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Woordje van de hoofdredacteur

Het zit ons als modellisten toch niet mee nu er versoepelingen komen in de corona 
beperkingen zijn de weergoden ons niet meer goed gezind. Hopelijk heeft u toch kunnen 
genieten van een deugddoende vakantie met of zonder modelvliegtuigen of heeft u 
ondertussen iets gebouwd en ingevlogen laat het ons weten op het gekende mail adres.

Het normale leven komt terug op gang, er zijn al in verschillende clubs activiteiten en 
wedstrijden gehouden, sleeptreffen, F3A wedstrijd, rondvlucht enz. hierover in deze uitgave 
enkele artikels.

Er is ook gebouwd de voorbije maanden, Frans K. laat u mee genieten in zijn verslag over de 
bouw van een Fokker D VIII een pareltje gebouwd en afgewerkt op schaal.

Bij de Lommelse Modelclub hebben ze niet stil gezeten, een nieuwe stek werd door 
samenwerking met  het stadsbestuur gevonden en klaar gemaakt om er te kunnen vliegen, 
op zaterdag 3 juli was het eindelijk zover om het nieuwe terrein officieel te openen en 
konden de leden hun eerste vluchten op deze nieuwe stek maken, zie verder in dit magazine.

Onze piloot Bram L. heeft het nog maar eens bewezen dat hij bij de top van de 
F3D pylon piloten hoort. In Hamburg is hij er in geslaagd om in een spannende 
internationale wedstrijd het goud te pakken, van harte proficiat voor deze prestatie, 
een verslag van deze wedstrijd leest u in deze uitgave.

Een totaal andere bespreking ingezonden door Laurence gaat deze maal niet over 
het bouwen van of vliegen met een toestel maar over haar visie over de diversiteit 
op de terreinen van de clubs. Zij raakt hier een punt aan dat in veel clubs gekend is 
en soms tot problemen kan leiden. De door haar aangereikte oplossing is simpel en 
werkt altijd, praat met elkaar en overleg. Een artikel om met veel aandacht te lezen 
en over na te denken zowel door clubbestuurders als door de clubleden.

Terug een magazine waarvan ik hoop dat u het met interesse zal lezen, dank voor alle 
inzendingen en wie denkt ik heb ook wel iets voor Tijdingen niet overwegen maar 
inzenden.

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: 
Marc Aerts

Groot  sleeptreffen
 voor modelbouw 
 zweeftoestellen

Landen - Op zondag 15 augustus organiseerde de Model 

Aero Club Milord voor de tiende maal haar groot sleep-

treffen voor modelbouw zweeftoestellen.

De weergoden waren ons de laatste weken 

niet altijd even goed gezind maar in de 

aanloop naar de 15de augustus konden we 

via de laatste weerberichten ons alvast opmaken voor 

een prachtige zomerdag. En zoals voorspeld kregen 

we op zondagmorgen dan ook het beloofde prach-

tige weer gepresenteerd. Zo konden we al snel de 

eerste piloten verwelkomen om deel te nemen aan 

dit sleeptreffen. Na aankomst werden de toestellen 

zorgvuldig klaargemaakt om tegen 10h00 te kunnen 

starten. Al snel konden de meeste piloten toch hier 

en daar al snel een streepje thermiek vinden om 

alzo een geruime tijd in de lucht te kunnen blijven. 

Ondertussen konden de aanwezige piloten alvast 

even bijpraten met hun collega’s modelbouwpiloten. 

Tussendoor waren de zweeftoestellen en de trekkers 

te bewonderen aan de grond maar ook tijdens de 

vluchten kon je deze prachtexemplaren aanschou-

wen wanneer ze voorgevlogen werden. Maar van 

al dat vliegen krijgt men honger zodat er tijdens de 

middag een tijdje voorzien werd voor een hapje en 

een tapje in en rond ons gezellig clublokaal. Kort in 

de namiddag werd er dan terug opgestart met het 

opslepen van de zweeftoestellen en door de goede 

weersomstandigheden was het zalig om een vluchtje 

te doen. De ene bleef al wat langer boven dan de 

andere maar desalniettemin was het een gezellige 

vliegdag. De zweeftoestellen met hun trekkers waren 

trouwens te bewonderen in verschillende modellen 

en afmetingen, en dit  telkens tot in de kleinste 

details afgewerkt! Ook de toeschouwers konden 

hierbij hun ogen de kost geven met al die pracht op 

het vliegterrein. Na een dagje van zweven kon dan 

ook ieder piloot en toeschouwer ons terrein met de 

grootste glimlach verlaten met het motto dat ze er 

met de volgende editie zeker terug zullen bij zijn. 

Stippen jullie alvast 15 augustus 2022 aan in jullie 

agenda voor de volgende editie.

06-09 sleeptreffen.indd   606-09 sleeptreffen.indd   6 27-08-21   09:5227-08-21   09:52



VML TIJDINGEN  |  3-2021
7

06-09 sleeptreffen.indd   706-09 sleeptreffen.indd   7 27-08-21   09:5227-08-21   09:52



VML TIJDINGEN  |  3-2021
8

06-09 sleeptreffen.indd   806-09 sleeptreffen.indd   8 27-08-21   09:5227-08-21   09:52



VML TIJDINGEN  |  3-2021
9

06-09 sleeptreffen.indd   906-09 sleeptreffen.indd   9 27-08-21   09:5227-08-21   09:52



VML TIJDINGEN  |  3-2021
10

Tekst & Foto’s: 
Marc Aerts

Piper Cup Holiday Fly-In 
bij Model Aero Milord 
Wezeren

Landen;

Het voorbije jaar waren we genoodzaakt om onze 

 evenementen te annuleren omwille van het  coronavirus 

maar uiteindelijk werd het lange wachten dan toch 

beloond. Op zondag 27 juni konden we ons geplande 

evenement, de ‘Piper Cup Holiday Fly-In”, coronaproof 

laten doorgaan en konden we toch een aantal piloten en 

toeschouwers verwelkomen op ons terrein. 

Als modelbouwers spreken over een Piper 

denken de meesten aan de gekende J-3 Cub 

die vele modelbouwer in hun bezit hebben.

Hierbij wil ik jullie even terug meenemen in de tijd 

toen dit toestel ontwikkeld werd. De grote mo-

dellen 1:1 werden gebouwd door Piper Aircraft 

Inc, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw 

van kleinere toestellen. De firma bouwde tussen 

1927 en 2009 meer dan 144.000 vliegtuigen. 

Natuurlijk is één van de bekendste modellen de J-3 

Cub waarvan er in totaal 19.888 stuks gebouwd 

werden. Verder bouwde ze nog een 15-tal andere 

modellen zoals o.a. de Super Cub en de Pawnee. De 

Piper J-3 Cub werd gebouwd tussen 1937 en 1947 

en was oorspronkelijk bedoeld voor het opleiden 

van piloten. Het is het meest bekende lichtgewicht 

vliegtuig aller tijden en dankt al het succes aan de 
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eenvoudige bouw wat dus ook resulteerde in een 

vrij relatieve lage aankoopprijs. Het berenwelpje dat 

onafscheidelijk is van de Piper Cub heeft zijn con-

nectie te danken aan de vertaling uit het engels van 

het woordje “Cub” dat in het nederlands “welp” 

betekend. Om nu even verder in te zoomen op de 

vergelijking met het model wil ik graag toch enkel 

afmetingen meegeven van het 1:1 toestel. De span-

wijdte bedraagt 10,74 meter en de totale lengte 

bedraagt 6,83m. Leeg weegt het toestel slechts 345 

kg en biedt het plaats aan 2 personen. Het geheel 

wordt aangedreven met een luchtgekoelde vierci-

lindermotor van 65 pk (48 KW). De radiogestuurde 

modellen vind je uiteraard terug in verschillende 

spanwijdtes die over het algemeen variëren tussen 

de 1,80m en de 2,70m. De aandrijving gebeurt 

elektrisch of door middel van een thermische motor 

in functie van de grote van het toestel.

Tijdens deze fly-in werden de piper toestellen uiter-

aard voorgevlogen door hun trotse eigenaars wat 

door de toeschouwers zeker geapprecieerd werd. 

Tussen de vluchten door konden de aanwezigen 

“coronaproof” gezellig overleggen en hun ervarin-

gen delen.  Alzo konden we op deze manier deze 

“Piper Holiday Fly-In”  laten doorgaan met een grote 

dankjewel voor de aanwezige piloten van M.A.M 

alsook de een woord van dank aan de gastpiloten. 

We voorzien alvast voor volgend jaar een nieuwe 

“Piperdag” op de kalender!
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Tekst & Foto’s: 
Marc Aerts

F3A te gast in Wezeren

Nadat de competitie één jaar onderbroken was door 

de coronapandemie werd er dit jaar een nieuwe start 

voorzien voor dit kampioenschap kunstvliegen. Traditie-

getrouw stond ook de wedstrijd bij Model Aero Milord 

Wezeren, op 1 augustus, op de kalender. 

De weergoden waren ons de afgelopen tijd 

niet gunstig gezind en ook dit weekend was 

dit het geval. Op zaterdag waren er enkele 

piloten die met de wedstrijd in het verschiet wat 

testvluchten kwamen uitvoeren om alzo te gewen-

nen aan het vliegveld. Zondagmorgen, bij de start 

van de wedstrijd, was de wind duidelijk aanwezig in 

combinatie met een grijze wolkenmassa. De regen 

bleef gelukkig de hele wedstrijd uit. Alzo kon de 

wedstrijd omstreeks 10h00 starten voor een eerste 

van 3 rondes. Tijdens de eerste en de tweede ronde 

was het een spannende strijd om de éérste plaats 

in de voorlopige tussenstand. Aanvankelijk was het 

Derk Van der Vecht die de beste start nam maar in 

de tweede ronde werd hij voorbij gegaan door Viken 

Malacioglu. Zo was de spanning dan ook ten top 

bij de start van de derde ronde die uiteindelijk ook 

naar Viken Malacioglu ging. Aan het einde van de 

wedstrijd werd het eindklassement opgemaakt met 

het volgende podium:

• 1 - Viken Malacioglu

• 2 - Derk Van der Vecht

• 3 - Benoit Dierickx

Landen – Op zondag 1 augustus was er bij Model Aero Milord 
Wezeren een wedstrijd voor het F3A kampioenschap.
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Tekst & Foto’s: 
Frans Kuhn

Bouwverslag 
van een 

FOKKER D VIII
Midden juni 2020 bracht ik, tijdens een versoepeling 

van de maatregelen tegen Covid 19, een bezoek aan het 

 Stampe-Vertongen museum in Deurne. Na de bouw van 

de De Havilland Tiger Moth ( zie Tijdingen juni 2020) 

trof mij  toch het beeld van de Fokker D VIII die er stond 

 opgesteld tussen andere  bekende vliegtuigen uit Wereld-

oorlog 1. Ik had toen nog geen plannen om aan de bouw 

van een nieuw modelvliegtuig te beginnen.

Terug thuis kon ik echter niet weerstaan aan de 

behoefte om meer informatie te zoeken over 

de Fokker D VIII. Ik kwam ondermeer terecht 

op een Duitse website van ene Achim Engels, die 

al meer replica’s op ware grootte van verschillende  

Fokker toestellen had gebouwd. Hij had ook een 

aantal boeken geschreven omtrent zijn opzoekingen 

en bouw van die vliegtuigen. Langzaam aan groeide 

bij mij de idee om ooit nog wel eens zulk vliegtuig als 

model te bouwen.

In oktober 2020 begon dan de tweede periode van 

beperkingen door Covid 19. Om één of andere reden 

was ik des te ijveriger op zoek naar informatie, en 

een plan of modelbouwdoos van de Fokker D VIII. 

Een modelbouwdoos op ¼ scale vond ik bij Balsa 

USA die via een Duitse firma verkrijgbaar was.  In 

november 2020 werd de doos geleverd en ik las de 

Engelstalige bouwbeschrijving die met vele zwart-wit 

foto’s was voorzien en bestudeerde de plannen. Vol-

gens de beschrijving was het vliegtuig best geschikt 

voor een brandstofmotor van 25 à 30 cc. Ik bekeek 

ook de inhoud van de kartonnen doos. Veel hout in 

zware balsaplanken en een bundel van balsa- en vu-

renhouten liggers. Ook een motorkap in ABS en een 

aantal metalen staven waarmee de ondersteuning 

van het baldakijn en landingsgestel moest worden 

opgebouwd. Wielen zijn afzonderlijk te bestellen. 

Het werd dan al duidelijk dat het geen gemakkelijke 

karwei zou worden. Vooreerst omdat de Amerikaan-

se (Engelse) maten van al het houtwerk moesten 

worden overgezet naar metrische maten en dat er 

tevens moest uitgezocht worden om het model zo 

licht mogelijk te bouwen. 

Toen ik het hout voor de bouw van de vleugel klaar 

legde, stelde ik vast dat die uit één geheel was te 

bouwen. Van een surfplank van 2080 mm lengte en 

370 mm breedte kon echt geen sprake zijn. Ik wijzig-

de dan de bouwmethode naar een centraal midden-

stuk en een linker- en rechter vleugelpaneel welk met 
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een aluminium buis zou te verbinden zijn. Nadat het 

geraamte van de vleugel klaar gebouwd was kon ik 

aan de beplanking ervan beginnen. En hier kwam 

de kat op de koord. Bij het originele vliegtuig was 

over de totale lengte van de vleugel in verschillende 

stukken een triplex beplanking  op zulk danige wijze 

aangebracht dat er aan de vluchtboord geen sterke 

liggers meer nodig waren.  In de bouwdoos echter 

geen beplanking in 1 mm triplex, maar zwaar balsa 

houten plankjes van 3.1 mm dikte. Omdat ik tevoren 

al had opgemerkt dat de bouw van het vliegtuig een 

strijd tegen het gewicht zou worden, zocht ik naar 

een andere oplossing. Ik nam dan het besluit om de 

vleugelpanelen slechts vanaf de aanvalsboord tot de 

hoofdligger te beplanken, liggers aan de vluchtboord 

toe te voegen en verder te bekleden met Oratex.      

EN DAT KWAM MIJ GOED UIT!!!

Einde 1917 besefte men op het Duitse Oorlogsminis-

terie dat men het luchtoverwicht , waarmee men in 

1915 en 1916 de Geallieerden ruim overtrof, stilaan 

aan het verliezen was. In januari 1918 schreef het 

Ministerie drie Duitse vliegtuigbouwers aan met het 

verzoek tegen midden maart een nieuw jachtvlieg-

tuig te ontwerpen. Uiteindelijk werd in april het 

ontwerp van Fokker weerhouden en er zouden twee 

prototypes, met vleugels die beplankt waren met 

triplex( toen een vrij nieuw product) worden ge-

bouwd. Na goedkeuring kwam er een bestelling van 

ongeveer 300 nieuwe jachtvliegtuigen van dit nieuwe 

type. De eerste 35 toestellen werden einde juli en 

begin augustus 1918 in Frankrijk geleverd. Al tijdens 

de oefenvluchten in de eerste week verongelukten 

er drie vliegtuigen wegens  breuken of gebreken 

aan de vleugels. Onmiddellijk werd Fokker naar het 

slagveld in Frankrijk gecommandeerd om de oorzaak 

op te sporen. Door hem werd dan het geknoei van 

het Duitse Oorlogministerie bij de onderaannemers 

van Fokker aan het licht gebracht. Omdat Fokker in 

zijn fabrieken nog andere vliegtuigen assembleerde, 

werd de bouw  van de vleugels van de D VIII door het 

Ministerie uitgegeven bij een voormalige pianofa-

briek. Door het Ministerie werd bij die aannemer 

dwang gezet om alleen het middenstuk van de 

vleugel te voorzien van een triplex beplanking en de 

beide vleugelpanelen slechts te bespannen met het 

gebruikelijke canvas. Men had echter geen reke-

ning gehouden met het feit dat aan de vluchtboord 

geen dragende constructie was aangebracht voor 

de bespanning met canvas.  Bij hogere vleugelbe-

lasting scheurde het canvas gewoonweg los van zijn 

ondergrond.
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Alhoewel de Fokker D VIII in het Stampe-Vertongen 

museum wel degelijk over een volledig met triplex 

beklede vleugel beschikt, behield ik toch - uit ge-

wicht besparende oogpunt -  de bespanning van de 

vleugelhelften met Oratex. 

De bouw van de romp, stabilo en kielvlak verloopt 

op de meest gebruikelijke wijze. Namelijk een frame 

van balsaliggers waarin voor de romp een aantal 

spanten zijn opgenomen. Om gewicht te besparen 

zijn in deze spanten door mij op bepaalde plaatsen 

gaten gefreesd. De vuurspant was oorspronkelijk 

voorzien door 2 stukken in vorm geschuurde 3mm 

berken triplex op mekaar te lijmen. Dat vond ik maar 

knoeiboel en koos ervoor om 4 x 1.5mm berken 

triplex te gebruiken. Aan de binnenzijde ook nog 

eens voorzien van stroken 1,5 mm triplex omdat ik 

voorzag dat een hoeveelheid lood nodig zou zijn om 

het juiste zwaartepunt te vinden. Stabilo en kiel-

vlak zijn op te bouwen uit 8 mm balsa liggers en te 

bespannen met folie. De romprug achter de piloot is 

gemaakt door een in vorm gestoomde balsaplank.  In 

het rompgedeelte voor de piloot, waar de 2 ma-

chinegeweren staan opgesteld, maakte ik een luik 

waardoor ik plaats vond voor  2 Lipo accu’s.  Aan-

vankelijk voorzien om de Lipos neer te leggen, maar 

door problemen om het juiste zwaartepunt te krijgen 

, dan staande in houders juist achter de vuurspant. 

Op het plan was aan de onderzijde van de romp 

een luik voorzien waarlangs men toegang kreeg tot  

richting-en hoogteroerservo, tevens plaats voor de 

ontvanger.

Zoals eerder vermeld bestaat de bijgeleverde motor-

kap uit ABS. Uit voorzorg tekende ik de juiste vorm 

van de vuurspant uit op een stevig stuk karton. Met 

op elkaar verlijmde latjes balsa, verstevig aan binnen 

en buitenzijde met 1 mm triplex, nam ik de maat 

van deze ronde vorm over. Min 1 mm wegens de 

dikte van het ABS. Het geheel van het werkje lijmde 

en schroefde ik vervolgens aan de vuurspant. Aan 

de hand van foto’s genomen in het Stampe-Verton-

gen museum is de motorkap op vorm gesneden en 
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CIJFERTJES

Spanwijdte 2080 mm

Romplengte 1650 mm

Vliegklaar gewicht 7100 gr waarvan 900 gr lood aan de 

 vuurspant
Accu 2 Lipo x 4S/ 5500 Mah

Motor Pichler

Regelaar Castel 100 Amp

Servo’s Hitec

Vliegtijd door mezelf beperkt tot 6 min.30. Er rest dan ongeveer 

40% capaciteit.

geschuurd en werd met boutjes op de juiste plek 

geschroefd. Een tweede gelijkaardige ring werd ge-

maakt, die aan de binnenzijde van de kap werd ge-

lijmd en waarop later een dummy 7 cylinder stermo-

tor werd gemonteerd. De ABS motorkap werd aan 

de binnenzijde verstevigd door een laagje glasmat 80 

gr met epoxylijm.

De keuze van de afwerking van het model was niet 

gemakkelijk. Op het internet zijn talloze foto’s te 

vinden van - meestal Amerikaanse - vliegende repli-

ca’s. De één al meer dan de ander beschilderd met 

opzichtige en waarschijnlijk niet bestaande verfpatro-

nen op de echte vliegtuigen. Het was namelijk alleen 

aan de “Staffelführer” toegestaan andere kleuren en 

insignes te gebruiken dan deze voorgeschreven door 

het Oorlogsministerie.

Met de verfklus in het achterhoofd besloot ik dan 

ook om de afwerking van mijn modelvliegtuig aan 

te brengen op basis van de Fokker D VIII in het 

Stampe-Vertongen museum, waar ik bij het eerdere 

bezoek ook afmetingen mocht noteren van verschil-

lende détails. 

De Fokker D VIII  in het museum is geschilderd in 

een donkergroene kleur ( tarn grün ) naar voorbeeld 

van het echte vliegtuig dat omstreeks 1920 werd 

gevlogen door voormalig oorlogspiloot Albert Van 

Cotthem  (later medeoprichter van SNECA = voorlo-

per van SABENA) tijdens demo’s en wedstrijden ter 

gelegenheid van de Olympische Spelen in Antwer-

pen.

Om te besluiten: de bouwdoos Fokker D VIII van Bal-

sa USA  is gebaseerd op plannen getekend in 2002 

en valt in uitvoering  “ volgens bouwplan “ zwaar in 

gewicht. Mocht men de  bouwtekening en fabrica-

tiemethode van de bouwdoos hebben aangepast aan 

de in 2020 geldende standaard, zou het zeker een 

gewichtbesparing van 750 gram tot 1,0 kg hebben 

opgeleverd.

Geoefende modelbouwers zullen aan het bouwen 

van de D VIII werk hebben, maar het is geen onover-

komelijke klus. 
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Tekst & Foto’s: 
Wim Lentjes

5de overwinning op rij
 voor Bram Lentjes 
in Europa

De Tongenaar Bram Lentjes behaalde in 2019 3 x goud 

op de internationale wedstrijden modelvliegen in  Italië, 

 Zweden en Tsjechië. Dit in de hoogste categorie F3D Pylon 

Racing. Wegens de pandemie kon er  jammer genoeg 

in 2020 maar één internationale wedstrijd doorgaan in 

Tsjechië, die hij tevens won. De allereerste  internationale 

wedstrijd van dit jaar werd in het weekend van 26 

en 27 Juni gevlogen in Hamburg (Duitsland). Dit ter 

 voorbereiding van de drie grote Europese kampioen

schappen eind deze zomer.
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Op vrijdag werden de eerste trainingsvluchten 

gemaakt en de vooropgestelde motorafstel-

ling bleek niet goed te werken, mede door 

het warme weer. Om de betrouwbaarheid van de 

motoren te verbeteren is er gekozen voor een andere 

afstelling. Hiermee konden we zaterdag met volle 

overgave aan de wedstrijd beginnen.

Wegens de moeilijke ligging van het modelvliegveld 

in Hamburg was het niet mogelijk om het volledig 

driehoekig parcours met pylonen uit te zetten. Er 

werd beslist te vliegen met een kleiner parcours. 

Deze ongebruikelijke situatie was voor alle pilo-

ten hetzelfde, maar vergde voor iedereen wel een 

behoorlijke aanpassing.  Team Lentjes ondervond 

hierdoor in de eerste vlucht moeilijkheden aange-

zien de concurrentie 4 seconden sneller vloog! De 

volgende 3 vluchten hadden we het kortere parcours 

al onder de knie en konden we zelfs sneller dan de 

concurrentie vliegen. Op zaterdagavond stonden we 

op de 2de plaats en de laatste 2 vluchten op zondag 

zouden beslissend zijn voor een podiumplaats.

Om de overwinning in de wacht te slepen zou het 

volstaan om zondag tweemaal rond de 55 secon-

den te vliegen. Om dit te behalen mocht Bram géén 

enkele pyloon missen en de motor mocht tijdens de 

vlucht zeker niet stilvallen. Het was dus alles of niets! 

Het lukte, de eerste vlucht vloog Bram een snelle tijd 

van 54,05 seconden. De spanning liep op want de 

snelste Duitser Andreas Kaiser vloog in zijn laatste 

vlucht een fenomenale tijd van 53,29 seconden. 

Gelukkig hield Team Lentjes het hoofd koel en vloog 

Bram in zijn laatste vlucht een snelle tijd van 54,47 

seconden, waardoor hij deze internationale wedstrijd 

in Duitsland won!

Deze wedstrijd was voor Team Lentjes een uitsteken-

de voorbereiding voor de drie aankomende grote 

Europese kampioenschappen in Tsjechië, Duitsland 

en Frankrijk. Deze zomer zullen de Tongenaren nog 

heel veel testen met nieuw materiaal om boven de 

325 km/h uit te komen en zo hopelijk de legendari-

sche Europese titel van 2021 te bemachtigen.
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Beste vrienden,
Het voornaamste deel van het vliegseizoen zit er terug voor een groot deel op. De co-

ronapandemie houdt ons nog steeds in haar greep, maar toch komen er stilaan meer en 

meer versoepelingen.

Het weer was in de zomermaanden dikwijls spelbreker, maar toch waren er clubs die 

een wedstrijd of een ander evenement organiseerden. Maar dit alles mits het onderhou-

den van de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. Niet alle wedstrijden of evenementen 

zijn reeds voorbij, daarom wil ik jullie aanraden om de “agenda” op onze website eens 

te bekijken. Hier vinden jullie welke activiteiten er nog moeten plaats vinden.

De VML was terug aanwezig tijdens “Plage Préférée” aan onze kust. Een evenement in-

gericht door Sport Vlaanderen. In onze stand konden klein en groot er oefenen op onze 

flight simulator. Het was een succes. Dank aan de leden van het Bestuursorgaan die er 

hun tijd konden aan besteden om aanwezig te zijn.

De club WVLAC uit West-Vlaanderen vierde op 4 september hun 50-jarig bestaan. In 

een volgend nummer van ons tijdschrift komt er zeker een verslag hierover.

Over het toekomstig Ministerieel Besluit voor de Modelluchtvaart kan ik, spijtig genoeg, 

nog niks vertellen. De gesprekken met de afgevaardigden van het DGLV starten terug 

in oktober. We hopen dat deze vlot zullen verlopen, want hoe vlotter, hoe sneller het 

nieuwe Ministerieel Besluit er zal zijn. Als er nieuws hierover is, dan zal ik dit zeker laten 

weten via onze diverse kanalen.

Groeten,

Hugo Verlinde, voorzitter.

Hugo Verlinde
Voorzitter VML

FAQ en mededelingen

Tijdingen
Graag uw inzendingen voor volgende  

uitgave van december voor 15 november insturen 

naar het gekende adres; 

w.demaertelaere@skynet.be of 

willy.de.maertelaere@flytovml.be

TIJDINGEN

VML-Tijdingen verschijnt tweemaal per semester en is een uitgave van Vlaamse Cluster van Luchtsporten.
Voorzitter VML, Hugo Verlinde - Felix Vervennestraat 20 - 8560 Wevelgem
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SEPT 2021

Warbird treffen op TMV ´7 Augustus 2021

5de overwinning  
op rij voor 

Bram Lentjes 
in Europa

Bouwverslag van een 
FOKKER D VIII
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Tekst & Foto’s: 
Laurence

Brainstorm van Laurence over: 
Diversiteit op het veld

Alledaagse flightline met zwevers, motorvliegtuig, heli, drone, schuimpje en parasail trike tijdens de Covid zomer van 2020.

In huidige tijden denken de meeste aan iets anders 

als ze de tittel lezen, maar ik wil het hier over een 

totaal andere leest schoeien. Terwijl in de jaren 

70 op het veld meestal slechts een dozijn modellen 

(die ongeveer in dezelfde categorie pasten) te zien 

waren (een zender kostte toen een maandloon!), is 

dit nu hele andere koek geworden. Het is niet meer 

ongewoon om tijdens dezelfde gunstige middaguren 

een mix van uiterst diverse toestellen en piloten te 

zien die ongeveer samen de lucht in willen. Dit gaat 

bijvoorbeeld over lichte schuim motorzwevertjes, 3D 

acro toestellen van allerlei afmetingen (en prijzen), 

EDF of jets, helicopters 3D of schaal, grote gesleepte 

zwevers, paramotors, drones en ga zo maar door. 

Dat is net de diversiteit die ik bedoel, met ook voor 

al die toestellen een specifieke modus operandi met 

verschillende snelheden en manoeuvreerruimte, en 

dat alles binnen de door DGLV wettelijk toegestane 

relatief beperkte vliegruimte. Reken daarbij ook dat 

sommige piloten beginners zijn, anderen competi-

tievliegers, en dan nog een flinke portie gepensio-

neerden met achteruitgaand zicht en reactiesnelheid 

(raad eens hoe ik dat weet), en je raad al dat proble-

men snel kunnen opduiken. 
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Vermits best niemand per se prioriteit heeft of 

uitgesloten mag worden moet er wel een methode 

gevonden worden om zowel piloten als toestellen 

veilig naast elkaar hetzelfde luchtruim te laten delen. 

Teveel regeltjes opleggen voor het uitoefenen van 

een hobby is nefast voor de gemoedstoestand, fair 

play op het veld gekoppeld aan een paar simpele vei-

ligheidsgebonden gezond verstand overeenkomsten 

is een oplossing waarbij iedereen van beter wordt 

(minder stress en domme crashes) en de clubgeest 

primeert over de individuele vrijheid die nu teveel 

doorweegt in de ganse maatschappij. Er hoeven ook 

geen nieuwe regeltjes uitgevonden te worden, als 

iedereen de huidige regels zou toepassen zouden we 

al een stuk verder staan

Het probleem is identiek als bij de wintersport waar 

lang geleden een tiental basisregels voldoende 

waren, makkelijk om te leren en veilig genoeg om 

ongevallen bij het skiën te vermijden. Gevormde 

instructeurs brachten die regels over vanaf je leerde 

skiën. Ondertussen worden de gebieden overrom-

peld met een diversiteit aan materiaal zoals zelfs 

sneeuwfietsjes en blades, maar vooral snowboards, 

(die planken die jou als een bulldozer onderuit 

maaien als ze stoppen of onderuit gaan). De regels 

werden daar nooit voor aangepast, bestaande regels 

worden niet meer aangeleerd (wegens niet koel en 

een inbreuk op de individuele vrijheid?). Als traditio-

nele skiër kan je alleen maar huiverig ondergaan hoe 

die eigenzinnige beoefenaars van hun tak van de 

sport met waanzinnige snelheden uit onverwachte 

richtingen kort langsscheren om daarna ergens mid-

den op een piste effe op hun poep te gaan uitrusten. 

Ik denk dat de gelijkenis met de evolutie in onze 

modelvlieghobby nogal frappant is. 

Op onze wegen zien we hetzelfde gebeuren, het 

aantal gebruikers stijgt niet alleen, ook de diversi-

teit explodeert en nu moet eenzelfde weg dikwijls 

gedeeld worden tussen voetgangers, fietsers, 

bakfietsen, speed pedelecs, scooters, moto’s, auto’s, 

bussen en vrachtwagens. Pure waanzin als er geen 

hoffelijkheid, regels of fysieke splitsing van die 

stromen ingevoerd wordt. De oudere weggebruikers 

voelen zich al lang niet meer op hun gemak in zulke 

omgeving, moeten ze dan maar thuisblijven? Alweer 

veel gelijkenis met onze problematiek. Mocht ieder-

een op de weg de bestaande regels toepassen zou 

dat ook al veel ongemakken en ongelukken kunnen 

vermijden.

Alles valt terug te brengen op generatieconflicten, 

de jongere generatie wil vrijheid-blijheid, zelf expe-

rimenteren ipv eerst grondbeginselen in een boek 

of van een instructeur aan te leren, en heeft lak aan 

regels en rekening houden met gevoeligheden van 

anderen, het moet vooruit gaan en geen moeite kos-

ten, geld heeft daarbij minder belang. Nadat ze een 

familie stichten hebben de meeste geen tijd meer 

voor modelvliegen, degene die de hobby blijven 

uitoefenen ontwikkelen meestal wel meer verant-

woordelijkheidszin en hebben leren rekening houden 

met anderen waardoor het allemaal wat rustiger 

wordt. Veel ex-beoefenaars van de hobby pikken de 

draad terug op wanneer de kinderen het huis uit zijn 

of ze zelf op pensioen gaan. De fysieke en mentale 

vaardigheden van weleer zijn er wel niet meer, maar 

worden gecompenseerd door kennis en meer tijd 

om die te vergaren. Die oudere generatie heeft ook 

nood aan tijd en structuur om te kunnen functione-

ren, wil ook hun vaardigheden overbrengen aan de 

jeugd maar vindt tijd noch interesse om zulke “oude 

ambachten” aan te leren. 

Die “analoge” leden hebben meestal wel serieuze 

problemen met de digitaal gedomineerde wereld. 

De elektronica is omnipresent in onze hobby en de 

oudere generatie heeft last om de snelle evoluties in 

onze hobby te volgen. Voor de jeugd is informatica 

kinderspel, ze krijgen dingen geprogrammeerd in 

een handomdraai terwijl ouderen met de zeldzaam 

geworden handleiding uren zitten te vechten tegen 

een logica die hen nooit aangeleerd werd. De uitleg 

geven van hoe ze (pré vijftigers) dat zo snel voor 

mekaar kregen willen ze meestal niet geven omdat 

ze geen tijd hebben en de gepensioneerden toch on-

voldoende basiskennis bezitten om het te assimileren 

(of zelfs het jargon te verstaan waarin dingen uitge-

legd worden). Vroeg of laat verouderen we allemaal, 

benieuwd hoe de whizzkids van vandaag binnen 50 

jaar op het veld gaan staan tussen hun kleinkinderen 

met hun “vreemd wegwerp speelgoed”. Vergelijk 

het nu met opa met zijn zender met lange antenne 

die een schaalmodel vliegt die hij twintig jaar ervoor 

gedurende 1000 uren zelf gebouwd heeft, met naast 

hem een gastje die een Chinees stuk speelgoed 

bestuurt door zijn VR bril met alleen een vrijstaande 

stik in de pols. Beiden moeten kunnen maar zijn 

daarvoor  niet compatibel om tezelfdertijd een plein 

te delen.

Als we met zijn allen veilig willen gaan vliegen is het 

dus belangrijk om rond te kijken, niet alleen tijdens 
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het vliegen maar ook ervoor. Vooraleer een toestel 

op te starten is het aangeraden om te kijken wie 

er reeds in de lucht hangt en wie zich ook aan het 

klaarmaken is. Het kan handiger zijn effe te wach-

ten tot je een kliekje kan vormen met gelijkaardige 

vliegende tuigen (of piloten). Ik beweer zeker niet 

dat een strikt uurschema de oplossing is, maar het 

gegroepeerd vliegen van bvb gesleept optrekken van 

zwevers, helicoptervliegen, edf en jets, acrotoestellen 

en F3A, elk in hun niet te lange vliegperiodes, kan 

de stress verminderen alsook de vliegveiligheid een 

pak verhogen. Als ongeacht  de mogelijkheden van 

toestellen iedereen tenminste opstijgt en landt in de-

zelfde richting, en ook boven het plein deze richting 

respecteert (tegen die richting alleen tussen plein en 

downwind overkomen) zullen vele mid-air en gron-

dongevallen vermeden kunnen worden. Het spreekt 

vanzelf dat voor maiden flights (eerste vlucht van een 

nieuw model) of bvb quicky-racetoestellen, die het 

luchtruim voor hen alleen mogen opeisen (en zeker 

niet tussen andere toestellen beginnen evolueren). Bij 

elkaar staan (pilot box) en aankondigen wat je gaat 

doen (opstijgen, low pass, touch and go, landing) is 

ook geen overbodige luxe.

Er hoeft echt geen politie met fluitje op het veld te 

staan, met een beetje empathie en goodwill van alle 

clubleden kan modelvliegen als relaxerend ipv stres-

serend ervaren worden, ook door leden met al wat 

tragere reactiesnelheid en beperkter gezichtsveld-

breedte. Kijk rond, ipv alleen naar je eigen toestel, 

zowel op de grond als in de lucht, vlieg defensief. 

Maak na de landing zo snel mogelijk het actieve 

pleingedeelte vrij. Dit zouden principes moeten zijn 

die ingeworteld zitten bij alle leden maar waarop in 

de praktijk toch nog dikwijls gezondigd wordt. 

Wij moeten simpelweg harmonisch leren samenleven 

met de diversiteit van toestellen en generaties op 

onze modelvliegvelden en dat zal van alle betrokke-

nen de nodige aandacht en aanpassingen vergen. Als 

wilden DOOR elkaar vliegen moet absoluut vermeden 

worden. SAMEN overleggen en dan (eventueel per 

categorie) NAAST elkaar vliegen lijkt me een pak 

veiliger.

Veel vlieggenot, Laurence
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Tekst & Foto’s: 
Patrick Tjoens

Het Bob Nijs Plein is de 
huidige, nieuwe locatie 
van LMC

De Lommelse Modelclub had vandaag iets te  vieren… 

Na vele jaren hebben ze eindelijk een vaste stek 

 gekregen van het stadsbestuur, op een braakliggend 

stuk landbouwgrond op Kristalpark, aan de Balendijk.

Voorzitter Luc Jansen was dit stadsbestuur dan 

ook erg dankbaar, en ook burgemeester Bob 

Nijs was opgetogen over de samenwerking 

met de club en met het uiteindelijke resultaat.

Hij kreeg dan ook de eer om het traditionele lintje 

door te knippen en om het bordje “Bob Nijs plein” te 

onthullen.

Het terrein werd nadien ingevlogen met een werve-

lende vlucht met heel wat acrobatie. Daarna konden 

de leden naar hartenlust hun kunsten tonen.

Een zeer geslaagde en unieke dag in het bestaan van 

de club.  
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Tekst & Foto’s: 
Stef de Wit

Covid - cosy  controlline 
bij Mach club in 
 Herentals zomer 2021

Na 2 verloren cl-covid sport seizoenen was het terug 

 zover, een gezellige, gemoedelijke retro-rondvlucht 

get-together in Herentals aan het kanaal, want “complete  

modellers” vliegen “wifi & wires” rc & cl al is het maar een 

paar keer per jaar.

Dé enige modelaerodicipline waarbij je je toe-

stel “fysiek  voelt”! je voelt het trekken, trillen 

en manoeuvreren... permanent (zeer) laag bij 

de grond, kort bij de centrale piloot... en met zero 

fouthoogte tolerantie. Adrenaline verzekerd dus !!

Rc vliegen blijft natuurlijk ook zeeeeeeer leuk, maar 

de uitspraak hier op deze meeting dat de meesten 

het doen als “ontspanning“ naast controlline vond 

ik  grappig maar toch met zekere grond van waar-

Foto 2.Foto 1.
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heid. Een rc vliegerke 50 meter hoog, in alle assen 

bestuurbaar en alle tijd van de wereld om te recupe-

reren..... lol

Een aangenaam kurkdroog, zonnig dagje flying fun 

met ook een heel aantal internationale Duitse en 

Nederlandse cl collega”s.

Er waren vier flying circles voorzien, één carrier-deck, 

één combat (Jo Michiels memorial) circle en twee fly 

-for -fun  guest circles .

Tof new item dit jaar was de sales stand van “collec-

tioneur – vendeur Jef Lemmens (een voormalig 50 cc 

circuitracer en modelaero fan) Jef is eveneens web-

master van de zeer populaire en actieve facebook  

groep“ vintage model planes, engines en rc “ waar 

wekelijks heeeeeeeeel wat afgebabbeld  wordt ivm 

vintage aero & engines. Zalig zo”n “virtueel pee-cee- 

café waar al je vintage aero friends nationaal en inter-

nationaal er lustig op los discuteren en marchanderen“ 

persoonlijk vind ik het de “lijm” die ons samenbrengt 

en samenhoudt, zaling !!

De kabels stonden weer een dagje strak gespannen 

daar in de kempen, maar werden ondertussen terug  

verzorgd opgewikkeld voor een volgend tof treffen !

Ps. Tof weetje dat ik recent vond op de AMA (Ameri-

can Model Association) website is een verklaring van 

niemand minder dan NEIL ARMSTRONG: de eerste man 

op de maan !

die aangaf dat zijn aero&astro carrière begon als 

controlline (speed) competitor in de WW2 naoorlogse 

periode... zie document en bronsbeeld foto 1 en foto 2.
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Tekst & Foto’s: 
Emile Verjans

Warbird treffen op TMV 
´7 Augustus 2021

Nadat verschillende voor het voorjaar geplan-

de evenementen  verschoven werden door 

regels betreffende sportmanifestaties en 

publieksbijeenkomsten, besloot de Tongerse mo-

delclub om de schade in te halen vanaf augustus. 

Treffens werden gepland en clubs/piloten aange-

schreven zonder dat er verdere reclame gemaakt 

werd zodat het aantal toeschouwers bewust heel 

gelimiteerd bleef. Eerst werden VML clubs aan-

geschreven voor een sleeptreffen met zwevers en 

ondanks de aangekondigde sterke wind werd er 

toch flink gevlogen vanop de crosspiste. Op 7 au-

gustus kon dan uiteindelijk het Warbird treffen ook 

doorgaan. Het bleef droog en de wind bleef binnen 

de perken maar er werd wel hinder ondervonden 

door de overvloedige regenval de dagen voordien. 

Het veld was wel gemaaid geraakt maar door de 

onderliggende leemgrond bleek alles nogal drassig 

en dat belette menig EDF toestel om voldoende 

snelheid te vergaren om los te komen. Verschillende 

staartwiel toestellen ondervonden ook problemen 
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door de hevige deceleratie na het landen waardoor 

ze op hun neus eindigden, meestal wel zonder enige 

schade behalve aan het ego van de piloot. 

Alhoewel dit het tweede warbirdtreffen was op 

de Boeberg was het de eerste keer dat  het onder-

tussen bekende 13sqn gevraagd werd. Dit is een 

club afficionados van warbirds. Hun motto “no 

rules, just fun” gaat meer specifiek over wat zij als 

warbird beschouwen en de graad van afwerking 

ervan, en gelukkig niet over hun vliegattitude want 

alles verliep super veilig, zonder druk maar met een 

gegarandeerde toegevoegde-spektakelwaarde. Ver-

mits ook lokale leden en van omliggende clubs kwa-

men opdagen werd het luchtruim continu gevuld, 

alleen gestopt voor de hamburgermaaltijd en een 

korte pauze om zonder gevaar tussen uitzonderlij-

ke toestellen te kunnen lopen. De aangekondigde 

regen voor het klein vieruurtje bleef gelukkig uit  

maar velen hadden daarvoor reeds zoveel gevlogen 

dat ze het zekere voor het onzekere namen en hun 

toestellen demonteerden en vroeger opbergden dan 

verwacht. 

Iedereen was het erover eens dat dit treffen voor her-

haling vatbaar is en wij kijken reeds uit naar volgend 

jaar, hopelijk tijdens een zomer met minder regenval 

en wind en we terug onze goede faciliteiten kunnen 

benutten om een groot publiek te mogen ontvan-

gen. Beide evenementen hebben er trouwens voor 

gezorgd dat leden van andere clubs konden ervaren 

wat TMV te bieden heeft aan startbaan, luchtruim en 

clubinfrastructuur. Het ziet ernaar uit dat sommigen 

het lidmaatschap overwegen wat een bekroning is 

op het werk van de TMV leden die noch tijd noch 

inzet spaarden om de uitstraling van hun club in de 

verf te zetten. In plaats van een ellenlange lijst van 

deelnemende toestellen en namen voegen wij hierbij 

liever een paar mooie foto’s ter vereeuwiging van 

deze geslaagde dag.

A.L.

30-31 war birds.indd   3130-31 war birds.indd   31 27-08-21   10:1427-08-21   10:14



VML TIJDINGEN  |  3-2021
32

Tekst & Foto’s: 
Wim Lentjes

In dit verslag zullen wij, Team Lentjes vele aspecten van RC Pylon Racing toelichten. In het 

1ste hoofdstuk wordt uitgelegd wat Pylon Racing precies inhoudt en welk type wedstrijden er 

plaatsvinden. In het 2de hoofdstuk komen de verschillende categorieën aan bod die worden 

gevlogen in deze tak van het modelvliegen. We starten met de eenvoudigste categorie E2K en 

eindigen met de crème de la crème van het pylon racen, F3D. Het laatste hoofdstuk zal enkel 

over F3D gaan aangezien wij hierin zelf actief zijn. In dit hoofdstuk zal er zowel uitleg gege-

ven worden over de propellers, motoren en resonantiepijpen, maar ook over de data analyse. 

Tot slot geven we een historie van onze pylon racing carrière weer met de belangrijkste mijlpa-

len en leermomenten. Met de ervaringen die we reeds hebben opgedaan proberen we op het 

WK in 2022, dat plaats zal vinden in Amerika een worp te doen naar de wereldtitel.

Sinds 2014 is Team Lentjes (vader Wim en zoon 

Bram als piloot) actief in de allerhoogste klasse 

van het RC Pylon Racing, F3D. Van de 25 wed-

strijden die we hebben meegedaan in deze klasse is 

er 15 keer een podiumplaats behaald: 10x goud, 3x 

zilver en 2x brons. Ook behaalden we zilver op het 

Junior WK F3D 2017 in Zweden en een 4de plaats 

op het WK F3D 2019 in Australië. Tot slot heeft Bram 

het junior wereldrecord op zijn naam staan van 56.91 

seconden dat werd behaald op het WK F3D 2015 in 

Tsjechië. Demonstratievluchten kunnen terug gevon-

den worden op het YouTube kanaal ‘Team Lentjes’.

1. Wat is RC Pylon Racing?
RC Pylon Racing stamt af van het welgekende ‘Reno 

Air Racing’. Hier vliegen echte vliegtuigen met 

inzittende piloten zo snel mogelijk rond een ellipsvor-

mig circuit van enkele kilometers. RC Pylon racing is 

hiervan de afgeleide miniatuurversie waarbij de piloot 

het vliegtuig bestuurt via een zender op afstand. Het 

doel is om zo snel mogelijk 10 rondes rond een ge-

lijkbenig driehoekig parcours te vliegen. Het driehoe-

kig parcours is herkenbaar a.d.h.v. drie palen ook wel 

pylonen genoemd en aangeduid met Pylon 1, 2 en 

3 op de foto. Pylon 2 en 3 staan 40 meter uit elkaar 

en Pylon 1 vervolledigt dan de gelijkbenige driehoek, 

180 meter verwijdert van de andere twee pylonen. 

De start-finish lijn, waar het vliegtuig opstijgt is 30 

meter van Pylon 2 en 3 verwijderd. Tijdens elke 

vlucht op een wedstrijd is er een jury aanwezig die 

heel precies kijkt of het vliegtuig van de piloot wel 

achter de paal door vliegt, zie foto. 
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Indien de piloot voor een paal doordraait krijgt hij/

zij een straftijd van 10% op zijn/haar gevlogen tijd. 

Als dit tweemaal gebeurt in dezelfde vlucht krijgt hij/

zij een straftijd van 200 seconden. In de klasse F3D is 

een goede vlucht onder de 60 seconden. Maar hoe 

gaat zo een volledige vlucht nu in zijn werk?

Tijdens een wedstrijd worden er een aantal vluchten/

heats gevlogen, afhankelijk van het type wedstrijd. In 

elke vlucht neemt één piloot het op tegen 2 ande-

ren. Elke piloot heeft een helper nodig tijdens de 

vlucht. Er gaat een klok van 1 minuut lopen en hierin 

krijgen de piloten samen met hun helper de tijd om 

de motor te starten en via de naald deze op punt te 

zetten. Dit is in de klasse F3D geen eenvoudige taak. 

Als de minuut verstreken is lanceren de 3 helpers van 

elke piloot hun vliegtuig om de seconde en zo kan de 

piloot zich optimaal concentreren om de 10 rondes 

zo snel mogelijk te voltooien. Omdat Pylon 1 erg ver 

verwijderd staat van de piloten, wordt er met een 

lampensysteem gewerkt. Indien het vliegtuig deze 

pylon passeert wordt er door de jury van Pylon 1 een 

lamp aangezet. De helper geeft dit door aan de pi-

loot en weet dan dat hij/zij mag omkeren. Als de 10 

rondes afgelopen zijn en het vliegtuig van de piloot 

passeert de start-finish lijn, drukt de jury (Timer/Lap 

Counter op de foto) de stopwatch af en deze tijd 

bepaalt het eindresultaat van de vlucht.

Er zijn in RC Pylon Racing diverse categorieën. We 

rangschikken de categorieën van makkelijk/traagste 

naar moeilijk/snelste: E2K, F3R, Club 32/20, F3T, F3E 

en tot slot F3D. In hoofdstuk 2 wordt hier dieper op 

ingegaan. Doorheen het jaar worden overal ter we-

reld wedstrijden van deze categorieën gevlogen. E2K 

is vooral populair in Nederland en Engeland terwijl 

F3R overal ter wereld populair is. F3T is extreem po-

pulair in Amerika, maar in Europa worden er ook vele 

wedstrijden gevlogen in deze categorie. De hoogste 

categorieën, F3E (elektro) en F3D (brandstof) worden 

overal ter wereld gevlogen.

Er zijn vier soorten wedstrijden: Nationaal, Interna-

tionaal, Europees Kampioenschap (EK) en Wereld 

Kampioenschap (WK). In alle categorieën worden 

nationale en internationale wedstrijden gevlogen. 

Voor F3E en F3D zijn er per jaar 3 of 4 EK’s  en 1 

tweejaarlijks WK. Op een EK worden er meestal 6 

vluchten gedaan, waarvan dan de beste 5 tellen. 

Zo een wedstrijd is verspreidt over één heel week-

end. De trainingsvluchten gebeuren op vrijdag, 4 

wedstrijdvluchten op zaterdag en 2 op zondag met 

daarna de halve finale en finale. De winnaar van de 

finale is dan de winnaar van die wedstrijd. De ein-

drangschikking na deze 6 vluchten, zonder de (halve) 

finale bepaalt het Europees klassement. Degene die 

zo hoog mogelijk scoort in het Europees klassement 

over de 3 of 4 wedstrijden wordt dan uitgeroepen 

tot Europees kampioen. Hij/zij wordt beloond met 

een grote wisselbeker en krijgt de eeuwige roem. 

Een wereldkampioenschap gaat er iets anders aan 

toe en vindt plaats in juli of augustus. Hiervoor mag 

elk deelnemend land maximaal 3 piloten afvaardigen 

die zichzelf eerst moeten kwalificeren a.d.h.v. strenge 

criteria die verschillen van land tot land. Een WK een 

zéér interessante samenkomst en reünie van piloten 

over heel de wereld. Er worden dan 14 vluchten 

gevlogen verspreidt over 4 dagen waarvan de 11 

beste tijden tellen. Degene met de laagste totale tijd 

na deze 14 vluchten mag zich dan wereldkampioen 

noemen en wordt gehuldigd door de FAI met een 

gouden medaille en een wisselbeker.

Eind 2021 zal er voor F3R,F3T,F3E en F3D een wereld 

ranking worden opgesteld. Met de regels die hierom 

gelden wordt het racen alleen maar interessanter en 

nog spannender.

2. Verschillende categorieën
Zoals al eerder aangehaald werd, zijn er diverse ca-

tegorieën in het RC Pylon Racen. In deze sectie gaan 

we dieper in op elke categorie buiten F3D aange-

zien deze uitgebreid besproken wordt in het laatste 

hoofdstuk.

E2K: Dit is de meest eenvoudige klasse in het pylon 

racen en dus een perfecte instapklasse. Deze vlieg-

tuigen behalen ongeveer 170 km/h en hier geldt een 

streng regelement. De vliegtuigen van alle piloten 

zijn hetzelfde, bestaan uit houten zelfbouw kitjes en 
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hebben een spanwijdte van 1 meter. Iedereen vliegt 

met dezelfde elektro motor met een toerentalbegren-

zer van 15230 RPM. Uiteindelijk vliegt dus iedereen 

met hetzelfde materiaal. Dit maakt de klasse erg 

eenvoudig en het eindresultaat hangt dus sterk af 

van hoe goed de piloot kan vliegen. De races in deze 

klasse zijn dus extra spannend om naar te kijken 

omdat iedereen even snel vliegt.

F3R: Ook wel Q500 genoemd is een instapklasse 

in het pylon racen en dus geldt hier ook een streng 

regelement. Het grote verschil met E2K is dat hier 

geen elektro, maar een tweetakt brandstofmotor 

gebruikt wordt. Deze vliegtuigen behalen 240 km/h 

en de motor draait ongeveer 21000 RPM. Vele ver-

schillende versies van deze vliegtuigen zijn beschik-

baar, zowel houten zelfboutkitjes als een vliegtuig 

gebouwd uit volledig composiet materiaal. De 

spanwijdte van deze modellen bedraagt 1.3 meter en 

de motor die gebruikt wordt is een 6.5 cc tweetakt 

motor gemaakt door de Amerikaan Mike Langlois 

(Aero Racing Engines). De brandstof bestaat uit 80% 

methanol gemengd met 20% ricinusolie. In deze 

klasse vliegen ervaren piloten rond het driehoekig 

circuit een gemiddelde tijd van 72 seconden. 

Club 32/20: Dit is een meer gevorderde klasse in het 

pylon racen en hier geldt een breder regelement. De 

vliegtuigen behalen 250 km/h en zien er toch een 

stuk aerodynamischer uit als de reeds besproken 

categorieën. Ook hier zijn vele verschillende vliegtui-

gen beschikbaar, gemaakt uit composiet materiaal. 

Er werd rond 1995 door het Belgisch Pylon Racing 

team zo een type vliegtuig ontwikkeld, namelijk de 

‘Aspect’ en kende vele successen in dit tijdperk. De 

spanwijdte van deze model is 1.1 meter en het vlieg-

tuig wordt aangedreven door een 3.5cc standaard 

motor van IRVINE, OPS, PICCO of HP. Men is vrij om 

hier propellers uit kunststof te kiezen, wat de klasse 

interessant maakt. De brandstof bestaat uit 75% 

methanol gemengd met 20% ricinusolie en 5% 

nitro. Goede piloten kunnen in deze klasse rond de 

68 seconden vliegen. 

F3T: Ook wel Q40 genoemd is de meest populai-

re klasse in het pylon racen. De reden hiervoor is 

dat bijna alles gelimiteerd is en de vliegtuigen toch 

enorm snel gaan, 300 km/h. Door deze limitatie is de 

techniek van deze klasse erg eenvoudig en dus vrij 

populair bij degenen die enkel willen racen. De F3T 

modellen moeten schaalmodellen zijn van vliegtuigen 

die meedoen aan de Reno Air Racing competitie, dit 

maakt de sport in Amerika zo populair. De boven-

ste foto is de ‘Strega’, een vliegtuig uit de Reno Air 

Racing terwijl de onderste foto een schaalmodel is 

geschikt voor deze klasse. Het gehele vliegtuig is ge-

maakt uit full carbon. De spanwijdte van deze vlieg-

tuigen bedraagt 1.4 meter en de motor die gebruikt 

wordt is een 6.5 cc tweetakt motor, ook gemaakt 

door Mike Langlois. Sinds dit jaar is er een nieuwe 

motor van Profi op de markt gekomen, gemaakt in 

Oekraïne en verdeeld door de Nederlander Robbert 

Van Den Bosch. De brandstof die gebruikt wordt 

bestaat uit 15 % nitro gemengd met synthetische 

olie en methanol. Goede piloten behalen rond het 

driehoekig parcours een tijd van 61 seconden, maar 

er wordt steeds vaker onder de minuut gevlogen. 

F3E: Deze categorie vormt samen met F3D het 

hoogste niveau op het vlak van pylon racing. In deze 

klasse zijn er vrij weinig regelementen wat het net zo 
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interessant maakt. De F3E vliegtuigen gaan enorm 

snel, rond de 330 km/h en worden aangedreven door 

een elektromotor met of zonder reductie. De keuze 

hiervan is volledig vrij voor de piloot. De vliegtuigen 

worden gekenmerkt door een enorm smalle romp 

en een relatief kleine vleugel van 1.4 meter. Door de 

enorme g-krachten in de bochten is het verplicht om 

met een composieten romp en vleugel te vliegen. De 

moeilijkheidsgraad in deze klasse ligt in het feit dat 

in één vlucht de motor maximaal 1000 Watt mag 

verbruiken. Indien deze verbruikt is valt de motor stil. 

De kunst is dus om ervoor te zorgen dat de motor 

afslaat net op de finishlijn. Een klein stuurfoutje zorgt 

ervoor dat je van je ideale vlieglijn afwijkt en dus 

meer meters moet maken. Hierdoor zal de motor ook 

voor de finish afslaan en moet het laatste stuk dus 

uitgezwoven worden wat resulteert in een slechte 

tijd. Afhankelijk van het weertype is F3E sneller dan 

F3D en bedraagt de vliegtijd van een goede vlucht 

minder dan een minuut. Eigenlijk mag men deze 

twee klassen niet vergelijken aangezien het mini-

mumgewicht bij F3E (1 kg) veel lager ligt dan F3D 

(2,250 kg) en het vliegtuig veel kleiner is.

3. F3D Pylon Racing
Men zou het pylon racen vergelijken met de auto-

sport. Karting komt overeen met E2K/F3R, hogere 

klassen met F3T/F3E en de Formule 1 is dan equi-

valent aan F3D. Natuurlijk is de autosport veel 

ingewikkelder, maar het schept zo wel een duidelijk 

beeld. F3D is het meest extreem van alle pylon racing 

categorieën aangezien er zéér weinig opgelegde re-

gels zijn. Enkel wat maximale/minimale maten op het 

vliegtuig en ongeveer 5 regels omtrent de motor en 

geluidsdemping van de resonantiepijp. De rest is vol-

ledig vrij te kiezen. De vrije keuze in de verschillende 

elementen van de sport maakt het net zo interessant. 

Op een wedstrijd vliegt iedereen met andere propel-

lers, motorafstellingen en resonantiepijpen. De F3D 

vliegtuigen behalen 330km/h en worden aangedre-

ven door een 6.5cc tweetakt motor. De vliegtuigen 

lijken een beetje artificieel t.o.v. de rest (net zoals 

Formule 1) om de aerodynamica te optimaliseren. Zo 

hebben ze een maximale spanwijdte van 1.8 meter 

en zijn natuurlijk gebouwd uit full composiet. De 

brandstof bestaat uit 80% methanol gemengd met 

20% ricinusolie en dus geen nitro. Ook hier vliegen 

goede piloten gemiddeld onder de 60 seconden, 

maar de temperatuur en luchtdruk hebben veel 

meer invloed op de performance van de motor dan 

de andere categorieën. Het wereldrecord bedraagt 

55.27 seconden en is op het WK 2019 in Australië 

gevlogen door de Amerikaan Randy Bridge.

Het uitdagende aan F3D is dat men kan blijven op 

zoek gaan naar steeds een betere propeller, motor 

en resonantiepijp combinatie dat optimaal presteert 

bij een bepaald weertype. Zo onderscheidt F3D zich 

samen met F3E van de andere categorieën. Geen 

enkel team weet het antwoord op heel erg eenvou-

dige vragen zoals bijvoorbeeld: wat is de optimale 

propeller die draait bij een toerental van 32500 RPM 

in een bepaald weertype?

Men kan over de F3D wel enkele boeken schrijven 

omtrent de techniek, fysica en wiskunde die hierbij 

komt kijken. In dit verslag zullen we enkel het topje 

van de ijsberg laten zien om zo een idee te geven van 

deze categorie binnen het pylon racen.

3.1. Propeller, motor & resonantiepijp
Het einddoel in F3D is natuurlijk om elke vlucht zo 
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snel mogelijk rond het driehoekig parcours te vliegen. 

Om dit te behalen moet men enerzijds zo kort mo-

gelijk rond de pylonen vliegen maar ook een zo goed 

mogelijke setup samen stellen zodat het vliegtuig zo 

snel mogelijk gaat. Met een setup bedoelen we een 

propeller, motor & resonantiepijp combinatie. In dit 

hoofdstuk zullen we de drie onderdelen van de setup 

stap voor stap toelichten.

Natuurlijk wil elke piloot een zo goed mogelijke 

setup samen stellen zodat het vliegtuig zo snel mo-

gelijk gaat. Dit lijkt eenvoudig, maar is het zeker en 

vast niet. Indien men een heel snelle setup wilt ont-

wikkelen gaat dit ten koste van de betrouwbaarheid. 

Dit wil zeggen, als men heel veel vermogen uit een 

setup wilt halen zal het moeilijker zijn om de motor 

te starten binnen de minuut tijd en de naaldafstelling 

op de grond te regelen. Men wilt de motor ook zo 

laat mogelijk op de grond starten om oververhitting 

van de motor tegen te gaan. De winst die hieruit 

gehaald wordt is dat het  piekvermogen wel hoger is. 

Indien de naaldafstelling niet goed is, loopt de motor 

te rijk of te scherp. In het eerste geval is er weinig 

vermogen en in het tweede geval zal de motor 

oververhit geraken en dus stilvallen wat resulteert 

in een straftijd van 200 seconden. Vergeet niet dat 

men op een wedstrijd absoluut geen slechte tijden 

kan veroorloven. F3D is dus de gulden middenweg 

zoeken tussen enerzijds de snelheid en anderzijds 

betrouwbaarheid van de setup.

Propeller: Men is volledig vrij te kiezen met welke 

propeller er gevlogen wordt. De enige regel die hier 

geldt is dat deze maar 2 bladen heeft. Iedereen vliegt 

tegenwoordig met propellers volledig gemaakt uit 

carbon om deze zo stijf en sterk mogelijk te maken. 

Ook wordt een deel van de spinner in de propeller 

geïntegreerd om deze nog extra te verstevigen op 

de wortel van de propeller. De meerderheid van de 

wereld vliegt met propellers met een diameter tussen 

de 165 en 173mm. Maar de Oekraïner Alex Gobulev 

vliegt met veel kleinere propellers en heeft zo zijn 

unieke setup. De relatief lange diameter van deze 

propellers tezamen met de extreem hoge toerental-

len (32500 RPM) zorgen ervoor dat de tipsnelheid 

tijdens de vlucht in de buurt van de geluidsmuur 

komt en dus wordt er weerstand gecreëerd wegens 

het ‘wave drag’ fenomeen. Er is nog vrij weinig 

wetenschappelijke literatuur bekend over het feit 

hoe het profiel van het propellerblad voor F3D eruit 

moet zien om dit fenomeen optimaal te omzeilen. 

Team Lentjes werkt sinds 2019 samen met Wit-Rus-

sische F3D piloten om samen een zo goed mogelijke 

propeller te ontwikkelen. Deze wordt eerst in een 

CAD programma getekend, waarvan ook in CAD een 

stalen mal wordt ontworpen. Daarna wordt deze mal 

CNC gefreesd waarna er dan via carbon en epoxy 

een propeller uit deze mal kan gemaakt worden. 

Zo een propeller wordt weergegeven op de foto. 

Natuurlijk kan men ook diverse propellers bij fabri-

kanten kopen, maar om wereldkampioen te worden 

zal men zich van de rest moeten onderscheiden. 

Via de data analyse die uitgelegd wordt in volgen-

de sectie kunnen we uit deze verzamelde data zien 

welke propellers beter zijn dan anderen bij bepaalde 

toerentallen.

Motor: Het hart van de setup is natuurlijk de motor 

en moet wegens het reglement een 6.5cc piston 

tweetakt motor zijn. Er zijn verschillende fabrikanten 

op de wereld die F3D motoren verdelen, maar onge-

veer 80% van de piloten vliegt met de MB40 Profi 

ontwikkeld door de Nederlandse fysicus Rob Metke-

meijr. Zo een motor bestaat uit vele onderdelen die 

de piloot allemaal zelf mag wijzigen, een overzicht 

hiervan wordt weergegeven in 

Op de krukas (1) zijn twee lagers gemonteerd, de 

voor- en achter lager. De krukas zorgt ervoor dat de 

propeller verbonden wordt met het drijfstang/zuiger 

mechanisme. Team Lentjes besteed enorm veel aan-

dacht om deze lagering zo optimaal mogelijk te ma-

ken. Dit kan gedaan worden a.d.h.v. meer of minder 

voor of/en achtershims te plaatsen bij de lagers en 

de plaats waar de kogels van de lagers op rollen op 

te poetsen met diamantpasta. Het kost erg veel tijd, 

soms zelfs een hele dag om deze lagering optimaal 

te zetten d.m.v. de axiale en radiale spelingen op te 

meten. Als dit in orde is kan men met carteldeksel-

shims (8) de juiste afstand van de krukaspen t.o.v. 

de carterdeksel (11) bepalen. De krukaspen zit vast 

in het linkse gat van de drijfstang (7). De drijfstang is 
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dan verbonden met de pistonpen (6) waarvan deze 

weer vastzit in de zuiger (5). Team Lentjes doet ook 

heel erg veel aan motor tuning. Dit wil zeggen dat 

de drijfstang, pistonpen en zuiger lichter worden ge-

maakt om zo meer vermogen uit de motor te halen. 

Natuurlijk kan men niet te veel materiaal wegfrezen 

want dit zou het materiaal erg verzwakken. Ook 

hier is de kunst om de gulden middenweg weer te 

vinden.

Dit hele drijfstang/zuiger mechanisme is omringd 

door de cilinder (9), een zéér cruciaal onderdeel van 

de motor. De zuiger (5) wordt op maat gemaakt voor 

een specifieke cilinder omdat de spanning van de 

zuiger in de cilinder op het hoogste punt optimaal 

moet zijn. Op de cilinder wordt dan de kop (3) van 

de motor geplaatst en via kopshims (4) kan dan de 

compressieverhouding/volume van de motor bepaald 

worden. In onze setup bedraagt dit rond de 0.55 

milliliter en met een kopshim van 0.025 millimeter 

toe te voegen tussen de kop en cilinder gaat het 

kopvolume ongeveer met 0.01 milliliter omhoog. 

Dit extreem minieme verschil kan er voor zorgen dat 

bij 0.55ml een setup goed werkt, maar bij 0.56ml 

niet meer. Dit volume bepaalt op welk moment het 

kritieke punt van de druk in kop bereikt wordt zodat 

een optimale ontploffing hierin kan plaatsvinden 

van het benzine/lucht mengsel dat samenkomt 

via de spoelpoorten in de cilinder. Afhankelijk van 

het weertype op een wedstrijd zal het kopvolume 

gewijzigd worden aangezien dit het makkelijkste in 

de motor aan te passen is tussen de vluchten door. 

In zo een kop van de motor is natuurlijk een bougie/

gloeiplug bevestigd. Met een goede setup kan men 

3 tot 4 vluchten hiermee maken. Indien de setup niet 

optimaal is, zal het draadje van de gloeiplug verbrij-

zeld zijn na één vlucht en dus moet er een nieuwe 

gloeiplug gebruikt worden. De gloeidraad kopen wij 

aan en puntlassen deze zelf aan de huisjes van de 

bougie, dit vooral om de kosten te beperken. Ook 

vliegen wij met ‘on board glow’, dit wil zeggen dat 

we tijdens de vlucht de hoeveelheid stroom door 

deze gloeiplug kunnen regelen op de zender. Dit is 

erg handig tijdens een vlucht indien de motor net te 
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rijk loopt. De extra stroom door deze gloeiplug laat 

dan de motor nog net wat krachtiger lopen zodat 

een betere eindtijd neergezet kan worden.

Tot slot kan men met cilindershims (10) bepalen 

wat de in- en uitlaattiming van de motor is. Deze 

uitlaattiming, uitgedrukt in graden bepaalt hoe lang 

de uitlaatpoort van de cilinder open blijft tijdens 1 

omwenteling van de krukas i.e. de tijd dat de zuiger 

van zijn hoogste punt omlaag gaat en terug op dit 

punt komt. Wij vliegen met een setup van rond de 

197°, maar door bijvoorbeeld een cilindershim van 

0.01 millimeter toe te voegen wordt dit opgevoerd 

tot 198°. Ook dit minieme verschil kan er voor zor-

gen dat de setup niet meer optimaal presteert.

Resonatiepijp: Het laatste deel van de setup is de 

resonantiepijp en bepaalt grotendeels het vermogen 

van de setup. Er zijn veel artikelen geschreven door 

bijvoorbeeld de fysicus Fritz Overmars over hoe zo 

een resonantiepijp eruit moet zien om veel vermogen 

te kunnen leveren. De fysica hierachter is bijzonder 

interessant, maar zéér diepgaand. Op de markt zijn 

veel soorten ‘standaard’ aluminium resonantiepijpen 

beschikbaar zoals bijvoorbeeld degene waarmee wij 

vliegen, de ‘Mees pijp’ ontwikkeld door vader en 

zoon Mees in Australië. Tegenwoordig zijn wij aan 

het testen met een zelf ontwikkelde CNC gefreesde 

stalen resonantiepijp, zie onderstaande foto. Deze 

zou wat meer piekvermogen moeten leveren dan 

de Mees pijp aangezien de diameter op het dikste 

punt iets groter is. Maar zoals u weet betekent meer 

piekvermogen ook minder betrouwbaarheid.

Aan zo een resonantiepijp kan men na het fabrice-

ren ervan twee cruciale zaken veranderen om op 

zoek te gaan naar het piekvermogen en de optimale 

afstelling. Enerzijds de afstand van de resonantiepijp 

tot aan de cilinder. Dit kan via aluminium shims van 

enkele millimeters aangepast worden en hangt af 

van de vooraf gekozen uitlaattiming en kopvolume. 

Ook deze parameter is zéér kritisch. Het tweede deel 

wat aan de resonantiepijp gewijzigd kan worden is 

de stingerdiameter. Wij vliegen met onze nieuwe 

stalen resonantiepijp rond de 7.6 en 7.8 millimeter 

stingerdiameter. Een kleine stingerdiameter kan wat 

meer piekvermogen leveren, maar maakt de resonan-

tiepijp (zie blauwe kleur op de pijp) en ook de motor 

erg heet. Een hogere temperatuur in de motor kan 

voor oververhitting zorgen en dit resulteert in ge-

smolten/verbrijzelde gloeipluggen en zwarte zuigers. 

We kampen op dit moment met dit probleem en 

dus zijn we aan het overwegen om deze op te boren 

om zo de setup toch wat betrouwbaarder te maken. 

Maar merk op, eenmaal deze opgeboord is kan men 

niet meer terug.

Het is erg lastig om met een nieuwe resonantiepijp 

de optimale setup te vinden. We weten uit ervaring 

dat dit ongeveer 1 a 2 jaar duurt en is natuurlijk af-

hankelijk van het weertype waarin er op dat moment 

gevlogen wordt. Om de optimale setup te kunnen 

vinden wordt er door ons veel gebruik gemaakt van 

data analyse, dit aspect van het pylon racen zal in 

volgende sectie worden toegelicht.

3.2. Data analyse & optimalisatie
Er zijn twee manieren om F3D te analyseren. Ofwel 

doet een piloot alles op het buikgevoel, hij/zij luistert 

hoe de motor presteert tijdens de vlucht en bepaalt 

op deze manier wat er aan de setup moet gebeuren 

om deze te verbeteren. Anderzijds zijn er piloten 

die tijdens de vlucht metingen uitvoeren en deze 

verzamelde data interpreteren om zo hun setup 

te verbeteren. Ongeveer 10% van de F3D piloten 
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voeren tijdens de vlucht metingen uit en doen dan 

na de vlucht een kleine data analyse d.w.z. dat ze 

bijvoorbeeld enkel de snelheid meten en hieruit hun 

conclusies trekken.

Team Lentjes is door de jaren heen zich steeds meer 

gaan toeleggen op de data analyse. Sinds 2019 heeft 

Bram met zijn wiskundige kennis als master student 

aan de Universiteit Utrecht in de Wiskunde een MAT-

LAB programma ontwikkeld dat na elke vlucht heel 

veel informatie uit deze data kan extraheren. Voor 

ons is dit de enige manier om echt vooruitgang te 

boeken want we kunnen niet zien of het vliegtuig nu 

325 km/h of 330 km/h vliegt. Op het hoogste niveau 

worden podiumplaatsen beslist door deze minieme 

verschillen. In deze sectie zullen we de belangrijkste 

zaken van onze data analyse toelichten en uitleggen.

De twee belangrijkste metingen die worden uit-

gevoerd tijdens een vlucht zijn de snelheid van het 

vliegtuig en het toerental van de motor. De snelheid 

van het vliegtuig wordt bepaald a.d.h.v. een pitotbuis 

die uitsteekt bij de vleugel. De datalogger Unilog 2 

van SM-Modellbau slaat dan op een micro SD kaartje 

om de 0.05 seconden de gemeten snelheid van de 

pitotbuis op. Ook wordt het toerental van de motor 

gemeten via een Hall sensor. Deze is gemonteerd in 

het carterdeksel van de motor en meet het aantal 

omwentelingen dat de krukaspen maakt. Een voor-

beeld van de opgeslagen data na een vlucht wordt 

weergegeven in onderstaande figuur.

Maar wat kunnen we nu van deze data leren? 

We zien duidelijk dat een vlucht bestaat uit twee 

delen, eerst de ‘versnellingsfase’ (0-12 seconden) en 

daarna de ‘stabiele fase’ (12-57 seconden). De twee 

belangrijkste variabelen die we uit de ‘stabiele fase’ 

kunnen extraheren zijn de gemiddelde snelheid en 

het gemiddeld toerental gemeten vanaf 12 seconden 

t.e.m. het einde van de vlucht, 57 seconden. Hoe dit 

eindpunt bepaald wordt zal later uitgelegd worden 

a.d.h.v. markeringen. We zien dat de gemiddel-

de snelheid van deze vlucht 330 km/h is (blauwe 

stippellijn) en het gemiddeld toerental 33000 RPM 

bedraagt. Dit is een zéér snelle vlucht!

De naaldafstelling van de motor op de grond is cruci-

aal om een snelle en goede vlucht te garanderen. In-

dien de motor te rijk loopt zal deze tijdens de vlucht 

pruttelen en dus zal de spreiding van het toerental 

vanaf 12 seconden t.e.m. het einde groot zijn. Het is 

dus handig om een Rijkheidscoefficiënt te definiëren 

als de standaardafwijking van het toerental gemeten 

vanaf 12 seconden t.e.m. het einde. Hoe kleiner deze 

standaardafwijking hoe beter de motor heeft gelo-

pen. Uit veel verzamelde data weten wij hoe klein de 

Rijkheidscoefficiënt moet zijn om een goede vlucht 

te maken. Indien deze op een wedstrijd net te groot 

is kan de naaldafstelling worden aangepast om nog 

wat meer vermogen uit de motor te halen, het risico 

op oververhitting van de motor is dan wel groter.

Indien de Rijkheidscoefficiënt klein genoeg is, is het 

zinvol om de ‘versnellingsfase’ te bestuderen. Voor 

een propeller is het belangrijk dat de gemiddelde 

snelheid zo hoog mogelijk is. Het is ook belangrijk 

om te weten hoe goed deze versnelt om zo een 
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snelle eerste ronde neer te zetten. Een snelle eerste 

ronde is rond de 9 seconden terwijl de andere goede 

rondes rond de 5.4 seconden zijn. Daarvoor is de 

versnelling van het vliegtuig in de eerste 5 seconden 

een zéér goede indicator aangezien de snelheids-

functie hier bijna lineair is. Door lineaire regressie uit 

te oefenen op de gegeven snelheidsdate in de eerste 

5 seconden kan men dan de versnelling extraheren. 

Inderdaad, de richtingscoëfficiënt van deze rechte 

geeft dan de versnelling weer. Voor een goede pro-

peller ligt de versnelling rond de 12.5 m/s², ongeveer 

gelijk aan een Formule 1 auto.

Tot nu toe hebben we enkel iets verteld over de 

performance van de setup, maar nog niets over 

hoe goed er rond het driehoekig parcours gevlogen 

wordt. Men wilt natuurlijk zo kort mogelijk rond 

het driehoekig parcours vliegen om zo een zo snel 

mogelijke tijd neer te zetten. Vooral zo kort mogelijk 

rond Pylon 1 draaien is ontzettend moeilijk door de 

enorm hoge snelheid van het vliegtuig en 180m van 

deze pylon af te staan. Natuurlijk is het mogelijk om 

een camera op Pylon 1 te zetten en te kijken hoe 

diep men hier achter door vliegt. Dit is tijdens de 

trainingen niet altijd mogelijk en ook niet toegestaan 

tijdens een wedstrijd. Toch willen we weten hoe ver 

er tijdens een vlucht 10 keer achter Pylon 1 wordt 

gedraaid.

In F3D wordt de bocht gemaakt door volledig op de 

flank te vliegen en dan hoogteroer te sturen. Als we 

de hoogteroerdata ter beschikking hebben kan er 

een wiskundig model opgesteld worden om het aan-

tal meter achter Pylon 1 te berekenen. Sinds 2020 

wordt deze gelogd door Team Lentjes en elke vlucht 

opgeslagen op de Unilog 2. Elke keer als er aan het 

hoogteroer getrokken wordt en terug wordt losgela-

ten zetten we een markering Mi. In het totaal moe-

ten er dan 42 markeringen zijn, 1 startmarkering M1, 

1 eindmarkering M42 (de gevlogen eindtijd) en 4 elke 

ronde (10 rondes in het totaal). Deze 4 markeringen 

kunnen worden geplaatst indien er aangenomen 

wordt dat de piloot 2 halve cirkels vliegt om rond het 

driehoekig parcours te vliegen. De bochtstralen  

rk
1 en r k

23 kunnen dan in de kde ronde bepaald worden 

d.m.v. de snelheidsfunctie (verkregen door de pitot-

buis) tussen bijbehorende markeringen te integreren. 

Daarna kan dan de afstand in de kde, genoteerd door 
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xk berekend worden a.d.h.v. de omtrek van een 

halve cirkel en de stelling van Pythagoras. Dit wordt 

visueel samengevat in onderstaande figuur.

In bovenstaande vergelijking stelt h de gemiddelde 

hoogte voor die gevlogen wordt tijdens een vlucht 

(rond de 6 meter) en x23 het punt waar er voor Pylon 

2 en 3 wordt ingebocht. Dit ligt ongeveer rond de 

14m voor Pylon 2 en 3. Het rest ons nog xk
1 voor 

k=1,...,10 te berekenen om de diepte achter Pylon 

1 te verkrijgen. Aangezien we xk op nog een 2de 

manier kunnen berekenen, namelijk d.m.v. de snel-

heidsfunctie elke ronde te integreren kunnen we de 

bovenstaande vergelijking naar xk
1 oplossen. De diep-

te achter Pylon 1 in de kde ronde wordt dan gegeven 

door μk=xk
1+rk

1 - √(1802-202 ) in meter.

Natuurlijk geeft μk niet exact het aantal meters achter 

Pylon 1 in de kde ronde. De metingen van de pitotbuis 

zijn niet 100% correct, de piloot vliegt niet exact het 

parcours met halve cirkels enz. Maar over camera op-

names van meer dan 60 vluchten bleek bovenstaan-

de methode vrij consistent te zijn met de realiteit. Er 

komt dan een hele hoop statistiek bij kijken om dit 

te begrijpen en kansmaten toe te kennen aan elke 

ronde of er wel of niet voor Pylon 1 is gedraaid. 

Eerlijk gezegd is dit een vrij complexe manier om de 

diepte achter Pylon 1 te bepalen uit de data. Team 

Lentjes heeft vele methoden ontwikkeld en daarop 

de data van 60 vluchten losgelaten. Hieruit bleek dat 

bovenstaande methode het beste uit de bus kwam. De 

grootste reden dat deze methode zo goed werkt heeft 

te maken dat de fout die pitotbuis maakt door de wind 

gecompenseerd wordt. Inderdaad, er wordt in dit mo-

del het feit van een keer met de wind mee en een keer 

tegen de wind in te vliegen meegenomen. Ook zijn er 

methoden via GPS overwogen, maar door de extreme 

g-krachten in de bocht (45g) werkt een GPS niet meer.

Er is nog veel meer informatie dat we uit de data 

extraheren, zoals een theoretische tijd, de bochtver-

tragingen, de rondetijden enzovoort. Alle vluchten 

worden bijgehouden in een data base en uit deze 

enorme hoeveelheid data proberen we dan patronen 

te herkennen. Bijvoorbeeld wat er moet gebeu-

ren met het kopvolume bij een lage luchtdruk of 

hoge temperatuur. Welke propeller draait optimaal 

bij bepaald toerental? Wat is de beste uitlaatti-

ming-pijplengte combinatie voor een bepaalde 

resonantiepijp,…

3.3. Historie en ervaringen van Team Lentjes
Voor Wim begon het pylon racen rond 1985, zowel 

in de categorie Club 20 als F3D. Hij werd in Club 

20 wel 12 keer Belgisch kampioen. Samen met Ivan 

Cappuyns en Edgar Voets vormden ze van 1988-

2001 het Belgisch team op de WK’s voor F3D en 

veroverden ze samen Europa met vele podiumplaat-

sen in beide categorieën. Toen Bram geboren werd 

in 1999 was er jammer genoeg voor papa Wim geen 

tijd meer voor F3D. Hij leerde Bram op zéér jonge 

leeftijd het modelvliegen aan en op 6-jarige leeftijd 

vloog Bram zijn allereerste Pylon Racing wedstrijd in 

de beginnersklasse F3R, zie foto. 

Er werden door de jaren heen veel F3R wedstrijden 

gevlogen op het vliegveld van de modelvliegclub 

TMV in Tongeren, de thuisbasis van Team Lentjes. 

Bijvoorbeeld de befaamde ‘Jos Cappuyns Cup’, 

het grootste F3R evenement van Europa waar vele 

buitenlandse piloten naar toe kwamen om te racen. 

In 2013 won Wim de F3R Europa Cup en Bram 

behaalde op 13-jarige leeftijd een mooie 2de plaats 

in het Belgisch kampioenschap F3R. Vader en zoon 

wilden een trede hogerop komen in deze tak van 

het modelvliegen en besloten bijna om samen F3T te 

gaan vliegen.

Toevallig was er in 2013 het WK F3D in Nederland. 

Wim wou nog graag eens zijn F3D vrienden van 15 

jaar geleden terugzien en vader en zoon besloten 

een kijkje te gaan nemen. Daar aangekomen kon 

Bram zijn ogen niet geloven. De vliegtuigen waren zo 

ontzettend snel en Bram was in de 7de hemel. Hij zei 

tegen Wim: “Papa, dat wil ik!”.

Enkele weken na dit WK verkocht een goede Duitse 

piloot al zijn F3D materiaal en we besloten het te 

kopen. Dit was voor ons een heel goede basis, 

zonder deze aankoop waren we nooit zo snel op 

niveau geraakt. Uit het verleden weet Wim dat er 

enorm veel tijd inkruipt om voor 1 persoon F3D te 
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beoefenen. Het zou te veel geweest zijn dat zowel hij 

als zijn zoon Bram beide F3D zouden gaan vliegen. 

Hij besloot zich volledig op de techniek te focussen 

zodat Bram dan de piloot kon worden, aangezien de 

reactiesnelheid in deze categorie van groot belang 

is. Ook waren de F3D motoren door de jaren heen 

veel veranderd en sneller geworden dus qua techniek 

van de motor was er veel bij te benen voor Wim. Om 

een voorbeeld te geven, in 1997 vloog Wim op het 

WK F3D, waar hij 9de werd gemiddeld 72 seconden 

terwijl er in 2013 er al enkele piloten het onder de 

knie hadden om gemiddeld onder de 60 seconden te 

kunnen vliegen. 

Het eerste jaar vlogen we met de propeller, motor en 

resonantiepijp die de Duitse piloot ons had voor-

geschreven. Deze setup was redelijk betrouwbaar 

en dus kon Bram zich volledig focussen om zo snel 

mogelijk het vliegen rond het circuit onder de knie te 

krijgen. Vele vluchten werden gemaakt op de model-

vliegclub PMF in Houthalen Helechteren aangezien 

er in TMV geen F3D mag gevlogen worden wegens 

geluidsoverlast. Ook wordt er soms getest samen 

met het Nederlands F3D Team in Vredepeel, dicht bij 

Eindhoven. Door middel van vele camera opnames 

en drone opnames van Bram zijn vliegparcours leerde 

hij op korte tijd heel erg veel bij. 

De motivatie en inzet bij ons is tot vandaag de dag 

enorm hoog en het blijft maar toenemen. Voor ons 

ziet een ideale F3D dag er als volgt uit: we staan 

zaterdag op rond 06:30 en proberen rond 09:00 

in Vredepeel te zijn. Het driehoekig parcours met 

camera’s worden uitgezet en de vliegtuigen worden 

klaargemaakt wat ongeveer 1 uur in beslag neemt. 

Hetgeen we willen testen (nieuwe propeller, ander 

kopvolume, hogere uitlaattiming,…) is al lang op 

voorhand bepaald. We proberen dan op één dag 16 

vluchten te  maken om zoveel mogelijk data te ver-

zamelen en hiervan bij te leren. De dag nadien wordt 

dan volledig besteed om de motoren te poetsen, to-

leranties in de motor(en) na te meten en daarna alle 

motoronderdelen ultrasoon te reinigen. De doorde-

weekse avonden zijn dan nodig om de puntjes op de 

i te zetten en alles voor te bereiden voor een nieuwe 

oefendag of een aankomende wedstrijd. We probe-

ren 1x in de 2 weken te oefenen aangezien Bram in 

Utrecht op kot zit. In de zomervakanties trainen we 

wekelijks.

Om dit artikel af te sluiten delen wij graag nog onze 

4 belangrijkste F3D leermomenten en mijlpalen.

1ste keer sub 60: De 3de F3D wedstrijd ooit voor 

Team Lentjes ging door in Zweden. Bram behaalde 

hier een 8ste plaats en mocht zo als laatste piloot 
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meedoen in de halve finale. In deze vlucht was Team 

Lentjes klaar om een laatste keer alles uit de kast te 

halen. Het vliegtuig steeg op en ze wisten niet wat 

hun overkwam. De motor draaide uit het niets veel 

meer toeren dan voorheen, een uitgelezen kans om 

een snelle tijd neer te zetten! Bram vloog zo goed 

als hij kon en na 10 rondes net voordat hij de motor 

wou stilleggen maakte deze een heel vreemd geluid. 

De drijfstang was gebroken en had al het materiaal 

door de spoelpoorten en langs de zuiger gemalen. 

Later op het scorebord verscheen een tijd van 58,87 

seconden! We waren heel erg blij om de magische 

barrière van 60 seconden te verbreken desondanks 

de motor voor de vuilbak was. Het is een bekend 

F3D-fenomeen dat soms de motor heel snel loopt 

net voordat deze stuk gaat.  Daarna heeft het een 

lange tijd geduurd voordat we nog eens onder de 60 

seconden konden vliegen. 

Leermoment: Hierna zijn we diameter van de gaten 

in de drijfstang waar de zuigerpen en krukaspen aan 

vastzitten gaan meten. Ook worden de binnendiame-

ters van de gaten in de zuiger waarin de zuigerpen 

vastzit nagemeten. Indien deze buiten tolerantie zijn 

vliegen we hier niet meer mee om zo niet nogmaals 

een hele motor te moeten weggooien. We kunnen 

met een zuiger/drijfstang ongeveer 40 vluchten 

maken, maar soms bereiken deze hun maximale 

tolerantie al na 20 vluchten.

WK 2015 (Tsjechië): In 2014 kwalificeerde Team 

Lentjes zich om deel te nemen aan het WK in Olo-

mouc. In 2015 jaar was de snelste Duitse piloot aller 

tijden gestopt met F3D en we besloten zijn motor, 

propeller en resonantiepijp te kopen. Dit was een 

unieke setup, niemand anders ter wereld vloog met 

dit materiaal. Een propeller met extreem veel pitch 

en een hele lage uitlaattiming van de motor maakte 

deze uniek. Op het WK waren we de eerste 4 rondes 

bloedsnel en Bram vloog zijn persoonlijk record van 

56,91 seconden. Tot vandaag de dag heeft hij dit 

nog niet verbroken. Wonderbaarlijk deden we mee 

in de top 5! Hierna ging alles mis, 3 vluchten achter 

elkaar viel de motor stil tijdens de vlucht. Wim dacht 

dat hij telkens de motor te scherp had gezet, maar 

op het einde van de dag, toen het vliegtuig uit elkaar 

werd gehaald bleek dat er een brandstoflek te zijn 

in de tank. De resterende vluchten daarna mocht er 

niets mis gaan of we zouden naar achter worden 

gekatapulteerd in het eindklassement. De druk bij 

Bram was te hoog en mede door onze onervarenheid 

vloog Bram 2 keer een pylon cut wat resulteerde in 

een straftijd van 200 seconden. Het was over en uit 

voor Team Lentjes op dit WK en we eindigden op een 

34ste plaats. 

Iets wat we tot op de dag van vandaag niet begrij-

pen is waarom die setup in Olomouc zo ontzettend 

snel ging. Ondanks vele testen in België met een 

identieke of soortgelijkaardige setup na het WK zijn 
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we nooit meer op zo een hoog niveau gekomen. De 

extreem lage luchtdruk in Olomouc gecombineerd 

met een hele hoge temperatuur tijdens dat WK zou 

hiervan de oorzaak kunnen zijn, we zullen het waar-

schijnlijk nooit weten.

Leermoment: De grote fout die we gemaakt hadden 

is dat er geen ‘plan B’ was. We hadden enkel 1 mo-

tor, 1 pijp en 1 propeller wat ontzettend snel ging. 

We hadden tijdens de oefenvluchten in Olomouc ons 

volledig op die motor gefocust. Vanaf nu probe-

ren we op een wedstrijd minimaal 2 vliegtuigen te 

hebben met dezelfde setup die bijna even snel gaan. 

Onze filosofie is dat plan B eigenlijk bijna beter moet 

zijn als plan A. 

WK 2017 (Zweden): Dit zal een van de meest emo-

tionele WK’s voor Team Lentjes ooit blijven. Tijdens 

de oefenvluchten op het WK vloog Bram met zijn 

beste vliegtuig en setup tegen Pylon 3, het tipje van 

de vleugel raakte de paal en het vliegtuig crashte 

op de grond, alles was kapot. Gelukkig hadden we 

plan B nog, maar tijdens een andere oefenvlucht 

had bij het opstijgen Bram geen aileron meer, de 

servostekker was losgetrild. Hij zette op tijd de motor 

uit en kon gelukkig in een pirouette vorm nog half 

zijn vliegtuig redden, enkel de vleugel was kapot. 

Gelukkig hadden onze Zweedse vrienden nog een 

vleugel van dat model liggen die we konden gebrui-

ken als back up. Op dit WK presteerden we zoals we 

gehoopt hadden, rond de 60 seconden gemiddeld. In 

vlucht 6 van 14 vloog Bram net achter de Australiër 

Shaun Jacobsen. Op het moment dat Bram bij Pylon 

1 de bocht maakte kreeg hij met het fenomeen van 

‘bad air’ te maken en het vliegtuig verliest dan zelf 

de controle aangezien de lucht verstoord wordt van 

degene net voor hem. Enkele milliseconden later 

crashte het vliegtuig op de grond en was total loss. 

De resterende vluchten moest Bram met het half Bel-

gisch, half Zweedse vliegtuig verder vliegen (zie foto 

voor SWE-8513 op de vleugel). Onder de toch wel 

grote druk hielden we het hoofd koel en behaalden 

we een 15de plaats op het WK en een 2de plaats in 

het junior klassement, aangezien Bram toen nog on-

der de 18 jaar was. Team Lentjes kon op het podium 

hun tranen van geluk niet bedwingen, dit blijft een 

van de mooiste momenten uit ons leven.

Leermoment: We hebben veel te veel geoefend tij-

dens de voorbereiding op het WK zelf. We probeer-

den maar meer snelheid te vinden, maar dat lukte 

niet. Hierna zijn we de data analyse veel serieuzer 

gaan nemen en hebben we ons eigen programma 

ontwikkeld om vluchten te analyseren, zie sectie 3.2. 

Vanaf toen begonnen we veel meer te begrijpen wat 

mogelijk was met een setup en wat niet. 

WK 2019 (Australië): De Australiërs zijn over het 

algemeen héél snelle piloten, vooral als ze in eigen 

land op het modelvliegveld in Maryborough (plaats 

van het WK) een nationale wedstrijd houden. Er 

worden dan altijd wereldtijden gevlogen rond de 55 

seconden. Bijna alle Australiërs vliegen met dezelfde 

resonantiepijp, namelijk de ‘Mees pijp’. Omdat we in 

2017 al wisten dat het WK daar door zou gaan heb-

ben we 2 jaar geoefend om met deze resonantiepijp 
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te leren werken. Van onze veel uitgebreidere data 

analyse als voorheen hebben we zo relatief snel een 

betrouwbare en snelle setup gevonden. Inderdaad, 

in 2019 en 2020 werden maar liefst alle  Europese 

Kampioenschappen die doorgingen in Italië, Zweden, 

Duitsland en Tsjechië door ons gewonnen. Op de 

trainingsdagen in Australië merkten we inderdaad 

dat de motor nog beter presteerde dan in Europa, 

ons plan had gewerkt! Dit WK verliep bijna feilloos, 

2x gewisseld naar plan B wat even snel ging als plan 

A en de data analyse achteraf worp zijn vruchten af 

aangezien we gemiddeld 58.25 seconden vlogen. 

Dit resulteerde in een prachtige 4de plaats op het 

WK. De 2de beste Belgische prestatie aller tijden op 

het vlak van Pylon Racing na de zilveren medaille van 

Stefan Raeven op het WK in 2017. 

Leermoment: In Australië draaide onze motor ge-

middeld 32900 RPM, wat 500 toeren meer was dan 

we haalden in Europa met dezelfde propeller. De 

laatste dag waren we naar een langere versie van de 

propeller gewisseld, 172mm diameter i.p.v. 170mm. 

Deze draaide iets lager toerental maar bleek toch 

wat krachtiger en sneller te zijn. Dit hebben we nooit 

kunnen testen in Europa omdat we nooit dat toeren-

tal gehaald hadden in de afgelopen 2 jaar. Misschien 

hadden we deze propeller eerder moeten gebruiken 

in het WK, maar dit zou ook een groter risico zijn 

geweest. Een zwaardere propeller kan resulteren in 

het oververhitten van de motor en zou zo deze kun-

nen stilvallen tijdens de vlucht wat resulteert in een 

straftijd van 200 seconden.

Doelen: Onze droom is om als Team Lentjes wereld-

kampioen te worden. De weg hiernaartoe is nog heel 

erg lang. Het aankomende WK is in de zomer van 

2022 en zal plaatsvinden in Muncie (Amerika). Uit de 

vele verzamelde data weten we dat de Mees pijp niet 

optimaal presteert boven de 25°C. In Muncie is het 

tijdens de zomer rond de 30°C dus zijn we in 2020 al 

op zoek gegaan naar een andere resonantiepijp.

Om wereldkampioen te worden moet men zich 

kunnen onderscheiden van de rest. Dit wil zeggen, 

vliegen met een unieke setup. Om deze uniekheid 

te garanderen hebben we onze eigen resonantiepijp 

uitgetekend met karakteristieken die beter zouden 

zijn voor warm weer, zie sectie 3.1. Omdat onze ken-

nis hiervoor erg beperkt is heeft het Nederlands F3D 

Team ons mee geholpen deze te ontwikkelen. Deze 

pijp is CNC gedraaid uit verschillende massieve stalen 

assen met een wanddikte van 0.4mm. In de zomer 

van 2021 hebben we met deze nieuwe resonan-

tiepijp enorm veel gevlogen en zien bij warm weer 

dat er potentieel in zit. De setup hiermee gaat soms 

heel snel, maar vaker niet dan wel. Jammer genoeg 

is de optimale setup voor deze resonantiepijp nog 

niet gevonden want de naaldafstelling is nog veel te 

kritisch en we hebben veel te veel last van detonatie 

en gebroken gloeipluggen. We zullen aankomende 

periode blijven testen met deze nieuwe resonantie-

pijp en zo proberen patronen in de verzamelde te 

herkennen om een betrouwbare optimale setup te 

kunnen vinden. Met deze unieke setup zullen we dan 

in Muncie een worp doen naar de wereldtitel. 
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