona virus. 

Het beoefenen van een deel van onze hobby was de laatste twee maan-

den niet mogelijk, terreinen gesloten, evenementen op de clubs verboden, 

beurzen uitgesteld.

Corona is het alles overheersende thema van vandaag. In de laatste jaren 

was er niets dat zo een grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven, 

zelfs in het beleven onze hobby slaat het virus toe.

 De Modelluchtvaartsport is voor de meeste onder ons niet enkel vliegen 

maar velen vinden grote voldoening in het bouwen of ombouwen van 

een toestel, lees maar het artikel over de Piper Cup. Gelukkig leven wij in 

een tijd dat door het internet de sluiting van de winkels ons niet belet om 

aankopen te doen, de koerier diensten hadden meer dan de handen vol 

en daar gaan zeker een aantal bouwdoosjes bij geweest zijn. De verplich-

ting van blijf in uw kot was toch een mooie reden om dat bouwdoosje te 

bestellen. Ik hoop dan ook nog veel artikels te mogen ontvangen van uw 

bouw prestaties over de voorbije maanden.

In deze uitgave enkele artikels over prachtige bouwprojecten zoals de 

ME62 of een Tiger Moth, ook een terugblik in het verleden met een 

reportage over de Kraft zender.

Door de sluiting van de terreinen geen verslagen over evenementen, 

alles is uitgesteld naar latere datums maar gelukkig zijn op het ogen-

blik dat ik dit hier neerpen de terreinen terug open. Er zijn de laatste 

weken heel veel mails gekomen met de vraag “wanneer kunnen wij 

terug vliegen” dat dit soms tot frustraties kon leiden is begrijpelijk 

maar ik kan u verzekeren dat uw federatie en zeker onze voorzitter er 

alles aan gedaan heeft om de terreinen open te krijgen. Bijna dagelijks 

video conferences met alle betrokken diensten, ontelbare telefoontjes 

en dan onze beleidsvoerders die vaak tegengestelde antwoorden lieten 

weten met een heleboel fake news via de sociale media dat er voor 

zorgde dat niemand nog zeker was van wat mocht of niet.

Gelukkig kunnen wij nu terug naar het terrein en laten wij dit op een 

veilige manier doen zodat wij niet terug naar een sluiting gaan. Ik 

wens u allen veel goede vluchten met mooie landingen, doe het veilig 

en hou u en uw collega’s gezond.

Willy De Maertelaere
Hoofdredacteur

De verplichting 
van blijf in uw 

kot was toch een 
mooie reden om 
dat bouwdoosje 

te bestellen
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Tekst & Foto’s: 
Chris Wolfe - www.thercgeek.com  •  Vertaling door Adrien Crispyn VC0076

Motion RC
Freewing Me 262

De Me 262 is een vliegtuig waar ik als kind al een fascinatie 

voor had.  Om me de eerste operationele straaljager ter 

wereld voor te stellen en de stempel die het vliegtuig 

op de geschiedenis van de luchtvaartgeschiedenis heeft 

gedrukt, heeft mijn gedachten zeker in de war gestuurd.  

En dan heb ik het nog niet eens over het uiterlijk van het 

ontwerp, dat niet alleen aantrekkelijk was maar ook  

futuristisch voor de tijd dat het gemaakt werd!   

Er was zoveel vindingrijkheid tijdens de Tweede Wereld-

oorlog aan beide kanten van de oceaan dat dit vliegtuig 

een van de vele ontwikkelingen was die de luchtvaart 

veranderde en versnelde op een manier die we volgens 

mij nooit meer zullen terugzien.

kleurstelling bij het uit de doos trekken van het vlieg-

tuig, de verf was prachtig aangebracht en de kleuren 

waren vlekkeloos. Het schilderwerk transformeert dit 

model echt. Hoewel een beetje ouder van ontwerp, 

monteert het vliegtuig nog steeds vrij gemakkelijk en 

snel, maar het vergt wel wat meer werk dan som-

mige van de nieuwere kits. Er zijn nogal wat draad-

verbinding die alles van de vleugels naar de romp 

brengen. Er zijn geen snelle connectoren voor deze 

verbindingen, dus dat brengt dit vrijwel geheel terug 

naar een ééndelig vliegtuig of het zelf aanbrengen 

van dergelijke verbindingen. 

Het spreekt dus voor zich dat ik als fan van de 

Me 262, de Freewing Me 262 altijd al een 

mooi tuig vond. Eerlijk gezegd was ik echter 

geen fan van de originele pastelgrijze kleurstelling 

van de “2”, de aandrijfsystemen werkten maar lieten 

blijkbaar ruimte voor verbetering. Nou, voer de Free-

wing Me 262 Versie 2 in met de juiste kleuren en ver-

beterde aandrijfsystemen en ik kon het absoluut niet 

laten om er een te bestellen.... en ik zeg je dat het het 

wachten waard was, want deze V2 is een prachtige 

en absoluut prachtige machine om mee te vliegen!

Montagevoorschriften 
Wat me echt opviel met dit V2-vliegtuig was de 

Schwalbe Bouw- en Vlucht Review

De assemblage begint met de vleugels door ze 

samen te voegen en alle bedrading naar het midden-

gedeelte van de vleugel te leiden. Er zijn een aantal 

y-verbindingen die gebruikt worden om de servo’s 

samen te voegen om ze naar de ontvanger te leiden. 

Dan wordt de vleugel met de romp verbonden en 
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vervolgens worden de horizontale en verticale staart-

vlakken geïnstalleerd. Er was nogal wat draad om te 

sorteren en aan te sluiten op de ontvanger, maar het 

heeft gewoon wat tijd nodig om er zeker van te zijn 

dat alles goed is. Best alle servostekkers merken! 

 

Het vliegtuig in elkaar gezet en op de werkbankbank 

ziet het er absoluut fantastisch uit. Het vrijmaken 

uit de vorm is perfect uitgevoerd vooral de verf van 

het model is zeer goed. Het is zonder twijfel een van 

de mooiste 262 kits die er op dit moment zijn. Ik 

zou wel willen dat de bandenmaat van het hoofd-

landingsgestel meer schaalgrootte zou hebben. De 

hoofdwielen van het echte vliegtuig waren vrij groot 

en deze hier zijn zeker aan de kleine kant. Dat is ech-

ter een makkelijke oplossing (??) als ik besluit om ze 

uit te wisselen. Ook zijn de banden vrij hard, dus met 

een zijdelingse belasting kun je een beetje driftactie 

krijgen bij het uitrollen op de landingsbaan..

 

Een van de wijzigingen die we hebben aangebracht 

was aan de flaps. Het model wordt geleverd met 

gespleten kleppen die niet op de schaal van het vlieg-

tuig zijn. Dus we knipten eenvoudigweg de schuim-

laag van de bovenste flap door en kleefden deze 

op de onderste plastic splitflap, waardoor er een 

meer schaalbare klepopstelling ontstond. Als ik het 
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nog een keer zou doen, zou ik de voorste flapschei-

dingslijn in een hoek naar voor hebben gesneden ten 

opzichte van een rechte snede om een beetje een zui-

verder en op schaal flap te creëren. Een ding om op te 

merken is dat de binnenste en buitenste kleppen zijn 

verbonden door een stuk draad en bediend worden 

door een enkele servo per vleugelhelft. De draad is 

niet super stijf, maar het werkt zeker goed genoeg.

Setup & CG
Verwonderlijk genoeg kon ik voor het afstellen van 

de stuurvlakken nergens in de handleiding informatie 

vinden! Dus, ik stond er vrijwel alleen voor. Ik voerde 

driedubbele instellingen in op basis van wat ik dacht 

dat er goed uitzag en mijn ervaring en testte het 

vervolgens uit in de lucht. Hier zijn dan de definitieve 

instellingen zoals ik ze nu uitgevoerd zijn.

• Hoogteroer: 12mm op en neer zonder expo

• Aileron: 13mm op en neer met 5% expo

•  Richtingsroer: 24mm links en rechts met 15% 

expo om de sturing minder gevoelig te maken

•  Flaps: 20mm half met 5% hoogteroer mix en 

40mm vol met 10% hoogteroer mix (komt over-

een met +/- 2mm op bij vol flap.)

In het handboek wordt 100-110 mm, gemeten vanaf 

de vleugelwortelvoorrand naar achter toe aanbevolen 

voor het CG. Ik ontdekte dat de CG-locatie zich in-

derdaad daar bevond en heb er nooit vanaf de eerste 

vlucht mee geknoeid. Qua batterijen heb ik Roaring 

Top 6’s 5800’s en 6250’s gebruikt die goed waren, 

maar ik werd echt verliefd op de 30c Spektrum 6’s 

7000mah pack. Met de batterij helemaal achterin 

de batterijlade geplaatst, is het CG perfect en de 

vliegtijden zijn fantastisch met dat pack. Ik kan het 

vliegtuig zo hard vliegen als ik wil voor 4+ minuten 

en heb nog steeds genoeg reserve voor een rondje 

of twee als het moet. De 7000 packs zijn ongeveer 

170gr zwaarder dan de 5800s en zijn sterk aanbevo-

len voor dit model!
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Vliegen met de Freewing Me 262 Schwalbe
De Freewing Me 262 V2 heeft zeker een mooi uiterlijk 

en levert absoluut ook een goede vliegprestatie. Ik 

kon aan de lancering van de eerste vlucht zien dat het 

een lieverd zou worden en dat is het ook. Het vlieg-

tuig accelereert op alle niveaus snel op vol gas met 

een grote verticale capaciteit, terwijl het ook in staat 

is om mooi af te remmen in de landingsconfiguratie. 

Het vliegtuig cruist en manoeuvreert goed met 60% 

gas en dat kan de vliegtijden echt verlengen terwijl bij 

vol gas enorme verticale manoeuvres kunnen worden 

uitgevoerd. Plus, bij de gedeeltelijke gasinstellingen, 

heeft het vliegtuig zelfs een prachtig klinkende grom, 

wat het een gevoel van realisme geeft. Interessant 

genoeg zal het vliegtuig zelfs zonder problemen en 

met een minimale koppeling over de gehele lengte 

van het veld een mooie meskant uitvoeren. Het is 

ontzettend leuk! Een ding om op te merken is dat je 

bij opstijgen maar half gas geeft om in de lucht te ko-

men. Opstijgen met vol gas is prima, merk op dat het 

vliegtuig waarschijnlijk eerder opstijgt dan verwacht, 

gebaseerd op de stuwkracht die uit de gondels onder 

de vleugels komt en het toestel dan de neiging kan 

hebben om overtrokken te raken!

 

Mijn timer is ingesteld op 4’30”, dat is wanneer ik 

de landing aanvat, wat betekent dat er meer dan 5 

minuten vliegtijd is. Ik hou ervan om het vliegtuig 

vrij snel te vliegen, maar dat zou verlengd kunnen 

worden met een beter gasmanagement.

Eindbedenkingen
Uiteraard heb ik genoten van de Freewing Me 262 V2 

omdat hij er goed uitziet en nog beter vliegt. Het was 

een geweldig vliegtuig om in de werkplaats te hebben 

omdat het echt aanvoelt en vliegt als een groter vlieg-

tuig. De algemene vliegeigenschappen in combinatie 

met de aandrijfsystemen maken dit echt een fantas-

tisch model. Tot de volgende keer op het veld!

Website: http://thercgeek.com

Vrije vertaling van:

http://thercgeek.com/2019/11/freewing-me-262- 

schwalbe-assembly-flight-review/
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Tekst & Foto’s: 
Frans Kuhn / V-K- 0040

DE HAVILLAND TIGER MOTH 82A 
van PRACTICAL Clark ( + ) en Gerhard Reinsch

Een Tiger Moth voorstellen is zoiets als oude koeien uit 

de gracht halen. Het beeld van dit vliegtuig is in lucht-

vaartmiddens zo gekend dat het kan vergeleken worden 

met dit van een Piper Cub en dergelijke. Beide vliegtuigen 

werden omzeggens in dezelfde periode ontworpen in het 

begin der dertiger jaren van vorige eeuw.

Over het echte vliegtuig kan gezegd wor-

den dat het van de tekenplank kwam in 

de fabrieken van Sir Geoffry De Havilland 

(GB), die rond 1930 al befaamd was voor degelijke 

ontwerpen van lichte vliegtuigen, bestemd voor een 

privaat kliënteel. Het prototype van de Tiger Moth 

82 was afgeleid van de Tiger Moth 60 die twee 

rechte vleugels had en die loodrecht boven elkaar 

waren gemonteerd. Omdat de voorste passagier bij 

een eventueel noodgeval moeilijk de cockpit kon 

verlaten, werd voor de 82 geopteerd om de bovenste 

vleugel iets naar de motorzijde van het vliegtuig en 

de onderste vleugel ietwat achterwaarts in te plan-

ten. In een later stadium werd aan de vleugels een 

pijlstelling aangebracht en werd de oorspronkelijke 

120 pk Gipsy III motor vervangen door de 130 pk 

sterke Gipsy Major.

Voorafgaand aan WO II werd op vraag van de Britse 

RAF de Tiger Moth ook gebouwd voor militair 

gebruik en ingezet als lesvliegtuig voor hun pilo-

ten. Meer dan 4000 toestellen werden daarvoor 

gebouwd. Tijdens WO II werden in de verschillende 

landen van het Britse Gemene Best (Canada – Aus-

tralie – Nieuw Zeeland) ook Moth’s gebouwd als 

lesvliegtuig, waarvan een 50tal vliegtuigen ook als 

lichte bommenwerper. Van de verschillende versie’s 

werd einde 1944 de productie stopgezet toen een 

totaal van 8868 exemplaren was bereikt. Na de oor-

log kwamen de overschotten van de RAF terecht op 

de burgerlijke luchtvaartmarkt, waar ze zeer gegeerd 

waren wegens de lage aankoop- en onderhoudskost.

Midden 1984 kocht ik een bouwdoos van een kleine 

Tiger Moth van Practical Scale. Ik deed dat met een 

bewust doel. Het was namelijk mijn vriend Ludo Wi-

nand (+ 1991) die mij had overhaald om, samen met 
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hem, deel te nemen aan de wedstrijden der categorie 

F4C. Dat de keuze viel op de bouwdoos van Toni 

Clark was niet bijzonder. Het was op dat ogenblik 

een bouwdoos die best geschikt was om met een 

eerste modelvliegtuig deel te nemen aan wedstrij-

den. Het modelvliegtuig was klaar tegen de eerste 

wedstrijd van het seizoen 1985. Het was geschilderd 

in de kleuren van het Engelse toestel G - ACDB waar-

van ik enkele foto’s had gevonden. De wedstrijd ging 

door ergens in West- Vlaanderen en ik startte er in de 

categorie “Stand Off” bij een strakke westenwind. 

Een OS viertakt motor van 15CC bracht het toestel 

in de lucht. Het vliegtuigje haalde de cover van het 

destijds verschijnende Aviamagazine. 

Omdat het vliegtuig was bespannen met nylonweef-

sel en spanlak, bleek later dat de warmte van de zon 

de vleugels deed verdraaien en dat het daardoor 

soms moeilijker te besturen was.

Tijdens de winter van 1985- 1986 werd de bespan-

ning weggenomen en vervangen door Solartex dat 

beter aan warmte weerstond. Het modelvliegtuig 

werd dan geschilderd in de kleuren van de Belgi-

sche Luchtmacht, zoals een echte Tiger Moth stond 

opgesteld in het Luchtvaartmuseum te Brussel. Nog 

tot 1989 werd met de kleine Tiger Moth in de F4C 

“Scale” deelgenomen. 

Omstreeks 1990 stopte ik met wedstijden en legde 

ik mij toe op het bouwen van grotere modelvliegtui-

gen (Ook de grote Tiger Moth van T. Clark) . Destijds 

bezat ik geen fototoestel, evenmin mocht ik een 

schrijfmachine mijn eigendom noemen en PC en 

GSM stonden nog in de kinderschoenen. Een artikel-

tje schrijven over mijn bouwervaringen was in die tijd 

niet voor de hand liggend.

Tijdens de zomer van 2017 bezocht ik in de Franse 

stad Carpentras een luchtvaartmeeting en er stond 

zowaar een Tiger Moth op het programma. Beladen 

met nostalgie keerde ik huiswaarts en het idee om 

terug een Tiger Moth te bouwen bleef wekenlang 

in mijn hoofd hangen. Op de PC werd dagenlang 

gezocht naar een geschikte bouwdoos. Na veel ver-

gelijkingen kreeg de kleine Tiger Moth (schaal 1/4.8) 

van Practical Scale weer de voorkeur. 

Omdat ik nog aan een ander project werkte, duurde 

het tot december 2018 eer de uiteindelijke beslis-

sing was gevallen. Ik bestelde bij Practical Scale de 

bouwdoos en zou de Tiger Moth doen vliegen met 

een elektromotor. Prompt werd de doos aan huis 

afgeleverd en € 499 wisselden van eigenaar. Bij 

het openen van de doos kon ik vaststellen dat alles 

Niets moeilijk aan, de  
tekening is zeer duidelijk
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voorbeeldig per bouwgroep was verpakt en bij lezing 

van de bouwhandleiding bleek dat er in de loop der 

jaren kleine aanpassingen waren toegevoegd. In de 

doos was werkelijk alles aanwezig wat nodig was 

om de bouw van het model tot een goed einde te 

brengen. Alleen de lijm, het bespanmateriaal, verf 

en de besturingsonderdelen moeten nog worden 

aangeschaft. Omdat het mijn bedoeling was om naar 

best vermogen er weer een “schaalmodel “ van te 

bouwen zouden later nog verschillende accessoires 

moeten worden gemaakt of worden aangekocht. 

In tegenstelling met de handleiding begon ik met de 

bouw van de boven- en ondervleugel. Niets moeilijk 

aan, de tekening is zeer duidelijk. De handleiding 

geeft met een tekening weer hoe de onderste vleu-

gel, die vroeger in één stuk was gebouwd (voorzien 

voor het gebruik van slechts één servo), in twee 

delen kan gemaakt worden. Om het mogelijk ver-

draaien van de vleugelhelften tijdens het bespannen 

tegen te gaan bracht ik een versteviging aan. Het is 

een vurenhouten latje 1,5mm dik en 10mm breedte 

dat kruisgewijze aan de boven- en onderzijde van 

de ribben 3mm is ingelaten. Bij het later aanbrengen 

van de bespanning in Oratex is deze versteviging niet 

zichtbaar. En het resulaat is zeker voelbaar en het 

gewicht verwaarloosbaar.

Waar bij het echte vliegtuig in de bovenste vleugels 

aan de aanvalsboord ‘slats’ zijn aangebracht, heb ik 

dit op het model vervangen door een vast stuk alumi-

niumplaat van 0,5mm. Deze slats zijn niet funtioneel. 

Immers, op echte vliegtuigen werden die - behalve 

op de militaire versie - na verloop van tijd om kosten 

te besparen uitgeschakeld omdat de bediening 

ervan vrij moeilijk was, en een verbetering van het 

draagvermogen bijna niet merkbaar. Ook de ‘anti- 

spin devices’ die bij alle militaire vliegtuigen aan de 

achterzijde van de romp waren aangebracht zijn niet 

weergegeven. Na de oorlog is bewezen dat dezen 

eigenlijk van weinig nut waren wanneer het vlieg-

tuig in een overtrokken positie was geraakt. In de 

burgerversie werden ze daarom meestal bij een groot 

onderhoud weggenomen. Ook het stabilogedeelte 

werd al klaar gemaakt. Zoals in de handleiding was 
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voorzien, bracht ik uitsparingen aan om het staartge-

wicht te minderen. Het bracht uiteindelijk slechts een 

gewichtsbesparing van 17g op de weegschaal. Die ik 

later heb moeten compenseren met een beetje lood 

in de staart om het juiste zwaartepunt te verkrijgen 

bij toepassing van een LiPo accu. Alhoewel ik moet 

toegeven dat het gebruikte balsa van uitstekende 

kwaliteit is, is dat niet zo met de nauwkeurigheid 

van de voorgeschuurde onderdelen van hoogte- en 

richtingsroer. Een lichte aanpassing van de vormen 

was noodzakelijk.

Vooraleer te beginnen met de bouw van het romp-

gedeelte is het lezen en herlezen van de handleiding 

aan te raden. Het uitzoeken van de verschillende 

onderdelen - in hout (genummerd) of metaal - vraagt 

aandacht. Het bouwen van de gebogen rompflanken 

verloopt goed als men de raadgevingen van de hand-

leiding volgt. Ook het plaatsen van het baldakijn met 

tank vraagt aandacht omdat daar de aanvalshoek 

van de bovenste vleugel wordt bepaald. Dit baldakijn 

wordt gedragen door een stel van 4mm stangen dat 

middels binddraad en zacht solderen zelf is samen 

te stellen. Het levert wel een stevige constructie op, 

maar het werk eraan is een klus. Op dezelfde wijze 

wordt ook het niet verend landingsgestel opge-

bouwd.

Mits wat gefriemel is aan de binnenzijde van de 

romp al een voorbereiding gedaan om de hoogte- en 

richtingroerservo’s een goede plaats te geven. Van 

dezelfde gelegenheid werd gebruik gemaakt om 

wat uitsparingen in de rompflanken aan te brengen 

ter hoogte van de zitplaatsen der piloten. Het was 

immers mijn bedoeling om het interieur van de cock-

pits zo getrouw mogelijk weer te geven. Ook in de 

vuurspant en de volgende spant heb ik de opening 

vergroot om er later de LiPo accu in onder te bren-

gen. Een moeilijkheid ondervond ik bij het beplanken 

van de romprug. In de bouwdoos is daarvoor (nieuw) 

een 0,8mm triplex voorzien. Ondanks mijn bouwer-

varing ben ik er niet in geslaagd om dit vrij stijve 

triplex op - voor mijzelf - bevredigende wijze op de 

liggers aan te brengen. Ik ben dan teruggevallen op 

de oude methode om een vochtig gemaakt 1,5mm 

balsaplankje te drogen op een stuk plastiek buis. Na 

droging heeft dit balsaplankje de perfecte pasvorm 

van de romprug en is daarbij stevig genoeg om latere 

druk te weerstaan.

Voor de plaatsing van de motor dacht ik aanvanke-

lijk deze op de hangen aan stangen, tot ik op een 

Duits forum las dat iemand hetzelfde had gedaan 

en last had gekregen door trillingen in het geheel 

van de motorophanging. Ik ben dan gegaan voor 

een verkasting die ik met schroeven aanbracht op de 

vuurspant. Om de LiPo accu op de juiste plaats in de 

romp te kunnen leggen bracht ik langs de opening in 

de vuurspant een soort slede aan. Daar kan eveneens 

de regelaar worden geplaatst zodat hij tijdens een 

vlucht voldoende luchtkoeling krijgt.

Terwijl de vleugels een zilverkleurige verf uit een 

spuitbus kregen, was het verkrijgen van de rode kleur 

voor de romp andere koek. Volgens een forum van 

Britse Aeromodellers zou de kleur van de vroegere 

Tiger Moth’s (ACDA-ACDB en ACDC ) moeten over-

eenkomen met het alom gekende Londen Trans-

port Red van de autobussen en metro in de Britse 

Alleen de lijm, het be - 
span  materiaal, verf en  
de besturingsonderdelen 
moeten nog worden  
aangeschaft.
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hoofdstad. Evenwel leek het mij dat bij het bekijken 

van foto’s van de huidige G-ACDA(die ondertussen 

aan de 4de versie toe is) de kleur meer gaat naar 

wijnrood (door de Engelsen” maroon” genoemd). 

Door correspondentie met de eigenaar van de ACDA 

bleek mijn vermoeden juist. Hij gaf mij enkele tips 

over de juiste samenstelling van de verf. In onze loka-

le verfwinkel was deze kleur echter niet op voorraad 

en moest ik mij wenden tot een groothandelszaak 

met een verfmengmachine. Minimum afname was 

500ml. Later bleek dat het soort verf moeilijk te 

verdunnen was voor gebruik in een modelbouw 

verfspuitpistool. Noodgedwongen bracht ik de verf 

dan aan met een verfrolletje. Pluisjes hebben mij wel 

enkele krachttermen ontlokt. Ook het vinden van 

het juiste lettertype voor de opschriften op de romp 

was niet van zelfsprekend. Na twee pogingen op een 

plotter (dank u Walter) gaf ik het op en heb ik ze zelf 

uitgesneden uit een stuk witte folie. 

Bij een Oostenrijks verzendbedrijf van modelbou-

wartikels vond ik een piloot- popje op 1/5 schaal en 

aangepast veiligheidsharnas. Ook de benodigde LiPo 

accu 5000mAh en een gelamineerde houten schroef 

20x8” die ik aanpaste naar het echte voorbeeld. Toe-

gegeven, dit is slechts een ‘ trompe l’oeil ‘ want het 

is een rechts draaiende schroef, dan wanneer op het 

echte toestel een links draaiende was gemonteerd.

Om af te sluiten nog enkele cijfertjes: 

Kostprijs der bouwdoos € 499, bespanning en verf 

ongeveer € 230 en voor klein materiaal waaronder 

Voor de bouw van de 
Tiger Moth noteerde ik op 

de kalender 478 uren

10-15 Tiger Moth.indd   14 03-06-20   15:34



VML TIJDINGEN  |  2-2020
15

pilootpopje en harnas en dergelijke ook nog € 150 

extra. De electrische motor is een brushless met 

1650W vermogen en 305Kv en aangepaste Hitec 

servo’s. Aan de bouw van het modelvliegtuig begon 

ik op 20 december 2018 en op 13 december 2019 

beschouwde ik het vliegtuig als volledig afgewerkt 

en vliegklaar. Het gewicht is dan 5280g en voor de 

bouw ervan noteerde ik op de kalender 478 uren. 

Besluit: een bouwdoos waarin alles voor de bouw 

aanwezig is en van uitstekende kwaliteit, waaraan ik

nogmaals met veel genoegen heb gebouwd. Ge-

schikt voor elke model bouw liefhebber met enige er-

varing, die er dan zeker meer plezier zal aan beleven 

als aan de doorsnee ARF ’s van Aziatisch fabrikaat.
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Tekst & Foto’s: 
Frank Van Ingelgom

Beste vrienden,
Na een moeilijke periode, waarin er veel werd vergaderd met 
de AAM, de BML, de Task Force, het DGLV en het kabinet 
van Minister Bellot, om te komen tot een deblokkering van 
het gesloten houden van de modelluchtvaartterreinen en de 
kleine vliegvelden, ontving ik dan op 9 mei om 22.20 uur 
een mail vanuit het kabinet met de melding dat de terreinen 
terug open konden vanaf 11 mei maar wel mits het zich 
houden aan een aantal strikte regels en dit in het kader van 
onze bescherming tegen COVID-19. De euforie was groot bij 
alle onderhandelaars.

Al deze maatregelen zijn zeker niet leuk! Maar het voor-
naamste is dat we onze hobby terug kunnen uitoefenen.

En de Europese Wetgeving? Tijdens onze Algemene Verga-
dering van 26 januari, meldde ik jullie dat er op 1 juli een 
aantal zaken van de Europese Wetgeving van kracht zouden 
worden, o.a. het verplicht registreren van alle piloten in de 
database van het DGLV. Door de huidige pandemie is dit nu 
uitgesteld tot 1 januari 2021. Maar door de moeilijkheden 
door COVID-19 moeten alle onderhandelingen hieromtrent 
met het DGLV terug worden opgestart. Eens dat er hierover 
meer duidelijkheid is, zullen we elke club op de hoogte bren-
gen wat de clubs en de leden al of niet moeten doen.

In deze moeilijke tijden, valt er ook wat positief nieuws te 
melden. De club BTMC, uit Beernem, heeft eindelijk haar 
vergunning van het DGLV gekregen. We wensen de club 
en de leden van het bestuursorgaan profi ciat en een goede 
vlucht.
Beste vrienden, ik hoop dat we nu de goede richting met 
onze hobby mogen blijven gaan. Dat de terreinen openblij-
ven en dat we allen gezond mogen blijven.

Hugo Verlinde
Voorzitter VML

Hugo Verlinde
Voorzitter VML

Interieurs
Corona virus verplicht ons om in ons kot blijven dus 

ideaal om allerlei onderhoudswerken aan ons toestel 

te doen of misschien zijn we zelfs bezig om een 

nieuw meesterstuk te bouwen. Thuis, in het grootste 

geheim wordt er aan een of ander acro toestel, fun 

scale, jet, of gelijk welk ander toestel gebouwd. 

Alles wordt secuur nagemeten en gebouwd, maar 

soms vergeten we een klein detail, de cockpit. Het is 

natuurlijk naar ieders smaak en wens om al dan niet 

een piloot onder de koepel te zetten, maar per-

soonlijk vindt ik het een onnatuurlijk zicht als er een 

prachtige spit passeert, lage scheervlucht, lichtjes 

hellend naar rechts, en dan een gapend gat waar 

normaal de piloot zit. Nochtans is dit stukje van onze 

hobby met simpele dingen op te lossen. Meestal vol-

staan wat blokjes balsa, stukjes karton, plastic sheet, 

en andere materialen om een deftig resultaat te 

bekomen. De inspiratie ligt volledig bij jou, en zeg nu 

zelf, het resultaat is zeker de kleine moeite waard.

Uiteraard beginnen we met voldoende documenta-

tie. Boeken, foto’s, het echte toestel in het museum 

en meestal internet zijn de beste bronnen. Soms 

kan je zelfs de foto’s direct in scannen en op je 

dashboard kleven. Ik heb ooit eens uit een of andere 

cataloog een afbeelding van instrumenten inge-

schaald en afgedrukt in 2 verschillende formaten. 

Ik heb nu genoeg instrumenten voor enkele jaren 

bouwplezier. Je kan ze ook aankopen in de vak-

handel maar 1 velletje kost een meervoud van wat 

ik ooit betaalde in het kopie center. De bouw van 

een dergelijk dashboard bestaat uit verschillende 

lagen. De zichtbare laag maakte ik uit plastic sheet 

waarin de gaten komen voor de instrumenten. De 

gaten kan je maken met een pons, te koop in de doe 

het zelf handel, of met een houtboor. Bij de laat-

ste mogelijkheid moet je wel extra voorzichtig zijn 

als je bijna door de sheet heen bent. Vooral als de 

instrumenten nogal dicht bij mekaar staan durft het 

plastic al eens inscheuren. Nadat de gaten gemaakt 

zijn is het tijd om de eerste laag zijn kleur te geven. 

Refereer hiervoor naar de foto’s of je eigen inspira-

tie. De 2e laag is de eigenlijke drager van de diverse 

instrumenten. Omdat het dashboard na afwerking 

meestal tegen een spant wordt gekleefd kan deze 

laag perfect uit papier gemaakt worden. Eventu-

eel kan je er een laagje “glas” tussen werken. We 

vinden thuis al wel eens een transparante doos waar 

Tijdingen
Graag uw inzendingen voor volgende 
uitgave van September voor 10 augustus 
insturen naar het gekende adres; 
w.demaertelaere@skynet.be of 
willy.de.maertelaere@fl ytovml.be

uitgave van September voor 10 augustus 
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we deze tussenlaag kunnen uit maken. Dan wordt de 

samenstelling 1e zichtbare laag, 2e transparante laag 

en 3e, de basislaag voor de instrumenten. In dit geval 

kies je beter voor plastic sheet als drager. Uiteraard 

zijn er ook diverse knoppen op een dergelijk bord. 

Deze maakte ik van kopspelden en T pins. Deze 

methode werkt het best bij schalen vanaf 1/8e. De 

cockpitvloer maakte ik (bij m’n AT6) uit berkentriplex. 

Aan de onderkant van deze vloer zijn enkele servo’s 

en de schakelaar ingebouwd. De piloot zit eigenlijk 

op de richtingroer servo. Wat er nog zichtbaar is van 

de zijkanten werd opgevuld met paneeltjes plastic 

sheet welke ik mat zwart schilderde en van mini 

lettertjes voorzag uit het plastic modelbouwgamma 

van Verlinden Productions (ik bouw af en toe al eens 

tanks op 1/35e). De achterste cockpit werd opgevuld 

met een stoel, stuurstick en dashboard. De stoel is 

eigenlijk een balsa zitting in vorm geschuurd. Hier 

werd met karton een rugleuning aangekleefd en alles 

geschilderd in olive green. De stuurstick is een over-

schotje Sullivan stang met een handvat uit milliput 

( eveneens van de tanks). De rubberen stootranden 

zijn van zwarte brandstofslang welke ik in de langs 

richting doorsneed. Stukjes stuurstang werden ook 

langs doorgesneden en over de gfk rand van de 

romp gekleefd. Deze dienen om de neopreenslang 

aan te kleven. De kapstok tussen de piloten is een 

balsa blokje in vorm geschuurd, dat door resten 

stuurstang wordt gedragen.

Het is dan misschien niet 100 procent schaal, maar 

de ruimte is aangekleed. Waar je stopt met interieur-

bouw moet je zelf bepalen. Een collega modelbou-

wer maakte een C119 na, en is toch vrij ver gegaan 

met het interieur. Hij had toegang tot het echte toe-

stel welke op een militaire basis staat in Melsbroek. 

Veel concrete gegevens heb ik hier niet van maar het 

ziet er toch mooi uit.

In kleinere schaal is mijn Nomad N 22 B. Hier is 

bijna de volledige cockpit opgebouwd uit balsa. Het 

dashboard werd simpel gehouden door de foto’s van 

enkele instrumenten direct op de zichtkant te kleven. 

Op het middenconsole staat de throttle welke een 

balsa blokje is met 2 kopspelden in. De stuurwielen 

zijn van balsa en zijn met stukjes Sullivan stang in 

het dashboard gekleefd. De piloot was in z’n vroeger 

leven kapitein op een Robbe schip. De stoelen zijn 

ook balsa, in vorm geschuurd en in het specifieke 

oranje geschilderd (vrij frequent voorkomend bij 

cargo vliegtuigen). Soms bestaan er complete cockpit 

bouwdozen. Ik denk nu direct aan de ABS cockpits 

van Top Flite, omdat ik in het verleden een dergelijke 

cockpit in een P 47 van een collega vlieger bouwde, 

en omdat ikzelf nu mijn Cessna aan het aankleden 

ben. Voordeel is dat alles in een doosje zit. Zetels, 

dashboard, zijpanelen, rugpaneel, vloer, riemen, 

stuurwielen en zelfs vasttapijt. Het vergt toch wel 

wat inspanning om de onderdelen mooi uit te snij-

den en samen te bouwen, maar het resultaat zal er 

ook naar zijn. Deze kitjes hebben natuurlijk ook hun 

prijs, maar het is de moeite waard en als je vergelijkt 

tussen de foto zonder en de foto met interieur…

Sommige interieurkits worden in resin (kunsthars) 

gemaakt. Deze zijn veel juister qua schaalgetrouw-

heid maar wegen een pak meer. Warbirds kunnen 

meestal wel extra gewicht gebruiken wegens hun 

kort neus moment, maar of je dit kan winnen met 

een interieur dat toch kort bij het zwaartepunt ligt 

betwijfel ik ten zeerste. Dan ben je beter met een 

dummy radiaal motor. Nu hoop ik stilletjes dat ik met 

dit artikel enkele vliegtuigbouwers heb aangestoken 

om hun geheim project te voorzien van piloot en/of 

interieur, en dat we dit allen mogen aanschouwen 

op de diverse fly in’s, treffens, events, wedstrijden , 

show’s of gewoon tijdens het vliegseizoen.

Happy landings!
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Foto’s & Reportage: 
Stef De Wit

of hoe Belgian”entrepreneur-ship” 
zorgde voor Kraft rc-units in Europa!

Je kent ze zeker (nog) wel de Amerikaanse, mosterd-

kleurige, vierkante metalen Kraft zenders van de jaren 

60 en 70... van een halve eeuw geleden reeds.

Uit de tijd dat rc piloten elk een eigen, private 

frequentie toegewezen kregen in clubs... de 

zenders en ontvangers nog kristallen hadden, 

er frequentie kleurenwimpels aan de zenders (toen 

nog met lange telescopische antennes) hingen.... er 

nog frequentieborden waren op de vliegterreinen 

.... en je nog de status genoot van “zendamateur” 

met een zendvergunning die je betaalde aan de RTT 

(regie telegrafi e en telefonie) ... 

Die heeeeeeeeerlijke tijd toen er nog geen centi-

meters dikke programmeer (frustreer) manuals bij 

zenders zaten maar slechts één a4 blad.... plug and 

KRAFT:
“California-nostalgia”..........
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play op zendergebied dus in die jaren... Prachtige 

pioneering times toen je als aeromodeller nog de 

status had van nét onder astronaut.

Wat ik altijd raadselachtig vond waren de identifi catie-

plaatjes van deze Amerikaanse zenders meestal 

“made in Belgium” erop... tot ik Yves Van Gompel 

ontmoette, zoon van de toenmalige Kraft importeur 

die ook de montage, tuning en repair deed van deze

devices met activiteit in Huy, 

Luik en Brussel. Met veel 

plezier ging ik dan natuurlijk 

ook in op zijn invitatie om 

zijn privé Kraft collectie te 

mogen komen bewonde-

ren en mijn persoonlijke, vintage Kraft zender terug 

nieuw leven in te blazen .

Het werd een namiddag met fotoboeken doorkijken 

van deze legendarische jaren 60 en 70 met visites 

van Phil Kraft hier in ons land, waarbij Yves en zijn pa 

info- & promo days organiseerden voor de Belgische 

clubs, fl ying demo enz, om het product in the picture 

te zetten en de kwaliteiten ervan te kunnen belichten.

devices met activiteit in Huy, 

Luik en Brussel. Met veel 

plezier ging ik dan natuurlijk 

ook in op zijn invitatie om 

zijn privé Kraft collectie te 

Van links naar rechts, pa Yves ( European importeur kraft) 
- Phil kraft en Yves in de jaren 70’s
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Ook mooie herinneringen voor Yves waren de 

(modelbouw) beurzen zoals in Duitsland waar hij 

samen met zijn vader en Phil Kraft iedereen trachtte 

te overtuigen om zich het beste aan te schaffen in 

die decennia. Om zo vervolgens bij enkele (zeer) 

gekende ontwerpen van Phil Kraft te komen waarvan 

de KWIKFLY (waarmee hij in 1967 op Corsica F3A 

wereldkampioen werd !!!) het meest gekende is, 

later volgden ook nog de middle stick, enkele schou-

derdekker confi guraties en kleinere 

versies van deze modellen. 

De combi van beiden als nostalgisch 

-vintage “recept” om een jaren 60 

kwikfl y met een “period correcte” 

kraft zender ( en ev. juiste glowmo-

tor) te vliegen kon natuurlijk niet op 

zich laten wachten, wordt dus nu 

gebruikt als een soort meer “entry-

level” sportsman (iets meer voor de fun, en toch wel 

wat voor de harde punten) vintage F3A te kunnen 

vliegen, want van de verschillende F3A meetings die 

ik bezocht afgelopen zomer, moet ik toegeven dat 

Prachtige pioneering 
times toen je als aero-

modeller nog de status 
had van nét onder 

astronaut.

Zeeeeeeeeer exclusief en weinig gekend 

Phil Kraft, F3A worldchamp Corsica 1967

F3A piloten, diegenen zijn met de meest verfi jnde 

fl ying skills, het meeste gevoel voor timing en orien-

tiering, met het meeste zelfdiscipline, zelfbeheersing, 

de meeste léf... en vooral met echt stalen zenuwen.... 

Hmmm idolen hebben is ook leuk denk ik dan altijd 

maar en op het eind van zo’n meeting eens een 

simpele jaren 60 balsa F3A multi oplaten en eens een 

kromme cubaanse acht proberen te vliegen vinden 

die jongens ook gewoon es “schattig” om te zien 

denk ik altijd dan maar. 
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Tekst & Foto’s: 
Noël Rumers

En toen kwam de kat pas echt 
op de koord...Maar eerst even de 
vleugels met zijn stuurvlakken...
Met het werk dat aan de romp gebeurde, zie vorige VML 

tijdingen, was deze zover klaar dat ik de vleugels wat 

nader kon bekijken. Hier was evenzeer werk aan en verg-

de een vergaande ombouw. Als originele bouwdoos was 

mijn gekregen Piper Cub een J3. Deze hebben geen flaps 

zodat deze gebouwd moesten worden. Dat deze stevig 

uitgevoerd moeten worden met bijhorende spelingvrije 

scharnierpunten, was duidelijk. Op een 1/3 schaal toestel, 

met 3.65 m span, werken nu eenmaal andere krachten dan 

op een kleiner toestel.

De tekeningen werden 

erbij gehaald en met 

behulp van copies is 

de achterkant van de vleugels 

getekend. De scharnieren 

werden vervolgens, onder de 

spreekwoordelijke loep geno-

men. Met behulp van foto’s 

van het echte toestel, zijn deze 

ontworpen en aangepast aan 

De Ombouw van de Piper Cub J3 
naar de Carbon Cub... Deel 3

de structuur van de opbouw van de bestaande vleu-

gel. Dat viel op zich nogal mee en volgens de detail 

tekening werden deze in 5 mm dikke harde alumini-

um uitgevoerd.

Vervolgens moest de achterkant van de vleugel voor 

de flap aangepast worden. Een malletje om alle vleu-

gelribben op eenzelfde wijze af te zagen hielp hierbij. 

Eens afgezaagd werden het flapgedeelte weer met 

2.5 mm balsa afgekast. De onderzijde van deze 

nieuwe flap sectie is ook afgerond om een mooiere 

luchtstroom en de goede werking van de flap te 

verzekeren tijdens het vliegen. 
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Met deze voorbereiding achter de rug, kon de uitspa-

ring gemaakt worden om de gefreesde scharnieren 

in te bouwen. Met 5 min epoxy en de nodige verdik-

kingsmiddelen werden deze ingebouwd. Dit gebeur-

de één voor één, om vooral geen fouten te maken 

en de nodige controles te kunnen uitvoeren voor de 

epoxy zou uitharden. Uiteindelijk lijkt dit moeilijk, 

de alu stukken pasten perfect in de uitgezaagde 

opening en op de bestaande ligger in de vleugel. 

Deze diende als referentie en herleidde alles tot een 

eenvoudige inbouw, waar het mixen en wachten tot 

de setting van de epoxy nog het langste duurde.

 

Telkens werd er een houten passtuk/tegenstuk aan 

de andere zijde in gelijmd. Doel hiervan is de bespan-

ning goed te kunnen hechten rond de aluminium 

scharnier onderzijde. Nadien ging de volle aandacht 

naar de nieuw te maken wing tips. De oude originele 

ronde tippen lieten een wash-in optekenen wat niet 

wenselijk is bij een tragere landingsnelheid. Ook zijn 

de rolroeren van de CC (Carbon Cub) geheel recht-

hoekig waar de Piper zijn rolroeren aan de tip ook 

mee afgerond zijn.

Dit was een heel andere koek om deze klaar te 

krijgen... alle foto’s hielpen hier weerom bij. Eens een 

duidelijk beeld gevormd van wat er moest gebeuren 

kon begonnen worden met afbreken van de oude 

tip en de opbouw van de nieuwe. Uiteindelijk ben 

ik zeer tevreden met het resultaat en na de eerste 

vlucht zal de goede werking blijken. Ook heeft elke 

Piper, zo ook de CC een wash-out van 1.5° over de 

ganse vleugel naar de tip toe. En ik bouw deze zeker 

opnieuw in zoals ik reeds deed met de twee vorige 

Pipers die ik gevlogen heb. 

Dit was een heel andere 
koek om deze klaar te  
krijgen...
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Met deze foto’s toon ik de fasen van de oude naar 

de nieuwe constructie. De ganse vleugel was nu klaar 

om de nieuwe rolroeren en flaps te maken. Deze wa-

ren beiden nodig. De oude rolroeren waren niet vol-

ledig beplankt en tevens aan het tip deel afgerond. 

Bij de CC zijn deze volledig rechthoekig. Tevens zou 

de torsie stijfheid voor de bestaande rolroeren met de 

in te bouwen wash-out een probleem kunnen vor-

men tijdens het bespannen. Mede daarom werden 

nieuwe torsie stijvere rolroeren en flaps gemaakt. Om 

de wash-out juist in deze rolroeren en flaps te bou-

wen, is een soort kaliber ontworpen waarop beiden 

gebouwd werden. Eerst werden de nodige tekenin-

gen gemaakt voor de opbouw van de mallen voor 

de flap en rolroer. Een simpele constructie van latten 

werd met naalden samengehouden zodat je zowel 

de linkse als rechtse delen onder precies dezelfde 

hoek kon bouwen. 
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Op de foto zie je de afgeronde rolroer tip typisch 

voor een Piper Cub. De tekening laat duidelijk de 

hoogte verschillen zien van romp koorde en tip koor-

de. En op zulk een grote vleugel lijkt dit veel doch 

1.5° is op een koorde van 540 mm toch wel 15.5 

mm hoogte verschil! In balsa werden latten op de 

juiste hoogte gesneden en zo een stevig ondersteu-

nende mal gebouwd. De beplanking was eveneens 

2.5 mm net als de rest van de vleugel zijn beplan-

king. De neus van de rolroer en flap is opgebouwd 

in balsa van 10 mm. Gewicht, ja maar, het zit aan de 

goede kant van het scharnierpunt als een soort coun-

ter balans gewicht, dus geen probleem. De bouw 

kon beginnen. 

Aanvankelijk wilde ik dezelfde driehoeken gebruiken 

als de originele bouw. Doch de opbouw was veel 

complexer dan mijn systeem om de wash-out juist 

in te bouwen. Daarom heb ik de reeds uitgewerkte 

driehoeken omgebouwd. Met elke rib zijn getekende 

wash-out hoek kon een perfecte hoek afgetekend 

worden op de driehoeken. Zie de foto’s. Zie de 

I-constructie waar de driehoek telkens volgens zijn 

wash-out hoek kon worden afgetekend.

Je kan het eerste deel van de bouw perfect plat op 

de tekening bouwen. Ik bescherm mijn tekening 

met een soort folie die je ook kan gebruiken vaan de 

bescherming van boeken of dergelijke. 
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Hier plakt geen van de lijmen op die ik gebruik, noch 

seconden lijm, noch houtlijm. 

Voor het oplijmen van de bovenkant heb je de mal 

echt nodig. Eens deze box, denk aan de D-box van 

de vleugel, want dat maak je, gesloten is, is deze 

heel torsie stijf. En dat was mijn doel. De neuslijsten 

werden er vervolgens voor gelijmd.

Hier plakt geen van de 
lijmen op die ik gebruik, 
noch seconden lijm, noch 
houtlijm...
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Na wat schaaf- en schuurwerk waren de rolroeren en 

flaps klaar. De scharnieren werden klaar gemaakt om 

er te worden in gelijmd. 

Om zeker te zijn dat de wash-out en de scharnieren 

perfect in lijn zaten heb ik in foam mallen gemaakt 

om de vleugel omgekeerd op te leggen. De voorge-

vormde flap en rolroer paste er eveneens perfect op. 

Deze laatste rusten tegen de ingewerkte aanslag, de 

trailing edge, om er mee op toe te zien dat de vleu-

gelkoorde over heel de vleugel gelijk zou zijn. 

De scharnierpunten zijn één voor één juist t.o.v. 

elkaar ingebouwd. In de rapte, neen dus. Eerst moes-

ten alle gleuven en gaten gemaakt worden, waar de 

scharnier blokjes in gelijmd moest worden. De flap 

was de eenvoudigste met slechts twee scharnierpun-

ten, deze was de eerste aan de beurt. Opnieuw is 

5 min. epoxy gebruikt. Ik gebruikte een dun plaatje 

teflon als hulpmiddel.

Om de rolroer scharnierpunten in te lij-

men zijn eerst de twee op de uiteinden 

op dezelfde wijze als bij de flap gelijmd 

geworden.

Uiteindelijk kwam het moeilijkste van 

de 5 scharnierpunten. Dit was het mid-

delste punt van de rolroer, die tevens 

ook de stuurarm is. De rolroer wordt 

zowel boven als onder de vleugel met 

kabels aangestuurd. Om dit kleinood 
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in te lijmen is andermaal een kleine kaliber gemaakt 

in een stukje triplex van 3 mm. Deze kon perfect de 

arm in positie houden tijdens het lijmen en uitharden 

van de epoxy, en, onder dezelfde hoek op beide 

vleugels.

Perfecte fit en noteer, dat als de rolroer naar boven 

gaat, de vleugel aan de binnenkant van de bocht, de 

neus van deze rolroer onder de vleugel als een soort 

extra rem functioneert voor een veel betere rol con-

trole. Met deze roeren nu in orde kon ik even mijn 

aandacht terug richten op de romp.

En dan kwam de kat pas echt op de koord...
De motor opbouw was reeds lang klaar en moest 

nu zijn juiste down- en side trust krijgen om de prop 

torque op te vangen. Gezien ik weinig of geen refe-

rentie punten had, en zeker niet na het afzagen van 
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het voorste deel van de romp, kwam hier opnieuw 

een portie denkwerk aan te pas. Uiteindelijk heb ik 

dit helemaal goed gekregen na tweemaal de beves-

tigingsgaten voor de motor verplaatst te hebben. De 

side-trust was gemakkelijk, hiervan wist ik dat deze 

niet in de originele romp was voorzien. Dat echter de 

juiste down-trust er wel inzat wist ik niet. Door eerst 

de motor te hoog gemonteerd te hebben moest ook 

dit aangepast worden. Vandaar de tweemaal...en 

dat is scheepsrecht… Om alles uitgelijnd te krijgen, 

moest eerst de referentie lijn bepaald worden. De 

beste manier om dit te doen is vanuit de instelhoek 

van de vleugel. Eens deze juist ingesteld, was de rest 

niet moeilijk, alhoewel er kwamen toch wat toeters 

en bellen aan te pas, voor ik alles juist had. Het 

hoogteroer met zijn verstelbare instelhoek was geen 

referentie. In het model zal deze functie louter een 

soort show element zijn. Eens ingesteld kom je er 

niet meer aan...

Zie enkele foto’s van het uitlijnen… 
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De motoras moet juist in het center van het vliegtuig 

zitten Als je op de motor kijkt vooraan. Eerst niet in 

het center van de romp, vervolgens weer te hoog en 

uiteindelijk juist!!! Zoals de foto’s laten zien kwam er 

wel wat knutselwerk aan te pas om alles gemeten te 

krijgen.

Nu ben ik zo ver dat er nog drie mallen gemaakt zijn 

om de beide zijkanten te kunnen vormen uit foam sa-

men met de bovenkant van de motorkap in het center. 

Om de juiste referentie te hebben voor de diameter van 

de spinner had ik hiervoor een triplex schijf gemaakt. 

Het uiteindelijk resultaat zal deze zijn...  

fingers crossed!!!

In het volgende deel 

is de motorkap aan 

zet, en die zal de 

moeilijkste zijn die ik 

ooit maakte!
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De Clermontstraat 3401 Landen
WWW.MAMW.BE
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EU OPLEIDINGEN 
nieuwe modules

SPECIALISATIE-
MODULES: 
 
Fotogrammetrie 
Inspecties 
Landbouw
Thermografie
Pix4D
Toestelspecifiek

EASA OPLEIDINGEN & SPECIALISATIES

Noordzee Drones is het eerste en grootste opleidingscentrum van 

België. Sinds 2014 hebben we al meer dan 1800 professionele en 

recreatieve piloten opgeleid. Met het oog op de nieuwe Europese 

wetgeving startten we in maart met onze aangepaste modules. 

Je wordt bij ons opgeleid conform de Belgische en Europese 

bepalingen! Bij ons kan je les volgen in de gekende classroom-

stijl maar we hebben ook recent online lessen gelanceerd aan 

aangepaste tarieven. Voor al onze opleidingen en specialisaties  

kan je gebruik maken van de KMO portefeuille. Tot snel, fly safe!

WWW.NOORDZEEDRONES.BE

Preferred partner van  
DROONHAAVN
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Tekst & Foto’s: 
Alexander Van De Rostyne

SVENSON 
CLASSICS 
FLY-IN
16 MEI 2021

Uitleg hoeft er niet meer bij: de SVENSON 

Classics Fly-In is verschoven naar 16 Mei 2021, 

op het terrein van de Koninklijke Eeklose 

Modelluchtvaart.

Het enthousiasme voor dit evenement was 

sinds de aankondiging gestadig gegroeid. Uit 

alle hoeken van het land, en zelfs daarbuiten, 

kregen we berichten over hernieuwde bouwlust, 

oude modellen die werden opgelapt, nieuwe mo-

dellen die werd aangevat, verhalen ook uit de oude 

doos.

Sponsors hebben zich achter ons geschraagd, nu 

reeds dank aan Aerobertics.be , rc-europe.eu, 

carambamodels.com. Velen keken er naar uit, het 

goeie nieuws is dat er nu ook meer tijd is om aan 

de slag te gaan met die modellen van rond de jaren 

70-80. Bij mij staat al een Westerly klaar, die op de 

foto in vlucht en op salontafel is te bewonderen. 

Een Wayfarer staat in de stijgers, wel nog heel prille 

stijgers want het komt er op neer dat ik een short kit 

heb gekocht van Caramba models. Heel mooi spul! 

Een AMIGO II zwever van Graupner ligt te wachten 

om bespannen te worden. Die wordt uitgerust met 

een originele Varioprop besturing uit die tijd, die 

gele, stond zo in de catalogus. Niet van Svenson, 
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maar zoals eerder aangekondigd 

is elk model uit die tijd en sfeer 

meer dan welkom. Ook ande-

re club leden zijn ‘in hun kot’ 

gekropen. Daar kwamen mooie 

dingen uit, onder andere de SV4 

van Pascal Platteau die bij het 

verschijnen van dit nummer mo-

gelijks zijn eerste vluchten reeds 

onder de vleugels heeft. 

We hebben nu een klein jaar tijd om het nog beter 

voor te bereiden, nog meer modellen en piloten te 

verzamelen. Het zal een feest worden waar alvast 

Leon Janssens, de oprichter van Svenson, naar uit-

kijkt. Zijn zoon Sven stuurde nog een foto van Leon 

van in de tijd dat Mini’s bijna schaalmodellen van de 

huidige Mini’s waren, en desondanks voor verhoogd 

modelvlieg comfort konden worden ingezet! Het 

begrip ‘op de achterbank zitten’ is hier wel zeer 

letterlijk te nemen. 

Meer informatie zal met regelmaat gepost worden 

op onze facebook.com/KEML00/ en onze internet 

site eeklosemodelluchtvaart.be.

Wie fotomateriaal heeft van nu of toen met moge-

lijks een leuk verhaal er bij, we horen het graag. 

Zelf ben ik te bereiken op alexandervdr@icloud.com.Zelf ben ik te bereiken op alexandervdr@icloud.com.
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ZWEEFTREFFEN
19 september 2020 

Vriesweg  Brecht 
Inschrijven en meer info: www.decondors.be

Piper Cup HolidayPiper Cup Holiday
Fly

Piper Cup Holiday
FlyFly-

Piper Cup HolidayPiper Cup HolidayPiper Cup Holiday
FlyFly--In

Model Aero Milord Wezeren

Vanaf 10h00

De Clermontstraat, 3401 Landen

Gratis inkom

WWW.MAMW.BE

Piper Cup Holiday

Model Aero Milord Wezeren
Zondag 28 juni 2020
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