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Jan Melchior

Jan Melchior Arthur Werner Raymond Esveldt

We zitten al weer lekker in het seizoen, en na een korte periode van 
stilte bij verschillende leveranciers zien we daar toch ook weer nieu-
we ontwikkelingen voorbij komen. Er zijn nogal wat reorganisaties, 

fusies en dergelijke achter de rug waarbij verschillende leveranciers proberen 
hun posities op de markt te versterken, of op zijn minst te consolideren. Maar 
gelukkig worden – oude – contacten weer hersteld, of opnieuw aangegaan en 
hebben we weer kans gezien een aantal modellen te krijgen om te evalueren, 
te testen en daar een artikel over te plaatsen. Artikelen hiervan zijn in de maak, 
en zijn ook weer opgenomen in de huidige Modelvliegsport. 

Gelukkig hebben we ook wat meer contacten kunnen leggen met landelijke 
modelbouwers en/of ontwerpers die ons deelgenoot willen maken van hun 
inspanningen. In deze MVS daarover een inspirerend artikel van Ton van Mun-
steren over de Red Eagle competitie, een zelf ontplooid initiatief naar aanleiding 
van het Red Eagle zwever ontwerp van hem wat in MVS#2 is gepubliceerd. 
Verder hopen we op termijn nog meer artikelen te kunnen plaatsen over de 
bouw van een Do-24, turbine motoren en jet vliegen. Het type vliegtuigen wat 
onlangs ook weer te zien waren op de jaarlijkse Jets over Pampa en die duidelijk 
uitstijgen boven de veel voorkomende standaard modellen. Onze redactie heeft 
daar een kijkje genomen en kwam met tientallen foto’s terug. Extra toevoer van 
interessante artikelen blijft echter nodig, dus schroom niet die aan te melden 
of op te sturen. 

Interessant in deze MVS is ook een verslag van een grote trainer, boven de twee 
meter, en die zie je niet vaak meer. Veel fabrikanten richten zich alleen maar 
op lichte schuimmodellen rond de 1-1,2m, en doen daarmee de beginners in 
het modelvliegen naar mijn mening veel tekort. Deze houtbouw Trainer-90 is 
echter een maatje groter, met diverse aandrijf opties, en is ook interessant voor 
para dropping, glider towing en dergelijke. En dan is er ook nog een verslag van 
een supersnelle GFK hotliner zwever die door onze eindredacteur onder andere 
uitgebreid in de bergen is getest. 

Voldoende dus om even lekker achterover te gaan zitten, en alles tot je te laten 
komen. Veel vliegplezier, en voor diegene die nog niet op vakantie zijn geweest, 
nog een prettige vakantie.
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JUST DRONE IT 

 

NOORDZEE DRONES

OPLEIDINGEN KLASSE 

1 EN KLASSE 2

SPECIALISATIE-

MODULES: 

- photogrammetry

- film en technieken
- landbouw
- search & rescue
- thermografie 

TEAMBUILDING & 
KIDS STAGES 

OPLEIDNGEN MET VAKANTIEGEVOEL

Noordzee Drones leidt sinds december ‘14 mensen op tot 
professionele drone piloten. Theorie wordt aan zee gegeven, voor 
de praktijk kunnen we beroep doen op verschillende terreinen in 
Vlaanderen. Je kunt er terecht voor professionele opleidingen om 
te kunnen vliegen binnen KLASSE 1, maar ook hobbyisten kunnen 
er terecht voor een verkorte opleiding binnen KLASSE 2. De 
specialisatie moduels omvatten onder meer ‘landbouw’,’search 
& rescue’, ‘photogrammetry”, ‘film en technieken en binnenkort 
start ook een opleiding thermografie! Ondertussen is het 
opleidingscentrum uitgegroeid tot het grootste van Vlaanderen 
en heeft meer dan 700 piloten opgeleid.

Naast ons standaard aanbod bieden we workshops op maat 
aan. Van een toffe teambuilding tot een korte kennismaking 
met drone vliegen, alles kan. Op maat van jouw bedrijf of 
team. Een halve of volledige dag, met catering of zonder,... 
We bekijken graag met jou alle mogelijkheden! 

WWW.NOORDZEEDRONES.BE

OOK TEAMBUILDINGS EN WORKSHOPS OP MAAT!
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Korte berichten

Horizon Hobby Parkzone 
T-28 Trojan
De Parkzone T-28 Trojan is bij veel 
modelvliegers een legende met zijn 
iconische U.S. Navy beschildering. 
E-Flite heeft de T-28 nu uitgebracht 
als parkflyer in de efficiënte Bind-
N-Fly Basic (dus met ontvanger) 
uitvoering. Alleen nog je eigen 
3S1800-2200mAh accu en accu lader 
toevoegen en je bent klaar om met 
dit wonderschone model te vliegen. 
Spanwijdte 1118mm; vlieggewicht 
875g; materiaal Z-Foam; 480 960kv 
borstelloze motor; besturing over 4 
assen; vast 3-beens landingsgestel.

Horizon Hobby E-flite X-VERT VTOL
Deze nieuwe E-flite X-VERT VTOL (Vertical TakeOff and 
Landing) parkflyer start en landt verticaal vanaf zijn staart. 
Het geeft alle plezier en flexibiliteit van een VTOL toestel, 
zonder complexe mechanische voorzieningen. Transitie 
tussen verticale en horizontale vlucht is net zo eenvoudig 
als het omzetten van een schakelaar. De stabiliteit wordt 
gewaarborgd door het differentiaal aansturen van de 
motoren in combinatie met elevons. Het hart van deze 
besturing is hierbij de SAFE AS3X ontvanger/stabilisatie. 
Er zijn hierbij 3 vlieg modi mogelijk: multirotor/ airplane/ 
acro mode. Optioneel kan er een bestuurbare FPV camera 
gemonteerd worden, die kantelt tijdens transitie. De 
X-Vert is verkrijgbaar als BNF versie, of RTF compleet 
met DXe zender en aandrijfaccu. Je hebt keuze uit 4 
verschillende stickersets voor de afwerking. Spanwijdte 
504mm; vlieggewicht 180-200g; Materiaal Foam; 2stuks 
BL280 2600Kv motors; 2S800mAh LiPo; 3 in 1 ontvanger/ 
ECS/ flight controller unit.

RC-Planes
RC-Planes heeft een nieuwe lijn Gforce borstelloze buiten-
loper motoren in het programma van 170kv tot 1400kv, 
geschikt voor modellen van 0,5kg tot 12kg vlieg gewicht. 
Uitgebreide informatie is te vinden op: 
http://www.rc-planes.nl/nl/category/gforce-brushless-motors/

Graupner Husky 1800S
Graupner brengt met de Husky 1800S een zeer veelzijdig model uit dat vele toepassingen 
kent. Dit schuim model heeft een spanwijdte van 1,8m en weegt 2,5kg. De Husky is 
uitgerust met flaps, verlichting en een sleephaak. Als onderstel zijn maar liefst vier 
varianten te gebruiken: normale wielen met stroomlijnkappen, grote bushwielen, drijvers 
en ski’s. Hierdoor is een toestel ontstaan met een enorm inzetbereik: STOL (Short Takeoff 
and Landing), vliegen op ruw terrein, watervliegen, sneeuwvliegen en slepen van zwevers 
tot 2kg behoort allemaal tot de mogelijkheden. Als accu wordt een 4S 2200mAh LiPo 
aanbevolen.
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Evenementen/Agenda
KNVVL WEDSTRIJDEN
Datum; klasse(n); plaats; informatie
26-aug.: NK comp., F5B, Maasdriel, http://www.f5b.nl/
27-aug.: NK comp., F4C, F4G, F4H, sp. sch., Genk (B), http://schaal.modelvliegsport.nl
2-sep.: NK comp., F3C, F3N, Sportklassen F3C en F3N, Roden, http://helikopter.modelvliegsport.nl/
2-sep.: NK comp., F3K, Elburg, http://www.f3k.nl/
3-sep.: NK comp., F5J, Losser, http://www.f5j.nl/home/
9-sep.: NK comp., F5B, Dalfsen, http://www.f5b.nl/
9-sep.: NK comp., Modelparachutisten, Emmeloord, http://www.rc-parachute.nl/
9 en 10 sep.: NK Lijnbesturing deel 1, alle klassen behalve F2A, C en F, de Peel, http://www.lijnbesturing.nl/
9 en 10 sep.: NK comp., F3U finale (FPV racen), Vlissingen, https://www.nkdronerace.nl/
10-sep.: NK comp., F3A B, F3A C, Rosmalen, http://kunstvlucht.modelvliegsport.nl/f3a/
10-sep.: NK comp., Pylonrace excl F3D, Wijchen, http://www.f3d.nl/
10-sep.: Najaarswedstrijd, VV outdoor + NK + selectie, Garderen, 06 295 53 724
16-sep.: NK comp., F3A-X A, F3A-X B, F3A-X C, Ter Apel, http://www.f3ax.nl/
16 en 17 sep.: NK comp., F3J, Losser, http://f3j-sport.nl/
17-sep.: NK comp., F3A, Leeuwarden, http://kunstvlucht.modelvliegsport.nl/f3a/
23-sep.: NK comp., Modelparachutisten, Bergeijk, http://www.rc-parachute.nl/
23-sep.: Korhoender Cup, VV outdoor, Regte Heide, 06-14636901
24-sep.: NK comp., F5J, reserve, http://www.f5j.nl/home/
24-sep.: NK comp., F3A finale, Oss, http://kunstvlucht.modelvliegsport.nl/f3a/
24-sep.: NK comp., F3K, Blokzijl, http://www.f3k.nl/
24-sep.: NK comp., F4C, F4G, F4H, sp. sch., Deelen, http://schaal.modelvliegsport.nl
30-sep.: NK comp., F5J, Oosterland, http://www.f5j.nl/home/
30 sept en 1 okt.: NK Lijnbesturing deel 2, F2A, F2C, F2F, Utrecht, http://www.lijnbesturing.nl/
7 en 8 okt.: NK comp., F3J, 2e reserve, http://f3j-sport.nl/
8-okt.: NK comp., Pylonrace incl. F3D, de Peel, http://www.f3d.nl/
14-okt.: Hart van Brabant Cup, VV outdoor + NK + selectie, Regte Heide, 06 150 03 115
14 en/of 15 okt.: NK comp., F3F, Maasvlakte, Modelbouwforum
28 en/of 29 okt.: NK comp., F3F, Maasvlakte, Modelbouwforum
10-12 nov.: IIFI 2017 Indoor (intern.), VV indoor + NK + selectie, Nijmegen, www.iifi.nl/iifi.html
11 en/of 12 nov.: NK comp., F3F, Maasvlakte, Modelbouwforum
25 en/of 26 nov.: NK comp., F3F, Maasvlakte, Modelbouwforum

ADDITIONELE EVENEMENTEN 
23 en 24 sept.: DCL wedstrijden, Brussel, Belgie, www.dcl.aero
14-15 oct.: DCL wedstrijden, Cluj, Roemenie, www.dcl.aero
2 en 3 dec.: DCL wedstrijden, Berlijn, Duitsland, www.dcl.aero
24 sep.: 25 jaar Elektromodelvliegclub Nieuwkerk Goirle, Goirle

DCL
DCL staat voor ‘Drone Champions League AG’. 
Deze organisatie heeft na het succes vorig jaar 
in Dubai nieuwe wedstrijden op het programma, 
waarvan de eerste op 4 juni gevlogen is op – en 
onder - de Champs-Elysees in Parijs. Een evenement 
in een nieuw racing format, meer gericht op ‘team 
performance’ waar zelfs het verkeer voor gestopt 
werd, en waar 36 van de beste FPV piloten de 
regie overnamen. Spectaculair hierbij was een 
race ondergronds door een 600m lange tunnel 
onder dit wereldbekende monument. Bekeken 
door 150.000 toeschouwers, via livestreams en 
ook geregistreerd door TV kanalen in meer dan 
100 landen. Een eerstvolgend evenement van DCL 
in onze nabijheid is op 23 en 24 september, bij de 
‘Mont des Arts’ in Brussel en nog later, op 2 en 3 
december in het station van Berlijn. Voor informatie 
zie: www.dcl.aero.

Multiplex Funray
Multiplex heeft kort geleden de Funray voorgesteld, een schuim 
kunstvluchtzwever met een spanwijdte van 2m. Het is met 
een gewicht van 1,8kg geen vedergewicht, maar dat zal de 
doortrek ten goede komen. De eerste filmpjes laten dan ook een 
indrukwekkend snelheidsbereik zien, en ook de wendbaarheid 
en sterkte van de constructie zien er prima uit. De Funray heeft 
een 4-kleppen vleugel, waardoor gebruik van butterfly mogelijk 
is. Multiplex heeft bij het ontwerpen van het model de nodige 
innovatieve oplossingen bedacht waarmee ook de Funray weer 
een goed doordachte constructie krijgt.

Aeronaut Triple
Aeronaut is bekend van hun mooie bouwkits. De lasergesneden 
kits zijn eenvoudig te bouwen en door hun ingenieuze ontwerp zijn 
bouwfouten bijna onmogelijk. De bouwhandleidingen staan vol met 3D 
afbeeldingen van de te bouwen onderdelen, wat het zeer inzichtelijk 
maakt.
Aeronaut komt met twee nieuwe kits. De eerste is een Luscombe 
Silvaire, een trainer met 1,6m spanwijdte. Als motorisering wordt 
een 350W motor aanbevolen in combinatie met een 4S 3000mAh 
accu. De Triple is een zweefvliegmodel dat in maar liefst 3 versies 
leverbaar is: speed, thermal en RES. De romp van deze drie modellen 
is gelijk. De vleugelsets zijn uitwisselbaar en los te bestellen. Zo 
kun je hetzelfde model toch zeer verschillende vliegeigenschappen 
meegeven. De spanwijdtes voor de speed, thermal en RES versies 
zijn respectievelijk 178, 199 en 255cm. De redactie gaat deze Triple 
bouwen, een bouwverslag volgt in een volgende uitgave.
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Tekst en foto’s: Jan Melchior/ Foto’s: Elly Rutten-Melchior

MINI 
APPRENTICE S 

1,2M RTF
Dit is niet de eerste keer dat ik een Apprentice onder handen heb, want in Mba 149/150 
heb ik de grotere broer (of is het zus?) van deze Mini Apprentice ook al aan de tand ge-
voeld. Dat toestel had een spanwijdte van 150cm en woog 1390g wat een comfortabele 
combinatie is om in allerlei weersomstandigheden te vliegen. Een prima en degelijk toe-
stel wat na de test nog dankbaar gebruikt werd door de zoon van onze eindredacteur om 
het vliegen aan te leren. 

HORIZON HOBBY - HOBBYZONE

8
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SAFE is geen autopiloot of 
zelfsturende robot! 

Ook deze Hobbyzone Mini Ap-
prentice S is ontworpen voor 
de beginnende modelvlieger en 

herbergt alle vlieg- en besturingsfuncties 
die nodig zijn om het vliegen aan te leren, 
ook in wat kleinere ruimtes zoals een park 
of voetbalveld. In de duurzame romp ge-
maakt van Z-foam zit een borstelloze motor 
en een 18A motorregelaar. De door mij 
ontvangen Mini Apprentice S is als RTF kit 
compleet uitgerust met een Spektrum DXE 
zender en een 3S 1300mAh LiPo aandrijf-
accu. Het toestel is uitgevoerd met de van 
Horizon Hobby welbekende SAFE (Sensor 
Assisted Flight Envelope) technologie 
waardoor er in drie vliegmodi gevlogen 
kan worden, afhankelijk van het ervarings-
niveau van de piloot. In de beginnersmode 
wordt het resultaat van de stuurknuppels 
beperkt tot vlakke rol- en hoogteroer bewe-
gingen zodat het toestel geen steile boch-
ten of ongecontroleerde up/down bewegin-
gen kan maken. Hierdoor zal het toestel 
niet snel in een foute vliegstand komen die 
mogelijk tot een crash zou kunnen leiden. 
Met meer ervaring kun je overschakelen 
naar de gevorderde modus waarbij het 

toestel al wat directer zal gaan reageren 
op de stuurbeweging en je dus al een stuk 
actiever gaat vliegen. In expertmode is het 
toestel volledig, zonder beperkingen of cor-
recties bestuurbaar. Let wel, SAFE is geen 
autopiloot of zelfsturende robot, het model 
moet gewoon gevlogen worden zoals elk 
ander toestel, alleen worden uitzonder-
lijke stuurbewegingen van de beginner 
begrensd en/of gecorrigeerd. Is SAFE echt 
nodig om te leren vliegen en wordt je hier 

een horizontale, normale vliegpositie 
aannemen, onafhankelijk van de stuurbe-
wegingen die je met de knuppels uitvoert. 
Pas als je de panic knop loslaat kun je het 
toestel weer gewoon besturen met de 
stuurknuppels.
De AS3X gyro stabilisatie zorgt verder 
voor correcties van onbedoelde afwijkin-
gen van de door de piloot gekozen stuur-
stand, zoals afwijkingen veroorzaakt door 
het motorkoppel, een windvlaag of een 

een betere vlieger mee? Dat niet, maar het 
helpt wel om als beginner zonder kleur-
scheuren door de eerste vlieguren heen te 
komen. 
Naast de verschillende modi heeft de Mini 
Apprentice S ook nog een ‘panic functie’. 
De panic knop op de zender kun je altijd 
indrukken als je het even niet meer weet, 
en bang bent dat het toestel gaat crashen. 
Bij het indrukken zal het toestel meteen 

wingdip. AS3X beïnvloedt de besturing 
dus niet, maar compenseert alleen maar 
ongewenste bewegingen. Het levert de 
piloot het gevoel op een veel groter model 
te vliegen. Als laatste is de ontvanger 
voorzien van een failsafe functie welke 
het toestel, mocht de verbinding met de 
zender verbroken worden, in een vlakke 
spiraalvormige daling ‘veilig’ naar aarde 
laat terugkeren.

Alles is goed verpakt  
en vastgezet.

Alles uitgepakt. Duidelijk zichtbaar is de vleugelligger in de hoofdvleugel.

9
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Uitpakken
De Mini Apprentice wordt geleverd in een 
degelijke piepschuimen transportdoos 
waarin alles goed beschermd is vastge-
zet. Het model wordt in delen geleverd: 
romp, los stabilo, kielvlak, hoofdvleugel 
en aandrijfaccu. Verder een zender, een 
acculader, vier AA batterijen voor de 
zender en een duidelijke bouw- en vlieg-
instructie. Bouwen zal weinig tijd vergen 
want de stuurstangen, servo’s, motor, 
regelaar en ontvanger zijn al ingebouwd. 
Het Z-foam is van prima kwaliteit, en het 
model is mooi strak en glad afgewerkt. De 
rolroeren zijn voorzien van scharniertape 
en worden ieder aangestuurd door een 
eigen servo. Waar nodig zitten kunststof 

delen om het schuim te versterken zoals de 
drukpunten op de vleugels waar deze de 
romp raken, en de elastieken omheen ge-
snoerd worden. Verder bezit deze Mini Ap-
prentice zogenaamde NASA droops, waar 
bij het laatste deel van de hoofdvleugel de 
voorlijst wat verder naar voren doorloopt. 
Hierdoor ontstaat op die plaats een kleinere 
invalshoek voor de luchtstroom dan over de 
rest van de vleugel zodat de vleugeluitein-
den langer dragend blijven, dit geeft extra 
stabiliteit om de dwars-as. De hoofdvleugel 
is verder voorzien van een duidelijk zicht-
bare vleugelligger. De Mini Apprentice ziet 
er erg realistisch uit met enige gelijkenis 
met volwassen toestellen zoals een Cessna 
of een Tecnam. 

Het toestel samenstellen.
Alles is uitgepakt en na het doornemen van 
de duidelijke beschrijving is het tijd om het 
model in elkaar te zetten. Een klusje van 
een klein uurtje, zoals door Hobbyzone ook 
wordt aangeven. Problemen heb ik bij dit 
samenstellen niet ervaren dus beperk ik me 
tot het opnemen van een aantal bouwfoto’s 
en onderschrift.

Afstellen/ motorrun
Met een volle accu kunnen de besturings-
functies, de motorloop, het gewicht en 
het zwaartepunt gecontroleerd worden. 
De hoofdvleugel wordt gemonteerd en 
vastgezet met de meegeleverde elastieken. 
Niet fraai, maar wel doeltreffend. De roeren 
hebben voldoende uitslag, staan neutraal 
in de goede positie, en gaan allemaal de 
goede kant op! 
Echt wel belangrijk om dit te controleren, 
want soms moet de zender hiervoor op-
nieuw ingesteld worden. Ga dus achter het 
model staan en check de neutrale stand, 
de correcte draairichting en de uitslagen 
van de rolroeren, richtingsroer en hoogte-
roer aan de hand van de instructies. Ook 
de motor heb ik getest, even kijken of deze 
wel goed vrij loopt en hoeveel deze statisch 
aan stroom trekt. Statisch is dit circa 15A 
(160W), wat ruim binnen de grenzen van de 
motorregelaar valt. Het gewicht komt pre-
cies overeen met het opgegeven gewicht, 
en het zwaartepunt zit met de accu volledig 
naar voren op de aangegeven plaats. De ac-
curuimte is behoorlijk groot, dus er kan ook 
nog een grotere accu in geplaatst worden. 
Van dat kleine beetje meergewicht zal de 
Mini Apprentice geen last hebben en je 
krijgt er wel aanzienlijk meer vliegtijd door. 
Een goed ontwerp dus, Hobbyzone weet 
wat ze leveren! 

De maiden flight
Deze Mini Apprentice is een stuk klei-
ner dan zijn grotere broer, en weegt ook 

Het verenstalen landingsgestel wordt vastgezet met 
twee clips en 4 schroefjes. Daarvoor de vergrendeling 
van het acculuik.

Het kielvlak valt met twee nokken door het stabilo, 
en wordt zo op de staartsectie geplaatst. Met twee 
schroefjes wordt het kielvlak, met daartussen het 
stabilo geklemd, daarna vastgeschroefd.

De control links moeten volgens instructie in het 
uiterste gaatje worden gemonteerd en geborgd worden 
met een siliconen ringetje rond de kwiklink.

De zogenaamde NASA (of Leading Edge) droops. 
Hierdoor worden de overtrekeigenschappen van de 
vleugel verbeterd.

Verbinding tussen de servo’s in de hoofdvleugel en de 
ontvanger.

Hoogte- en richtingsroer servo’s, tegen de zijwand de 
AS3X ontvanger.

De accu zit achter een luik in de bodem van het toestel 
en wordt vastgezet met een degelijke velcron strap.
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duidelijk minder. Dit houdt in dat hij met 
zijn bescheiden 735g wel wat snel een 
speelbal zou kunnen worden van de wind. 
Dat is dan ook meteen mijn enige kritiek op 
dit - verder schitterende - model. Ik vindt 
dat je als beginner in Nederland beter een 
wat groter en zwaarder model kan vliegen, 
zoals de grotere Apprentice. Maar 122cm 
spanwijdte is ook weer niet te klein, en met 
gunstige wind moet ook met deze Mini Ap-
prentice goed zijn te vliegen. Ook al omdat 
de AS3X gyro stabilisatie een deel van mijn 
bezwaren zou moeten wegnemen dus dat 
gaan we zien en ervaren. 

Op Texel hebben we een mooie betonbaan, 
dus prima geschikt voor de kleine wieltjes 
van de Mini Apprentice. Het is vandaag 
een prachtige zonnige dag met 1-2 Beaufort 
wind, dus prima condities. Mijn vrouw Elly 
heeft de camera, voor het maken van de 
foto’s. 
Na het inschakelen moet ik het toestel even 
volledig stil houden tot de rolroeren kort 
op-neer gaan waarna SAFE is geïnitieerd. 
Even kort gas geven en het system staat 
op scherp. Dit kan ik controleren door het 
model in de hand even snel heen en weer te 
bewegen, de servo’s zijn nu duidelijk te ho-
ren omdat deze de onbedoelde bewegingen 
willen corrigeren. Na de laatste controles 
trek ik nu resoluut het gas open en stuur 
de Mini Apprentice, na een korte grondrol, 
de lucht in. Ik stuur het model in de expert 
mode omdat ik te allen tijde volle controle 
wil hebben over het toestel. De Mini Ap-
prentice heeft een overtuigende klim, en 
laat zich prettig besturen. Het rollen gaat 
redelijk snel, het hoogteroer geeft een 
goede respons, en ook met het richtingsroer 
is het toestel goed in een bocht te zetten. 

De horizontale snelheid is vol gas behoor-
lijk hoog en mag wel wat minder om een 
meer realistisch vliegbeeld te geven. Bij 
60-70% gas ziet deze vliegsnelheid er veel 
beter uit maar het toestel pitcht daarbij wel 

sterk omhoog, dus even down trimmen. Dit 
‘pitch’ effect wordt duidelijk veroorzaakt 
door een sterke motordomp, waardoor het 
effect van meer/minder gas geven veel 
effect heeft op de neusstand van het model. 
Wat mij betreft zou die motordomp wel een 
paar graden minder mogen. 
Het gas verder dicht en de snelheid loopt 
er uit, de neus iets optrekken om op hoogte 
te blijven tot aan de overtrek. De neus zakt 
daarbij omlaag, maar verder geen gemene 

rol verschijnselen dus dat geeft hoop op een 
veilige landing. Het model vliegt verder als 
op rails, en laat zich door de weinige wind 
die er op Texel toch altijd is, niet van zijn 
pad brengen.
Na deze primaire controles schakel ik de 
mode schakelaar om naar beginners mode. 
Het model laat zich nu in vlakke bochten 
(20-25° dwarshelling) sturen, hoe groot ik 
de knuppeluitslagen ook maak. Wel oplet-
ten dat door deze grote, vlakke bochten het 
toestel ook snel ver bij je weg vliegt voordat 
deze de bocht heeft gerond, dus het is niet 
allemaal zon wat er schijnt. In de gevorder-
den mode heb je hierop al wat meer grip, de 
bochten en up/down zijn steiler (ongeveer 
45°) en je hebt dus meer autoriteit. Terug 
in expert mode is het toestel vrijelijk te 
besturen, zonder beperkingen. 
Daarna stuur ik het toestel steil omhoog 
en geef vol rolroer om het toestel in een 

onmogelijk positieve te brengen. Met het 
indrukken van de panic knop komt de 
Mini Apprentice onmiddellijk tot bedaren 
en gaat over op normale vlucht. Nog een 
keer, maar nu van hoogte, steil omlaag 
in een spiraal sturen, weer komt de Mini 
Apprentice tot horizontale vlucht na het 
indrukken van de panic knop. Ook de ‘dual 
rate’ schakelaar is erg handig, en heeft dui-
delijk effect op de mate van uitslag van de 
roeren. Let verder op de motor ‘arm/disarm’ 

De accu wordt aangekoppeld.

Nog een paar kleine controles, en dan is het toestel 
klaar voor de start.

Na een korte grondrol op de betonbaan kiest de Mini 
Apprentice het luchtruim.

Een prachtig model, op de grond, 
maar ook in de lucht.

De hoofdvleugel wordt met elastieken op de romp vastgezet. 
Ter bescherming zijn PVC versterkingen aangebracht.
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schakelaar aan de rechterzijde van de zen-
der. Ik had deze per ongeluk omgeschakeld 
en kreeg de motor met geen mogelijkheid 
meer aan de praat totdat ik deze schakelaar 
ontdekte. Wel handig, maar je ziet deze vrij 
weinig op zenders, dus je moet wel weten 
dat deze bestaat! De meegeleverde zender 
voelt verder goed en degelijk aan en is goed 
te bedienen.

Nog meer mishandeling? Ik denk het niet, 
het wordt tijd om voor de eerste keer te 
gaan landen, dus stuur ik een landingscir-
cuit in, trek het gas bijna dicht en laat het 
toestel in glijvlucht naar de grond toe ko-
men. Goed getrimd hoef je hier bijna niets 
voor te doen, hoewel je nu wel merkt dat 
de Mini Apprentice erg licht van gewicht 
is, want hij wordt wat gevoeliger voor de 
aanwezige wind, en moest zelfs een beetje 
omlaag gedrukt worden om hem naar de 
grond te krijgen. Daarna als laatste het 
neusje iets omhoog en uitflaren totdat de 
Mini Apprentice de grond raakt, perfect! 
Bij een van de landingen ging hij daarbij 
schuin op zijn neus en maakte daarna een 

groundloop en koprol. De kiel en het stabilo 
is van vrij dun schuim gemaakt, en kan 
daarbij beschadigen dus pas op. 
Na de landing blijkt dat de accu nog lang 
niet leeg is dus daarna nog maar een paar 
startjes gemaakt, waarbij ook een paar van 
het kortgeschoren gras, prima! 

Conclusie
Ook deze kleinere versie van de Apprentice 
is een toppertje uit de stal van Horizon 
Hobby, en doet zonder morren wat er van 
hem verwacht wordt. Het is een prettig, 
voorspelbaar en degelijk toestel en prima 
geschikt om als beginner het vliegen aan 
te leren en/of ontspannen rond te vliegen, 
zeker met hulp van SAFE en AS3X. 
Het pitch effect bij wisselend gas vind ik 
wel wat hinderlijk, en kan voor een begin-
ner ook wat onduidelijkheid geven over het 
horizontaal trimmen van het toestel. Soms 
lijkt het hierbij of het toestel wat staartlas-
tig is, maar dat is zeker niet het geval. De 
vliegtijd van 6 minuten kan gemakkelijk 
overschreden worden door met 60% gas te 
vliegen en/of een grotere accu te plaatsen.

Specificaties:
Model: Mini Apprentice S
Zender: minimaal 6 kanaals
Fabrikant: Hobbyzone
Besturing: 4 assen, met SAFE, panic 
mode en AS3X
Categorie: Parcflyer
Propeller: 8,25 x 5,5; Spinner maat: 
34mm
Doelgroep: Beginners
Servo’s: 4 ingebouwd
Materiaal: Duurzaam Z-foam
Maten: 1220mm spanw; 869mm lengte; 
735g gewicht
Bouwtype: BNF (zonder zender) of RTF 
(compleet met accu, DXE zender en bat-
terijen)
Zwaartepunt: 75mm terug gemeten vanaf 
de voorrand van de vleugel (aan de wortel)
Landingsgestel: Vast, driebenig, bestuur-
baar neuswiel
Schaal: 1/10
Optioneel: Drijvers beschikbaar
Geschatte vliegduur: 6+ minuten
Motor: 370 borstelloze buitenloper 1300 Kv
Montagetijd: minder dan 1 uur
Motorregelaar: 18 A ESC
Ongeveer prijs: 250€ (met zender)
Aanbevolen accu: 3S 1300mAh (11,1V) 
20C LiPo
Spare parts: uitgebreid, bij winkelier

De Mini Apprentice geeft een mooi, realistisch vliegbeeld.
Na de eerste vliegtesten is 
het tijd voor de landing.

Bij een van de laatste landingen kreeg de wind vat op 
het toestel, en maakte deze een schuivertje.
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Tekst en foto’s: Emanuel Stassar

Met een aantal clubgenoten, mijn 
vrouw en leerling RC piloot 
Finn ben ik op zaterdagochtend 

naar deze vliegshow gereden. Het begint 
echt een jaarlijkse traditie te worden. Op 
het moment dat we het terrein oprijden 
worden we al geprikkeld door de lucht van 
verbrande kerosine. Zodra het autoportier 
opengaat hoor je ook direct dat hier met 
echte turbine motoren gevlogen wordt. Het 
geluid is echt fantastisch en lijkt van een 
echte straaljager af te komen. Gelukkig is 
het volume een heel stuk lager en heb je 
geen gehoorbescherming nodig. Er is al 
aardig wat volk en er heerst een gezellige 
sfeer. Modelbouwers onder elkaar onder het 
genot van een hapje en drankje is eigen-
lijk alles wat je nodig hebt. Voeg daar een 
prachtige vliegshow aan toe en je hebt een 
super dagje uit. 

Omroeper Davy Carmans voorziet het 
publiek hier al jaren van commentaar en 
doet dat erg goed. We horen de nodige 
info over de modellen die op dat moment 
vliegen en ook moedigt hij de piloten aan 
om het onderste uit de kan te halen. Ook 
vertelt hij wat er afgelopen oktober heeft 
plaatsgevonden op dit veld. Het veld was 
‘s nachts door een groep everzwijnen 
compleet omgeploegd. De graszoden la-
gen tot 2m hoog. Het hele veld moest 
dus compleet opnieuw aangelegd 
worden maar in het najaar valt het 
niet meer mee om een grasmat nog 
te laten groeien. Tijdens de vlieg-
show leek het wel weer een mooie 
grasmat te zijn, maar van boven af 
zag je dat er nog veel zand tussen 
zichtbaar was. Tijdens landin-
gen zag je dan ook af en toe 
mooie stofwolken van de 
grasmat afkomen, vooral 
tijdens het remmen. 
Er is nu een hek rond 
het veld geplaatst wat 
de zwijnen weg moet 
houden, maar dit kan 
voor de piloten een ex-
tra obstakel zijn. Iets te laag binnen komen 
kan fataal zijn. 

Naast een vliegshow is 
Jets over Pampa ook een 

wedstrijd. Alle vluchten worden door 
een jury beoordeeld en aan het einde 
van het evenement wordt een tiental 
prijzen uitgereikt. Zo zijn er prijzen 

voor de mooiste vlucht, mooiste schaal 
toestel etcetera. Een paar modellen trekken 
mijn aandacht. 

JETS OVER PAMPA 
2017 Op 22 en 23 Juli organiseerde Pampa Model Fighters voor de 28ste keer hun 

traditionele Jets over Pampa modelvliegshow. Tijdens deze dagen komen pilo-
ten vanuit heel Europa naar Houthalen-Helchteren in Vlaanderen om hun mooiste 
modellen voor te vliegen. Alles wat aangedreven wordt door een turbine is welkom. 
Daarnaast is er ook ruimte voor wat grotere elektrisch aangedreven jets met EDF 
aandrijving, en zelfs voor ducted fans met tweetakt motoren.

De blauwe F-15 van Ryan Schroe-
der wordt prachtig voorgevlogen en 
verspreidt daarbij een bijzondere geur. 
Het lijkt op groene zeep. Van de piloot 
kreeg ik te horen dat hij z’n turbine 
stookt met olie met citronella. Ryan be-
haalde met dit toestel de eerste plaats 
en mocht de wisselbeker mee naar huis 
nemen. 
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Dat je geen grote schaalkist hoeft te 
bouwen om van turbinemotoren te kunnen 
genieten laat een Funjet Ultra (jawel, die 
kleine Elapor schuim jet van Multiplex) 
zien die voorzien is van een mini turbine. 
Deze is net zo dik als de romp van de 
funjet en weet het model naar een aardige 
snelheid te stuwen. Tegelijk met dit model 
vliegt er ook een elektrisch aangedreven 
Funjet met duwprop. Deze accelereert 
sneller, maar lijkt het op het lange rechte 
stuk toch net te verliezen van de turbine 
versie.
Een ander bijzonder model is de Mes-
serschmitt Me 163B van Willy Jacobs. Dit 
toestel werd tegen het einde van WOII 
door de Duitsers ingezet om bommenwer-
pers met hun escort aan jagers, aan te 
vallen. Het waren raket aangedreven toe-
stellen die veel sneller waren dan de jagers 
van die tijd. De brandtijd van de raketmo-
tor was erg beperkt en als die eenmaal op 
was moest er naar beneden gezweefd wor-
den. Tijdens die fase van de vlucht waren 
ze wel een eenvoudige prooi. Om gewicht 
te besparen gebruikten deze jagers een 
afwerpbaar landingsgestel. Landen moest 
op de buik van de romp die voorzien was 
van een soort slee. Het schaalmodel heeft 
ook een dergelijk langdinggestel maar in 
plaats van een raketmotor een turbine. 
Nog een zeer opvallende verschijning is de 
Gotha P60 van Erik van den Hoogen. Het 
origineel is nooit veel verder gekomen dan 
de tekentafel. Er is na de oorlog alleen een 

cockpit van teruggevonden. Veel informa-
tie over het toestel was er dus niet. Juist 
dat was voor Erik een uitdaging om hier 
een goed vliegend model van te bouwen. 
Daarbij loop je tegen een paar interes-
sante uitdagingen aan. Het model heeft 
geen staart, geen kielvlak en dus ook geen 
richtingsroer. De stabiliteit moet komen 
van de vleugel die een klokvormige lift 
verdeling heeft. Boven en onder de vleugel 
is een motor geplaatst die deze verdeling 
vervelend verstoort. Dit zou de stabili-
teit ernstig kunnen ondermijnen. Om te 
voorkomen dat het toestel in een spin 
raakt zijn er kleine - intrekbare - verticale 

vinnen gemonteerd in beide vleugeltip-
pen. In ideale omstandigheden kan het 
model zonder die vinnen vliegen, maar 
vanwege de wind worden ze vandaag in 
ieder geval gebruikt. Ze zijn zo klein dat ze 
nauwelijks opvallen. Een andere uitdaging 
bleek de cockpit. Beide piloten liggen hier 
op hun buik in en kijken door een dikke 
kogelwerende voorruit en door een grote 
transparante bodem. De neuspoot zit ver 
vooraan naast de cockpit. Erik heeft hier 
het kogelwerende glas weten te gebruiken 
als versteviging om de krachten van de 
voorpoot door te geleiden naar de andere 
kant van de cockpit. Een knap staaltje 
modelbouw!
Het laatste model wat ik hier graag even 
wil vermelden is da A-10 Thunderbolt II 
Warthog van Michel Schurink. Dit model 
werd erg fraai voorgevlogen, maar ook op 
de grond van dichtbij is het echt genieten. 
Er is erg veel aandacht aan details besteed 
en het toestel is erg mooi geweatherd en 
ziet er dus goed gebruikt uit. Vooral de 
cockpit is een kunstwerkje, let vooral ook 
even op de Playboy die in de cockpit ligt. 

Funjet met mini turbine.
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Er waren nog veel meer schitterende toe-
stellen te zien, en ik zou er graag meer over 
willen vertellen, maar dan komen we vele 
pagina’s te kort. Als ik volgend jaar weer 
naar Pampa ga zal ik enkele andere model-
len aan een nadere inspectie onderwerpen. 

Ik wil de organisatie van Jets over Pampa 
hartelijk bedanken voor de gastvrije ont-
vangst. Ik hoop jullie volgend jaar weer 
terug te zien op editie 29!

De winnaars:

Uitslag van de jury

1e plaats: Ryan Schroeder F-15

2e plaats: Mark Hinton F-16

3e plaats: Arnd Balzereit-Kelter F-104

4e plaats: Andy Johnson Verschillende 
modellen

5e plaats: Ernest Mattiussi Fouga Magister

Uitgereikte trofeeën

Grootste model: Frank Schroeder Rafale

Beste demo: Koen Achten jr Futura

Beste burgermodel: Johan Ouwersloot MD-11

Beste militair model: Jeff Sewell F16

Beste turboprop: Ken McCormick Tucano

Beste heli: René Lieven Lama

Ongelukkigste piloot: Ralph Spohrs

Jongste deelnemer: Luuk Struik (10 jaar)

Oudste deelnemer: Graham Green (69 jaar)

Verst komende piloot: James Darby - Liverpool

Thunderbolt A-10.
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Tekst en foto’s: Raymond Esveldt

Plug and Play
De Mini Hawk is verkrijgbaar in twee vari-
anten. De ARF versie komt zonder motor en 
servo’s, en daar moet je zelf nog een aantal 
zaken doen, zoals het inlijmen van het 
motorschot en het aansluiten van de roeren 
op de servo’s. De PNP versie die ik heb 
gekregen komt met motor, spinner, prop en 
servo’s, en alles is hier al ingebouwd. Alleen 
een regelaar, accu en ontvanger zijn nog 
nodig om de PNP versie vliegend te krijgen.
De Mini Hawk komt in een verrassend klei-
ne smalle doos waarin erg weinig onder-
delen zitten: romp, vleugel, stabilo, spinner 

met propeller en een zakje met schroefjes, 
dat is alles. Op het eerste gezicht ziet alles 
er prima uit. Het neon-oranje is een zeer 
opvallende kleur en de delen schijnen je 
tegemoet.
De romp heeft een zichtbare en voelbare 
deelnaad, maar de helften zitten verder 
strak tegen elkaar gelijmd. De motor zit al 
keurig op zijn plek in de romp. De draden 
uit de motor zijn niet gefixeerd, dat geeft 
een risico op slijtage of zelfs kortsluiting als 
de bedrading de motor zou raken. Om dat 
te vermijden zet ik deze draden dus in de 
romp vast met wat smeltlijm. Voor de rege-

laar wordt opgegeven dat 30A genoeg is, 
maar aangezien ik het model ook op 4S wil 
proberen bouw ik een 40A exemplaar in.
Deze past nog goed in de romp en wordt 
vastgezet met klittenband. Ter hoogte van 
de motor zitten twee forse openingen in de 
romp voor koellucht, maar ik vraag me af 
of die als inlaat of uitlaat bedoeld zijn. De 
Mini Hawk heeft een turbospinner waarbij 
voor in de spinner een gat zit om koellucht 
door te laten. Ook in het motorschot zitten 
kleine gaten. Grote hoeveelheden lucht 
kunnen hier echter niet doorheen. Door de 
grote openingen in de romp kan meer lucht 
naar binnen, maar de enige uitstroom-
mogelijkheid is door een klein gat aan de 
achterzijde waar de romp open is. Ik moet 
dus goed in de gaten houden of de koeling 
van motor en regelaar voldoende gaat zijn. 
Bij de spinner maak ik van een oude fiets-
binnenband een elastiek om de propel-
lerbladen netjes tegen de romp te trekken. 
Door een heel dun reepje van zo’n band af 
te snijden krijg je een elastiek met de juiste 
diameter en stugheid.
Het kielvlak is vast uitgevoerd, er is geen 
richtingsroer. Bij speedmodellen is een 
richtingsroer over het algemeen ook niet 

     MINI HAWK III
THE POCKET ROCKET
Staufenbiel heeft een aantal jaren geleden de Hawk uitgebracht, een hotliner 
zweefmodel dat al snel geliefd was om zijn goede vliegeigenschappen. De 
Hawk heeft in de tussentijd al enkele updates gekregen. Van zijn kleinere 
broertje de Mini Hawk is onlangs versie 3 uitgekomen. Verbeteringen ten 
opzichte van de vorige versie zijn onder andere een verkleind instelhoek-
verschil voor een nog neutraler vlieggedrag, extra CFK versterkingen in de 
romp, koelgaten in de neus, verdikkingen in de romp voor een betere greep 
en een neon design voor betere zichtbaarheid. Met de standaard motorise-
ring belooft Staufenbiel snelheden van 200 km/h in horizontale vlucht. Dat 
is snel! Zeker voor een model met nog geen anderhalve meter spanwijdte. 
Ik ben erg benieuwd of deze claim waargemaakt wordt.

16



03 - 2017

nodig. Het stabilo moet nog aan de romp 
vast worden gemaakt. Eerst probeer ik het 
van achteren in de romp te schuiven, maar 
dat gaat niet. Als je het stabilo echter vanaf 
de zijkant in de romp schuift gaat het een 
stuk beter. De passing is strak, maar dat is 
prima. Bij een snel model wil je niet dat het 
stabilo wiebelend aan de romp is beves-
tigd. De servo voor het hoogteroer is in het 
kielvlak bevestigd. De servo zit in krimp-
kous en is in de romp gelijmd. Zo is hij 
eventueel nog makkelijk te vervangen. De 
stuurstang moet enigszins versteld worden 
om het roer neutraal te krijgen. De kwik-

links zijn niet geborgd, dit doe ik zelf met 
kleine stukjes krimpkous die ik om de kwi-
klinks laat krimpen. De kwiklinks worden 
op het draadeind geborgd met een flinke 
druppel locktite, dit voorkomt speling.

Vleugel
De ééndelige vleugel is bijna geheel van 
glasvezel gemaakt en voelt redelijk stijf 
aan. Een carbon vleugel is stijver, maar ik 
maak me over deze vleugel geen zorgen. 
Als je de vleugel tegen het licht houdt dan 
zie je een strook carbon in spanwijdterich-
ting lopen voor extra sterkte op buiging. 
Met 132 cm spanwijdte en een kleine 
koorde is het maar een klein vleugeltje. 
Mijn zwevers hebben de laatste jaren de 
neiging vertoond steeds groter te worden, 
en dan is deze maat weer even wennen.
De servo’s zijn al ingebouwd en afgedekt 
met glasvezel afdekplaatjes. De rolroeren 
hebben keurige spleetafdichting, net als 
overigens het hoogteroer. De rolroeren zijn 
al aangesloten, maar bij een van de roeren 
staat de neutraalstand niet goed afgesteld. 
Als ik de servo cover verwijder schrik ik 
een beetje, het draadeind is helemaal in 
één van de kwiklinks gedraaid, de andere 
kwiklink hangt echter op slechts enkele 
windingen schroefdraad. Onacceptabel, 
zeker voor een speedmodel! 

De kwiklinks worden daarom opnieuw en 
nu goed op het draadeind geplaatst, de 
lengte wordt afgesteld en ook hier wordt 
alles geborgd met krimpkous en locktite. In 
de zender moeten de uitslagen fors worden 
verkleind om de aanbevolen uitslagen van 
de rolroeren te krijgen. Hierdoor verlies je 
kracht en resolutie in de aansturing, en dat 
is zonde. De stuurstangen haak ik daarom 
bij de servo’s een gaatje dichterbij de as in. 
Dit verkleint de uitslagen van de rolroeren 
mechanisch, en hoeft het stuurbereik in 
de zender minder verkleind te worden. De 
vleugel wordt met slechts een bout aan de 
romp bevestigd. Aan de voorzijde heeft 
de vleugel een halfronde inkeping in de 
voorlijst welke over een nok in de romp 
wordt geschoven. Deze nok zorgt dat de 
vleugel niet kan verdraaien, zodoende heb 
je aan één bout genoeg om de vleugel te 
fixeren. De passing van de vleugel op de 
romp is flink strak, het kost wat moeite om 
de boutgaten in romp en vleugel op te lij-
nen. Het gevolg is wel dat de vleugel goed 
stevig op de romp zit, prima.

Van een dun reepje fietsband wordt een elastiek 
gemaakt dat de propellerbladen netjes tegen de romp 
houdt tijdens het zweven.

De romp heeft een aantal verdikkingen voor extra grip 
bij het weggooien. Ook het gewenste zwaartepunt staat 
al op de romp aangegeven.

De servo voor het hoogteroer is in het kielvlak bevestigd.

Zo werd de aansturing bij één van de rolroeren aange-
troffen, het draadeind was helemaal naar één kant 
gedraaid.

Het valt niet mee om het stabilo vast te zetten, 2 kleine 
schroefjes moet je in de smalle romp op de juiste plek 
zien te krijgen. Een hechttang (doktersgereedschap) 
brengt hier uitkomst.

Draadeind in het midden, vastgezet met Locktite en de 
kwik links geborgd met krimpkous. Zo zit het fatsoenlijk 
vast.

Het neon-oranje is een 
zeer opvallende kleur

Bij het aanvliegen voor de landing 
kan de glijhoek enigszins verslechterd 
worden door beide rolroeren omhoog 

uit te laten slaan.
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Constructief is de Mini Hawk nu klaar. De 
ontvanger wordt in de romp net achter de 
vleugel geplaatst. De 3S2200 mAh, 30C 
accu en 40A regelaar liggen naast elkaar 
midden onder de vleugel voorlijst. Een mo-
tortest met een halfvolle accu laat een op-
genomen vermogen zien van ruim 340W bij 
een stroom van 34A. Bij een vliegklaar ge-
wicht van 817g belooft dat inderdaad flinke 
prestaties! Voor het zwaartepunt wordt 
een bereik opgegeven van 47 tot 52mm, 
waarbij Staufenbiel 51mm aanbeveelt voor 
een zo neutraal mogelijk vlieggedrag.

Gas erop!
De romp is dik genoeg om lekker vast te 
houden, en enkele verdikte strepen geven 
nog wat extra grip. Daarmee werpt de 
Mini Hawk een stuk prettiger dan veel 
moderne zwevers met hun zeer dunne 
rompen. De eerste worp laat ik uiteraard 
door een vriend uitvoeren. Dat is standaard 
procedure bij een nieuw model, zeker bij 

snelle modellen. Gezien de verwachte 
performance start ik met half gas. De Mini 
Hawk gaat er dan al vlot vandoor. Rustig 
de rolroeren en hoogteroer uit trimmen en 
dan een paar rondjes vliegen. Al snel merk 
ik dat het vliegtuig inderdaad erg neutraal 
vliegt. Je zet het model in een bepaalde 
stand en die stand wordt keurig vastge-
houden met nauwelijks neiging om de neus 
omhoog te brengen of de bocht in of uit te 
rollen. Na wat vertrouwen gewonnen te 

hebben ga ik het gas maar eens helemaal 
open draaien. Snelheid is immers de es-
sentie van de Mini Hawk. Als het gas open 
gaat accelereert het vliegtuig zeer snel tot 
een fors hoge snelheid. Ik heb geen moge-
lijkheden de daadwerkelijke snelheid te me-
ten, maar ik geloof de claim van 200 km/h 
direct. Eerder heb ik modellen gevlogen die 
op 150 en 180 km/h zijn geklokt, en de Mini 
Hawk voelt echt sneller. Bij het accelereren 
blijft de neusstand keurig gelijk, dus ook de 
beloofde neutraliteit wordt waargemaakt. 
Als je even aan de hoogteknuppel trekt dan 
richt de neus zich hemelwaarts en gaat 
het vliegtuig verticaal de lucht in, waarbij 
de snelheid nauwelijks lijkt af te nemen. 
De performance is werkelijk indrukwek-
kend. Na zo’n klim kun je het model ook 
weer verticaal naar beneden laten duiken, 
wat een mooi gefluit oplevert. De reacties 
op de roeren zijn bij deze hoge snelheden 
niet hectisch, het model reageert voor mijn 
gevoel zelfs rustig gezien de vliegsnelheid. 

Het is dat de vliegsnelheid bij half gas al 
fors is, anders zou je de Mini Hawk bij half 
gas bijna tam kunnen noemen. Voor ik 
verder ga vliegen vergroot ik de uitslagen 
van alle roeren, en met de dual-rate functie 
zorg ik dat ik bij lage snelheden nog iets 
meer hoogteroeruitslag krijg. Hierdoor 
wordt het model wat levendiger, wat beter 
past bij de hoge vliegsnelheid. Verder 
blijken de rolroeren na het trimmen beide 
wat uitslag te hebben, de ene omhoog 

en de andere omlaag. Dit betekent dat de 
vleugel licht krom is. Ik zou verwachten 
dat het vliegtuig hierdoor bij verschillende 
snelheden anders getrimd zou moeten wor-
den, maar het model gedraagt zich bij alle 
vliegsnelheden even neutraal en hoeft niet 
te worden bij getrimd. Zo vormt de kromme 
vleugel eigenlijk niet zo’n probleem.
Het neon oranje is lekker zichtbaar. Neon-
verf heeft echter wel de neiging om na 
verloop van tijd te vervagen door inwerking 
van UV licht, de kleuren worden vaak wat 
vaal. Staufenbiel beveelt in de handleiding 
aan om het model niet hele dagen in de zon 
te leggen of het model af te dekken zodat 
de kleuren langer mooi blijven.

Nog meer pit
In de handleiding en advertenties van 
de Mini Hawk wordt alleen gesproken 
over gebruik met 3S LiPo accu’s, maar de 
testvlieger van Horizon Hobby heeft mij 
persoonlijk toevertrouwd dat de standaard 
motorsetup ook met 4S binnen de limie-
ten blijft. Een statische motortest met 
een halfvolle 4S LiPo geeft 550W bij 43A 
stroom. De stroom komt daarbij iets boven 
de maximale duurwaarde van de regelaar, 
maar gezien het beoogde gebruik (nauwe-
lijks deellast, korte stukken vol gas en dan 
weer motor uit) durf ik het aan met een 
40A regelaar. Het gewicht neemt door de 
grotere accu met ruim 60g toe, maar het 
toegenomen vermogen maakt dat uiteraard 
meer dan goed.
De eerste keer met een 4S accu wordt weer 
met half gas gestart en kijk ik even aan 
of het vlieggedrag niet veranderd is. Dat 
laatste blijkt niet het geval dus kan het gas 
helemaal open. En ja hoor, er gaat nog een 
duidelijke schep bovenop. Op 3S was de 
Mini Hawk al het snelste model dat ik ooit 

Starten van de Mini Hawk is geen probleem. De grip is 
goed en de motor sterk zat. Een flinke duw in de juiste 
richting volstaat voor een veilige start.

Verticaal omhoog, een hele normale
 vliegstand voor de Mini Hawk.

Ik geloof de claim van 
200 km/h direct
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had gevlogen, maar die 
grens wordt meteen 
weer een stukje verder 
gelegd. Het motorge-
luid heeft duidelijk een 
hogere frequentie, het 
model komt nog sneller 
voorbij zetten en in een 
verticale klim schiet 
het vliegtuig fors verder 
door omhoog. Toch blijft 
het model ook bij deze 
idiote snelheden nog 
steeds goed beheers-
baar. De vergrote roer-
uitslagen ten opzichte 
van de handleiding 
bevallen me goed, on-
danks de toegenomen 
snelheid heb ik geen 
behoefte de uitslagen 
weer te verkleinen. Na 

hoger is dan van andere zwevers. Daarbij 
worden bij het ‘normale’ vliegen met zo’n 
model zeer hoge snelheden bereikt. Voor 
de landing moet het overschot in snelheid 
eerst worden kwijtgeraakt, maar zelfs dan 
nog blijft de landingssnelheid hoog. De 
welving kan niet worden vergroot met het 
gebruik van flaps. Wel kunnen de rolroe-
ren beide omhoog worden gezet voor een 
verslechtering van de glijhoek. Dit werkt in 
enige mate, maar naast een vergroting van 
de daalsnelheid wordt ook de vliegsnelheid 
nog verder vergroot en kun je het model 
niet echt lekker uitmelken. Voor de landing 
heeft het de voorkeur om de rolroeren toch 
weer neutraal te zetten zodat je de snelheid 
bij het raken van de grond zo laag moge-
lijk kan maken. Al met al heb je een flinke 
dosis energy-management nodig om de 
Mini Hawk op de gewenste plek met de 
gewenste snelheid aan de grond te krijgen. 
Als je toch met teveel energie binnen komt 
dan is 3 seconden motorloop op half gas 
voldoende om genoeg energie bij te tanken 
voor nog een rondje. Ik heb nog geen nei-
gingen ontdekt om over een vleugeltip weg 
te vallen, de Mini Hawk lijkt niet gevoelig 
voor tipstalls.
In de bergen heb ik helaas al wat schade 
opgelopen doordat een vleugeltip een dikke 
graspol heeft geraakt in de landing. De 
vleugel heeft daarbij een flinke ruk gekre-
gen en er is een klein stuk uit de voorlijst 
gebroken. Een mooi vlak veld geniet dus de 
voorkeur.

Een gentleman hotliner
Ik heb al een aantal snelle modellen 
gevlogen, maar de Mini Hawk III is voor 
mij de eerste echte hotliner. Het is een 
aangename kennismaking. De afwerking 
van het model is over het algemeen prima, 
maar loop wel alle aansturingen goed na, 
hier hebben we wat slordigheden ontdekt. 
Laat je niet foppen door het kleine formaat 
van de Mini Hawk. Dit is een zeer potent 
model met meer dan voldoende power. Aan 
snelheid ontbreekt het al niet met de stan-
daard setup, en met een overstap naar een 
4S LiPo is nog een flinke stap te maken. 
Ondanks de hoge snelheden vliegt de Mini 
Hawk niet hectisch en het vlieggedrag is 
mooi neutraal.

Voor beginners is de Mini Hawk uiteraard 
absoluut ongeschikt. Ook gevorderden zou 
ik aanraden eerst ervaring op te doen met 
vlotte tot snelle modellen voor de overstap 
naar een echte hotliner te maken. Als je 
eenmaal ervaring hebt met wat snelheid is 
de Mini Hawk III een model met groot snel-
heidsgevoel maar verder brave stuureigen-
schappen. Een gentleman’s hotliner!

Link naar filmbeelden van 
de Mini Hawk: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Kg9rXWPkV1o

Specificaties:
Spanwijdte 132 cm
Lengte 76 cm
Gewicht 817 g (met 3S2200) / 881 g (met 4S2200)
Motor Dymond GTX-3534, propeller 10”x7”
Servo’s Dymond DS1660
Stuurfuncties Hoogteroer, rolroeren, motor

Het kleurenschema is lekker zichtbaar in de lucht.

het vliegen is de accu voelbaar opgewarmd 
maar niet heet, en ook de regelaar en motor 
zijn niet heet geworden. De gebruikte com-
ponenten kunnen 4S dus inderdaad goed 
aan en de koeling is voldoende.

Vlot landen
Het starten en vliegen met de Mini Hawk 
vallen ondanks de enorme snelheden erg 
mee. Landen is echter een ander verhaal. 
Hotliners hebben dunne profielen met 
weinig welving en een forse vleugelbe-
lasting, waardoor de basis vliegsnelheid 
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Tekst en foto: Douglas de Bouvère

SNELLE LEERLING
Met regelmaat wordt er gevraagd of ze mogen vliegen met de simulator. 
Natuurlijk mag dat, zo krijgen ze spelenderwijs inzicht in hoe het is om te vliegen.

Ik heb drie dochters, en alle drie heb-
ben ze hun eigen aanpak. De jongste 
vliegt er lustig op los, crasht bijna elke 

20 seconden, maar blijft er lol in hebben. 
De middelste pakt het anders aan, die wil 
namelijk ook weten hoe het kán dat een 
vliegtuig vliegt... Dat kun je wetenschap-
pelijk onderbouwen, beter is het nog om het 
haar te laten voelen. 

Met een vleugel in de hand een rondje laten 
draaien. ”Hee, hij wil omhoog!” roept ze uit. 
Kijk, met die wetenschap begint vliegen 
leuk te worden. Dat smaakt naar meer. 
De oudste daarentegen is he-le-maal niet 
geïnteresseerd in wat-dan-ook-maar-met-
vliegen-te-maken-heeft. Tja, die heeft met 
haar 14 jaar héle andere prioriteiten. Ze 
vliegt wel eens een keer, maar dan met de 
bedoeling om zo vaak mogelijk te crashen. 

aan het toestel zien dat ze hele fijne stuur 
inputs leverde en aan het zoeken was waar 
voor haar de grenzen lagen. Ik hoefde niet 
eens correcties te geven, ze deed alles op 
onze stem.

Trots op Esther... 

COLUMN

De middelste dochter heeft ook interesse 
in het bouwen, die is echt van de knutsel 
en frunnik, ja dáár kan ik wel wat mee! We 
zijn samen een klein zwevertje aan het bou-
wen, met als toetje: zelf laten vliegen. En 
dat stimuleert! Het simmen gaat zó goed 
dat we op een dinsdagavond samen naar 
het veld gingen met een van mijn toestel-
len, geschikt voor een beginner. Met een 
trainer kabel een tweede zender gekoppeld 
kon het echte vliegen voor haar beginnen. 
Een clublid stond erbij (mijn beste maat die 
met regelmaat over de vloer komt). En dat 
gaf haar veel vertrouwen. 

Mijn maat en ik waren beiden stomver-
baasd om te zien hoe ze aan het vliegen 
was. De eerste drie minuten was het zicht-
baar wennen, maar de zeven minuten die 
volgden was het aftasten, je kon letterlijk 

Bouwtekeningen van 3300 modellen 
voor beginner tot expert

Like ons op
www.facebook.com/modelbouwtekeningen

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

Wilt u hier 
adverteren?

Neem dan contact op met 
Modelbouw Media Primair B.V.

E: advertenties@mediaprimair.nl • T: 0342 700 253

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag  
10:00 tot 18:30 uur

Zaterdag
10:00 tot 17:00 uur 

Zondag
Gesloten

Pascalweg 6a, 6662 NX Elst
Tel.: 0481 - 353288  Fax: 0481 - 353519
Email: info@hobmamodelbouw.nl

www.hobmamodelbouw.nl

DÉ ONLINE SHOP VAN MODELBOUWMAGAZINES
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MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestr. 1 
75015 Bretten, Germany

www.multiplex-rc.de

Anz-1-3-ohneTEXT-Cockpit-SX-12.indd   1 18.07.2017   09:40:35

cockpit sx
12De e

Moderne, 12-Kanaals 2,4 Ghz
Computer-afstandsbediening

Touch and Fly!
Te bedienen als een smartphone

Nieuwigheden:
•  Besturing d.m.v. 

bewegingssensoren
Functies zoals camera’s, telemetrie of 
schakelingen kunnen d.m.v. draaien 
en kantelen van de zender gestuurd 
worden.

•  SAFE-Link-Technologie
Beschermt tegen vliegen met 
verkeerd modelgeheugen.

•  CARBON-Look
•  Mixer voor 6-kleppen vleugel

Multiplex_NL versie_Cockpit SX12.indd   1 19-07-17   12:16

www.horizonhobby.de

Onze openingstijden zijn vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 
10:00 tot 13:00 uur. Buiten deze openingstijden zijn wij op afspraak geopend.

landhauskitzblick.com

Modelvliegen in Oostenrijk

Zutphenseweg 23
7382 AK Klarenbeek

 www.rc-wings.com 
info@rc-wings.com

p
a

ra
-RC .NL

Maalse Steenweg 367   /   8310 St-Kruis, Brugge   /   www.aerobertics.be   /   050 85 80 20
Maalse Steenweg 367   /   8310 St-Kruis, Brugge   /   www.aerobertics.be   /   050 85 80 20
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Tekst en foto’s: Emanuel & Desiree Stassar

Er zijn al een aantal prima trainers 
de revue gepasseerd, maar die 
scoorden op sommige punten geen 

100%. Voor de meeste beginnende piloten 
is het vooral lastig om de positie van het 
toestel in de lucht goed te beoordelen. 
Hoogte is je grootste vriend als je leert 
vliegen, maar het is meteen ook een vijand 
omdat je toestel slechter zichtbaar is als je 
(te) hoog vliegt. 

TRAINER-90

Ik kan me nog heel goed mijn eerste eigen vliegervaring herinneren. Ik had als puber een 
Mirage 550 gebouwd, een hoogdekker trainer voor elektro aandrijving. Ik ben daarmee 
naar de dichtstbijzijnde vliegclub gegaan om te zien of ze me daar verder konden helpen 
met leren vliegen. Een leraar-leerling systeem was niet beschikbaar dus werd mijn toestel 
na een grondige inspectie ingevlogen door de instructeur waarna ik, toen het toestel op 
grote hoogte was, de zender in mijn handen kreeg gedrukt. Het toestel vloog dusdanig 
hoog dat ik de grootse moeite had met het schatten wat deze nu aan het doen was. 
Binnen de kortste keren moest de zender snel terug naar mijn instructeur omdat het toestel 
in een spiraalduik naar beneden kwam. Ik heb dit nog een paar keer geprobeerd maar het 
ging telkens fout. Dat heeft er destijds voor gezorgd dat ik het toestel aan het plafond heb 
gehangen en verder ben gegaan met rc-auto’s. 

Een ideale trainer moet aan een aantal eisen voldoen. Hij moet stabiel en rustig 
vliegen, goed zichtbaar zijn en lang genoeg kunnen vliegen op een accu of tank. 
Daarnaast moet hij stevig genoeg gebouwd zijn om een minder fraaie landing 
zonder kleerschuren te overleven. Mocht het dan toch een keer misgaan dan 
moet hij eenvoudig zijn op te lappen. Tot nu toe heb ik maar weinig toestellen 
mogen testen die echt aan al deze eisen voldoen. 

Bij Pilot-RC hebben ze daarom een echte 
grote trainer op de markt gezet. De trai-
ner-90 is bedoeld voor een 20 tot 30CC 
benzine motor of vergelijkbare elektromotor 
aandrijving. Een fors toestel met een span-
wijdte van 230cm (!) en een vlieggewicht 
rond de 5kg. Mijn exemplaar is voorzien 
van een opvallend rood/groen kleurensche-
ma wat voor een zeer goede zichtbaarheid 
in de lucht zal zorgen. 

De bouwdoos
De Trainer-90 wordt geleverd in een enorme 
doos waar het toestel netjes en redelijk be-
schermd in ligt, te popelen om opgebouwd 
te worden. Dat is bij een houtbouw ARF 
zoals dit toch wel een aantal avondjes werk 
als je het netjes wilt doen. Bij het openen 
van de doos valt mijn oog op twee forse hou-
ten platen met daarin laser gesneden delen. 
Ik begin meteen te twijfelen; is dit nu een 
bouwdoos in plaats van de verwachte ARF? 
Het blijken echter reservedelen te zijn om 
de complete neus van het toestel te kunnen 
herstellen mocht deze tijdens het vliegen 
kapot gaan. Daarmee scoort de fabrikant 
direct extra punten! Onder deze laag hout 
liggen beide vleugels die een opvallend dik 
profiel hebben, dat is goed nieuws voor de 
piloot die graag langzaam vliegt en veel lift 
wil hebben. Daaronder ligt de romp in volle 
glorie, maar zonder staartvlakken, die liggen 
er los naast.

Aandrijving en besturing
Voordat ik begin met bouwen moeten er 
nog een aantal zaken bepaald en gekocht 

PILOT RC

EERSTE VLIEGERVARING...
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minder dan de DLE-30CC, maar ik heb zo’n 
vermoeden dat het meer dan genoeg gaat 
zijn. Om dat vermoeden te bevestigen heb 
ik de hele elektro setup doorgerekend op 
de website http://www.ecalc.ch/motorcalc.
php. Met de ingevoerde gegevens van de 
aandrijving kreeg ik een keurige voorspel-
ling van diens prestaties, weergegeven in 
een keurig dasboard (zie hieronder). 

De grenswaarden van de aandrijving 
worden niet overschreden en de 70A HV 
regelaar die ik nog heb liggen kan dit 
prima aan. Ook de 8S4000mAh accu die 
ik in gedachte heb gaat prima voldoen. 
Het programma voorspelt ook de vliegtijd 
bij wisselend gas en komt op 7,7 minuten. 
Niet erg lang maar voldoende. Bij een 
‘High Voltage’ setup werk ik het liefst met 

een losse ontvanger accu, in dit geval een 
2S700mAh LiPo. Omdat ik standaard 6 
Volt servo’s ga gebruiken komt er tussen 
de ontvanger en de accu nog een BEC. Ik 
heb nog een 10A model liggen wat een 
complete overkill is voor dit toestel want 
5A zou al voldoende zijn, maar kwaad kan 
het niet. 
Het model kan met flaps uitgerust worden 
wat ik dus ook ga doen. Ik heb totaal 
6 standaard formaat servo’s nodig. De 
nog voorradige HTX5010 servo’s hebben 
zich eerder al bewezen zodat die ook een 
plaatsje verdienen in dit toestel. In de 
handleiding worden geen specifieke eisen 
gesteld aan de servo’s en op de bouwfoto’s 
zijn ook Hitech servo’s te zien, verge-
lijkbaar met de HXT’s dus dat zou goed 
moeten gaan.

worden om het toestel compleet te maken. 
Als eerste de aandrijving. Ik ben elektro 
liefhebber omdat het zo lekker schoon en 
stil is, dus moet in deze grote kist ook 
elektro aandrijving komen, maar welke? 
Meestal ga ik op internet snuffelen naar 
bouwverslagen om te zien wat andere 
bouwers hebben ingebouwd, maar in dit 
geval tevergeefs. Dus moet ik zelf aan het 
rekenen. De aanbevolen benzinemotor, een 
DLE-30CC kan een vermogen leveren van 
3,7PK oftewel 2750W en er past een 18 tot 
20 inch propeller op. Dit leek me een goed 
referentiepunt voor de zoektocht. 
Bij Hobbyking vind ik diverse forse moto-
ren die vriendelijk geprijsd zijn. De Easy-
match G110 elektromotor kan overweg met 
17 tot 19 inch propellers en kan een ver-
mogen leveren van bijna 1800 watt. Dat is 

Laser gesneden reserve onderdelen en klein materiaal.

De romp met staartdelen.

De romp, en ook de hoofd-
vleugels hebben een mooi 
opvallende kleurstelling 
voor goede oriëntatie.
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Afbouwen van het model
Als eerste is de romp aan de beurt. Met 
2K epoxy en wat microballoons lijm ik 
eerst het kielvlak in de daarvoor bedoelde 
uitsparing. Door de constructie kan dit 
eigenlijk niet scheef. Na het wegsnijden 
van de spanfolie bij de lijmvlakken verlijm 
ik daarna ook het stabilo, deze heeft echter 
een beetje ruimte in de sparing in de romp 
en zal dus goed uitgericht moeten worden. 
De microballoons zorgen voor een wat 
stevigere pasta die niet wegdruipt en ook 
lichter van gewicht is. Aan sterkte lever 
je nauwelijks in, bij houtconstructies is de 
lijm al snel sterker dan het hout zodat dit 
helemaal geen rol speelt. Na wat stel- en 
meetwerk zit ook het stabilo op zijn plaats 
en kan het rustig uitharden. Ik fixeer het 
stabilo met 2 spelden om te voorkomen dat 
deze kan verschuiven in de romp en zet het 
met wat plakband vast om het mooi haaks 
te houden ten opzichte van het kielvlak.
De staart servo’s zitten bij de Trainer-90 
ook echt in de staart. Dit betekent een 
mooie directe aansturing, maar wel lange 
servo verlengkabels. Gelukkig heeft Pilot-
RC deze verlengkabels al in het model 
aangebracht. Je hoeft dus alleen de folie 
maar open te snijden en de servo’s te 

plaatsen. Snij de folie altijd in een kruis-
vorm in en vouw dan de folie naar binnen, 
zo krijg je altijd een nette rand rond de 
servo. De verbinding tussen de servo en 
het roer is uitgevoerd met twee ball-links 
aan een 2mm draadeind. In de roervlakken 
wordt met 2K epoxy een epoxy roerhevel 
gelijmd. De sleufjes zijn hiervoor al in het 
hout gemaakt, je hoeft alleen de folie maar 
weg te snijden. Voor een nette afwerking 
ga ik met een wattenstaafje gedrenkt 
in de alcohol even langs de lijmrups aan 
weerskanten van de hevel om die tot een 
mooie ronde hoeklas te strijken. De alcohol 
zorgt ervoor dat de epoxy wat oplost en 
heel mooi strak trekt. Hetzelfde doe ik bij 
de overgang tussen romp en stabilo.

De vleugels worden elk voorzien van twee 
servo’s. Voor één daarvan is ook hier een 
verlengkabel voorzien, de andere zit dicht 
genoeg bij de romp om niet verlengd te 
hoeven worden. Om het aansluiten in het 
veld makkelijker te maken soldeer ik Multi-
plex stekkers aan beide servo draden zodat 
per vleugel maar één stekker verbonden 
hoeft te worden. Om deze stekkers netjes 
vast te zetten in de vleugels print ik in 3D 
een adaptertje wat past in de ronde gaten 
in de vleugel. De rolroeren van dit toestel 
zijn erg lang. Door deze in 2 stukken te 
zagen kan één deel als rolroer en het andere 
deel als flap dienst doen. Op de zaagsnede 
schuur ik beide delen mooi vlak en breng 
een stukje spanfolie aan als afwerking. 
Volgens de handleiding wordt dit folie in de 
juiste kleuren meegeleverd, maar in mijn 
doos was echter niets te vinden! Ik heb iets 
andere kleuren gebruikt, maar dit valt nau-
welijks op. De aansturing van de roeren is 
hetzelfde als bij de staart, met een stevige 

Met een speld worden de staartdelen op zijn plaats 
gehouden.

Wat stukjes tape houden het stabilo vast bij het uitharden van de epoxy.

Staart servo met typische draadstang/kogellink 
aansturing.

De lange rolroeren worden doorgezaagd. De zaagsneden 
daarna gladschuren en afwerken met wat folie. 

De houder voor de vleugelplug. 
3D geprint in ABS, stevig en past perfect.

De folie verwijderen voordat het stabilo 
vastgelijmd kan worden. 

Vergeet voor het solderen niet 
om stukjes krimpkous aan te brengen.
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draadstang met kogel koppeling. De aan-
sturing is mooi soepel en spelingsvrij.

Neus of staartwiel
Je hebt bij deze trainer de keuze voor een 
onderstel met neus- of staartwiel. Met 
in het achterhoofd de mogelijkheid om 
parachutisten te droppen lijkt me een 
staartwiel beter, ik denk dat de kans dat 
er dan iets aan het onderstel blijft hangen 
kleiner is omdat de parachutist naar achte-
ren weg zal vallen, weg van de voorpoten. 
Het stevige carbon onderstel wordt in een 
uitsparing in de romp bevestigd met vier 
inbus bouten. De folie moet ter plekke 
worden weggesneden en zo ook een klein 
stukje van de zijwand van de romp. Om 
dit netjes te doen snij ik de folie iets in en 
zet ik het even met een plakbandje vast 
zodat ik er niet in kan zagen/snijden. Als 
de uitsparing is gemaakt en gladgeschuurd 
strijk ik de folie terug op zijn plek en zie je 
er niets meer van. De wielas wordt met een 
borgmoer vastgezet aan het onderstel. De 
wielen zelf worden met twee wielstoppers 
op zijn plaats gehouden. Het staartwieltje 
is erg klein en wordt met behulp van een 
staaldraad gekoppeld aan het richtingsroer. 
De verbinding tussen het staartwiel en de 
romp is gedaan met een aluminium stripje 
met drie gaten, twee voor de houtschroefjes 
en één voor de staaldraad waar het wieltje 
aan zit. Deze constructie voelt degelijk aan.

Vleugelbevestiging
De twee vleugelhelften worden met twee 
verticaal geplaatste multiplex strips aan 

Wiel met as en borging. De vleugelbouten met rond geschuurde tip.

elkaar gekoppeld. Geen dure carbon buizen 
dus, maar gewoon hout. De voorste, dra-
gende strip ligt ter hoogte van de hoofd-
ligger en schuift in een kamer in beide 
vleugelhelften. Dat gaat me echter veel te 
zwaar, dus schuur ik de strip net zo lang 
tot deze er soepel in is te schuiven. Aan de 
achterkant is een veel smallere strip ge-
bruikt. Deze schuift wel direct netjes in de 
romp. De verbinding voelt goed en degelijk 
aan, de praktijk zal uitwijzen hoeveel deze 
kan hebben. 
Ik zoek tijdens dit soort reviews vaak de 
grenzen op wat betreft de belasting van 
de testmodellen. In noodgevallen komen 
hoge belastingen voor en dan is het prettig 
te weten of de constructie dit aankan. De 
samengestelde vleugel wordt met 4 inbus-
bouten op de romp geschroefd. Er zitten 4 
inslagmoeren in de romp in 2 stevige koker 
constructies. Plaatsen van alle bouten is 
een lastige klus omdat de uitlijning net niet 

100% is. Dit gaat me daarom te lastig. Als 
lapmiddel schuur ik aan alle bouten een 
taps einde. Ik zet hiervoor de kop van de 
bout in de accuboor en hou het uiteinde 
van de schroefraad tegen een draaiende 
schuurschijf. Op die manier kun je keurige 
puntjes schuren. Daarna is het plaatsten 
en vastschroeven van de bouten geen 
probleem meer.

Motor en accu
Om de elektromotor te kunnen plaatsen is 
een tussenstuk nodig om de ruimte tussen 
het motorschot en de motor op te vullen. 
De elektromotor is duidelijk korter dan de 
voorziene benzinemotor. Je kunt dit met 
een paar stukken dikwandige aluminium 
buis doen met daarin draadeind, maar ik 
heb mijn 3D printer aan het werk gezet en 
een ‘custom’ motorsteun geprint in ABS. Ik 
heb hiervoor een 3D-model getekend in So-
lidworks wat begint met het gatenpatroon 

De antennes voor de ontvanger 90° ten opzichte van 
elkaar verdraaid voor optimale ontvangst.

Folie ter plaatse van 
het landingsgestel 
even vastplakken, 
daarna stukje inzagen, 
verwijderen, en folie 
terug vouwen en 
vastzetten.
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voor de 30CC benzine motor en overloopt in 
het gatenpatroon van het bevestigingskruis 
van de elektromotor. Voor extra stabiliteit 
heb ik dwarsverbindingen aangebracht. 
De geprinte motorsteun past perfect en 
met vier M4 draadstangen zit de motor als 
een huis. Op deze motorsteun is voldoende 
ruimte om de regelaar te plaatsen zodat 
deze lekker in de buitenlucht zijn warmte 
kwijt kan. 
Bij de montage van de propeller en spinner 
loop ik tegen een probleempje aan. De flens 
waar de spinner tegenaan komt te zitten 
is erg glad en heeft nauwelijks grip op 
het kunststof van de spinner. Ik heb hier 
wat stevig dubbelzijdig plakband tussen 
gedaan waarmee dit probleem is opgelost. 
Met de aandrijving op zijn plaats is het nu 
tijd om de positie van de accu’s te bepalen. 
Het is de bedoeling deze ook te gebruiken 
om het zwaartepunt van het toestel te 
bepalen zonder extra lood te moeten plak-
ken. In de neus van de kist zit een luikje 
dat toegang geeft tot de romp en waar deze 
accu’s doorheen moeten. Direct onder de 
vleugel zit een plankje wat mooi dienst kan 

doen als accu drager. De accu’s blijken daar 
naast elkaar keurig te passen waarbij het 
zwaartepunt bijna klopt, eigenlijk moeten 
ze nog iets verder naar voren geplaatst 
worden. Door de ontvanger accu en de BEC 
helemaal voorin te leggen is dat probleem 
echter verholpen en liggen de accu’s vol-
ledig ondersteund in de romp. Dat kan niet 
mooier!

Vliegen met de Trainer-90
Na het afstellen van de besturing is het tijd 
voor de eerste vlucht. Het is wat turbulent 
weer, maar dat mag de pret niet drukken. 
Na het langzaam naar voren drukken van 
de gasstick begint de kist te rollen en al 
snel komt het staartwieltje los van het 
gras. Nog iets meer gas en een tikje “up” 
en de kist vliegt. Na het trimmen van de 
rolroeren en een paar klikjes op het hoogte-
roer vliegt hij heerlijk rustig zijn rondjes. 
Met ongeveer half gas vliegt hij prima en 
het stroomverbruik valt daarbij reuze mee. 
De eerste vlucht duurde 12 minuten voor-
dat mijn telemetrie aangaf dan de accu 
nog 20% capaciteit over had. Ik vlieg daar-
bij met zeer wisselend gas, van vol gas om 
loodrecht omhoog te klimmen of zelfs even 
aan de prop te hangen, tot gas dicht om 
in een spiraalduik naar beneden te komen 
of even rustig naar beneden te zweven 
voor de landing. De Trainer-90 vliegt echt 
heerlijk. Hij reageert rustig, maar conse-
quent op alle input en laat het een en ander 
aan kunstvlucht prima toe. Loopings, 
rollen, stall turns, inverted, hij doet het 
allemaal. Alleen meskant vliegen lukt me 
niet goed, maar daar is dit toestel eigenlijk 
ook niet voor bedoeld, het is tenslotte een 

De motorsteun in wording.

De motorsteun en motor afgemonteerd. De regelaar 
wordt hier maximaal gekoeld.

Wat dubbelzijdig plakband om slippen tegen te gaan.

Klaar voor de eerste vlucht.
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Specificaties:
Spanwijdte: 229 cm
Vleugel oppervlak: 79.8 dm2

Romp lengte: 148 cm
Gewicht: circa 4,9 kg
Motor: 20 - 30 CC benzine 2 takt, of elektrisch equivalent (testmodel: 1800W)
Accu testmodel: 8S4000mAh
Besturing: Gas, hoogte, rol, richting, flaps

trainer. Het hele brevet programma vliegen 
gaat hem erg makkelijk af. Landen met de 
Trainer-90 is een eitje. Tijdens de laatste 
bocht in de aanvliegroute gaat het gas 
er helemaal af waarna het toestel rustig 
naar het veld kan zweven. Door steeds iets 
meer hoogteroer bij te geven is de kist erg 
mooi af te vangen, met een nette 3-punts 
landing tot gevolg.

Conclusie
De Trainer-90 van Pilot RC is me bijzonder 
goed bevallen! Toen ik de vraag kreeg of 
ik dit toestel wilde testen twijfelde ik nog 
even, omdat het ding wel erg groot leek 

en maar nét in de auto ging passen. Na de 
eerste vlucht was ik echter helemaal om. 
Wat vliegt dit ding prettig. De gekozen 
aandrijving werkte perfect en paste prima 
bij de kist ondanks het lagere vermogen 
dan de aanbevolen 30CC benzine motor. Ik 
vermoed ook dat die volledig overkill is. 

(noot van redactie: De vermogens- en 
koppel opbouw bij een benzine of elektro-
motor is compleet verschillend waarbij de 
elektromotor meteen bij het starten een 
veel hoger koppel levert. Het vermogen 
in PK’s is daarom niet echt te gebruiken. 
Veel beter uitgangspunt is de propeller 

en het gewenste toerental. Verder is het 
richtgetal voor dit toestel circa 25W/100g 
resulterend in minimaal 1250W, wat prima 
overeenkomt met de berekende resultaten 
– 997W eff-1649W max; 7328g trust - uit de 
gebruikte propCALC) 

Om nog even terug te komen op de eisen die 
ik aan een goede trainer stelde, deze Trai-
ner-90 voldoet aan allemaal. Met deze grote 
Trainer-90 kan vrijwel altijd gevlogen wor-
den, en dat hebben we ook gedaan, bij kou, 
wind en zonneschijn. Onder die condities 
merkt je ook wat wind voor invloed heeft op 
het vlieggedrag een toestel, en dat je bij een 
groot en wat zwaarder toestel zoals deze ei-
genlijk niet bang hoeft te zijn voor wat wind. 
Tot aan de fatale crash die ik later opliep 
(hierover, en over andere ervaringen met de 
Trainer-90 verslag in de volgende uitgave) 
heb ik genoten van dit toestel. Misschien 
koop ik zelfs wel een nieuwe Trainer-90. 

Zowel als hoogdekker als laagdekker leverbaar

www.rc-planes.nl • E-mail: info@rc-planes.nl • +31(0)625000926

Onze openingstijden zijn vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 
tot 13:00 uur. Buiten deze openingstijden zijn wij op afspraak geopend.

€ 285,-
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Tekst en foto’s: Jan Melchior

Al 30 jaar gebruiker van diverse 
MPX zenders, waarvan de laatste 
jaren met een omgebouwde Profi 

4000 2,4GHz M-Link zender, was ik erg be-
nieuwd hoe deze nieuwe generatie zender 
mij zou bevallen. Een vergelijk naar de 18 
jaar oude Profi MC4000 is daarbij een prima 
uitgangspunt, net als een blik opzij naar 
een eerder aangeschafte zender uit het 
verre oosten, en dat tegen de traditionele 
‘deutsche gründlichkeit’ van Multiplex. Ik 
ben benieuwd of deze SX 9 mijn verwach-
tingen waar kan maken.

De SX-9 gebruikt de Multiplex M-Link 
transmissie techniek en is geschikt voor 
9 kanalen. De bediening is erg intuïtief en 
eenvoudig via het touchscreen, wat zich 
laat bedienen als een smartphone. De app 
symbolen op het scherm zouden je hierbij 
moeten helpen. De zender is bedoeld voor 
de besturing van helikopters, vleugelvlieg-
tuigen en drones en is 100% ontwikkeld 
en gefabriceerd in Duitsland. De zender is 
per functiegroep instelbaar voor dual rate, 
expo, differentiëren, snapflap en butterfly en 
heeft 3 modi voor vleugeltoestellen en 4 modi 

voor helikopters. De servofuncties kunnen 
vrij verdeeld worden over de stuurfunctie. De 
zender kan 200 modelprofielen opslaan op 
een SD kaart en indien nodig kunnen deze 
gegevens uitgewisseld worden via een USB 
link naar een PC. 

M-Link
In 2,4 GHz zenders worden de radiosig-
nalen over een breed frequentiespectrum 
binnen een afgesproken bandbreedte (2,4 

je een signaal in stukjes hakt een storing 
maar effect zal hebben op een klein frag-
ment van dit signaal, zodat een groot deel 
van het signaal goed zal worden verzonden 
naar de ontvanger. Multiplex gebruikt voor 
deze M-Link verbinding de FHSS transmis-
sie techniek (Frequency Hopping Spread 
Spectrum transmission). Het M-Link 
systeem kan maximaal 16 servo signalen 
verwerken met een resolutie van 12 bits 
(2872 stappen) en een standaard pulse rate 

MULTIPLEX 
COCKPIT SX 9 M-LINK

Multiplex staat al jaren bekend om de 
kwalitatief hoogstaande zenders, en 
voegde daar onlangs weer een nieuwe 
innovatieve handzender aan toe, de 
Cockpit SX 9. Deze wordt bestempeld 
als een top-zender in het zogenaamde 
“middensegment’. 

Mijn ‘oude’ Profi MC4000 met M-Link.

De complete levering.

- 2,4835 GHz met een raster 
van >100kHz) verspreid (Spread 
Spectrum radio). De gedachte-
gang hierachter is dat wanneer 
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FHSS
Bij FHSS zoekt de zender willekeurig - maar volgens een vast patroon 
- honderden malen per seconde (circa 500x/ sec) een vrije frequentie 
om een compleet stuursignaal over te brengen. Bij het inschakelen 
wordt de ontvanger geïnformeerd over de te volgen ‘hopping’ tech-
niek en volgorde om het juiste zendsignaal op te pikken.

Frequentie spectrum van een FHSS uitgezonden signaal.

Door gebruik van deze FHSS techniek is het bijna onmogelijk ge-
worden om stoorsignalen op te pikken omdat een mogelijk (klein) 
transmissie foutje of storing op een klein deel van het signaal in 
principe direct gevolgd zal worden door een correct signaal op een 
andere frequentie. 
Een andere, ook veel gebruikte transmissie techniek is de DSSS 
techniek. Hierbij wordt het stuursignaal in hele kleine stukjes gehakt 
en via een vast patroon verspreid over diverse frequenties binnen 
de 2.4 GHz bandbreedte. Dit gaat zo snel, dat het lijkt of er op alle 
frequenties tegelijkertijd (parallel) wordt uitgezonden. 

Een analogie die ik las van een Engelse schrijver legt het misschien 
nog beter uit: -“ Zie de beschikbare 2.4 GHz band als een snelweg met 
40 banen. Bij FHSS wordt een vrachtautocombinatie (datapakketje) in 
zijn geheel op een dan vrije baan van de snelweg gezet, en daarop-
volgend op een andere vrije baan, en weer een andere baan, enz. 
Bij DSSS wordt deze combinatie in allerlei stukjes gehakt en worden al 
die deeltjes achtereenvolgens op elke beschikbare baan geplaatst, zo 
snel dat het lijkt dat alle banen gelijktijdig in gebruik zijn.”- 

Schematisch wat er met de verzenden datapakketjes gebeurd bij de DSSS en FHSS 
transmissie. 

van 21 msec. Dit kan ook met een snellere 
puls rate van 14 msec, maar dan neemt het 
aantal kanalen af tot 12 servo’s. 

Hardware
De SX 9 wordt geleverd met een ingebouw-
de LiFe 3,3V/4000mAh accu, goed voor 

25 uur gebruik; een micro-SD kaart; twee 
proportionele rolknoppen in de bodem, 
juist daar waar je de zender vasthoudt; zes 
schakelaars en twee drukknoppen. In de 
doos vinden we naast de zender nog wat 
klein spul zoals een snelsluitring voor een 
nekriem (niet meegeleverd), een USB kabel, 

een 9 kanaal dual channel RX-9-DR ontvan-
ger en handleidingen. In een smalle sleuf 
naast de luidspreker in de achterzijde zit 
een kleine inbussleutel geklemd voor het 
openen van de zender en het afstellen van 
de knuppels, en rechtsonder zit ook nog een 
Touchpen. 

De zenderbehuizing ziet er modern en 
degelijk uit, en is uit degelijk plastic ge-
fabriceerd, met een hoogglans en classic 
zwart uiterlijk. De behuizing voelt zeker 
niet goedkoop aan en is vormvast, er zit 
weinig tot geen beweging als je deze pro-
beert te torderen en alle onderdelen zitten 
stevig gemonteerd. Aan de onderzijde zit 
aan beide zijden een stevige verdikking 
waar de vingers goed omheen vallen voor 
een natuurlijk grip. De zender is compleet 
uitgevoerd met alle benodigde schakelaars 
en drukknoppen. Alle schakelfuncties zijn 
al opgenomen in de programmering, veel 
beter dan bij de Profi MC4000 waar je alle 
schakelaars nog moest inbouwen en diens 
functies nog moest koppelen. Dit geeft mij 
regelmatig hoofdbrekens want de schrij-
ver van de handleiding/ ontwerper van de 
MC4000 spreekt volgens mij een andere 
taal dan die ik begrijp. 
In het oog springt natuurlijk het grote 3,5” 
TFT kleuren display met 320x240 pixels. 

De onderzijde, met de verdikte 
grip, en beide rolknoppen. 
Boven de luidspreker, 
hoofdtelefoonplug, USB 
aansluiting en links een punt 
van de inbussleutel.

De verschillende schakelaars op beide 
hoeken van de zender. Links ook de 
L/S drukknop, rechts een Throttle_Cut 
drukknop.

In het midden het grote 
Touchscreen display. 
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Dit touchscreen is voorzien van grote 
symbolen en duidelijke bijschriften, en is 
ook in zonlicht zeer goed leesbaar. Een 
dag/nacht omschakeling zorgt voor een 
uitstekend energie beheer. De meeste 
schakelaars zitten goed binnen bereik van 
de vingertoppen en ook de knuppels zijn 
goed bereikbaar en goed vast te houden. 
Wel moest ik even wennen aan de wat 
hoekige randen van de zender, waardoor ik 
wat moeite had om de knuppels tussen de 
vingers te nemen.

De knuppelweerstand, de neutraalstand en 
ook de ribbel onder de gasknuppel zijn naar 
smaak in te stellen met de inbussleutel en 
vier stelschroeven in de bodem. Ook moet 
eenmalig gekozen worden welke knuppel 
voor het gas gebruikt zal gaan worden. Bij 
mij in mode2: de linker knuppel. De schroef 
voor het ontspannen van de centreerveer 
helemaal indraaien, de ribbel iets aan-
draaien tot deze lichtjes gevoeld wordt 
bij het gas geven, en klaar. De aluminium 
knuppels hebben een vaste lengte, maar 
kunnen vervangen worden door langere 
(optioneel). De bovenzijde van de knuppels 
zijn scherp getand zodat de vingers er niet 
af kunnen glijden. De SX 9 heeft een IOAT 
antenne (Integrated Optimized Antenna 
Technology) met geoptimaliseerde straling 

en reikwijdte, volledig en onzichtbaar geïn-
tegreerd in de behuizing. De antenne in de 
behuizing van de zender is veel degelijker 
dan de gebruikelijke knik-antenne zoals op 
mijn Profi MC4000 en goedkopere 2,4GHz 
zenders, en geeft geen conflicten voor het 
mogelijk onjuist positioneren van losse 
antennes. 
De rolknoppen lijken me wat onhandig 
want automatisch ga je er aan zitten 
draaien als je de zender vasthoudt, met 
veranderingen in functie tot gevolg. 

Deze knoppen zijn bedoeld voor de flap, 
remklep of spoilerfuncties, op zich prima 
omdat je zonder je hand weg te halen, deze 
tijdens de landing kan doseren. De praktijk 
zal uitwijzen of dit handig is. 

Spraakmodule
De Cockpit SX 9 is uitgevoerd met een 
spraakmodule met meer dan 450 woorden, 
nummers en fraseringen om kritische 
telemetrie gegevens uit te wisselen met de 
piloot zonder dat deze zijn blik omlaag hoeft 
te werpen op de zender. De spraakmodule 
stuurt de spraak over een ingebouwde 
speaker of via een aan te sluiten kopte-
lefoon. De zender vertelt je eenvoudig de 
gemeten gegevens van de aangesloten sen-
sors. Bij een alarm hoef je niet op de zender 

De ingebouwde LiFe accu, vast gesoldeerd op de master printplaat. Links en rechts in de 
opgeslagen bodem de printplaatjes van de beide rolknoppen. Midden op de printplaat nog 
twee sockets voor uitbreidingsmodules.

Een degelijk geconstrueerde knuppelkooi. De eerste bladveer dient om de 
weerstand in te stellen, de tweede (met inkeping) voor de ribbel. Beide zijn 
normaal van buitenaf vast- of los te schroeven.

Een snel te programmeren zender

1 2 3

Screen en programmeer impressies:
1:  Hoofddisplay met 9 keuze mogelijkheden.
2:  Instellen van de control/ stuurknuppels.
3:  Instellen van de Heli functies.
4:  Instellen van diverse model settings en servo 

response.
5: De curves, maar ook middelpunt en uitersten 

worden eenvoudig door verslepen, of de +/- , 
ingesteld.

6: Timer instellingen.

te kijken, maar wordt het je gewoon verteld 
hoewel op de display dezelfde melding in 
kleur wordt weergegeven, dus het kan je 
moeilijk ontgaan. Bij gebruik van telemetrie 
geschikte ontvangers wordt de boordspan-
ning op de display weergegeven, en wordt 
een alarm gegeven wanneer deze te laag 
zou worden. De zender kan maximaal 8 te-
lemetrie signalen gelijktijdig weergeven op 
de display. De gesproken instructies en/of 
berichten zijn erg duidelijk – dat is ook de 
bedoeling – en goed hoorbaar. Het geluid 
kan echter zachter gezet worden, of worden 
uitgeschakeld als de bemoeienis van de 
elektronische dame je te veel wordt.

Leraar/ leerling (L/S) gebruik
De Cockpit SX 9 kan draadloos zowel als le-
raar of als leerling zender gebruikt worden. 
Als tegenzender kunnen alle M-Link zenders 
gebruikt worden. Voor het L/S is wel de 
optionele COPILOT module benodigd. 
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De SX 9 maakt een selectief L/S bedrijf 
mogelijk, dat wil zeggen dat dat iedere 
individuele functie geactiveerd/ gedeacti-
veert kan worden, één en ander afhankelijk 
van de ervaring van de leerling. Om als 
leraar in te kunnen grijpen hoeft er geen 
schakelaar over gehaald te worden, eenvou-
dig de betreffende knuppel bewegen, en de 
leraar is in charge. Additioneel zit er ook 
nog een L/S drukknop op de linker hoek 
van de zender om het geheel vrij te geven, 
of over te nemen. 

Timers
De SX 9 is verder uitgevoerd met 3 timer 
functies: Motorlooptijd (start/stop); totaal 
vliegtijd (start); en een bedrijfsuren teller. 
Alles met een alarm functie, spraakweer-
gave en/of trilling van de zender.

Handleiding
De handleiding is minimaal. Niet meer dan 
15 pagina’s, met veel schermvoorbeelden. 
Wel zijn er diverse instructie video’s te 
vinden op de Multiplex website, om één 
en ander te verduidelijken. De informatie 
op papier is echter kort, zowel betreffende 
informatie als detail. Het touchscreen is 
echter vrij intuïtief, en heeft een menu 
structuur als bij een smartphone. Soms zit 
je even te zoeken, en vraag je je af hoe je tot 
een bepaalde functie komt, maar met ‘trial 
and error’ kom je er wel. En dan die mi-
croSD kaart, waar zit het slot? Geen idee, 
niet te vinden in de beschrijving, en pas na 
veel zoeken blijkt die vast in het inwendige 
van de zender te zijn verstopt.

Gebruiks impressies
Door kort indrukken van de centrale druk-
knop schakelt de zender in. De ‘multico-
lor’ ring rond de drukknop kleurt rood op 
tijdens het initialiseren, en wordt oranje 
als de zender bereid is waarbij ook het 
startscherm vertoond wordt. Allereerst 
wordt met de Touchstick de persoonlijke 
data ingevoerd, naam, taal, tijd, enz. Met 
de ingebouwde model assistent kan verder 
een toepassing geprogrammeerd worden 
met keuze uit verschillende vliegtypen. Er 
kan gekozen worden tussen Easy, Acro, 
Segler, Delta, Heli en Multicopter. Afhanke-

Technische specificaties
• 9- kanaals RC besturing, vol proportioneel.
• 32 bit ARM7 Processor. 
•  2.4 GHz M-LINK. Snelle digitale signaal 

overdracht met realtime telemetrie.
• Analoog en digitale servo modus. 
• IOAT antenne, geïntegreerd in de behuizing. 
•  3,5” groot TFT touchscreen kleuren display, 

met dag/ nacht omschakeling.
•  4-voudig kogelgelagerd knuppel mechanisme 

(vergelijkbaar met PROFI TX) 

•  Spraak module met luidspreker en kop-
telefoon aansluiting. 

•  USB-aansluiting voor laden, software en 
firmware updates en data uitwisseling. 

•  Programmeren met hulp van een ‘Model 
assistent’

• 3 Timers. 
• Gewicht: 850 gram.
•  Accu/ bedrijfsduur: 3,3V 4000mAh LiFe, 

25 uur 

lijk van het gekozen vliegtype worden een 
geschikte mixer configuraties en vliegmodi 
aangemaakt. Bij de Easy is er geen extra 
modus; bij de Acro, Segler en Delta drie 
vliegmodi; en voor de Heli en Multicopter 
vier vlieg modi. Als laatste nog een model-
naam ingeven, en klaar!
In een volgend scherm komen dan de spe-
cifieke configuraties van het gekozen vlieg-
tuigtype naar voren, en deze kunnen daar 
in gesteld worden. Normaal zal het beoogde 
servo gedrag lineair zijn, maar door simpel 
het middelpunt te verslepen kan daar ook 
een niet lineair gedrag – bijvoorbeeld voor 
een pitch of gascurve - aan gegeven wor-
den. Hetzelfde geldt voor het middelpunt en 
de uitersten, door deze punten te verslepen 
kunnen deze waarden ingesteld worden. 
Met behulp van een schakelaar of drukknop-
pen kan gekozen worden tussen de verschil-
lende voorgeprogrammeerde modi; voor de 
dual rate functies, voor de L/S functie, maar 
ook om de motor te vergrendelen (T cut). 
Inderdaad, programmeren is bij deze zender 
een eitje, je hebt alleen wat kennis nodig 
voor de specifieke termen die gebruikt 
worden, maar dan wijst het bijna vanzelf. Dit 
is echt top! 
Alle gegevens worden op de interne mi-
croSD kaart opgeslagen. Met de USB verbin-
ding kan van deze gegevens eenvoudig een 
back-up gemaakt worden. De accu wordt 
ook met deze USB kabel verbonden met een 
laadbron. De maximaal toegestane laadtijd 
wordt via de interne elektronica beperkt tot 

4 5 6

4 uur. Dat houdt in dat met een 500mA USB 
poort op een PC, de accu maar ½ vol wordt 
geladen. Met een 1A USB lader, of een nog 
krachtiger laadbron is er geen beperking, 
maar deze moet je dan wel zelf aanschaf-
fen. Hoewel, de lader van je smartphone is 
tegenwoordig ook een USB lader, dus…….. 

Conclusie
Met de Cockpit SX 9 krijg je een makkelijk 
en snel te programmeren zender, waaraan 
de meeste gebruikers meer dan voldoende 
zullen hebben. Een degelijke, goed ogende 
zender van echte, Duitse kwaliteit. 
Is deze zender nu beter dan mijn ‘oude’ Profi 
MC4000? Hoewel voor een goed vergelijk 
eigenlijk de PROFI TX gebruikt zou moe-
ten worden, is veel van de functionaliteit 
van deze professionele broer ook terug te 
vinden in de geteste SX 9. De SX 9 is daarbij 
zeker veel moderner, en veel eenvoudiger te 
programmeren dan mijn oude Profi MC4000, 
gelukkig maar want dat was vroeger geen 
sinecure. En de SX 9 heeft natuurlijk tele-
metrie terugkoppeling, die had je in die tijd 
nog niet. Er is geen zichtbare antenne, dus je 
hoeft niet op te letten of die goed is gemon-
teerd of gepositioneerd. Dat vind ik ook een 
groot goed. Wel vind ik een pultzender zoals 
de MC4000 wat makkelijk te bedienen, maar 
wat bij de SX 9 wel weer veel handiger is zijn 
de rolknoppen direct onder je vingers voor 
flaps, spoilers en remkleppen. Maar ja, er zit 
dan ook 18 jaar verschil in ontwikkeling in 
deze twee zenders.
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meegenomen kunnen worden in dit magazine. Er wordt op 
vrijwillige basis geschreven, dus geen honorarium.
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VAN DE VOORZITTER

OPROEP RES WEDSTRIJDEN 2017

Op het moment dat ik dit schrijf (eind juli) 
gaan de meeste mensen op pad voor de 
zomervakantie.

Met genoegen kan ik u meedelen dat 
het bezwaar wat de KNVvL en anderen 
gemaakt hebben tegen het vliegverbod in 
en boven Natura2000 gebieden in Zeeland 
ertoe geleid heeft dat dit verbod behoorlijk 
is versoepeld. Het verbod is nu beperkt tot 
'boven rust- en fourageer gebieden van 
vogels en zeehonden' in die Natura2000 
gebieden.

Het voorbereiden van de regelgeving 
op Europees niveau is in volle gang. De 
FAI (wereldwijde koepelorganisatie voor 
luchtsporten) begint zich nu ook te roeren. 
De EMFU is opgericht en wij zijn er trots 
op dat Richard Branderhorst deel uitmaakt 
van het bestuur van deze Europese orga-
nisatie die op dat niveau de belangen van 
modelvliegers behartigt. De FAI en EMFU 
praten volop mee over de nieuwe EASA 
regelgeving met betrekking op de onbe-
mande luchtvaart waar het modelvliegen 
ook onder valt.

De internetconsultatie over de nieuwe 
Regeling Modelvliegen is achter de rug en 

Frits van Laar voorzitter afdeling Modelvliegsport

Wout Heijne

de overheid zal een hele kluif hebben aan 
het verwerken van de vele reacties op de 
voorstellen in die Regeling. Een van die 
reacties wil ik onder de aandacht brengen 
en is afkomstig van de Vereniging van 
Waterwinbedrijven: Vewin.

Zij vraagt de Minister van I&M het vlie-
gen met drones, en dus ook met model-
luchtvaartuigen te verbieden boven hun 
waterwin gebieden met als reden dat deze 
luchtvaartuigen het drinkwater kunnen 
vervuilen als deze binnen hun gebied 
neerstorten, maar ze willen wel met eigen 
drones in die gebieden kunnen vliegen.
Hoe bedenk je dit!
Nu Vewin, wij hebben nieuws voor u. 
Eigen drones kunnen ook neerstorten en 
wat dacht u van al het verkeer dat door uw 
waterwin gebieden rijdt, zoals elektrische 
fietsen, auto’s en goederenvervoer per 
vrachtauto of trein.

De accu’s uit voertuigen zijn vele malen 
groter dan die van een drone van 4kg of 
een modelluchtvaartuig en maken het 
risico op vervuiling van het drinkwater 
vele malen groter. En dan hebben we het 
nog niet eens over lekkende brandstof 
uit voertuigen bij een ongeval. En… wat 

te denken van het goederenvervoer met 
gevaarlijke stoffen over de wegen binnen 
jullie waterwin gebieden. Gelukkig is dit 
voorstel inmiddels in een laatst gehouden 
Kamerdebat door Staatsecretaris Dijksma 
van tafel geveegd.

Het blijft constant vechten voor de KNVvL 
om het luchtruim wat we nog hebben te 
verdedigen en te behouden in het belang 
van alle luchtsporten, ook de modelvlieg-
sport. Wij kunnen dat niet alleen en heb-
ben daarbij uw steun hard nodig. U kunt 
ons ondersteunen door lid te blijven van 
de KNVvL, lid te worden via een aangeslo-
ten club, of te kiezen voor een individueel 
lidmaatschap.

COLOFON

We willen dit jaar gaan probe-
ren RES wedstrijden, of F3B Res 
wedstrijden zoals ze in Duitsland 
genoemd worden, te organiseren in 
Nederland. Het eerste jaar als proef 
om te onderzoeken of er voldoende 
deelnemers voor te vinden zijn, en 
of de klasse op den duur een NK-
status kan gaan verwerven. De op-
zet wordt vergelijkbaar als de opzet 
van F3F wedstrijden (hellingvliegen).

Op de genoemde data moeten we ervan 
uit kunnen gaan dat de omstandigheden 
acceptabel zijn om een wedstrijd te vliegen. 

Droog weer, en niet teveel wind. Onder deze 
voorwaarden kan er gevlogen worden, en om 
dit zo soepel mogelijk toe te kunnen passen, 
stel ik voor om te komen tot de volgende 
werkwijze:

•  Iedereen die geïnteresseerd is, geeft zich 
in principe op om mee te doen.

•  Alle geïnteresseerden krijgen op donder-
dagavond voor de genoemde data een mail 
of er gevlogen kan worden en waar. Wie 
mee wil doen geeft zich voor vrijdagavond 
8 uur op, daarna krijgen alle deelnemers 
een startlijst toegestuurd met alle gege-
vens van de plek waar we vliegen.

•  We vliegen of op zaterdag of op zondag, 
op enkele plekken kan alleen op zaterdag 
gevlogen worden! We starten om 10 uur, 
en we stoppen om 4 uur. De spelregels 
zijn vergelijkbaar met de regels die in 
Duitsland opgesteld zijn, maar kunnen 
aangepast worden.

•  De organisatie zorgt voor startlijnen (4) 
en deelnemers starten bij een wedstrijd 
aan alle lijnen. 

•  De kosten gaan we nog in kaart brengen, 
enkele verenigingen willen een vergoe-
ding voor het gebruik van het veld. We 
zoeken trouwens nog meer velden om te 
kunnen gebruiken.
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Waarom deze manier van aanpak?
Vorig jaar heeft Delta verschillende pogin-
gen gedaan een wedstrijd te organiseren, 
maar ze zijn afgelast door teveel wind. Nu 
hoeft dat niet door het hele land een be-
lemmering te zijn, als het in Zeeland 8 m/s 
waait, kan dat in de buurt van Arnhem 
best minder zijn, en dus vliegbaar. Op 
donderdag bekijken we waar de voorspel-
ling het best uitkomt, en daar komen we 

dan bij elkaar. De mogelijkheid bestaat 
dan, dat iemand uit Maastricht zegt, ik ga 
niet naar Drente voor zo’n wedstrijd, en 
andersom. 
Het eerste jaar bekijken we hoe dit ver-
loopt en wat we kunnen aanpassen als we 
NK’s gaan vliegen. Een tweede punt is dat 
in sommige regio’s het gras op velden te 
hoog staat, en dat de boer wil maaien. In 
een andere regio kan er al gemaaid zijn, en 

zijn we welkom, of we vliegen op een plek 
waar helemaal geen gras staat!

In concreto:
Wie mee wil doen geeft zich op; het email-
adres is (voorlopig) heijnewj@icloud.com. 
Wie geschikte velden kan opgeven, idem. 
Data voor dit jaar: 12/13 augustus, 9/10 
september, 21/22 oktober.
Ik zie jullie mails graag tegemoet.

Tekst en foto’s: Karol Wozniak (Lid ARMC) 

De ARMC ( Apeldoornse Radio- en 
Modelbouw Club) heeft al vele jaren 
haar clubgebouw op Parc Spelder-
holt. Daar is een instituut gevestigd 
voor de begeleiding en ontwikke-
ling van mensen met een beperking 
(http://www.parcspelderholt.nl/). Re-
gelmatig organiseert de ARMC leuke 
doe-middagen voor de bewoners van 
Spelderholt. 

Onderstaand geven we een sfeer impressie 
van het onder begeleiding bouwen van een 
ARMC’tje met de bewoners. Een ARMC’tje 
is trouwens een klein vrije vlucht vliegtuigje 
van depron dat nog in elkaar gelijmd dient te 
worden en dat echt perfect vliegt. Een van 
onze leden heeft met wat hulp alle onderde-
len en toebehoren met de computergestuur-
de snijmachine gesneden. 
We zijn met een groot aantal leden naar het 
Spelderholt gelopen en hebben daar eerst in 
een lokaal uitleg gegeven hoe de vliegtuig-
jes in elkaar gelijmd moesten worden en uit 
welke onderdelen nu eigenlijk een vliegtuig 
bestaat. Daarna zijn we met zijn allen aan de 
slag gegaan om er echte vliegtuigjes van te 
maken. Inclusief lood om het zwaartepunt 
goed te krijgen. Vervolgens hebben we bui-
ten met begeleider en cliënt uitgeprobeerd 
hoe er gegooid moest worden. Daarna werd 
er heerlijk naar elkaar overgegooid. 

ANDEREN EEN PLEZIER DOEN 
MET ONZE HOBBY

Het zonnetje scheen nog en het was een 
perfecte avond voor onze vliegerij. Ook had-
den twee leden hun drone meegenomen en 
hebben die een leuke actie ondernomen om 
een prachtige demonstratie te geven. Dat 
was een geweldig succes. Voor mensen die 
nog nooit een drone gezien hebben was het 
een echte Ohh en Ahh beleving, ze genoten 
ervan.
Afgelopen voorjaar had een van de leden 
een waterraket gekocht op de beurs in 
Duitsland. Daar werd nu ook een demo mee 
gegeven. Fantastisch, wat gaat dat hoog, 
indrukwekkend. Daarna werd er nog een 

wedstrijd gehouden wie het verst kwam 
met zijn ARMC’tje. Wat een enthousiasme 
hebben we gezien bij alle mensen van het 
Spelderholt. 
Op deze manier hebben we ons zelf en de 
mensen van het Spelderholt wel een erg groot 
plezier gedaan. Het was leerzaam, onder-
houdend en bovenal erg “funny” om met een 
dergelijk vliegtuigje te kunnen spelen. Ver-
volgens zijn we weer naar binnen gegaan en 
hebben we een kopje thee gedronken en vra-
gen beantwoord. Als klap op de vuurpijl had-
den we nog een verrassing voor alle cliënten. 
Ze mochten hun zelfgebouwde ARMC’tje in 
hun kamer houden en er mee spelen wanneer 
ze dat maar wilden. Een mooie afsluiting van 
een mooie avond. Onze “hof fotograaf” heeft 
nog een aantal mooie foto’s kunnen schieten, 
zodat u ook mee kunt beleven, wat wij als 
zeer positief hebben ervaren. 

Dus mocht je met je vliegclub nog ergens 
een mooi doel weten waarmee je andere 
mensen gelukkig kunt maken kijk dan eens 
wat je met de club voor die ander kunt 
betekenen.
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Tekst: Eric Holdtgrefe en Ralph Russ. Foto’s: Jos Janssens

ELEKTROMODELVLIEGCLUB NIEUWKERK GOIRLE 
VIERT 25-JARIG JUBILEUM
Op zondag 24 september is er een 
geweldige vliegshow op het eigen 
veld van de club. De burgemeester 
van Goirle, de heer Mark van Stap-
pershoef, zal het evenement om 
13.30 uur openen. Hij zal ook de 
nieuwe naam van het vliegveld ont-
hullen. Het veld ligt aan de Aalsedijk 
in Goirle (Noord-Brabant) tegen de 
Belgische grens.

Van 12.00–17.00 wordt er continu gevlogen. 
Er worden spectaculaire demonstraties 
gegeven met grote en kleine model(zweef)
vliegtuigen. De deelnemers komen uit bin-
nen- en buitenland. Er zijn vliegtuigen bij 
met een spanwijdte tot 6m. Op het veld zijn 

demonstratietafels opgezet waar het publiek 
kan zien hoe men modelzweefvliegtuigen 
bouwt. Ook is er informatie over het zelf 
beoefenen van onze hobby. De Aalsedijk ligt 
aan een prachtige toeristische route midden 
in de bossen tussen Goirle en Poppel. 

Bij slecht vliegweer zal het programma één 
week later op zondag 1 oktober plaatsvinden.

Voor meer informatie zie 
www.emvcnieuwkerk.nl of 
info@emvcnieuwkerk.nl.

Ter ondersteuning van deze dagen werd er 
door een drietal modelvliegverenigingen 
demo gevlogen en werd de historie van een 
deel van de modelvliegsport getoond aan 
de toegestroomde bezoekers. Met name de 
zaterdag, met een perfecte combinatie van 
temperatuur en gelegenheid, werd volop 
benut door de toegestroomde bezoekers. 
De zondag, met vaderdag en bijna tropische 
temperaturen, trok iets minder bezoekers.

Tekst en foto’s: Maarten Morsink

VLIEGTUIGEN LUISTEREN OPENLUCHT MUSEUM OP
Vol enthousiasme hebben de leden van 
de MCZ, de ALC en Nimbus zich ingezet 
om dit een geslaagd evenement te maken. 
Ingaand op vragen van jong en oud, ken-
ner en gelegenheid geïnteresseerde was 
er sprake van een constante toeloop. Met 
name de zondag bood gelegenheid om ook 
met modelzweefvliegtuigen demo te vlie-
gen, wat een genot was om naar te kijken 
doordat het weer alle kansen bood om van 
thermiekbel naar thermiekbel te vliegen. 
Er zijn volop foto’s gemaakt. Een impressie 
van een selectie is te bekijken op 
www.arnhemseluchtvaartclub.nl.

•  op zaterdag 2 september 2017 kunnen we 
terecht op Bussloo bij Apeldoorn.

•  op zondag 10 september op het meer bij 
Kasteel Horst in Limburg. 

Het is van belang dat je je zo snel mogelijk 
inschrijft via de website van de afdeling mo-

WE GAAN WEER WATERVLIEGEN IN 2017! 
Alex Janssen commissie Recreatief modelelvliegen (CRV)

delvliegsport: https://www.modelvliegsport.
nl/index.php/recreatief
Uiteraard ben je van harte welkom op beide 
locaties. Ondanks het feit dat de KNVvL 
ondersteuning aan deze evenementen geeft 
zijn ook niet bij de KNVvL aangesloten vlie-

gers van harte welkom, mits zij zich aan de 
geldende veiligheidsregels (Basis veligheids 
reglement Modelvliegen) houden. Binnenkort 
hopen we meer gedetailleerde informatie te 
kunnen geven, via de eerder genoemde web-
site, via de landelijke KNVvL nieuwsbrief en 
via een bericht naar alle KNVvL clubsecreta-
riaten in Nederland en via het modelbouwfo-
rum. Graag zien we jullie in september aan 
het water. 

Het gaat er inderdaad weer van komen: KNVvL afdeling Recreatief 
faciliteert wederom 2 landelijke watervlieg dagen op 2 verschillende 
en schitterende locaties.

In het weekend van 17 en 18 juni organiseerde het Openluchtmuseum 
de “Volgende Halte Openluchtmuseum”. Dit evenement staat in het 
teken van historisch personenvervoer. Als aanvulling hierop waren er 
twee ‘fullsize’ klassieke zweefvliegtuigen te zien. 
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Tekst en foto's: Peter Keim, Secretariaat Sportzaken

HET PROJECT “ELEKTRO DUURRECORD”

Mijn eerste elektrozwever was de 
E-Siepje. Onderdeel van een com-
binatie van twee rompen (zweef 
en elektro) en twee uitwisselbare 
vleugels. 

Een houten constructie met 2,5m (met 
achtervoegsel “je”; profiel Eppler 193) en 
2,9m spanwijdte (zonder “je”; met zelf 
getekend, relatief gewelfd profiel).De 
min of meer normale opzet voor die tijd: 
Mabuchi koolborstelmotor met Robbe 
4012 “rode banaan” propeller, aan/uit met 
een microswitch, tien 1,2 Ah NiCad’s via 
een luik aan de onderzijde van de romp, 
V-staart met mechanische mixer. Ik vloog 
er met de kleine vleugel de toenmalige 
elektroduur wedstrijden mee.

Fase 1
De aanleiding om eens te proberen een 
duurvlucht te maken was een recordvlucht 
van een Duitser van ruim anderhalf uur in 
1982. Ik wilde het doen met de versie met 
de 2,9m vleugel en dan geen tien cellen in 
serie, maar door twee maal vijf cellen paral-
lel te gebruiken. Waarom? Het reglement 
voor duurvluchten met motormodellen 
schrijft voor dat de motor minimaal 98% van 
de tijd het model moet aandrijven. Dus niet 
eerst stijgen en uitzweven. En dan blijkt in 
de praktijk met de bovenstaande combi-
natie, dus zonder motorregeling, het model 
gedurende het eerste deel van de vlucht 
licht te stijgen, om vervolgens op ca. 100 m 
horizontaal te vliegen en daarna te dalen 
tot de accu vrijwel leeg is. En dat lukte 
wonderwel. Uitgangspunt was om onder zo 
rustig mogelijke weercondities te vliegen. 
Dan is er minder verlies vanwege stabili-
teitscorrecties. Ook liefst geen thermiek om 
dezelfde reden. Drie maal vijf cellen (met 

vijf op de romp) lukte ook en op 11 augustus 
1982 werd een tijd van 46 minuten en 3 
seconden gevlogen. Een Nederlands record.

Fase 2
Het moest er ook een keer “echt” van 
komen. Een speciale, grotere uitvoering 
van de Siep (nu E2 Siep Super geheten) 
met 3,35 m spanwijdte werd ontworpen en 
gebouwd. Uitgangspunt: zo licht mogelijk. 
Lichter betekent langer vliegen op dezelfde 
energiehoeveelheid. Rick Ruijsink hielp bij 
het ontwerp van de grote, eigengemaakte 
houten 17x17 propeller, een Faulhaber 
klokankermotor en 12 GE NiCad’s van 4,4 
Ah werden aangeschaft en er werd een 
speciale BSK-regelaar voor het kunnen 
aanpassen van het motortoerental voor mij 
gemaakt. Op de motor werd een vertraging 
pas gemaakt. 
Om alles binnenboord te houden werd de 
romp uit vuren latten in de hoeken gemaakt 
die met solarfilm bekleed werd. De vleugel 
kreeg hetzelfde profiel als de Siep. Onder de 
huid zat gespanlakte tissue voor voldoende 
torsiestijfheid. Bij elkaar woog het vliegklare 
toestel 3107 g.
De proefvluchten verliepen niet altijd 
positief. De vleugelbevestiging (Imolinc 
met 10x1 mm vlakstaal) was niet solide met 
een flinke crash tot gevolg. Er werd een 
draaiboek opgesteld en met Rick was de 
afspraak gemaakt dat ik hem mocht bellen 
als de weersomstandigheden goed genoeg 
waren. Hij was de officiële vertegenwoor-
diger van de KNVvL, nodig als één van de 
eisen voor het geval van een erkenning als 
wereldrecord. Het werd 23 mei 1983 op de 
Schotsman Ruiterplaat langs het Veerse 
Meer op Noord Beveland. De behaalde tijd: 
2 uur 6 minuten en 54 seconden. Het is 
erkend als wereldrecord.

1983: Maatschets. 1984: De tijdopnemers: links Jan Roose, rechts Guus Hanegraaf.

2004: Een nieuwe romp in aanbouw.

2007: De aandrijfeenheid.

2004: Proefvlucht.

Later werden er nog eens 12 kleinere 
NiCad’s extra op de romp geplaatst, waarna 
op 9 maart 1985 een Nederlands record 
van 2 uur 16 minuten en 56 seconden werd 
gevestigd. Inmiddels was het Wereldre-
cord alweer verbeterd door een Rus die in 
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hellingstijgwind gevlogen had. Dat laatste 
werd later reglementair verboden. In die 
tijd was het ook mogelijk records met 
primaire (niet oplaadbare) cellen te vliegen. 
Daar is wel eens aan gedacht, maar het 
is er niet van gekomen. Ook niet van een 
afstandrecord in gesloten circuit (heen en 
weer vliegen over 500 m).
Noot: in augustus 1983 vloog clubgenoot 
Jan Roose zijn nog steeds staande duur-
record zweef van 14 uur 36 minuten en 12 
seconden.

Fase 3
Inmiddels was het 2004 en Arthur Leeuw-
angh had met iets meer dan drie uur een 
nieuw record gevestigd. Het begon weer 
te kriebelen. Het zou opnieuw een poging 
worden, maar dan met de middelen van 
dat moment: LiPo’s met in eerste instantie 
de Faulhaber motor en de oude propeller. 
Vanwege het kleinere accupakket werd een 
nieuwe, smallere romp gemaakt. Later is 
overgegaan op een borstelloze binnenloper. 
Enig uitzoek- en testwerk was nodig om 
een passende motor te kiezen bij de vier 3S 
LiPo’s, de 13:1 Reisenauer vertraging bij het 
geschatte vermogen van continu circa 25 
W bij 1700 omwentelingen per minuut van 
de propeller. 

Hieronder volgt een vergelijking van de gebruikte middelen:
Jaar 1983 2007

model E2 SIEP SUPER SIPPje

spanwijdte (m) 3,35 2,91

vleugeloppervlakte (dm2) 81,5 58,9

massa model (g) 850 745

massa besturing 265 126

massa motor, vertraging en propeller 372 187

massa cellenpakketten 1632 786

massa totaal 3119 1844

motor Faulhaber 3557 K006 Kontronik Fun 400-23

type motor klokanker borstelloze binnenloper

vertraging 5,5:1 13:1

cellenpakketten 12 in serie 4,4 Ah NiCad 3 in serie, 4 x parallel 2,6 Ah LiPo

berekend verbruikt vermogen (W) 29 24

propeller 17 x 17 inch, hout, eigenbouw als 1983

2007: De tijdopnemers: links Piet Castel, midden Kees Keim.

1983: FAI diploma.

Op 4 november 2007 werd het onder grijze 
weersomstandigheden 4 uur 29 minuten 
en 54 seconden, het nog steeds bestaande 
Nederlandse record. Ter vermindering van 
de risico’s tijdens de vlucht is met de 2,9 
m vleugel gevlogen.

Fase 4
Die gaat er niet meer komen. Wat wel gebleven 
is, is dat ik probeer elke vlucht op het eigen 
veld zo lang mogelijk te maken. Overigens is 
het wereldrecord nu in Amerikaanse handen 
en staat op 18 uur 6 minuten en 13 seconden.
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Overzicht nationale records met modelvliegtuigen
Record : Op naam van: Prestatie: Gevestigd op:

83 RB Zuigermotor  F3D Pylonrace 10 ronden R.P. v.d. Bosch te Ermelo 56’33” 24-07-2009 wereldrecord
101 VV Zweef Open Handstart Duur J.H. Litjens te Maastricht 10’37” 30-08-1959
104 VV Rubbermotor Open Handstart Duur J.B.H.M. Schulten te Delft 34’25” 19-08-1962
105 VV Rubbermotor Open Handstart Afstand J.E. v. Loo te Eindhoven 20,625km 05-05-1960
108 VV Zuigermotor Open Handstart Duur M.H. van Dijk te Delft 24’53” 04-05-1963
125a VV Indoor F1D Categorie I Th. André te Nijmegen 28’54” 07-06-1987 wereldrecord
125b VV Indoor F1D Categorie II C. Wolthoorn te Alphen a/d Rijn 22’33” 08-08-1976
125c VV Indoor F1D Categorie III O. Rodenburg te Wijhe 37’3” 04-10-1986
125d VV Indoor F1D Categorie IV Th. André te Hengelo 44’1” 24-08-1986
131 LB Zuigermotor 1,5 - 2,5 cc Snelheid P. Rietbergen te Voorburg 284,4km/u 26-10-1994
132 LB Zuigermotor 2,5 - 5 cc Snelheid W. Holle te Dordrecht 271,49km/u 05-10-1986
133 LB Zuigermotor 5 - 10 cc Snelheid W. Holle te Klimmen 333,08km/u 22-09-2007
135 LB Reactiemotor Snelheid L.K. Suls te Den Haag 218km/u 04-07-1954

136 LB Zuigerrmotor F2C 100 ronden 
A.E. & R.A. Metkemeijer te Amsterdam/
Monster 3’20,7” 24-10-1994

141 RB Zuigermotor  Duur P.P. Janssen te Nijmegen 9uur2’27” 22-07-1989
142 RB Zuigermotor  Afstand rechte lijn J.G. Robertus te 2e Exloermond 167,9km 20-09-1976
146 RB Zuigermotor  Afstand gesloten circuit H. Schoenmaker te Hengelo 265km 11-08-1972
148 RB Zuigermotor  Water  Duur H. Schoenmaker te Hengelo 2uur4’43” 17-06-1972
155 RB Zweef  Duur J. Roose te Vlissingen 14uur36’12” 22-08-1982
156 RB Zweef  Afstand rechte lijn J.G. Robertus te 2e Exloermond 7,6km 09-06-1974
171 RB Elektromotor F5 S Duur P.C. Keim te Oostkapelle 4uur29’54” 04-11-2007

176
RB Elektromotor F5 S Afstand gesloten 
circuit J. Heerink te Zevenaar 10,5km 15-05-1983

185 RB Elektromotor F5 SOL Duur A. Leeuwangh te Braamt 2uur33’01” 13-07-2003
192 RB Elektromotor F5 COMB Duur A. Leeuwangh te Braamt 3uur53’51” 17-07-2005
199 RB Elektromotor Helikopter S Duur B. v.d. Vecht te Albergen 11’12,9” 20-06-1992
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Informatie op www.modelvliegsport.nl over de wedstrijden (rechts boven op de home page onder Sportzaken):
•  In “Kalender/uitslagen 2017” zijn voor zover bekend de uitslagen verwerkt: op de blauwe tekst in de eerste kolom klikken. Helaas hebben we vooralsnog geen webmaster 

die dit na april 2017 kan uitvoeren.
•  De verwijzing naar de actuele reglementenboeken sportzaken voor alle wedstrijden voor alle subcommissies plus prestatiebrevetten en records: zie “Reglementen”. 

Het blijkt nogal eens dat niet alle wedstrijdvliegers hiervan niet op de hoogte zijn. Voorkom teleurstelling.
•  Onder “Sportzaken -> Archief”zijn de einduitslagen van de NK’s van 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 terug te vinden. Onder “Sportzaken -> Archief -> “Ereplaatsen 

NK's” staan drie overzichten met ereplaatsen voor alle NK-klassen vanaf 1990. Zie ook de wedstrijdkalenders en WK- en EK uitslagen van de afgelopen jaren.
Informatie over de organisatie van wedstrijden is te vinden op de officiële websites van de verschillende subcommissie; voor links zie: http://www.modelvliegsport.nl/
index.php/sportzaken-sp-1008688716/subcommissies. Hier staan ook de contactgegevens van de subcommissievoorzitters.

NATIONAAL

NK-COMPETITIE RB MODEL-
PARACHUTISTEN
15 april 2017, Almere (15 deeln.):
1. Pieter Visser 695
2. Geert Wouters 2151

NK-COMPETITIE RB ELEKTRO 
F5B
29 april 2017, Vught (8 deeln.):
1. Gerben van Berkum 3000
2. Luc van Trigt 2977,6

NK-COMPETITIE RB MODEL-
PARACHUTISTEN
29 april 2017, Brecht (B; 20 
deeln.):
1. Pieter Visseer 484
2. Alfred Rachner 558

NK-COMPETITIE RB HELIKOP-
TER F3CN
30 april 2017, Winssen
Klasse F3C (6 deeln.);
1. Roland van Lent 2000
2. Steven Vermeij 1295,1
Klasse F3C Sport (2 deeln.):
1. Bennie Oldenhave 2000
2. Mark Rexwinkel 1800,7
Klasse F3N (1 deeln.):
 Devon Willems 2000

NK-COMPETITIE RB ZWEEF 
F3J
6 en 7 mei 2017, Oosterland (21 
deeln.):
1. Pascal van Ool 1030
2. Rob Sanders 1009,4

KAREL DOORMAN CUP (LIJN-
BESTURING BASIC CARRIER 
DECK)
6 en 7 mei 2016, Ypenburg (12 
deeln.):
1. Jan Odeijn 245,9
2. John Phillips 243,8

NK-COMPETITIE RB KUNST-
VLUCHT F3A-B/C
7 mei 2017, Wieringen
Klasse F3A-B (5 deeln.):
1. Mick Bimbergen 884,5
2. Ruud Kroes 867,5
Klasse F3A-C (4 deeln.):
1. Henk Penterman 419,5
2. Edwin Loos 417

NK-COMPETITIE RB SCHAAL-
MODELLEN
7 mei 2017, Hulten (6 deeln.):
1. Bert van Eijk 2454
2. Jan Hermkens 2410,8

NK-COMPETITIE RB KUNST-
VLUCHT F3A-X
13 mei 2017, Nederweert
Klasse Unlimited (6 deeln.):
1. Jurrien Vissers 1812
2. Timen Deprice 1811
Klasse Intermediate (6 deeln.):
1. Peter Pals 1753
2. Henk Jalving 1703
Klasse Basic (2 deeln.):
1. Jos Buwalda 1159
2. Marcel van de Kuijl 892

NK-COMPETITIE RB KUNST-
VLUCHT F3A
21 mei 2017, Rosmalen (10 
deeln.):
1. Derk van der Vecht 1038,8
2. Roy Oostema 967,8

NK-COMPETITIE RB ELEKTRO 
F5J
21 mei 2017, Utrecht (21 deeln.):
1. Peter Zweers 5989,5
2. Alex Hoekstra 5934,3

ASSELBERGS CUP 
21 mei 2017, Rozendaalse Heide
Klasse werpmodellen (11 deeln.):
1. Jurgen Maassen 45
2. Gert Brendel 43

NK-COMPETITIE RB ZWEEF 
F3K
27 mei 2017 (20 deeln.):
1. Robert Jan Beishuizen 6984,1
2. Peter Aanen 6596,1

NK-COMPETITIE RB HELIKOP-
TER F3CN
28 mei 2017, Heerde
Klasse F3C (5 deeln.):
1. Ronald van Lent 2000
2. Rob Eikeboom 1660,22
Klasse F3C Sport (2 deeln.):
1. Bennie Oldenhave 2000
2. Mark Rexwinkel 1902,92
Klasse F3N (1 deeln.):
 Devon Willems 2000

NK-COMPETITIE DRONE RACE 
F3U
28 mei 2017, Vught (33 deeln.):
1. Andrzrej Kransny 1846,6
2. Vince Irie 1793,1

NK-COMPETITIE RB KUNST-
VLUCHT F3A
3 juni 2017, Uden (11 deeln.):
1. Derk van der Vecht 1018
2. Danny van Vliet 1017

NK-COMPETITIE RB ZWEEF 
F3K
3 tot en met 5 juni 2017 (28 
deeln.):
1. Elmar Bachmann 12783,8
2. Peter Aanen 12686,4

NK-COMPETITIE RB KUNST-
VLUCHT F3A-X
10 juni 2017, Stadskanaal
Klasse Unlimited (5 deeln.):
1. Jurriën Vissers 1838
2. Peter Scholte 1753
Klasse Intermediate (6 deeln.):
1. Peter Pals 1744
2. Henk Jalving 1729
Klasse Basic (5 deeln.):
1. Bernard Neyenhuis 1542
2. Berend van der Laan 1389

NK-COMPETITIE RB ELEKTRO 
F5B
10 juni 2017, Valkenswaard (7 
deeln.):
1. Gerben van Berkum 1107
2. Luc van Trigt 1090

NK-COMPETITIE RB SCHAAL-
MODELLEN
11 juni 2017, Leeuwarden (5 
deeln.):
1. Bert van Eijk 2212,8
2. Bert Hazeborg 2179,1

NK-COMPETITIE DRONE RACE 
F3U
11 juni 2017, Wilbertoord (23 
deeln.):
1. Ralph Hogenbirk 32,34
2. Andrzrej Kransny 35,08

THOMAS CUP
18 juni 2017, Garderen
Klasse F1A (4 deeln.):
1. Jurgen Maassen 
900+300+300+420
2. Niels Wijnhoven 
900+300+300+245
Klasse F1B (4 deeln.):
1. Roel Lucassen 822
2. Gerard Willemsen 818

NK-COMPETITIE RB KUNST-
VLUCHT F3A-B/C
18 juni 2017, Katwoude 
Klasse F3A-B (4 deeln.):
1. Mick Bimbergen 935
2. Winfried de Vries 861
Klasse F3A-C (3 deeln.):
1. Henk Penterman 444,5
2. Robert Biemans 421

NK-COMPETITIE RB ZWEEF 
F3K
25 juni 2017, Deventer (14 deeln.):
1. Vincent Merlijn 5000
2. Peter Aanen 4985

NK-COMPETITIE RB ZWEEF 
F3K
2 juli 2017, Utrecht (16 deeln.):
1. Vincent Merlijn 6000
2. Bas Breijer 5920

NK-COMPETITIE DRONE RACE 
F3U
2 juli 2017, Olst (24 deeln.):
1. Ralph Hogenbirk 39,76
2. Nick Boon   
42,60

NK-COMPETITIE RB KUNST-
VLUCHT F3A-X
8 juli 2017, Deelen
Klasse Unlimited (4 deeln.):
1. Timen Deprice 969
2. Jurriën Vissers 929
Klasse Intermediate (7 deeln.):
1. Peter Pals 901
2. Henk Jalving 868
Klasse Basic (4 deeln.):
1. Bernhard Neyenhuis 782
2. Berend van der Laan 775

NK-COMPETITIE RB HELIKOP-
TER F3CN
9 juni 2017, Vlissingen
Klasse F3C (9 deeln.):
1. Ronald van Lent 2000
2. Christoph Depruyk 1898,87
Klasse F3C Sport (2 deeln.):
1. Mark Rexwinkel 2000
2. Bennie Oldenhave 1987,03

NIET DOORGEGAAN:
F5B 24 juni

WEDSTRIJDUITSLAGEN

Tekst en foto's: Peter Keim, Secretariaat Sportzaken

WEDSTRIJDNIEUWS

Tijdens de 2017 World 
Championship FAI F3K is 
Vincent Merlijn van het 
Nederlandse F3K team op 
29 juli overtuigend wereld-
kampioen modelzweef-
vliegen geworden.

2017 WORLD CHAMPIONSHIP FAI F3K UKRAINE
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Met de bouw van de RedEagle (zie 
artikel in MVS#2) kreeg ik het idee 
om te kijken of er belangstelling 
was voor een zweefcompetitie. 

Niet met van die hele strikte regels, 
meer voor de gezelligheid en vooral 
voor de fun. Na het uithoren van 

onze F5J wedstrijdvlieger leek dat het re-
glement wat vereenvoudigd, voor ons prima 
was te doen. Op onze ALV heb ik een kleine 
presentatie gehouden over de RedEagle en 
het voorstel gedaan de zomer daarop een 
wedstrijd te houden. Zeven piloten had-
den interesse en bestelden bij mij een kit, 
een prima start. Begin 2014 heb ik de kits 
geleverd en binnen een aantal maanden 
waren er nieuwe RedEagles in de lucht. Met 
vijf modellen vliegklaar binnen een half jaar 
hadden we een mooi begin om een datum 
te prikken voor de aftrap. Ik was al met 
mijn hoofd in de wolken, want binnen een 
half jaar vijf modellen vliegklaar daar kun je 
als ontwerper alleen maar van dromen. En 
er waren nog een aantal vliegers aan het 
bouwen dus kwamen er nog meer bij. Een 
eerste wedstrijddatum werd vastgezet op 5 
september en ik moest daarom op zoek naar 
een score programma. Op internet werd 
iets gevonden wat wel bruikbaar leek, maar 
niet erg accuraat was en de eindscores niet 
goed verwerkte. Ondanks dat was de eerste 
wedstrijd een groot succes waarbij leuke 
vliegtijden werden gehaald. De doellandin-
gen waren wat minder, daar moest nog even 
flink op worden geoefend. Doellanden is dan 
ook een echte uitdaging zonder remklep, 
maar met oefenen zeker goed te doen.

RedEagle Wisselbeker
De deelnemers van de 1e wedstrijd waren 
erg enthousiast, en daarop werden er nog 
een aantal datums gepland en waren we 
prima op weg naar een RedEagle wis-
selbeker competitie. Langzaam kwamen 
er meer modellen aan de start en waren 
er nog meer in aanbouw. Leuk te zien dat 
het niveau van de piloten flink omhoog 
is gegaan en iedereen zijn best doet om 
de maximale 10 minuten vliegduur vol te 
vliegen. De wedstrijden vliegen we op de 
zaterdagochtend en het leuke is dat gedu-
rende de 5 ronden de vliegtijden omhoog 
gaan. Thermiek is iets fascinerends want 
soms zak je als een baksteen en ineens blijf 
je hangen en vlieg je de 10 minuten vol. Zo 
hebben we op de club toch weer een aantal 
piloten aan het zweefvliegen gekregen. 

Maar ook beginners doen lekker mee en 
zo vliegt er dus van alles en heeft ieder-
een een gelijke kans. Uiteraard wordt een 
piloot ook af en toe verrast door een flinke 
hoeveelheid dalende lucht en wordt er 
een landing buiten het veld gemaakt. Er 
is dan niets aan de hand; model ophalen 
en weer klaar maken voor de volgende 
ronde. Daarbij is een buitenlanding ook een 
goede reden om nog scherper te zijn op de 
voorbereiding voor een volgende landing. 
Een landing +3 m van de frisbee geeft 
geen landing punten en dat is natuurlijk 
jammer. Is er in de volgende ronde wel een 
doellanding dan is er een schreeuw van 
vreugde als de RedEagle wel op de frisbee 
wordt geland. Er zijn nu circa. 25 RedEagle 
zwevers op club. De meeste vliegen voor 

fun, maar vijf tot tien doen ook mee aan 
de wedstrijden. Misschien doen er dit jaar 
zelfs meer mee omdat Con de Kort de beker 
nu twee keer heeft gewonnen en bij een 
derde keer mag houden. Genoeg reden voor 
de anderen om hun uiterste best te doen 
om Con van deze derde zegen af te houden. 

Wedstrijdregels
De regels voor de wedstrijden zijn eenvou-
dig en op basis van fun en zijn voor iedere 
piloot goed te doen, en geeft deze een 
eerlijk kans om te winnen. We gaan er heel 
flexibel mee om, soms krijgt een begin-
ner iets meer tijd om te stijgen als dit nog 
niet echt lekker wil lukken. Ook waren van 
de eerste serie de motoren iets beter dan 
de Turnigy’s van nu en krijgt een piloot 
daarom wat minder stijgseconden. Maar 
ook dat wordt gewoon geaccepteerd omdat 
het tenslotte om de fun gaat.

1:  Het model moet een RedEagle zijn.
2:  Gebouwd van originele tekening; zelf 

snijden, CNC frees set, of een kit via 
RBCkits.

4:  Mag geen andere motor hebben dan 
een Turnigy 2830 1000Kv. 

4:  De klapprop niet groter dan 10”x6”.
5:  De vliegaccu een LiPo 3S2200mAh.

Het wedstrijd basisreglement is als volgt:
1:  De piloten stellen zich op bij de frisbee
2:  De vliegleider geeft het startsein.
3:  De start wordt gevolgd door maximaal 

30 seconden klimvlucht. 
4:  Na 30 seconden geeft de wedstrijd-

leider het signaal ‘motor uit’.

Tekst en foto’s: Ton van Munsteren

REDEAGLE CLUBWEDSTRIJDEN

38

Een gezellig groepje RedEagle piloten. 

Even nog die paar regels doornemen. 

Heren piloten op de plaatsen. 
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5:  De piloten stoppen de motor en gaan 
over op zweefvlucht. 

6:  De piloten vliegen nu zo lang mogelijk 
het restant van de 10 minuten vol.

7:  Landing moet binnen de 10 minuten 
plaatsvinden, anders is er geen landing 
score.

8:  Landing recht aanvliegen naar frisbee 
vanwege veiligheid.

9:  Landing met het dichtstbijzijnde punt 
van model binnen 1,5m geeft een score 
van 50 punten.

10:  Landing binnen 3m geeft een score van 
25 punten, daarbuiten 0 punten. 

 
Opmerkingen:
1:  Wordt de motor tijdens het zweven op-

nieuw gestart - na de 30 sec. klimfase - 
dan stopt de tijd en is er geen landings-
score.

2:  Geen diskwalificatie voor het starten 
van de motor, alleen de vliegtijd stopt.

3:  Landing na het eindsignaal bij 10 
minuten geeft een landingsscore van 0 
punten.

4:  Laag of gevaarlijk vliegen over of nabij 
piloten, dan stopt vliegtijd.

5: En de laatste regel: houdt het veilig!
 
Timers en scores.
Op de site van Banggood.com hebben 
we een prima stopwatch gevonden. We 
hebben er gelijk vijf met één reserve laten 
komen. Met dubbelzijdig tape zijn deze op 
een plankje geplakt, zo raken ze niet kwijt. 
Klittenband is handig om het wisselen of 
controleren wat makkelijker te maken. Het 
timen wordt gedaan door de piloten die 
niet vliegen, dat wisselt dus per ronde. Zijn 
er te weinig piloten voor twee groepen, dan 
start men de eigen timer met daarna de 
RedEagle handstart. Bij de landing stopt 
de wedstrijdleider de timer. Dit gaat prima 
omdat de landingen meestal redelijk in tijd 
uit elkaar liggen. Het is soms een beetje 
behelpen, maar het gaat om de fun, dus we 
kunnen daar soepel mee omgaan. 

Het scoreprogramma werkte niet lekker en 
daarom waren de 1e scores een probleem. 
In de F5J verslagen op het modelbouwfo-
rum werd gesproken over het programma 
Gliderscore. Dit werd op internet gevonden 
en op de PC gezet. Dit programma heeft 
veel mogelijkheden dus je moet er even 
voor gaan zitten. Het heeft de nodige in-
stellingen om het je gemakkelijk te maken. 
Na het invoeren van de deelnemers kun 
je deze indelen, en met meerdere ronden 
en groepen vliegt men allemaal een keer 
tegen elkaar. Schuiven met de deelnemers 
is mogelijk, maar ook in 1 keer de verschil-
lende data invoeren en op de dag de piloten 

selecteren. Een prima programma, dus 
downloaden en lekker mee stoeien. 
Om de scores te noteren gebruik ik zelf 
een paar stroken laminaat. In Excel heb ik 
formulieren gemaakt waar de 5 ronden op 
vermeld staan en waar scores op geno-
teerd kunnen worden. Het wordt met 2 
elastiekjes op de plank gehouden en is dan 
gemakkelijk in te vullen. De stopwatch zit 
ook vast op diezelfde plank.

Bart Smit voor de doellanding.
Het is leuk dat iedereen meedenkt als je 
een clubwedstrijd wil opstarten. Zo kreeg 
ik van Bob T vijf frisbees in de handen 
gedrukt voor het doellanden. Perfect, met 
wat tentharingen of grote spijkers werden 
deze geborgd in het gras. Voor de 1,5 en 
3m meting zijn touwen aan de frisbee ge-
knoopt met daarop krimpkous als afstand 
markering. Eenvoudig en het werkt tot op 
heden prima. 

Laat het feest beginnen.
Een feest is het zeker want na een korte 
briefing gaan de piloten naar de frisbee 
als startplek. Modellen worden gereed 
gemaakt en de timers worden op nul 
gezet. Na 5 seconden klinkt het startsein, 
worden de timers ingedrukt en beginnen 

de vliegers aan de klim van 30 seconden. 
Het is een prachtig gezicht vijf RedEagles 
gelijktijdig te zien wegklimmen op zoek 
naar thermiek. Dan volgt het sein ‘motor 
uit’ en gaan ze over in zweefvlucht. Soms 
hoor je de piloten met de heren timers 
smoezen over waar ze thermiek zou kun-
nen vinden. Als die wordt gevonden dan 
klimmen ze nog even lekker weg om te 
proberen dit zo’n 9 minuten vol te houden. 
Prachtig om de piloten te zien worstelen om 
de RedEagle boven te houden, of voorberei-
ding te zien treffen voor de landing. Pakken 
ze daarmee ook nog punten mee dan is 
het helemaal feest want doellanden zonder 
landingskleppen is niet eenvoudig. 

Voor ons hebben de clubwedstrijden tot 
op heden al heeft veel plezier opgeleverd. 
Ook leuk dat er weer een aantal leden zijn 
gaan bouwen. Wie weet pakt dit voor jullie 
net zo leuk uit als bij ons op de club. Op het 
modelbouwforum staan nog meer foto’s en 
je kunt daar ook vragen stellen of mij een 
persoonlijk bericht sturen met een vraag. 
Wil je een keer een wedstrijd zien ben je 
ook welkom te Dordrecht bij de Red Eagles. 
Houdt de winter dus vrij voor een RedEagle 
bouwproject en ga met zijn allen aan de 
slag. 
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Jawel net aan 3 meter dus 25 punten

De perfecte klimhoek.Als dat maar goed gaat... Het model moet hierna nog 
een keer vliegen!

Ik ben er klaar voor. Nu jullie nog!

Martin laat de scoreborden zien. 
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