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Woordje van de hoofdredacteur

Beste lezer van Tijdingen,

Wij naderen zachtjes aan het jaareinde en als wij eens terugkijken dan was 
het voorbije jaar er eentje om vlug te vergeten. Het Covid-19 virus was 
het voorbije jaar cruciaal aanwezig en ik hoop dat u en al uw dierbaren 
gespaard is gebleven van ziekte of nog erger dat u iemand zou verloren 
zijn door corona.

Het beoefenen van onze hobby was ook niet gemakkelijk, wanneer 
terreinen al open waren dienden wij de nodige voorschriften na te 
leven zoals afstand houden, mondmasker, handen wassen een beperkte 
aanwezigheid van piloten op het terrein enz.
Laten wij maar niet te lang stilstaan bij het voorbije jaar en in de hoop dat 
er vlug een vaccin komt denken aan de toekomst. Misschien heeft u al één 
of meerdere projecten afgewerkt de voorbije maanden maar nu het winter 
wordt is dit toch de tijd van bouwen of misschien herstellen.

In deze tijd van kopen en morgen vliegen heb ik de grootste bewondering 
voor die mensen die een toestel bouwen beginnend van niets, daarmee 
bedoel ik die piloten die een adoratie hebben voor een toestel en dit 
dan nabouwen deels of volledig op schaal. Het opzoeken van de nodige 
gegevens zoals afbeeldingen, foto’s, tekeningen enz. is al een klus op 
zichzelf waarna het bouwen en afwerken verschillende maanden soms 
jaren in beslag kunnen nemen. Wanneer na al dit werk het toestel dan 
nog fatsoenlijk te vliegen is heeft men mijn inzien iets bereikt dat een 
zalig gevoel moet geven. Het is jammer dat dergelijke soms complexe 
verwezenlijkingen niet altijd zo bekend worden gemaakt en ik weet ook 
dat de doorsnee modelbouwer niet altijd de grootste schrijver of schrijfster 
is maar een klein beetje tekst met een aantal foto’s insturen brengt 
anderen misschien op ideeën, ook een bouw verslagje van een ready to fly 
met uw eerste vlucht ervaringen zijn meer dan welkom, door uw bijdrage, 
klein of groot maakt niet uit kan er een magazine worden samengesteld.

In dit laatste nummer van 2020 een verslag van de Pylon Race waar 
Bram Lentjes goud behaalde, top prestatie. Ook een verslag over de 555 
wedstrijden met alle problemen door Corona. Bij War Birds hetzelfde 
probleem maar waar zij toch nog een team-event konden organiseren. 
Wie houd van Vintage kan zijn hart ophalen bij het verslag over het 
Vintage treffen en verder nog enkele bouw of verbouw verslagen van een 
Ventus alsook een extra op elektro.

Met de hoop dat ons leven terug zijn normaal weet te vinden wens ik u 
allen een zalige kerst en een voorspoedig 2021 en denk eraan doe het 
veilig en hou u gezond.

Willy De Maertelaere
Hoofdredacteur

Nu het winter 
wordt is dit 
toch de tijd 

van bouwen 
of misschien 

herstellen



Word abonnee en maak
kans op een prachtige:
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Sluit nu een jaarabonnement af op Drones
&Modelvliegen magazine en maak kans 
op een E-Flite Blade Fusion 270. Een ulta 
moderne electro helicopter welke geschikt 
is voor de doorgewinterde piloten.

Onder de nieuwe abonnees verloten we 
dit model ter waarde van € 360,-!!

Over vermogen heb 
je bij deze Fusion 270 
weinig te klagen, er is 
plenty power voor het 
3D werk...

Ga snel naar:
www.modelbouwmagazines.nl/Fusion
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Tekst & Foto’s: 
Bart Stroobants, Johnny Bastiaansen, Micha Neroucheff (foto’s) en het 13 Squadron team 

Warbirds over
Hamme-Mille, 

of hoe een meeting Coronaproof kan zijn.
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Het zijn harde tijden voor iedereen en vooral dan hebben we 

positieve momenten nodig om ons door de andere te leiden. 

13 Squadron had in 2020, 5 “Warbirds over....” op de agenda staan: 

KMC, PMF, TMV, Les Aiglons en onze vrienden van Valkenswaard 

waren de laatste op de lijst. Door Corona hebben we tot op de 

laatste minuut gewikt en gewogen om enkelen toch te kunnen 

laten doorgaan, maar helaas het mocht niet zijn. 
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Het seizoen afsluiten zonder een team-event 

zou een bittere pil geweest zijn. Na overleg 

met de club in Hamme-Mille en het gemeen-

tebestuur hebben we een kleine meeting kunnen 

opzetten. ‘Warbird over Hamme-Mille’ zou toch 

kunnen doorgaan, zij het onder zeer strenge Corona 

preventiemaatregelen.

De beperkte meeting was niet alleen een morele 

boost voor het team van 13 Squadron maar ook voor 

de leden van Les Aiglons te Hamme-Mille. Hiermee 

hebben we laten zien dat we onze hobby kunnen 

uitoefenen met in achtneming van de nodige maat-

regelingen.

Hopelijk kunnen we volgend jaar deze tijd een beter 

rapport voorleggen en hebben we dan een mooi 

meetingseizoen achter de rug. Wees er zeker van dat 

we volgend jaar onze “Warbird over” weer op de 

agenda plaatsen en we jullie van harte uitnodigen. 

Voor 2020 laten de foto’s voor zich spreken. Geniet 

er van.



VML TIJDINGEN  |  4-2020
9



VML TIJDINGEN  |  4-2020
10



VML TIJDINGEN  |  4-2020
11



VML TIJDINGEN  |  4-2020
12

Tekst & Foto’s: 
Jacques Mathijs

Ombouw van sleepvlucht naar 
eigen elektroaandrijving

De Corona periode heeft ons een tijdje geblokkeerd met 

vliegen, maar heeft ons wel ondertussen tijd gegeven om 

na te denken over alternatieve systemen en oplossingen. 

Ik denk dat velen onder ons meerdere uren hebben door-

gebracht op internet op zoek naar nieuwe dingen om hun 

hobby te verbeteren.

Al jaren bezit ik een Ventus 2C – 1/3 van  

Wildflug (DE) met 6 meter spanwijdte: 

https://www.wildflug.ch/equipment- 

wilderer-scale/1-3-ventus-2c-6-000/

De zwever is volledig in kunststof met carbon ver-

stevigingen, en uitgerust met trekhaak, een intrekbaar 

wiel met vering en rem. De twee vleugelhelften zijn 

samengesteld uit elk twee delen wat het transport 

gemakkelijk maakt. 

Elke vleugel heeft 2 welvings roeren, 2 rolroeren en 

1 remklep (aero-klep). Dus in totaal 10 servo’s om de 

vleugels aan te sturen.

In het totaal zijn er 15 servo’s nodig om deze vogel te 

laten vliegen. De 2 tip-rolroeren heb ik na een tijdje 

verbonden met de hoofdrolroeren. Op die manier 

kon ik 2 kanalen uitsparen. De twee vleugelhelften 

worden in de romp vastgezet met een centrale pen 

in de twee sleutelbomen. Zoals bij de grote zwevers.

In het totaal weegt de zwever 11,5kg (met batte-

rijen en ballast voor de zwaartepuntbalans). Zo een 

zwever is uiteraard altijd afhankelijk van een trekker/

sleper die hem in de lucht kan brengen.

Dus na een tijdje ben ik gaan nadenken om hem 

uit te rusten met een elektromotor. En op internet 

vinden we verschillende systemen in alle maten en 

gewichten.

Men kan kiezen voor 3 hoofdsystemen:

•  een elektroturbine op de rug van de zwever (even-

tueel ingebouwd)

•  een pyloon op de rug van de zwever (eventueel 

ingebouwd)

Zwever Ventus 2C
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•  een inklapbare propeller in de neus van de zwever. 

(ook eventueel ingebouwd)

De elektroturbine is een mooie uitvinding, maar de 

motor moet aanzienlijk zeer hoge toeren draaien en 

hiervoor zijn er grote batterijen noodzakelijk wat het 

gewicht aanzienlijk doet toenemen.

 

De pyloon-motor heeft dan weer het nadeel dat hij 

een ongewenst momentkracht veroorzaakt waarbij 

de neus van de zwever naar de grond wordt gedrukt, 

en er dus weer meer vermogen nodig is. Dus ook een 

grotere batterij en meer gewicht. Als de pyloon of 

turbine wordt ingebouwd, moet men de romp op die 

plaats extra verstevigen. Als de turbine of pyloon niet 

kunnen ingetrokken worden krijgt men ongewenste 

weerstand bij de zweefvlucht.

Het beste rendement (met minder batterijen) wordt 

nog steeds geleverd door een neuspropeller. Maar ik 

had wel enkele voorwaarden vooropgesteld;

•  de zwever moet autonoom (op eigen kracht en op 

zijn eigen wiel) kunnen starten zonder de hulp van 

karretje, startschans of startlier.

•  en het totaal gewicht van de zwever mocht niet te 

hoog worden – kleiner of gelijk aan 12kg.

•  en het klassiek slepen moet nog mogelijk blijven.

Daarom heb ik mij laten inspireren door de grote 

zwevers Mini LAK elektro, de Diana 2 Elektro http://

www.front-electric-sustainer.com/sailplanes.php en 

Silent 2 Elektro http://www.alisport.com/? product=-

silent-2-4. Allemaal met een propeller in de neus en 

hun eigen elektromotor die ook wordt aangedreven 

door batterijen (meestal op het zwaartepunt inge-

bouwd)

Enkel filmpjes van de grote uitvoeringen:

•  https://www.youtube.com/watch?v=bY9fYFmXeDw

•  https://www.youtube.com/watch?v=u1ZEDfpEDNc

•  https://www.youtube.com/watch?v=ai_QopXrYLE

•  https://www.youtube.com/watch?v=vSFtePx3yqM

•  https://www.youtube.com/watch?v=3gLH946PPEU

Na een tijdje zoeken op internet ben ik dan terecht-

gekomen bij Torcman https://www.torcman.de/ Meer 

bepaald het FES Ex systeem (Front Electrical Sustai-

ner/Selflauncher). Belangrijk bij deze keuze is dat de 

propeller de grond niet raakt en dat de aandrijving 

voldoende sterk is om de zwever in de lucht te 

krijgen.

Bij Torcman vraagt men naast het gewicht, type en 

spanwijdte van de zwever, ook de hoogte tussen de 

neus van de zwever en de grond, als de zwever op 

zijn wiel staat.

Hierbij wordt dan de propeller berekend met een 

marge van 5 à 7cm verwijderd van de grond. 

Na bepaling van de propellermaat worden dan de 

elektromotor en batterijen aanbevolen in functie van 

het gewicht en type zwever (thermiek, acro enz.)

De prijs bleek ook nog mee te vallen - totaal onge-

veer € 700,- voor een volledige set:

•  Elektromotor NT 430-30-Z ca. 1800 – 2000 W /  

60-70A (bij een 8S 5000mAh - 29,6V LiPo 40C/80C)

•  FES Ex systeem (propelleras, rollager met spant, 

verbindingshuls, twee spanten om de motor te 

bevestigen)

•  propeller GFK – RFM Carbon 14 x 10 – kleur = wit

•  batterijen 2 x SLS XTRON 4S 5000mAh LiPo - 14,8V 

40C/80C

•  regelaar Spin 77 Pro opto 80 A.

Het FES Ex systeem van Torcman is voorzien van een 

afneembare propeller/as. Plug-And-Fly systeem. Deze 

komt op de plaats van de vroegere trekhaak in de 

neus van de zwever. Hiervoor is er een opening van 

10 mm diameter nodig. Meestal is dit de diameter 

van de trekhaak.

In het totaal zijn er 15  
servo’s nodig om deze  
vogel te laten vliegen
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Men kan ook kiezen voor een spinner met propeller 

die niet afneembaar is. Dan moet men de neus afsnij-

den en passend maken voor de pinnerdiameter. 

De volledige aandrijving bestaat uit drie delen:

•  de uitneembare propeller met zijn as

•  de verbindingshuls die de propelleras verbindt met 

de motoras

•  en de motor met as (die kan ingekort worden)

De dichtklappende propeller is gemonteerd op een 

uitneembare as. Deze as past in een huls, die verbon-

den is met de motoras. Om de as met propeller in de 

neus te steken of uit de neus te nemen drukt men 

eenvoudig op het knopje centraal op de as van de 

propeller. Hierbij ontgrendelt de properller-as zich uit 

de verbindingshuls. 

Als de propeller-as zich zou ontgrendelen tijdens 

de aandrijving zal de propeller-as uit de neus naar 

voor schuiven en komt het vergrendelingssysteem 

in een beveiligsgleuf van de huls. Hierdoor kan men 

de propeller-as niet verliezen en wordt hij niet meer 

aangedreven. (vrijloop).

De propelleras heeft 4 ingebouwde kogeltjes die zich 

kunnen intrekken of uitsteken en zeer precies in de 

(verbindings)huls passen. Bij een druk op de centrale 

knop kan men alles ontgrendelen.

Bij de set worden er 3 GFK spanten meegeleverd. 

De inbouw van deze spanten is vrij eenvoudig. Een 

spant is voorzien om de rollager vooraan in de neus 

in te bouwen. De twee andere spanten dienen om 
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de motor te dragen. Het hoofdspant wordt vastgezet 

in de romp ( na eventuele aanpassing) en het andere 

motorspant kan men met 3 schroeven vastzetten op 

het hoofdspant. Zowel de rollager als de motor kun-

nen nog nadien gemakkelijk worden gedemonteerd.

De juiste montage 
Om alles (as, lager en motor) netjes te centreren 

wordt een kalibreer-buisje gebruikt.

De motoras is vrij lang en moet op maat worden 

ingekort. Dit laat ook toe om de motor meer naar 

achter of meer naar voor te plaatsen, (voor een bete-

re zwaartepuntbalans). Hiervoor moet men dan wel 

de diameter van het hoofdspant aanpassen.

 

Het totaal gewicht
Na de inbouw van alle elementen en batterijen 

weegt de zwever 300g meer dan vroeger. In het 

totaal 11,8kg (vliegklaar).

De nieuwe plaats voor de trekhaak
De trekhaak werd onder de neus van de zwever inge-

bouwd. Een eenvoudig systeem van stang en gat.

Op die manier kan men de zwever nog steeds achter 

een sleper starten. Hierbij kan gekozen worden om 

de propeller af te nemen of hem nog te laten zitten 

zodat men nog enkele extra startbeurten kan doen 

zonder sleper.

Inbouw van de batterijen:
De batterijen werden ingebouwd onder de piloot 

om een zo goed mogelijke zwaartepuntbalans te 

behouden. En de piloot zat hierbij nog comfortabel. 



DROONHAAVN, DRONEHUB IN ZEEBRUGGE
Drie residents verenigen zich onder de vlag van DROONHAAVN 

Droprise is uw professionele partner voor advies, verkoop, onderhoud en verhuur in de drone sector.  
Via analyse worden de noden van klanten in kaart gebracht wat leidt tot op maat gemaakte 
oplossingen. » droprise.be

Indros staat voor Innovative Drone Solutions en zoekt naar oplossingen voor bestaande vraagstukken 
binnen industriële toepassingen aan de hand van dronetechnologie. » indros.be

Noordzee Drones is Europees leider in opleidingen voor alle dronepiloten, professioneel en 
recreatief. Na de algemene opleiding kunnen piloten zich nog specialiseren in takken als inspectie, 
fotogrammetrie, landbouw en thermografie. » noordzeedrones.be 
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Een van de aandrijfbatterijen kan verschoven worden 

zodat naar verhouding het zwaartepunt kan aange-

past worden indien dit nodig is.

Proefdraaien:
Bij een eerste proefdraaien - thuis in de tuin - bleek al 

gauw dat de motor sterk genoeg was om de zwerver 

vooruit te trekken.

De eerst vlucht:
Bij de eerste start van de zwever ging hij een beetje 

op de neus drukken omdat het gras aanzienlijk hoog 

was en het wiel van de zwever teveel weerstand on-

dervond. De start werd dan ook onmiddellijk gestopt.

Bij de tweede startpoging ging het veel beter. De 

zwever werd een beetje tegengehouden en bij 1/2 

gas gelost. Het hoogteroer werd van in het begin 

full-up gehouden zodat de start van de zwever zo 

lang mogelijk op de grond bleef. Vanaf het ogenblik 

dat hij van de grond los kwam, werd het hoogteroer 

in normale positie gebracht. En ja … hij vloog met 

3/4 gas gemakkelijk naar boven met een normale 

(schaalgetrouwe) snelheid en klimhoek.

Enkele filmpjes van uitvoeringen bij schaal model-

zwevers:

•  https://www.youtube.com/watch?v=XtU1SwLWEuY

•  https://www.youtube.com/watch?v=MAV9LMQ5eiA

•  https://www.youtube.com/watch?v=QKPTFLrq7ck

•  https://www.youtube.com/watch?v=UR-ZBewLJ2U

Plug And Fly.
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Beste vrienden,
Met veel plezier stellen we jullie de nieuwe uitgave van ons 

tijdschrift “Tijdingen” voor. Tijdingen gaat dan ook prat 

op een gevarieerde mix van bijdragen die een licht werpen 

op het reilen en zeilen van onze verschillende clubs en wat 

sommige van onze leden nog steeds weten te bouwen, te 

presteren. Maar ons tijdschrift heeft het in deze moeilijke 

tijden niet makkelijk. Door het niet mogen doorgaan van vele 

evenementen en wedstrijden zijn er hierover dan ook maar 

weinig verslagen. Clubs die in september of oktober toch 

nog iets organiseerden, moesten dit doen zonder publiek

Op dit ogenblik hebben we de 2de lockdown. Iets minder 

streng voor ieder van ons, maar toch. Het laatst verschenen 

Ministerieel Besluit spreekt niet dat we de terreinen moeten 

sluiten! Het voornaamste is dat we steeds voldoende 

afstand, 1,5 m, houden, een mondmasker dragen, ook bij 

het vliegen en regelmatig onze handen ontsmetten. Door 

de heersende pandemie is er dan ook geen vooruitgang 

in de besprekingen met het DGLV betreffende het nieuwe 

Ministerieel Besluit voor de Modelluchtvaart.

Op de site van het DGLV vind je tal van vragen, verduide-

lijkingen betreffende het ontwerp van het Ministerieel Besluit 

van de drones. Maar let op, het gaat hier niet over het 

vliegen met een drone op één van onze modelluchtvaart-

terreinen! Op onze terreinen gelden nog steeds andere 

afspraken, namelijk deze gemaakt met het DGLV!

Iedereen verlangt om 2020 vlug te mogen en te kunnen 

vergeten en dat 2021 een gewoon jaar zou mogen worden. 

Volgens de media zijn we hiervoor op de goede weg, het 

nodige vaccin is op komst. Maar toch is niks zeker en moeten 

we afwachten.

Vele groeten en hou het gezond!

Hugo Verlinde

Voorzitter VML

Hugo Verlinde
Voorzitter VML

FAQ en mededelingen

2020 is een jaar om niet 
bij stil te staan, een jaar waarin 

veel is gebeurd.
Wat 2021 ons zal brengen 

weten we nog niet. Hopelijk ligt 
er voor ieder iets positief in  

‘t verschiet.
 

Laten we er samen er voor 
zorgen dat 2021 een beter  

jaar wordt.
Laten we voor 2021 nog niet 
teveel met de vrienden fuiven 

maar wel de lat zo hoog leggen 
dat we er nog vlot kunnen 

onderschuiven.
 

Het bestuursorgaan van de VML 
wenst u allen voor 2021

 
12 maanden bouwvreugde

 52 weken vliegplezier
 365 dagen succes

 8760 uren gezondheid

De beste wensen  
voor het  

nieuwe jaar!

Tijdingen
Graag uw inzendingen voor volgende  

uitgave van maart 2021 voor 5 februari 

2021 insturen naar het gekende adres; 

w.demaertelaere@skynet.be of 

willy.de.maertelaere@flytovml.be
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Algemene vergadering?
De Algemene Vergadering is gepland voor 24 januari 2021 

maar het is de vraag of dit mogelijk zal zijn. Corona is nog 

steeds aanwezig en een vaccin zal tegen deze datum nog 

niet de oplossing zijn. Er zijn momenteel een aantal voor-

stellen die afhankelijk van de toestand bekeken worden;

•  Uitstellen, dit kan wettelijk tot 6 maanden na afsluiten 

boekjaar.

•  Als de horeca open is met de afstandsregel dan maximum 

1 afgevaardigde per club toelaten.

•  Een teleconference wat gelet op het aantal  

aanwezigen niet zo interessant zou zijn. 

Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie.

    Zoekertje;
William Van Loenhout is op zoek naar een 

demper voor een Graupner OS Wankelmotor. 

Wie kan helpen mag mailen naar;  

william.vanloenhout@telenet.be of bellen naar 0475 604519 

Sport Vlaanderen
De Vlaamse Regering keurde een besluit, op 

voorstel van minister van Sport Ben Weyts, 

afgelopen vrijdag 11 september definitief goed. 

Dat betekent goed nieuws voor de Unifederaties, 

de Multifederaties en de OSV’s. Er is namelijk een 

steunpakket van bijna 6 miljoen euro voor de 

Uni, Multi en OSV’s voorzien.

De Vlaamse Cluster van Luchtsporten behorende 

tot de groep OSV’ heeft een dossier ingediend 

waarin onder meer moest bepaald zijn op welke 

basis de verdeling tussen de drie leden namelijk 

federatie van zwevers, motorvliegers en model-

listen zou gebeuren en dan per federatie de basis 

voor de verdeling naar de clubs. Ondertussen 

is de goedkeuring een feit en is er 10739 euro 

voorzien voor VML. 

De verdeling naar de clubs van de VML zal 

gebeuren a rato het aantal leden in een club op 

1 september, dit is de datum waarop de ledenlijst 

bij Sport Vlaanderen moet worden neergelegd. 

Het volledige bedrag moet worden uitgegeven 

aan de clubs en het spreekt voor zich dat dit zal 

gecontroleerd worden.

In Memoriam

Een tijdje terug kregen wij het bericht van het 

overlijden van Dirk Van Lint.

Dirk ontdekte na zijn loopbaan als 

beroepspiloot een nieuwe passie namelijk de 

Modelluchtvaartsport. Maar Dirk wilde meer doen 

dan enkel vluchtjes maken met zijn modellen, 

hij wou ten dienste staan van de modellisten 

en zo kwam hij al spoedig bij de raad van 

bestuur van de VML waar hij zich verdienstelijk 

maakte door zijn contacten met het Bestuur 

van de Luchtvaart ook het detailleren van de 

brevetten kwam van zijn hand, hij was voor 

onze federatie afgevaardigde bij de KBAC, BML 

en het VCL. Enkele jaren terug besloot hij om 

België te verlaten om te gaan samen wonen 

met zijn vriendin in Thailand. Ziekte deed hem 

noodgedwongen terugkeren naar België waar hij 

op 23 oktober 2020 overleed.

De herinnering aan de prettige samenwerking zal 

in onze gedachten blijven, veel sterkte voor alle 

nabestaanden. 
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Tekst & Foto’s: 
Stef De Wit 

Peace & PLANES......
Love & KRAFT

Bij het uitstappen op de parking van de CRPAL in de Luik 

regio, merkte ik het metéén ... toen ik op Geoffrey liep, 

uitgedost in een “flower power” outfit met olifanten-

broekspijpen en met “peace& love” teken om de hals. 

Dit wordt geen “stiff upperlip”meeting, maar 

een “radio retro gathering” met vooral veel 

lachen en lol ... . Sixties en seventies nostal-

gische f3A toestellen op de flightline en acrofiguren 

vliegen voor wie het kan of voor wie het wil ... 
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Wie herinnert zich niet de “bikini babes” op onze 

(vooral Amerikaanse) magazines die met fine, female 

flair, mooie elegante rc stunttoestellen presenteerden 

??? Het mocht en kon allemaal toen, maar ondertus-

sen is het een totaal verdwenen “fenomeen” .... 

Er was een sportsman, novice en expert class om in 

te vliegen, de figuren werd afgemaald, de juryleden 

waren mild, rekbaar en dikwijls grappig zelfs... in hun 

opmerkingen.
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De saucissen geraakten ‘s middags op de barbecue 

en tijdens de break was er een kleine KRAFT clas-

sics expo op het terras waar Yves Van Gompel zijn 

diensten aanbood aan kraft-kollektioneurs om hun 

zenders te restaureren, te conserveren of te trans-

formeren naar 2,4 giga voor mensen die hun toestel 

graag “period correct “ willen vliegen ... (Yves kan je 

vinden op en contacteren via facebook) 

Als animatie tussen de wedstrijdblokken door, 

werden vrije vluchten toegelaten, vooral sterk onder 

de indruk was ik van een vintage semiscale (propdri-

ven) Hawker Hunter jet van de heer Werion, die zijn 

Hunter in een rotvaart!! door de figuren heen joeg.. 

(perrypomp, perry carbu en tuned pipe)

Persoonlijk kon ik zelf na redelijk wat motor en servo-

tuning (mits veel hulp van andere piloten) de maiden 

flight van een scratch build Phil Kraft middle stick 

ontwerp afronden mét wankel motor en uitgerust 

met vollédige “originele” 72 MHZ KRAFT kristallen!! 

zender! 

Het vintage “tribe ... treffen “ werd wel héél spec-

taculair afgesloten met een ulm fly bye op euhhh .. 

rc model hoogte !!!!! en dit terwijl er geschreeuwd 

werd “Roger Moore arrive” !!! 

Wat een topdag, met topmeteo, met een beetje 

vliegen en met vooral veel vriendschap en socializing 

fun, de modelaero “spirit” op zijn bést zoals het 

hoort te zijn .
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Tekst & Foto’s: 
De Wulf Norbert

Het 555 wedstrijd verloop 
van 2020 

Toen ik me kandidaat stelde voor sportdirecteur 555 ter 

gelegenheid van de sportvergadering te Zaventem in 

Januari 2020 besefte ik nog niet met wat ik in zee ging , 

lucht bedoel ik. Onze vijand was toen nog maar een ge-

rucht uit China van een of ander lek uit een labo.

Kalender opgemaakt en alle leden uit de sectie 

555 aangeduid, en het werk kon beginnen 

maar …….  Dan begon het gerucht werkelijk 

te worden en onze wereld stort in, honderden men-

sen besmet na terugkeer uit skiverlof met het cofid 

19 virus dat zich snel uitbreide, gevolg clubs gingen 

dicht en onze eerste wedstrijd afgelast ( DENDER-

MONDE 17/05/2020

Na verloop van tijd kwam het verlossend bericht, 

clubs mochten stilaan zich klaarstomen om de eerste 

wedstrijden in te richten, Dhr Mariën en ikzelf dach-

ten dat we mits de nodige aanpassingen het seizoen 

konden hervatten. 

De piloten onderling waren op BML vergadering van 

25 Mei 2020 overeengekomen voortaan 10 euro 

registratie te betalen. We konden beginnen, uitno-

digingen rondsturen voor de eerste ontmoeting in 

MODAVE op 21/06. Er kwamen 12 piloten aan de 

start die hun inschrijving al online hadden betaald. 

Om zo veel mogelijk nauw contact te vermijden was 

alles keurig geregeld zelfs de lichaam temperatuur 

van de aanwezigen werd ogenomen. Ook had de 

club afstand meters ( sorry anderhalve) klaar gemaakt 

en dit om de piloot en zijn tijdopnemer op veilige af-

stand van elkaar te houden, alles was goed geregeld 

en wij konden zelfs genieten van een kleine BBQ, die 

we buiten in een mooi zonnetje konden nuttigen. 

Tegen de avond konden we onze eerste winnaar pro-

ficiat wensen dit met een vuistje en van op afstand .

1:  Marieën Bart 

2:  Burtin Pierre Louis 

3:  Bauweraerts Chris
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En op naar de volgende wedstrijd voorzien in 

Bastongne op 12/07, even werd er gevreesd dat het 

dit jaar geen culinair hoogstandje ging worden, maar 

dit is het wel geweest, weliswaar zonder onze Ma-

redsous worst. Ondanks de verre verplaatsing voor 

de Vlamingen maar met als voordeel dat Luxemburg 

niet veraf is mochten wij 15 deelnemers noteren, 

terug mooi weer en nu als winnaars,

1:  Burtin Pierre Louis 

2:  Vandeninden Jaques 

3:  Bauweraerts Chris 

En al vlug kwam de 3e wedstrijd er aan voorzien 

op 30/08 In Lier,  maar ondertussen was de provin-

cie Antwerpen in het rood gegaan en mochten er 

geen sportwedstrijden plaatsvinden met als gevolg 

afgelast. 

Op naar de volgende dan maar MODAVE 2, voor-

zien op 13/09 met 12 inschrijvingen. Terug onder 

een stralende zon, een goede maaltijd verzorgt door 

CHEF GILBERT die in het vliegen minder geluk had en 

2 zwevers plooide deze dag. De winnaars

1:  Burtin Pierre Louis 

2:  Balthazar Jerome 

3:  Van Riet Leon

En dan de vierde en laatste 555 wedstrijd voorzien 

op de reserve datum van 20/09 in Dendermonde, 15 

inschrijvingen, terug prachtig weer met een goede 

koude schotel als middagmaal en na afloop een zeer 

mooie tombola (bedankt Leon) 

De uitslag,

1:  Bauweraerts Chris 

2:  Maisse Ricky 

3:  Van Riet Leon 

Ondanks de moeilijke tijd en toestanden beleefden 

we een mooi wedstrijd seizoen, en niettegenstaande 

de Corona moeten we vaststellen dat het deelnemers 

aantal gestegen is dit jaar en nu op naar 2021 hope-

lijk zonder Corona toestanden.
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Tekst & Foto’s: 
Wim Lentjes

Goud voor Bram Lentjes  op het EK in Tsjechië!
Op het Europese kampioenschap modelvliegen behaalde 

Bram Lentjes op 30 augustus jl. een 1ste plaats in de  

categorie F3D Pylon Racing in Olomouc (Tsjechië). 

Team Lentjes (Bram en vader Wim) werden in 

2019 4de op het WK in Australië en in dat 

zelfde jaar behaalde ze 3x goud op de Inter-

nationale wedstrijd in Italië, Zweden en Tsjechië. 

2020 zou een fantastisch vliegseizoen moeten worden, 

maar Corona gooide roet in het eten. Gelukkig kon 

er toch nog één Europees Kampioenschap plaats-

vinden in Olomouc. Het deelnemersveld was omwille 

van het virus redelijk beperkt. Het Tsjechische team was 

voltallig en tevens waren de ex-Wereldkampioenen en 

ex-Europese kampioenen ook van de partij.

Donderdag was de oefendag en alles bleek goed te 

werken ondanks de afwijkende weersomstandigheden. 

Via de data-analyse konden we zelfs opmaken dat de 

gemiddelde snelheid hoger lag dan verwacht. 

Vrijdagnamiddag startte de wedstrijd en de eerste 

2 vluchten van de 8 moesten gevlogen worden. De 

lagere luchtdruk zorgde ervoor dat de motor minder 

presteerde dan de dag voordien. 

Gelukkig kon Team Lentjes in de eerste vlucht een 

goede tijd van 59,59 seconden neerzetten. Na deze 

vlucht merkte we op dat door de moeilijke weersom-

standigheden de motor erg toegetakeld was. 

De 2de vlucht vloog Bram een tijd van 59,62 seconden 

en hierdoor stond hij op het einde van de eerste dag 

bovenaan in de rangschikking. Ondanks de voor-

sprong, waren Wim en Bram toch niet tevreden. 

De motor had tijdens deze vluchten kunnen stilvallen, 

maar het geluk stond aan hun zijde.
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Goud voor Bram Lentjes  op het EK in Tsjechië!
Team Lentjes schakelde uit voorzorg over naar een 

meer betrouwbare, maar iets tragere motor. Het was 

tactisch beter om op safe te spelen. De volgende 

wedstrijddag vloog Bram gemiddeld rond de 61 

seconden. 

De andere piloten hadden het trouwens ook moeilijk 

met deze extreme weersomstandigheden. Zelfs de 

Tsjechen die een thuiswedstrijd speelde kregen het 

niet onder de knie om sneller te vliegen.

Zondag werden de laatste 2 vluchten afgerond en 

Bram vloog tijden van 59,77 en 60,25 seconden. 

Ruim voldoende om als 1ste te eindigen in deze 

rangschikking. De 4 beste piloten mochten daarna 

met elkaar wedijveren in de semifinales. Elke piloot 

deed nog 2 vluchten en de piloot met de snelste tijd 

won dit Europees Kampioenschap.

In de eerste vlucht behaalde Bram een tijd van 61,89 

seconden. Vader en zoon waren erg ontgoocheld 

dat de motor niet zo goed presteerde. Ze wisten 

niet precies wat er aan de hand was met deze oh 

zo betrouwbare motor. Samen beslisten ze om het 

risico te nemen en met de snellere, maar minder 

betrouwbare motor te vliegen. In deze laatste en 

beslissende vlucht nam Team Lentjes het op tegen de 

zeer ervaren Tsjech Tomáš Andrlík. Bram vertrok als 

2de en wist dat hij de Tsjech moest inhalen om de 

overwinning te behalen. Tijdens deze vlucht kwam 

Bram steeds dichter en dichter bij. Hij nam risico’s en 

vloog steeds korter rond de pylonen. Op deze manier 

lukte het hem om de ex-Europees kampioen in deze 

allerlaatste ronde in te halen. Team Lentjes realiseer-

de hierdoor een snelle tijd van 58,90 seconden en 

behaalden het goud op het EK in Tsjechië. 
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Tekst & Foto’s: 
Jan Byttebier

Bouwverslag SIG  
Somethin’ Extra elektro:
Een tijdje terug kreeg ik een bouwkit van de SIG Somethin’ 

Extra cadeau. Laaiend enthousiast ging ik dan ook meteen 

aan de slag. Het toestel was voorzien voor een brandstof-

motor maar dat zag ik niet zitten. Voor iedere vlucht lig-

gen sukkelen om dat ding aan de praat te krijgen, zeulen 

met bussen brandstof, na elke vlucht alle vetzakkerij met 

ontvetter verwijderen. Vele mensen zijn hier voorstander 

van, ik niet.  Het moest en zou elektrisch aangedreven 

worden.

Het begin van de bouw ging vlot maar vroeg 

toch een beetje omrekenwerk. Alle maten 

in de manual waren in inches en als echte 

Europeaan had ik natuurlijk liever centimeters. Dus, 

na wat rekenwerk kon ik eindelijk aan de slag. Het 

begin ging redelijk vlot. Eerst kwamen de vleugels 
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aan de beurt, vervolgens het kielvlak, stabilo, rudder 

en elevator en vervolgens de romp.

Alles stond glashelder uitgelegd in de manual maar 

kennis van de Engelse taal was wel nodig. (de 

handleiding was zelfs op het internet in geen enkele 

andere taal te vinden.)

Pas toen ik aan de romp begon, kwamen de eerste 

problemen de kop opsteken. Een deel kon ik nog 

bouwen via de manual maar voor de rest was het 

improviseren. De canope moest zodanig gebouwd 

worden dat ik hem er af kon nemen (wat niet 

voorzien was) en om aan alles goed aan te kunnen 

heb ik ineens van heel de bovenkant een canope 

gemaakt. Het stuk om de tank op te bevestigen werd 

aangepast om een 5-cel Lipo te dragen. In de firewall 

4 gaten geboord voor montage van de motor en 

nog enkele grote gaten voor koeling van de batterij 

en de ESC. Voor bijkomende koeling ook nog in 

de onderkant een kleine luchthapper gebouwd en 

enkele gaten achteraan in de romp. De lucht moet er 

immers ook uit kunnen.

Pas toen ik aan de 
romp begon, kwamen 
de eerste problemen 
de kop opsteken

En dan de neus. Omdat het toestel voorzien was 

voor een verbrandingsmotor had hij vooraan enkel 

2 wangen. Op internet had ik afbeeldingen gezien 

van soortgelijke toestellen omgebouwd naar elektro, 

maar daar stond de motor gewoon bloot tussen deze 

wangen zonder cowl. Dat vond ik geen zicht. 

Uiteindelijk op het internet een firma gevonden (Fi-

berglass Specialties) die van alles in polyester maken 

voor vliegtuigen. Die hadden een mooie cowl voor 

24$ maar hij vroeg wel bijna 50$ om op te sturen. 
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Dan maar zelf aan de slag. Eerst met smalle latjes 

de ruimte tussen de wangen opgevuld, vooraan een 

ovale opening erin voor de as van de motor en met 

schuurpapier alles rond en glad geschuurd. Vervol-

gens heel de snuit los gezaagd van de romp (om aan 

de motor te kunnen) en 2 blokjes tegen de firewall 

gelijmd waar de nieuwe cowl tegenaan geschroefd 

kon worden. Vervolgens nog de helften van de wiel-

pants aan elkaar lijmen en afwerken. Niet moeilijk 

maar wel een vervelende kl…klus.

Nu nog alles met folie bespannen, wielpants en de 

binnenkant van de canope spuiten, pilootje erin en 

alle elektronica op zijn plaats. En eindelijk na 5 maan-

den was hij klaar voor de eerste testvlucht. 

Deze verliep, na wat trimwerk, probleemloos. 

Het toestel vliegt gemakkelijk, kan probleemloos 

allerlei figuren aan en heeft een overvloed aan ver-

mogen. Met gemak vertikaal tot in de wolken.

Besluit: een bijzonder leuk project en een toestel 

waar ik nog veel plezier hoop mee te hebben.

SET-UP: 

• Motor: Turnigy G46 670kv

• ESC: Turnigy Plush 80A

• Prop: 12x8

• Batterijen: Turnigy Nano-tech 5cell lipo 4000mAh

• Servo’s: 4x Hitec HS 485 HB
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