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Woordje van de hoofdredacteur

Het jaar 2021 loopt op zijn einde, het is volop herfst met de daarbij horende wind en regen-
vlagen, niet het weer waar wij van houden om onze hobby te beoefenen.

Wanneer wij terugkijken naar het voorbije jaar dan moeten wij erkennen dat het zeker geen 
gunstig jaar was voor onze Modelluchtvaartsport, een kwakkelzomer en daarbij nog altijd 
het corona beestje dat ons parten speelt. Laat ons niet pessimistisch worden kunnen wij niet 
vliegen dan is er nog altijd onze bouwkelder of zolder of tuinhuisje enz. waar er kan gewerkt 
worden aan de modellen soms om te herstellen of soms om eens iets nieuws te bouwen en 
tijdens het drogen van de lijm of de verf kan er altijd in dit of in een vorig nummer van dit 
magazine gebladerd worden om inspiratie op te doen.

Het is u vermoedelijk ook al opgevallen dat verschillende onderdelen en benodigdheden 
en ook toestellen soms moeilijk te verkrijgen zijn, bij een laatste gesprek dat ik had met de 
eigenaar van een grote modelbouwshop vertelde deze mij dat voor sommige producten de 
wachttijd opliep tot enkele maanden dit is iets waar wij als modellisten het soms moeilijk mee 
hebben. De laatste jaren is het online kopen sterk geëvalueerd en vandaag bestellen en mor-
gen vroeg ontvangen is blijkbaar de norm geworden. Persoonlijk denk ik dat het bezoek aan 
een modelbouwwinkel zijn voordeel heeft zeker wanneer u met vragen zit, een advies gege-

ven door iemand met kennis van zaken kan u behoeden voor een miskoop en een 
verkoper die voor zijn zaak staat weet dat een tevreden klant er een is die terugkomt. 

Het betalen van lidgeld aan een club en federatie, sommigen beschouwen dit als 
weggegooid geld. Ik ben er van overtuigd dat u in een goede club uw betaald 
lidgeld dubbel en dik terugverdiend denk maar eens aan de accommodatie waar u 
gebruik kan van maken en belangrijk de ervaring van andere clubleden die u kunnen 
bijstaan. Een goede opleiding kan u als beginner enkele toestellen uitsparen en dan 
spreek ik nog niet over eventuele schade aan derden. Lid zijn van een federatie is in 
het belang van ons allen willen wij blijven onze hobby beoefenen. Een federatie is 
het aanspreekpunt bij onze beleidsmakers. Een federatie is er om onze belangen te 
verdedigen en dit is meer dan noodzakelijk in een steeds veranderende samenleving.

De eindejaarsfeesten komen eraan hopelijk ligt er iets moois onder de dennenboom. Aan 
allen een zalige kerst en een vreugdevolle jaarwissel, doe het veilig en hou u gezond.

Willy de Maertelaere
Hoofdredacteur Tijdingen

Willy De Maertelaere
Hoofdredacteur
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Verslag
 Polspoel Cup 2021

Toch kwamen er even voor 13u maar liefst 

twintig deelnemende piloten uit het ochtend-

grijs opdagen en het leek wel alsof de wolken 

uit respect voor onze Fun wedstrijd leken op te 

lossen. De omstandigheden waren perfect voor een 

ontspannen Fun wedstrijd die we de “Polspoel Cup” 

hebben gedoopt ter nagedachtenis 

aan Willy Polspoel, een prominent 

lid van TMV die jarenlang talloze 

Novice vliegertjes voor vele leden 

heeft gebouwd. De Novice MK3 is 

een oud instap trainer modelletje 

en voor de Polspoel Cup gaat de 

voorkeur uit naar dit toestelletje. 

Maar ook schuimpjes en zelfs een 

Calmato werden dit jaar ingezet 

om de proeven te vliegen. De 

groepsfoto werd wijselijk, doch 

achteraf gezien onnodig, geno-

men vóór de wedstrijd mogelijks 

zijn tol zou eisen van de ingezette 

toestellen.

Op Zaterdag 4 september 2021 sta ik rond 10u op ons prachtige 

veld op de Boeberg in Henis. Er is mooi warm nazomer weer voor-

speld en weinig wind. Perfecte condities voor de 17e editie van 

onze jaarlijkse Fun wedstrijd “de Polspoel Cup”, ware het niet dat 

de weermannen (en vrouwen) het leken fout te gaan hebben. Er 

hing mist, de zichtbaarheid was bijgevolg slecht en de wolkenbasis 

leek binnen handbereik vanaf een trapladdertje.

Tekst & Foto’s: 
Bert Oris i.o. van het TMV bestuur

Omdat ik er eigenlijk niet van hou om mezelf met 

anderen te meten neem ik nooit deel aan enige com-

petitie, maar dit jaar had ik me toch laten ompraten 

om voor het eerst ook als deelnemer aanwezig te 

zijn. Ik merkte al snel dat mijn vooringenomenheid 

onterecht was en dat er, buiten de enkelingen die 
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kans maakten om te winnen, geen sprake was van 

competitiviteit. Er waren vijf opdrachten die voor de 

meeste piloten wel doenbaar zijn. We begonnen met 

een looping, daarna een looping met aansluitende 

rol, dan een zo traag mogelijke horizontale passage 

over ons veld. Na de pauze volgde een zolang mo-

gelijke zweefvlucht na 25 seconden motortijd en als 

afsluiter de toch wel enigszins gevreesde limbo. Elke 

proef eindigde trouwens met een puntlanding, die 

best wel concentratie vroeg om voor de maximale vijf 

punten binnen een vakje van nauwelijks een vierkan-

te meter te landen. Alle proeven verliepen goed en 

vooral met veel plezier. Gelukkig was er geen zware 

schade te bespeuren, een vleugel die de limbo paal 

toucheerde was eigenlijk het enige vermeldenswaar-

dige. Omdat alles zo gemoedelijk verliep zou ik bijna 

vergeten dat de proeven in goede banen werden ge-

leid door onze juryleden Wouter en Peter. Zij waren 

overduidelijk enigszins bevooroordeeld en mogelijks 

zelfs omkoopbaar, wat regelmatig tot hilariteit leidde 

en positief bijdroeg aan de ontspannen sfeer.

De middag was voorbij gevlogen, de mist verdwenen 

en er stond een strak blauwe hemel. Willy Polspoel 

keek van boven neer op zijn wedstrijd en zag dat het 

een goede editie was geworden. Hoogtijd om een 

bord lekkere spaghetti te verorberen dat ons door de 

club werd aangeboden en dat werd klaargemaakt en 

geserveerd door de immer presente dames van onze 

keukenploeg. Na de spaghetti bleven we met een 

aantal nog hangen om bij een drankje na te keuvelen 

over een zeer geslaagde 17e editie van de Polspoel 

cup. En oh ja, zoals dat nogal eens gaat bij dit soort 

wedstrijden is ook dit jaar de eerste gewonnen maar 

de laatste zeker niet verloren.

Met vliegende groet, Bert

i.o. van het TMV bestuur
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Tekst & Foto’s: 
Wim Lentjes

Dit jaar vonden in de hoogste categorie van het model-

vliegen op het vlak van racen (F3D Pylon Racing) drie 

grote Europese kampioenschappen plaats in Tsjechië, 

Duitsland en Frankrijk. Het eerste EK vond plaats tijdens 

het weekend van 14-15 Augustus in Mělník. De tweede 

wedstrijd in het weekend van 28-29 Augustus in Rothen-

burg en het laatste EK vond plaats tijdens 11-12 Septem-

ber in Tours. Na een zéér spannende strijd tegen de beste 

piloten van Europa werd deze gewonnen door de Tonge-

naar Bram Lentjes.

Team Lentjes
 Europees kampioen!

Team Lentjes (vader Wim en zoon Bram als 

piloot) zijn al acht jaar actief in de allerhoogste 

klasse van het RC Pylon Racing, F3D. Van de 

vele successen die ze al hebben geboekt in de afgelo-

pen jaren, zoals een 4de plaats op het WK 2019 in 

Australië is deze Europese titel de kers op de taart. 

De EK’s van 2021 waren een uitstekende voorberei-

ding om in 2022 een worp te doen naar het wereld-

kampioenschap. Dit WK zal plaatsvinden in Muncie, 

Amerika tijdens de maand juli.

1. Grand Prix Czech 2021 (Mělník):
Op vrijdag werden de eerste testvluchten gemaakt, 

maar deze verliepen ons veel moeilijker dan verwacht. 

Het was bloedheet in Tsjechië en onze motorafstel-

lingen waren voor deze temperaturen helemaal niet 

afgestemd. Dit konden we niet op voorhand testen, 

aangezien het in België deze zomer niet vaak rond de 

33°C was. Door de data analyse na elke vlucht te inter-

preteren werden wijzigingen aangebracht aan de motor 

en de resonantiepijp om zo de motor betrouwbaarder, 

maar ook sneller te maken. Op het einde van de dag 

presteerden we terug op niveau, 320 km/h gemiddeld 

en trainingsvluchten onder de 60 seconden. We hadden 

twee snelle motoren ter beschikking en waren klaar 

voor deze wedstrijd.

Zaterdag werden de eerste 4 van de 6 wedstrijdvluch-

ten gemaakt en de tactiek was om op safe te spelen 

en zo tijden rond de 58,5 seconden neer te zetten. Dit 

lukte, maar de concurrentie nam meer risico en kreeg 

het zelfs voor elkaar om tijden rond de 57 seconden op 

het scorebord neer te zetten. De laatste vlucht op zater-

dag besloten we de andere motor te nemen in de hoop 

dat deze sneller zou gaan. We vlogen een tijd van 59,43 

seconden, trager als verwacht. Uit de data analyse na 

de vlucht konden we wel opmaken dat het toerental 

van de motor hoger lag dan in de voorgaande vluchten. 

Team Lentjes strandde zo op een derde plaats, maar de 

Zweed Gunnar Broberg en Duitser Andreas Kaiser lagen 

toch een stuk voor op ons. De laatste twee vluchten op 

zondag zouden beslissend zijn. Om goud te halen op dit 

EK moesten er extreem snelle tijden gevlogen worden.

08-11 Lentjes.indd   8 26-11-2021   10:30



VML TIJDINGEN  |  4-2021
9

De zondagochtend kozen we voor meer risico. Een 

ander type propeller en korter rond de pylonen vliegen 

zou ons dichter moeten brengen naar de overwinning. 

Inderdaad, in de eerste vlucht vloog Bram een wereld-

tijd van 56,92 seconden! Hij kon zijn tranen van geluk 

niet bedwingen aangezien het al 6 jaar geleden was dat 

hij onder de 57 seconden vloog op een wedstrijd. De 

Zweed en Duitser voelden de hoge druk van de Tonge-

naar en begonnen fouten te maken. In de laatste vlucht 

vloog Bram een tijd van 58,75 seconden en het lukte 

de concurrentie maar niet om onder de 60 seconden te 

presteren. Dit volstond voor Team Lentjes om de eerste 

plaats op het EK in Tsjechië te bemachtigen. Deze over-

winning brengt ons al een stuk dichter bij de Europese 

titel, maar er zal in Duitsland en Frankrijk nog op enorm 

hoog niveau moeten gepresteerd worden.

Om de wedstrijd af te sluiten werd er nog een shoot-

out finale gehouden tussen de drie snelste piloten van 

het weekend. In deze vlucht kan je alles uit de kast 

halen zonder dat zit gevolgen heeft op het eindklasse-

ment. We namen veel risico en het lukte ons om een 

nieuw persoonlijk record van 56,67 seconden neer te 

zetten. Deze vlucht werd opgenomen op de GoPro 

camera van Bram en kan teruggevonden worden op het 

YouTube kanaal ‘Team Lentjes’. Dit was 0,24 seconden 

sneller dan ons oud persoonlijk record dat werd gevlo-

gen op het WK in 2015, een prachtige afsluiter van dit 

geweldig weekend.

2. Pylon Europa Cup (Rothenburg):

Toen we op vrijdagochtend de buienradar aanzette, 

zagen we al direct wat voor een dag het zou zijn. 

Regen, regen en nog eens regen. Dit is enerzijds niet 

prettig om in te vliegen, maar ook heel erg slecht voor 

de motoren en de zender. Tevens wordt de volledige 

aerodynamica van de vleugel verstoord door de regen-

druppels die tijdens het vliegen erop terecht komen. Er 

werd op deze dag weinig getraind, maar als de regen 

even wat minder was stormden we toch naar buiten om 

te oefenen. In deze vochtige omstandigheden reageren 

de motoren toch anders en zijn veel kritischer. Hierdoor 

moesten we de compressieverhouding van de motoren 

aanpassen om toch de betrouwbaarheid te garanderen. 

Na wat trainingsvluchten gemaakt te hebben, kregen 

we het voor elkaar om twee motoren klaar te stomen 

die wel redelijk goed 

presteerden. De trai-

ningsvluchten lagen 

rond de 61 seconden, 

wat we verwacht 

hadden in deze moei-

lijke omstandigheden.

Omdat de weers-

voorspellingen  voor 

zondag erg somber 

waren, werden er 

op zaterdag zo veel 

mogelijk vluchten 

gevlogen. Nog steeds 

waren de weersom-

standigheden op 

zaterdag erg kritisch, 

vooral de hoge voch-

tigheidsgraad in de 

lucht zorgde ervoor 

dat de motorafstelling 

bij veel piloten niet 

optimaal presteerde. Zo kregen enkele piloten de motor 

niet gestart in de 1ste minuut of viel deze stil tijdens de 

vlucht, wat resulteert in een straftijd van 200 seconden. 

Onze aanpassingen aan de motor op vrijdag waren van 

groot belang aangezien we alle vluchten konden vol-

tooien. Onze gemiddelde tijd lag rond de 59 seconden, 

niet slecht in deze omstandigheden. Tijdens Bram zijn 

laatste vlucht op zaterdag werd er voor hem een pylon 

cut gejureerd, waar hij zijn twijfels over had. Dit resul-

teerde in een tijd van 66 seconden. Desondanks deze 

pylon cut strandde we zaterdagavond bovenaan het 

klassement. Er moest nog één goede vlucht gevlogen 

worden op zondag om de overwinning in de wacht te 
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slepen. Door deze pylon cut kon Bram zich geen slechte 

tijd meer veroorloven aangezien hij dan geen podium-

plaats meer zou kunnen bemachtigen.

Tijdens het proefdraaien op zondagochtend wou onze 

beste motor, waar we de afgelopen 5 vluchten mee 

gevlogen hadden, niet in resonantie met de pijp komen. 

Dit betekent dat de motor niet ten volle start en het 

dus onmogelijk is om een vlucht te maken. We waren 

erg verwonderd en begonnen behoorlijk wat stress te 

krijgen omdat dit nooit voorkomt met onze prop/motor/

pijp afstelling. Moesten we de motorafstelling van deze 

motor aanpassen of toch de andere motor nemen? Uit 

voorzorg besloten we toch de andere motor te nemen, 

maar het bleef een groot risico omdat we niet exact 

wisten hoe we deze moesten afstellen op de grond. Het 

moment van de vlucht brak aan! De spanning steeg en 

dit was voor Bram een van de moeilijkste vluchten uit 

zijn hele leven. De motor stond te rijk en verliest dan 

vermogen, er mocht geen pylon cut gevlogen wor-

den en de motor mocht zeker niet stilvallen. Na de 10 

rondes te voltooien stond er een magere tijd van 61,24 

seconden op het scorebord. Dit zorgde ervoor dat de 

vlucht met pylon cut wegviel en we de eerste plaats 

behaalden op het EK in Rothenburg! 

 

3. Challenge Internationale Tulasne Trophy 

(Tours):

Tijdens de trainingsvluchten was het duidelijk zichtbaar 

dat de Fransen en Italianen behoorlijk snel vlogen. Jam-

mer genoeg kampten wij met behoorlijk wat technische 

problemen. Tijdens de eerste trainingsvlucht brak de 

piston van onze beste motor in twee en het carter van 

de reservemotor voor dit vliegtuig was reeds gebroken 

na één vlucht. Op het einde van de dag hadden we 

uiteindelijk twee motoren die wel redelijk op niveau 

presteerden. We waren klaar voor de wedstrijd, maar 

de concurrentie was enorm groot.

Op zaterdag werd er door Team Lentjes een magere 

tijd van 60,56 seconden op het scorebord neergezet. 

Uit de data analyse stelden we vast dat we te diep 

achter Pylon 1 vlogen. Onze focus lag dus tijdens de 

tweede vlucht om korter rond deze pylon te bochten, 

niet eenvoudig aangezien deze 180 meter van ons 

verwijdert staat. Dit lukte in de eerste rondes, maar na 

de 6de ronde viel de motor stil en dus kregen we een 

straftijd van 200 seconden. De gloeiplug was helemaal 

verbrijzeld en gedetoneerd, maar we snapten helemaal 

niet waarom. Uit voorzorg namen we toch maar de an-

dere motor, waarvan de naaldafstelling toch kritischer 

was. Inderdaad, dit zorgde ervoor dat in de 3de vlucht 

van de dag de motor te rijk stond en we een magere 

61,64 seconden vlogen. De vlucht nadien draaide Wim 

de naald op de grond meer dicht en dus liep de motor 

veel krachtiger. Een mooie tijd van 58,76 seconden ver-

scheen op het scorebord en we wisten dat er nog meer 

potentieel in zat om nog snellere tijden te vliegen.

De concurrentie ging bloedsnel! De Italianen en Fransen 

behaalden tijdens hun vluchten wel tijden van rond 

de 57 a 58 seconden. Team Lentjes strandde zater-

dagavond op een 6de plaats en het doel was om op 

de zondag tweemaal een tijd rond de 58 seconden te 

vliegen om zo toch nog een plaats in de halve finale te 

bemachtigen. Als dit zou lukken wisten we uit de data 

analyse dat er het potentieel in zat om een tijd rond de 

56 seconden te vliegen in de (halve-)finale.

De zondagochtend was het nog erg vochtig buiten 

en dan presteren de motoren een stuk minder. Dit 

probleem ondervond iedereen, want niemand behaalde 

de snelle tijden van de dag ervoor. Ook wij presteerden 

zéér ondermaats, een tijd van 61,36 seconden werd 

gevlogen door Bram. Om in deze halve finale te komen 

moesten we bij de top 9 terechtkomen. Het volstond 

om gewoon de 10 rondes op ons tempo uit te vliegen, 

zonder één pylon te missen. 

In deze spannende laatste vlucht startte Bram de motor, 

Wim regelde de naaldafstelling en alles verliep volgens 

plan. 5 seconden voor het lanceren van het vliegtuig 

werd ineens de motor onregelbaar op de naald. We 

vertrokken te laat en de motor stond veel te rijk. Het 

vliegtuig vloog enorm traag (200 km/h, normaal 325 

km/h) en de motor kreunde van de pijn. Als laatste 

hoop probeerde Bram met een hand verder te vliegen 

en met de andere hand de on-board glow bij te regelen 

op de zender. Tevergeefs, de motor viel stil en zo werd 

Team Lentjes helemaal naar achter gekatapulteerd in de 
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eindrangschikking. Het was over en out voor Team Len-

tjes op dit laatste EK, maar wat was er nu precies ge-

beurd in deze laatste vlucht? Door de enorme trillingen 

van de motor was er een 1mm ring tussen de motor en 

resonantiepijp gebroken. Dit kleine stukje vloog in de 

resonantiepijp en blokkeerde de uitlaat. Hierdoor wordt 

de motor onregelbaar en de resonantiepijp kan dan zijn 

hete uitlaatgassen niet kwijt. Zo raakt de motor volledig 

oververhit en valt dan stil. Deze oververhitting was dui-

delijk zichtbaar na de vlucht aangezien er een gat in de 

piston was gebrand. Dit is de allereerste keer in 8 jaar 

tijd dat we dit meemaakte en zo iets komt zelden voor.

Dit laatste EK van 2021 in F3D illustreert perfect hoe 

ontzettend moeilijk het is om altijd op niveau te blijven 

presteren in deze tak van het modelvliegen. Toch 

mogen we enorm fier zijn op onszelf omdat we op rij 

alle 7 voorgaande Europese/Internationale wedstrijden 

hebben gewonnen: Modena 2019, Pålsboda 2019, Blat-

ná 2019, Olomouc 2020, Holstein 2021, Mělník 2021 en 

Rothenburg 2021. Omdat we beide EK’s in Mělník en 

Rothenburg al hadden gewonnen, werden we in Tours 

uitgeroepen en bekroond als Europees Kampioen 2021 

in F3D Pylon Racing met de Euro Cup. Dit is een enorme 

wisselbeker die sinds 1991 elk jaar wordt uitgereikt en 

waarvoor er ieder jaar hard wordt gestreden.

Deze titel is een cumulatie van 8 jaar enorm hard 

trainen, testen, uitproberen en data analyseren. Graag 

zouden we de modelvliegclubs TMV en PMF willen 

bedanken, maar ook de BML en VML voor alle steun 

tijdens de afgelopen jaren.

Foto: Wim Lentjes Photography
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Tekst & Foto’s: 
Guy Vanderschelden

Na een paar vorige pogingen met DLG toestellen toch 

weer opnieuw de goesting om deze tak van de model-

bouw op te pakken. De vorige pogingen waren mis-

lukt vanwege 1: te goedkope toestellen en 2: het smijten zelf. 

Niettemin als ik mensen bezig zie met dlg dan vindt ik dat zo 

schitterend, gewoon zonder motor, smijten en hup thermiek 

zoeken. Mijn vorige toestellen waren full dlg, 1,5 m dus. Nu 

ga ik voor een 1 m toestel in de hoop met minder kracht toch 

voldoende hoogte te krijgen om te zweven. 

De meeste dlg hebben een pull-spring systeem op de 

elevator en rudder. Dit laat toe om de servo’s via een 

zeer sterke draad te verbinden met de stuurvlakken 

en dit is zeer licht. 

Ik heb een meer klassieke, iets zwaardere versie met 

koolstof stuurstangen. 

Nog even opgezocht welke servo’s hier van toepas-

sing zijn. In het draadje stonden Turnigy D56LV aan-

gegeven. Even op de site gezocht en ze waren nog in 

voorraad. Besteld samen met een 1s 550 Mah lipo als 

voeding en natuurlijk een zeer lichte 4 ch ontvanger. 

Veel plaats heb je niet in zo’n toestellen. 

En het is ook de bedoeling om licht te bouwen. Ik zit 

op 165 gram alles samen. 

Rest me nu nog zwaartepunt bepalen en in te vliegen 

en veel te oefenen. 

Plan B zou zijn haakje onder en bungee, en de nieu-

we trend is de F5K, dlg met motor. We zien wel. 

Vanderschelden Guy 

The little wings ( Haaltert )

 

Crash indoor club ( Geraardsbergen ) 

Op het modelbouwforum NL is al heel lang een 

“draadje” verslag aan de gang betreffende een MIMI 

dlg van Franz Bal. Ik denk dat dit begonnen is in 2006. 

Dit is een 1 m dlg een low budget, voor instappers 

dus. Je kan het plan gratis bekomen als je een mailtje 

stuurt naar Franz. Daar staat alles netjes op en ook 

welke materialen je moet aanschaffen voor de bouw. 

Maar ik wist, als je gans het draadje doorleest (meer 

dan 200 pagina’s ondertussen) dat er ook een ‘kit’ 

versie was ooit. Dat heb ik veel liever natuurlijk. 

Goed, stoute schoenen aangetrokken en gevraagd op 

dit forum of er iemand nog een kit had. En ja bingo. 

De bouw was al gedeeltelijk begonnen door de 

verkoper, de romp was quasi af en de vleugels net 

begonnen. Er zit geen handleiding bij met foto’s hoe 

te bouwen maar op de site F3K NL staan gedetailleer-

de foto’s. 
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Reportage & Foto’s: 
Stef de Wit / Drone foto’s Patrik Lemli

PANAMARENKO PROP-AGENDA
 Bezoek aan het
AERO-ASTRO-TECHNO-LABO
Webra, Cox, Graupner, APC, Robbe, OS, Tamiya .... Pana-

marenko zijn huis aan de Antwerpse Seefhoek blubbert er 

van over.

het dak dat Panamarenko ervoor ontwierp werd ook 

effectief erop gebouwd.

Door corona bleef ons bezoek ter plaatse steeds 

maar uitgesteld en uitgesteld, maar afgelopen zomer 

was het dan zo ver. Met 3 DMV (Demerlandse model 

vliegers) clubleden Patrick, Jack en ikzelf trokken we 

er naartoe, Patrick vroeg een vliegslot aan om met de 

quadcopter een paar vluchten uit te voeren in hartje 

Antwerpen .... wat uitzonderlijke prentjes opleverde. 

Eenmaal binnen werden we ontvangen door een 

verbale, enthousiaste Nederlandse gids. Hij vertelde 

Persoonlijk volg(de) ik Pana al een kleine 40 jaar in 

allerhande tentoonstellingen en hoopte op een  meet 

and greet voor zijn 80ste verjaardag expo, maar die 

haalde hij nét niet, ik kon er alleen nog een kort 

babbeltje doen met zijn vriendin Evelien.

De restauratie van zijn woning/atelier aan de Biekorf-

straat was een titanenwerk en het heli-platform op 
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ons dat er eerst honderden foto”s genomen werden, 

alles gecatalogeerd, gesorteerd en dan gestock-

eerd voor de renovatiewerken, alleen 2 werktafels 

van Pana werden untouched buitengedragen mét 

alles erop en eraan.. (ook zijn sigaretpeuken) en zo 

behouden. 

Het heliplatform wou hij om te kunnen “ontsnap-

pen” indien nodig, ps. hij ontwierp ook ooit een  (no 

joke) “vliegend eiland “ (ik kocht er ooit een protech- 

kit van) 

Pana leefde in zijn eigen bijzondere fantasiewereld 

samen met zijn mama, in een stadswoning waar zij 

vroeger een klein schoenwinkeltje uitbaatte en haar 

enige zoon zich amuseerde met alles in huis te halen 

wat ook maar iets met aero (of auto) te maken had 

... op zijn werktafel wat hij zijn work-station noemde 

vind je CO2 motortjes, futaba servo”s, futaba en rob-

be zenders, nicad batterijen, props en soldeerbouten, 

ducted fans, hovercraft constructies, een cumulus 

graupner kit, tamiya static scale plastic racewagen 

kits enz.

Bovendien vernam ik van oudere Limburgse aero-

modellers dat hij er enkele keren in de late 1960”s  

kwam vrijvluchten en van m’n vriend Reggy vernam 

ik dat hij Pamarenko regelmatig tegen het lijf liep 

in de Antwerpse modelshop Baliën. Niet voor niets 

heette zijn giant zeppelin (check google)  “the Aero-

modeller” ...

Eén ding staat vast, PANAMARENKO was eentje van 

ons!!! minder actief in het praktiserend vliegen, maar 

vooral in het “fantaseren” een aero –hero.
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Onverwacht einde-
 Seizoenstreffen op de
Boeberg weekend 23-24 okt

Nadat tijdens de zomer een handvol leden hun eerste 

stappen waagden met jet-aangedreven modellen 

werd het al snel duidelijk dat zoiets best onder bege-

leiding gebeurt van ervaren jet-vliegers. Eentje ervan 

had recent onze club vervoegd, anderen kwamen 

er een paar weekends bij om onze leden te helpen 

in het verwerven van de nodige technische kennis 

en toch wel specifieke vliegwijze. Die piloten maken 

deel uit van een uitgebreidere groep (komende 

uit verschillende steden in de Benelux) die vliegde-

monstraties brengen op allerlei fly-inns en shows. 

Daardoor kennen ze elkaar wel maar stammen in 

feite uit verschillende clubs. Door kennis te maken 

met ons vliegveld (en gastvrijheid?) opperde iemand 

het idee om hun seizoenstreffen gezamenlijk te laten 

doorgaan tijdens een gewoon vliegweekend op de 

Tekst & Foto’s: 
Emile Verjans

Tongerse TMV. Ons bestuur ging ermee akkoord en 

bereidde zelfs ondanks zo laat in het seizoen de kam-

peerweide voor, geen overbodige luxe daar uitein-

delijk vrijdagnamiddag reeds een vijftiental caravans 

hun plekje innamen voor het weekend.

Zaterdag ontdekten we wat die piloten allemaal in 

petto hadden: een rijk assortiment aan indrukwek-

kende grotere modellen die professioneel (voor)

gevlogen werden. Dit belette niet dat onze eigen 

clubleden ook konden vliegen zodat op een zeker 

moment 28 toestellen op het veld stonden (en 

effectief gevlogen hebben). Zonder programma, 

lijsten, dirigent of prioriteiten lukte het uitstekend 

om jets, helicopters, gesleepte zwevers, EDF’s, F3A 

props, paramotor en dergelijke achtereenvolgens, 
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Onverwacht einde-
 Seizoenstreffen op de
Boeberg weekend 23-24 okt

of na samenspraak samen, ons luchtruim te delen. 

Behalve een frisse ochtendstart was het weer uitzon-

derlijk zonder wolken onder de 700m (EBR68 werd 

geactiveerd zodat de jets ook verticaal hun gang 

konden gaan) en met een matige crosswind tijdens 

het ganse weekend. Op de dronebeelden van Bert op 

zaterdag  kan je ook zien dat wij nogmaals de solide 

verplaatsbare pilot-boxes opgesteld hadden. Dit laat 

niet alleen toe om een vlieg- en veiligheidslijn te 

visualiseren maar beschermt ook enigszins de piloten 

indien zo’n grote kist tijdens opstijgen of landen 

zou uitbreken, nu alleen nog het gros van de piloten 

ervan overtuigen om daarin plaats te nemen als ze 

vliegen.

Zondag was er traditioneel wat minder eigen volk  

maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door 

de komst van een vijftal Waalse jet-piloten die 

demonstreerden dat de Belgen zeker niet moesten 

onderdoen voor de Nederlanders. Elegante grote 

schaal-turboprops alterneerden met zeer grote jets 

met soms gestuurde nozzles waardoor alle aanwe-

zigen zonder stress (was geen show) continu elkaar 

kritisch bewonderden en er regelmatig spontaan ap-

plaus klonk na alweer een geslaagde vlucht. Ook ver-

meldenswaardig is dat ondanks de grootte en power 

van deze toestellen, ze in doorsnee minder (storend?) 

geluid produceerden dan wat de eigen clubleden 

soms de lucht in durven sturen. Nadat op zondag 

alle toestellen het veld verlaten hadden konden we 

alleen maar vaststellen dat alles zo ordelijk en veilig 

verlopen was dat er niemand zelfs enige herstelling 

hoefde uit te voeren, zeldzaam na zo een  intens 

weekend vliegen. Iedereen was zo enthousiast over 

het weekend dat er reeds plannen gesmeed werden 

door zowel bestuur als bezoekers om in 2022 een 

informele jet-meet op de agenda te voorzien.
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Beste vrienden,

Het jaar 2021 zit er bijna op. Het was terug een coronajaar. 

Wel niet zo erg als 2020, maar toch! Door de corona waren 

er dit jaar terug maar weinig wedstrijden en tevens heel wei-

nig evenementen die we kunnen klasseren onder recreatie. 

Als er toch waren, dan vonden deze plaats onder strenge vei-

ligheidsmaatregelen tegen het covid-19 virus. 2021 was een 

lastig jaar voor iedereen. We kunnen maar hopen dat 2022 

beter zal zijn en dat we terug onze hobby zullen kunnen 

uitoefenen in alle vrijheid, dus zonder enige beperking!

Naar een nieuw Koninklijk Besluit voor de Modelluchtvaart.

Wat staat er nu reeds vast? Er komt geen nieuw Ministerieel 

Besluit voor de Modelluchtvaart en ook geen afzonderlijk 

Koninklijk Besluit voor de Modelluchtvaart. Er is reeds een 

koninklijk Besluit voor de Drones, daterend van 8 november 

2020. Het Koninklijk Besluit voor de Modelluchtvaart wordt 

erin geïntegreerd. De uiterste datum van verschijnen is 31 

december 2022. Deze datum wordt ons opgelegd door 

Europa. Maar voor de VML en de AAM is deze datum te 

laat. Door beide federaties wordt er gestreefd naar juli 2022! 

Waarom? Als we juli kunnen aanhouden, dan kunnen we 

alle clubs tijdig op de hoogte brengen van alle aanpassingen 

en/of nieuwigheden en hebben de clubs nog tijd om dit 

alles te implementeren. Zoals je kunt lezen, wordt het druk 

onderhandelen om alles tijdig klaar te krijgen en dat we dan 

kunnen zeggen: “Eindelijk”!

Als het kan, dan houden we onze Algemene Vergadering op 

30 januari te Edegem. Ik hoop dat we de afgevaardigden van 

jullie clubs dan zullen mogen verwelkomen.

Ik wens jullie allen een veilig en gezond einde van 2021 en 

een fantastisch 2022.

Hugo Verlinde

Hugo Verlinde
Voorzitter VML

FAQ en mededelingen

Tijdingen
Graag uw inzendingen voor volgende 

uitgave van 14 februari 2022 insturen 

naar het gekende adres; 

w.demaertelaere@skynet.be of

willy.de.maertelaere@fl ytovml.be

Tijdens de zomer hebben wij EMFU (Eu-

ropean Model Flying Union) samen ge-

zeten met Natale Di Rubbo. Natale is de 

Drone-projectmanager bij EASA, die sinds 

2016 leiding geeft aan de werkgroep die de 

nieuwe EU-verordening over drones heeft 

ontwikkeld. Het team en Natale ontwikkelen 

momenteel procedures die de implementatie 

van de verordening zullen ondersteunen.

We hebben vragen kunnen stellen die opkomen 

in de aeromodeller-gemeenschap om ophelde-

ring te krijgen over de recente EU-droneveror-

dening. Moeten wij bang worden dat drones 

een bedreiging kunnen vormen voor onze 

hobby?

 1. Geldt de nieuwe EU-verordening over  
drones1 ook voor modelvliegtuigen?

   Ja, de EU-verordening is ook van toepas-

sing op modelvliegtuigen. Modelvliegtuigen  

 zijn echter niet het belangrijkste “doelwit” 

van de nieuwe regels. EASA is zich ervan  

 bewust dat modelbouw een hobby is die al 

bijna een eeuw door veel piloten in heel  

 Europa wordt beoefend, met een uitste-

kende staat van dienst op het gebied van  

 veiligheid. EASA is zich er ook van bewust 

dat het een hobby is die altijd belangrijk  

 is geweest voor de ontwikkeling van lucht-

vaarttechnologie en jonge mensen aantrekt  

 voor luchtvaartgerelateerde beroepen.

2. Waarom worden modelvliegtuigen en 
drones als hetzelfde beschouwd?

20-25 Voorwoord voorzitter + FAQ.indd   20 26-11-2021   10:28



VML TIJDINGEN  |  4-2021
21

  Zowel modelvliegtuigen als drones zijn  

 onbemande vliegtuigen en daarom is het  

 logisch dat beide in aanmerking moeten  

 komen voor dezelfde regelgeving. Met de  

 opname van modelvliegtuigen in de EU  

 Drone Verordening was het niet de   

 bedoeling van de wetgever om nieuwe  

 beperkingen in te voeren, maar om het 

  EASA-leden2 hun huidige eisen voor mo-

delvliegtuigen te blijven toepassen. Het  

moedigt Staten expliciet aan om dit te doen 

en biedt verschillende mogelijkheden om  

 dit te doen, met één belangrijke uitzon-

dering: de noodzaak voor eigenaars van 

modelvliegtuigen om zichzelf te registreren 

als UAS-exploitant en hun registratienum-

mer zichtbaar te maken op (of gemakkelijk 

toegankelijk aan boord) het vliegtuig terwijl 

het zich bevindt aan de grond.

3. Wat onderscheidt een modelvliegtuig van 
een drone? 

  Ze hebben allebei een vliegend deel en een 

afstandsbediening. Bovendien kunnen  

 beide worden gebruikt voor recreatieve 

doeleinden. In werkelijkheid ligt het verschil  

 tussen hen meer in de manier waarop het 

vliegtuig wordt bediend:

  • Piloten van modelvliegtuigen zijn over  

  het algemeen meer geïnteresseerd in het  

  plezier van de vlucht en in het recht- 

  streeks besturen van de roeren van  

  het vliegtuig.

 •  Piloten van drones daarentegen zijn over  

  het algemeen meer geïnteresseerd in  

  het controleren van de video die wordt  

  gefilmd met de ingebouwde camera in  

  de drone en gebruiken liever automati- 

  sche functies om de drone te stabiliseren.

   Wat is het resultaat? Piloten van model-

vliegtuigen zijn gepassioneerde vliegers en  

normaalgesproken vrij goed geïnformeerd 

over de veiligheidsregels, vooral wanneer ze 

opereren in het kader van een modelvlieg-

tuigclub of vereniging.

4. In sommige gespecialiseerde fora zien 
we enkele discussies over de datum van 
toepassing van de EU-verordening over 
drones. Kunt u bevestigen dat deze sinds 
31 december 2020 van kracht zijn? Kent 
u EASA-lidstaten die om uitstel van de 
toepassing van de verordening hebben 
verzocht?

  Juist! Op 31 december 2020 werd de 

EU-drone verordening van toepassing in 

alle EU-lidstaten, plus twee van de EFTA3- 

staten: Noorwegen en Liechtenstein. De 

verwachting is dat het binnenkort ook in 

Zwitserland en IJsland van toepassing zal 

zijn. De regeling bevat overgangsbepalin-

gen zodat bepaalde elementen later van 

toepassing worden en de volledige regeling 

per 1 januari 2023 van toepassing wordt. Er 

zijn geen plannen om dit uit te stellen.

 

 Het is belangrijk op te merken dat de EU 

Drone Verordening tot 1 januari 2023 niet  

van toepassing is op operaties die worden 

uitgevoerd in het kader van modelvlieg-

tuigclubs en –verenigingen. Na deze datum 

kunnen clubs of verenigingen een autori-

satie van hun staat krijgen (volgens artikel 

16 van de EU-drone verordening) waardoor 

ze kunnen opereren met andere beperkin-

gen en voorwaarden, zoals bepaald in die 

autorisatie. Daarom moeten modelvliegtuig-

clubs en verenigingen dit met hun nationale 

luchtvaartautoriteiten bespreken.

  Andere elementen van de verordening, zo-

als de definitie van geografische zones, enz. 

zijn al van toepassing sinds 31 december 

2020.

5. De basisverordening (EU) 2018/1139 
van EASA (zoals de naam al aangeeft) is 
de verordening op het hoogste niveau 
die de belangrijkste reikwijdte van de 
EASA-functies en de door de Europese 
Commissie verstrekte limieten in termen 
van delegatie de�nieert. Op basis hier-
van stelt de EU-droneverordening in de 
overwegingen: “(27) Aangezien model-
vliegtuigen worden beschouwd als UAS 
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en gezien het goede veiligheidsniveau 
dat wordt aangetoond door modelvlieg-
tuigactiviteiten in clubs en verenigingen, 
moet er een naadloze overgang zijn van 
de verschillende nationale systemen aan 
het nieuwe regelgevingskader van de 
Unie, zodat clubs en verenigingen voor 
modelvliegtuigen kunnen blijven functio-
neren zoals ze reeds deden, en rekening 
houdend met de bestaande beste praktij-
ken in de lidstaten. Is met deze indicatie 
rekening gehouden? Zo ja, hoe?

 Ja! Bij het opstellen van de wetgeving 

hebben we rekening gehouden met de vele 

opmerkingen van Europese modelbouwers. 

Dit is de belangrijkste reden waarom de 

wetgever ’geen nieuwe beperkingen heeft 

ingevoerd voor Europese modelbouwers. De 

toezichthouder bood in plaats daarvan drie 

opties aan piloten van modelvliegtuigen:

a  Opereren in het kader van een model-

vliegtuigclub of -vereniging (volgens 

artikel 16)

  Modelvliegtuigclubs en verenigingen bieden 

 een omgeving waarin de nadruk wordt 

gelegd op een sterke veiligheidscultuur en 

bieden in veel gevallen uitgebreide bege-

leiding, veiligheidsinformatie en cursussen 

aan hun leden en de bredere modelvliegge-

meenschap. Hierdoor ontstaat een veilig-

heidscultuur die alle piloten die in het kader 

van de modelvliegtuigclub of vereniging 

opereren, willen volgen.

  Modelvliegtuigclubs en verenigingen kun-

nen van hun nationale luchtvaartautoriteit 

een exploitatievergunning krijgen die de 

voorwaarden stelt voor de exploitatie van 

modelvliegtuigen. Dit kan gebaseerd zijn 

op relevante nationale regels of de vast-

gestelde procedures die zijn vastgesteld 

door de club of bond. De limieten die door 

de vergunning worden bepaald, kunnen 

verschillen van die voor de categorie  

‘open’ (bijvoorbeeld vliegen met drones / 

modelvliegtuigen zwaarder dan 25 kg, op 

een hoogte van meer dan 120 m, enz.). 

EASA beschouwt dit als de beste manier om 

modelvliegtuigen te besturen.

b Opereren in een geografisch UAS-ge-

bied waar drone- en modelvliegtuigac-

tiviteiten zijn vrijgesteld van enkele van 

de “open” categorievereisten (overeen-

komstig artikel 15)

 Staten kunnen geografische zones aan-

wijzen waar deoperaties met drones en 

modelvliegtuigen zijn vrijgesteld van enkele 

van de vereisten van de categorie ‘open’ 

(bijv. vliegen met drones/modelvliegtuigen 

zwaarder dan 25 kg, op een hoogte van  

 meer dan 120 m. enz.). Elke piloot die in 

deze zones actief is, kan genieten van deze  

 vrijstellingen.

c  Opereren in subcategorie A3 van de 

categorie “open” 

 Alle modelvliegtuigen mogen worden 

geëxploiteerd in subcategorie A3, met 

inachtneming van de in de verordening 

gedefinieerde operationele beperking.  

 Nieuwe “ready-to-fly”-modelvliegtuigen 

(verkocht als een compleet systeem) die na 

1 januari 2023 zijn gekocht, moeten een 

C4-klasse-identificatielabel hebben als ze  

binnen de categorie “open” moeten wor-

den gebruikt. Dit label zorgt ervoor dat 

het vliegtuig wordt geleverd met de juiste 

instructies van de fabrikant. De eis voor C4- 

etikettering is niet van toepassing op parti-

culier gebouwde (of geassembleerde)  

modelvliegtuigen.

6. U zei dat de lidstaten bevoegd zijn om 
voor aeromodelling aangewezen gebieden 
aan te wijzen waar drone- en modelvlieg-
tuigactiviteiten zijn vrijgesteld van enkele 
van de “open” categorievereisten. Wat zijn 
de voor/nadelen van deze ‘optie’?

 Dit is een zeer flexibel instrument dat ter 

beschikking staat van de Staten.   

 Afhankelijk van hun risico kunnen drone- 

en modelvliegtuigoperaties in sommige  

gebieden in het land worden vrijgesteld 

van enkele van de “open” categoriever-

eisten. Dit kan ook gelden voor bergach-

tige gebieden waar hellingvluchten met 

modelzweefvliegtuigen worden uitgevoerd. 

De verordening staat bijvoorbeeld toe dat 
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vliegende vluchten met onbemande zweef-

vliegtuigen tot 10 kg de limiet van 120m 

vanaf de grond overschrijden, zolang het 

vliegtuig onder de 120 m van de positie van 

de piloot op afstand blijft (zie onderstaande 

afbeelding).

 of verenigingen te bevoordelen ten op-

zichte van andere. De bedoeling is om een 

veiligheidscultuur te bevorderen die binnen 

clubs en verenigingen behouden en aange-

moedigd wordt.

  EASA is zich bewust van de zeer frequente 

internationale wedstrijden en het belang  

van toerisme met modelvliegtuigen, ook 

voor de lokale economie (hotels, restau-

rants, enz.) in sommige regio’s. Om die 

reden is in de verordening de term “ope-

raties in het kader van” gebruikt. Door 

te eisen dat de machtiging op grond van 

artikel 16 geldt voor vluchtuitvoeringen 

in het kader van’, staat de wetgever de 

lidstaten toe deze machtiging te verlenen 

aan een bredere groep piloten dan alleen 

leden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook 

gastpiloten, deelnemers en alle personen  

die op de door de Staat verstrekte machti-

ging staan   vermeld. Doorslaggevend is dat 

de nationale wetgever er in voldoende mate 

van overtuigd is dat de piloten die onder  

 deze machtiging opereren op de hoogte 

zijn van en zich houden aan de eisen van de 

machtiging. Hoe dit gebeurt, is aan de na-

tionale autoriteiten (en vergunninghouders) 

om te beslissen..

8. In welke opzichten kunnen de vereisten 
voor een artikel 16-autorisatie verschillen 
van die voor de categorie ‘open’?

 Vereiste is die met betrekking tot de 

registratie van de exploitant. Echter, met in-

stemming van het bevoegd gezag kan ook 

dit door de club/vereniging namens haar 

leden worden uitgevoerd.Al het overige kan 

worden overeengekomen tussen de club/ 

vereniging en het bevoegd gezag waar-

onder lengtegrenzen, gewichtsgrenzen, 

leeftijdsgrenzen en competentie-eisen.

9. Vallen controlelijnvluchten (circular tethe-
red) binnen het toepassingsgebied van 
de EU-droneverordening? Hoe zit het met 
control line en niet-control line vrije-
vluchtvliegtuigen?

 Ja. Over het algemeen is de EU-verordening van 

 De staatsautoriteiten kunnen een zone 

creëren waar de beperkingen zelfs worden  

uitgebreid; zo kan de maximale hoogte-

limiet of het maximale gewicht worden 

verhoogd.

 Verschillende van deze zones zijn al gepubli-

ceerd en het EASA is op de hoogte van 

initiatieven van burgers die met de staats-

autoriteiten in gesprek zijn om in sommige 

gebieden vrijstellingen te verkrijgen.

  

 De vrijstelling gedefinieerd onder deze 

eisen is van toepassing op alle piloten die in 

dergelijke gebieden opereren.

7. Met betrekking tot artikel 16 (mach-
tigingen aan modelvliegtuigclubs en 
-verenigingen), is het in de ‘geest’ van 
de verordening om ‘weinig en geconcen-
treerde’ clubs/verenigingen te hebben 
of om clubs/verenigingen verspreid over 
het nationale grondgebied te vergemak-
kelijken om toegang te krijgen tot deze 
‘machtiging’?

 Het was zeker niet de bedoeling van de toe-

zichthouder om de toegang tot een   

vergunning op enigerlei wijze te beperken 

of te concentreren, of om bepaalde clubs  
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nieuws te ontvangen, aangezien we voort-

durend informatief materiaal publiceren. 

We horen graag - vooral van jou - wat we 

kunnen doen om bepaalde aspecten van de 

regels te verduidelijken, b.v. meer concrete 

artikelen, webinars, podcasts, verklarende 

folders, meer vertalingen, enz. Er zijn ook 

enkele EASA-medewerkers die enthousiast 

zijn over modelvliegtuigen. Ze zouden ook  

 graag helpen.

  Periodiek voeren we overleg met belang-

hebbenden, wat leidt tot wijzigingen in de  

 acceptabele middelen van naleving (AMC) 

en begeleidingsmateriaal (GM). Deze onder-

steunen modelbouwers bij het naleven van 

de regelgeving. Het is echter de moeite 

waard om erop te wijzen dat wijzigingen 

in de regelgeving een heel ander en langer 

proces vergen.….

Voor meer vragen of een reactie op dit artikel, 

of zelfs als je wilt dat we meer in detail

schrijven over alles wat je hier hebt gelezen, 

stuur ons dan een e-mail naar:

drones@easa.europa.eu

toepassing op alle control line drones die zwaar-

der zijn dan 1 kg en die een voortstuwingssys-

teem hebben. Als het control line vrijevlucht 

vliegtuigen (zoals vliegers) zijn, is de EU-verorde-

ning alleen van toepassing als het gewicht meer 

dan 25 kg is. Het wijzigen van deze eis zou een 

wijziging van de basisverordening vereisen en dit 

kan niet via een uitvoeringsverordening.

 Niet-control line vrijevlucht vliegtuigen met 

een gewicht van minder dan 250g hoeven 

aan geen enkele eis te voldoen.

10. Volgens de EU-drone verordening mogen 
staten ‘nationale voorschriften uitvaar-
digen voor het toestaan   van modelvlieg-
tuigoperaties’. Kan de nationale ’regel-
geving in strijd zijn met de’ Europese 
’regelgeving?

 De regelgevende instantie heeft in de veror-

dening de mogelijkheid opgenomen voor 

de staten om de exploitatievergunning af te 

geven aan modelvliegtuigclubs of -vereni-

gingen op basis van nationale regels of 

op basis van door de club of vereniging 

vastgestelde procedures, waarin het doel 

van dergelijke procedures wordt omschre-

ven. Verder kunnen staten geen nationale 

regelgeving ontwikkelen met betrekking 

tot de veiligheid van vluchten. In geval van 

veiligheids-, privacy- of milieurisico kunnen 

de lidstaten aanvullende eisen stellen.

11. Kunnen wij zondagse modelbouwers 
wijzigingen in de regelgeving melden/
suggereren? Met wie moeten we contact 
opnemen?

 Zeker wel! EASA heeft een mailbox opgezet 

(drones@easa.europa.eu), die regelmatig 

wordt gecontroleerd, om vragen en opmer-

kingen van alle betrokken belanghebben-

den te ontvangen. Het zou echter effectie-

ver zijn als voorstellen worden besproken 

op het niveau van de EU-verenigingen 

(zoals de European Model Flying Union 

(EMFU)) zodat EASA een geconsolideerd 

standpunt krijgt. We moedigen modelvlieg-

tuigvliegers aan om de EASA-website  

 (https://www.easa.europa.eu/drones) in de 

gaten te houden en zich in te schrijven om 

1  You can find the EU Drone Regulation (EU) 2019/947 in all EU 
languages at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?u-
ri=CELEX:32019R0947.

2  EASA Member States are: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, 
Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France,   
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,  
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Norway, Iceland, Liechten-
stein, and Switzerland.

3 https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association
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Tekst & Foto’s: 

Alexander Van de Rostyne & Michel Van

Svenson Classics Fly-In
met Leon Janssens

Die zondag 29 augustus 2021 konden we bij 

de Koninklijke Eeklose Modelluchtvaart na 2 

keer uitstellen wegens Corona eindelijk onze 

deuren - weiden - openzetten voor de sinds 

meer dan twee jaar aangekondigde Svenson 

Classics Fly-In.

Het was zoals in de liedjes van Jeaques Brel, 

waarin hij zingt over het Vlaamse landschap 

met de wolken dermate laag en grijs dat men 

er zou kunnen hebben aan twijfelen of die vloot 

modellen wel het luchtruim zou kunnen kiezen.

Maar kijk, niks kan bezielde modelbouwers tegen-

houden. Ze zorgden voor een onvergetelijk feest, 

een briljante hommage aan Mister Svenson: Léon 

Janssens. 

Meer dan 100 mo-

dellen verzamelden 

zich op ons terrein, 

net geen 200 piloten 

en begeleiders schre-

ven zich ter plaatse  

in. Vele van onze 

Franstalige vrienden 

hebben zich geëx-

cuseerd die dag, over de taalgrens regende het met 

bakken. Wie toen op de uiteindelijk geaborteerde F1 

race van Francorchamps was zal het ook geweten 

hebben.  

Het overgrote deel van de modellen kwamen uit de 

Svenson catalogus, maar  prachtige old timers van 

diverse origine en pluimage vervolledigden de verza-

meling. Om van te watertanden!

Mister Svenson: Léon Janssens 
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Een Clubactiviteit
In de EML hebben we niet die traditie van grote eve-

nementen. Oorspronkelijk hadden we gerekend op 

een paar tientallen deelnemers, maar al vlug hadden 

we door dat de organisatie professioneel moest aan-

gepakt worden gezien de grote interesse.   In totaal 

hebben meer dan 30 van onze leden zich ingezet om 

dit tot een goed einde te brengen. Maandenlange 

voorbereiding heeft het gevraagd: parking, drank en 

eten voorziening, toiletten, signalisatie, registratie, 

frequentieafhandeling, inrichting vliegtuig zone, 

vlucht leiding, overleg met stad Eeklo, overleg met 

politie, afsluiten publieke weg en circulatieplan, elek-

triciteit voorziening, 150 meter nadar afsluitingen, 

5 administratie PC’s die via WIFI en de Cloud met 

elkaar waren verbonden,  etc etc. En dat bovenop 

alles wat nodig was volgens het nog geldende Covid 

Evenementen protocol. Dat op zich was al immens. 

Met een kern team werd er elke 2 weken vergaderd. 

Een fantastische ‘Team Spirit’ die elke club zich graag 

toewenst.  Dikke pluim aan al wie zich heeft ingezet. 

We hadden ook het geluk Bert Delaere, de baas van 

Aerobertics, tot onze leden te mogen rekenen. Hij 

heeft ons heel hard geholpen met materiaal allerhan-

de: tafels , stoelen, panelen, sonorisatie, draadloze 

microfoons, betaalsysteem met jetons. En als toetje 

was hij samen met ons ander lid Paul De Langhe de 

perfecte commentator en vlucht leider. Dank heren!

Kers op de taart
De man van de dag was uiteraard Léon Janssens. Hij 

heeft die dag ervaren als ‘de kers op de taart van zijn 

levenswerk’. Hij was oprecht onder de indruk van de 

Acralan

massale opkomst en de uitzonderlijke afwerking van 

de modellen. Onze club stond er op hem te eren. 

Johan Blanckaert, ook al EML lid langer dan hij kan 

onthouden - had speciaal voor Léon een Westerly 

gebouwd op schaal 1/5e. Dat alles 100% volgens 

de originele plannen. Een echt kunstwerk is het 

geworden.  Bij de overhandiging ervan, met alle deel-

nemers als toeschouwer, met zijn kinderen, hun part-

ners en Svenson medewerkers van het eerste uur aan 

zijn zijde werd de emotie tastbaar. Afgesloten werd 

met een ‘Merci Léon, Merci’ enthousiast gezongen 

door al wie er bij was. Het schalde over onze weiden. 

Een mooi moment, om niet te vergeten. 

Wat was er te zien
De foto’s spreken voor zichzelf. Het overgrote deel 

van de Svenson catalogus was present: Westerly’s, 

Sundancer, Channy, Twinny, SV4 schaal 1/4e (met 

een Quadra!) en 1/5e, Pinto, Sunny, Wayfarer, 

Eyeball,  Azizo, Wind Puff, Delphine, Blue Pants, 

Vicomte, Duke, Bristol Scout, Fly Boy, Jet 40, Piper, 

Seychelle... Ik vergeet er zeker. Lawrence Tzigersi-

zoglou kwam met een uitzonderlijk mooi afgewerkt 

Fiesler Storch. Niet minder dan 20.000 klinknagels 

waren met de hand aangebracht. Kan zo meedoen 

aan een F4C competitie en hoog scoren. 

Daarnaast was er ook ruime aanwezigheid van andere 

modellen uit die tijd. De Apollo Flyers hadden Curare’s 

mee die zeer gesmaakte presentaties maakten in solo 

en synchroon vlucht. Guy Vanderschelden had zijn van 

de zolder gehaald. Spijtig dat zijn Perry carburator het 

liet afweten, ook dat is nog zoals vroeger. 
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Sundancer

Wayfarer

Westerly

Twinny

Flyboy

Wat was er te zien...

Wind PuffFiesler Storch
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Volgend jaar beter? Meervoudig Wereld en Euro-

pees kampioen schaal modellen Philip Avonds  was 

samen met zijn zoon (net als zijn pa F16 piloot) 

afgezakt naar Eeklo met 7 (ZEVEN) toestellen. Het 

ene al mooier dan het andere.  Onder andere een 

F3A Taurus uit de jaren 60, maar vooral een buiten-

maats elegante King Altair die met wondermooie 

precisie werd voorgevlogen. Er zijn weinig momenten 

geweest die dag waarop de familie Avonds niet aan 

het vliegen waren. Ze hadden ook nog een aantal 

vintage zenders mee, zelf een die er uitzag als een 

Pro-Line uit de jaren 60, helemaal zelf gebouwd en 

met een 2.4 ingebouwd. 

Alain Laruelle vergastte ons met perfecte replicas 

van de Kwik Fly van Phil Kraft, en de Super Star van 

Wolgang Matt. Beide modellen uitgevoerd in de 

oorspronkelijke decoratie, voorzien van (‘lege’) ont-

ploffingsmotoren waarachter een electro aandrijving 

verscholen zat. Du grand art! Alain is een van de drij-

vende krachten achter ‘Vintage F3A’ F3Avintage.be. 

Meerdere rondvluchters waren aanwezig, iedereen 

bleef graag aan de grond terwijl deze artiesten hun 

kunsten vertoonden.

Er was ook vooral de sfeer die onherroepelijk nostal-

gisch was. Het was een reis in een teletijdmachine, 

de sfeer was optimaal, iedereen was goedgezind. 

Voor 1 dag keerde de modelbouw terug zoals we 

het ons herinneren uit die tijd. Er was die dag geen 

enkele crash ondanks de ontelbare  vluchten, geen 

stress, enkel puur genieten. 

Graupner Bell 212 TwinJet

Rondvluchters in actie
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DE vedette van de dag
Leon Janssens was rond 11 uur op ons terrein aange-

komen. Het plan was dat hij eens naar de vliegtuigen 

ging kijken. Hij is de eerste twee uur niet verder ge-

raakt dan de eerste halte. Daar werd hij overrompeld 

door deelnemers die op hem af kwamen voor een 

echte signeer sessie. Leon heeft zijn handtekening 

gezet op 10-tallen vleugels rompen, plans, bouwdo-

zen, modellen in opbouw, T-shirts. Men stond in rij 

aan te schuiven. Hij leek wel Mick Jagger.

Leon Janssens met familie en medewerkers

En volgend jaar?
Talrijk waren de vragen om dit initiatief te herhalen.  

En dat gaan we dus ook doen! Op zondag 28 augus-

tus 2022 (datum nog te bevestigen)  organiseren we 

terug een classic fly-in in Eeklo. Met niet enkel Svens-

on maar alles wat we uit die jaren 60-80 hebben ont-

houden: Robbe, Graupner, Multiplex, Simprop, Hegi, 

Schluter, Kavan, Heim...en zelfs wat vrijvluchters voor 

wie zich de tijd van de A1, A2 klasse nog herinnert. 

Voor meer info kan men altijd terecht bij

alexandervdr@icloud.com. 

Tot volgend jaar!

Alexander Van de Rostyne & Michel Van
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Tekst & Foto’s: 

Garythegliderpilot /HobbyKing. Vrije vertaling: Adrien Crispyn

Hoe werken borstel en
borstelloze Elektronische 
Snelheidsregelaars
Een elektronische snelheidsregelaar (ESC) is een elektronische schakeling die in de eerste plaats bedoeld is om 

de snelheid en de richting van een elektromotor te regelen.

toe om te kiezen of uw ontvanger van 5v of 6v wordt 

voorzien, afhankelijk van hoe en welk type van vlieg-

tuigen u vliegt. Dit in- en uitschakelen van de span-

ning kon in het verleden interferentie veroorzaken met 

sommige radioapparatuur, maar deze interferentie is 

tegenwoordig zo goed als uitgesloten bij de meeste 

moderne 2.4GHz-uitrustingen. Als algemene vuistre-

gel kun je het beste een geschakelde BEC gebruiken 

als je liPo batterij vier of meer cellen heeft en als je veel 

vermogen nodig hebt. ESC’s in bredere zin zijn Pulse 

Width Modulation” (PWM) regelaars voor elektro-

motoren. Je ontvanger stuurt een 50Hz PWM signaal 

naar de ESC met een variatie van 1ms tot 2ms, bij 

1ms staat de motor stil, bij 1,5ms draait de motor op 

halve snelheid, en bij 2ms draait hij op volle snelheid, 

je krijgt natuurlijk een soepele snelheidsregeling tussen 

deze getallen in. ESC’s voor borstelloze motoren zijn 

heel anders dan ESC’s voor borstelloze motoren en zijn 

niet compatibel met elkaar. Je moet een brushless ESC 

gebruiken met een brushless motor en een brushed 

ESC met een brushed motor. Ze zijn vrij gemakkelijk te 

herkennen, aangezien een brushed ESC 2 motordra-

den heeft en een brushless ESC 3 motordraden.

Besturing van een borstelmotor
Zoals u wellicht weet, draait een geborstelde motor 

min of meer zolang er spanning op staat. Om te 

controleren hoe snel de motor draait, schakelt de ESC 

de spanning aan en uit, dit gebeurt zeer snel en vele 

malen per seconde. Om de snelheid van de motor te 

verhogen, verhoogt de ESC gewoon de tijd dat de 

spanning wordt ingeschakeld en verlaagt de tijd dat 

de spanning wordt uitgeschakeld. Om de motor te 

vertragen wordt het proces omgekeerd. Het belang-

rijkste punt in het begrijpen van het verschil tussen 

een geborstelde ESC en een borstelloze ESC is dat 

de geborstelde ESC geen zorg over de positie van de 

Of de ESC nu voor een borstelmotor of voor een borstelloze 

motor is, de ESC interpreteert besturingsinformatie. Dit ge-

beurt niet in een mechanische beweging zoals bij servo-een-

heden, maar veeleer op een manier die de schakelsnelheid van een 

netwerk van “Field-Effect Transistors”, of meer algemeen bekend 

als FET’s, varieert. Het snelle schakelen van deze transistors is er de 

oorzaak van dat de motor zelf zijn karakteristieke hoge pieptoon laat 

horen, hetgeen vooral bij lagere snelheden merkbaar is. Deze FET’s 

maken ook een veel soepeler en preciezere snelheidsregeling van de 

motor mogelijk en op een veel efficiëntere manier dan de oudere 

mechanische snelheidsregelaars. Deze heeft een resistieve spoel en 

bewegende armen, die we een paar jaar geleden in veel modellen 

gezien hebben, vooral in de modelautowereld. De meeste moderne 

borstel en borstelloze ESC’s bevatten een “Battery Eliminator Circuit” 

(BEC) om een stabiele spanning te regelen voor de ontvanger en de 

servo’s, hierdoor is het niet meer nodig om een extra batterij in het 

model te hebben. De BEC’s zijn meestal ofwel “Lineair” of “Switched 

Mode”.

Lineaire BEC’s
Een lineaire BEC gebruikt in principe een weerstand 

om de spanning te verlagen van de 7.4v-11.1v die 

we gewoonlijk gebruiken met onze Lipo packs tot 

de 5 volt die nodig is voor de ontvanger. Hoe hoger 

het lipo-voltage en hoe meer stroom de RX verbruikt, 

hoe meer warmte er wordt gegenereerd naarmate de 

stroom over deze weerstand loopt. Te veel stroom zal 

oververhitting veroorzaken en je elektronische snel-

heidsregelaar of BEC beschadigen. En niet te vergeten: 

het verspilt ook veel elektriciteit, vooral bij grotere 

elektrische vliegtuigen.

Geschakelde BEC’s
Geschakelde BEC’s schakelen eigenlijk de spanning 

zeer snel aan en uit om deze effectief te laten dalen 

zonder warmte te produceren of elektriciteit te 

verspillen. Sommige geschakelde BEC’s staan u ook 
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geborstelde motor armatuur heeft, het gewoon zoals 

eerder vermeld de spanning aan en uit schakelt.

Besturing van een borstelloze motor
Omdat borstelloze motoren totaal anders werken, 

is het besturen ervan een heel ander proces. Zonder 

borstels heeft de ESC geen idee van de positie van 

de spoelen/stator. Hij heeft een soort feedback van 

de motor nodig om te bepalen wanneer hij elke pool 

moet aansturen. Borstelloze ESC’s creëren in principe 

een “3 fase wisselstroom” uitgaande van een DC 

stroombron om de motor te laten draaien door een 

opeenvolging van AC signalen gegenereerd door het 

ESC circuit. Dit is waar de 3 draden nu een rol gaan 

spelen, slechts 2 van de draden worden bekrachtigd 

door de ESC op om het even welk ogenblik. De pool 

die op een bepaald moment niet onder spanning staat 

zal een kleine hoeveelheid spanning genereren die 

evenredig is met hoe snel de motor draait; dit staat 

bekend als “Back Electromotive Force” (Back EMF). 

Deze kleine spanning wordt door de ESC gebruikt 

om te bepalen hoe snel en in welke richting de motor 

op een bepaald moment draait. Met deze informatie 

weet de ESC hoe hij stroom naar de elektromagneten 

moet sturen om de motor draaiende te houden. Deze 

detectie van de positie en wat de motor aan het doen 

is kan ook worden bereikt door gebruik te maken 

van een magnetische “Hall Effect” sensor of “Opti-

sche” detector, deze zijn meer algemeen te vinden bij 

modelauto ESCs en In-Runner borstelloze motoren. 

Outrunner motoren worden meestal geregeld met de 

“Back EMF” stijl van regelaars. 

De computer-programmeerbare snelheidscontroleme-

chanismen hebben over het algemeen gebruiker-ge-

specifi ceerde opties die het instellen van laag voltage 

cut-off grenzen, timing, versnelling, het remmen, 

draaizin, en deze dagen nog veel meer, toestaan. Het 

omkeren van de draairichting van de motor kan ook 

worden bereikt door het wisselen van twee van de 

drie draden van de ESC naar de motor.

Het kiezen van een elektronische snelheidsre-
gelaar
ESC’s worden beoordeeld voor de maximale stroom 

die ze aankunnen. Hoe meer stroom een ESC aankan, 

hoe duurder en zwaarder hij zal zijn. Kies een elektro-

nische snelheidsregelaar die geschikt is voor iets meer 

dan wat uw motor/propeller combinatie zal trekken bij 

volgas. Te veel stroom zal een elektronische snelheids-

regelaar zeer snel beschadigen! Aan de andere kant, 

een te grote ESC is dood gewicht dat een nadelige 

invloed zal hebben op de prestaties van uw vliegtuig, 

is duurder, en is gewoon niet nodig. LiPo batterijen 

worden permanent beschadigd als de spanning van 

een cel onder 3,0 volt daalt. Om deze reden vereisen 

LiPo batterijen een elektronische snelheidsregelaar met 

een laag voltage cutoff (LVC). De LVC zal de stroom 

naar de motor onderbreken wanneer het voltage 3.2V 

bereikt, of wat u ook voorprogrammeert om de on-

derbreking te zijn. U zult ook een ESC moeten kiezen 

die de spanning van de accu aankan die u van plan 

bent te gebruiken, de spanningsclassifi catie voor elke 

ESC wordt duidelijk vermeld in de specifi caties.

Samenvatting
Dit is slechts een kort, niet te technisch inzicht in hoe 

elektronische snelheidsregelaars werken. Ik hoop dat 

u het met plezier hebt gelezen en dat u nu een beetje 

meer inzicht hebt in hoe ze eigenlijk werken. 

Bron: Garythegliderpilot /HobbyKing.Met toestemming van HobbyKing
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