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Bestuur 

Functie Naam E-mail 

Voorzitter Minze Zwerver voorzitter.armc@gmail.com 

Secretaris Sander ten Hove secretaris.armc@gmail.com 

Penningmeester Robin Janssen penningmeester.armc@gmail.com 

Evenementen Rob Crevecoeur 

Joyce Zwerver 
evenementen.armc@gmail.com 

Chef gebouwen Eric Muller clubgebouw.armc@gmail.com 

Vlieginstructie Benny Adelerhof 

Alex Janssen 
Leerling.armc@gmail.com 

Stabilo Express Rob Crèvecoeur / 

Paul van Hoften 
redactie.armc@gmail.com 

Catering Eric Muller clubgebouw.armc@gmail.com 

Contributies 

Soort lid Omschrijving 
Contributie 

(incl.KNVvL) 

Contributie ARMC 

(KNVvL via een 

club met lager 

nummer) 

lid 18 jaar en ouder € 102,00 € 56,00 

Jeugdlid Tot 18 jaar € 63,50 € 40,50 

Jr. gez-

inslid 
Tot 18 jaar en één der ouders lid € 48,50 € 25,50 
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Verjaardagen: 

De redactie denkt dat de weer-  

omstandigheden er debet aan zijn, 

dat alleen wat oliebollen voorbij zijn ge- 

schoven en dat dan alleen vanwege het 

feit dat 2014 zich wederom heeft om- 

gelegd naar 2015. Jammer hoor. Ook  

hebben we niet heel veel cadeau’s gezien, 

 die we dan kunnen afkr..uhh…  beoordelen. 

Denk eens aan uw clubgenoten, wanneer hebben zij voor het laatst 

genoten, nou! En waar denkt u dat clubGENOTEN voor staat, nou? 
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Van het bestuur, Jeuk 

Ik heb jeuk ! U ook ? De dagen worden langer, de avond begint 

steeds later... Ik wil weer de modellen van hun stof ontdoen, om weer 

naar buiten te kunnen. Helaas, het weer is koud en wat erger is: 

vooral nat. Natte sneeuw, natte regen, natte sompige grond, kortom 

alles is nat en we gaan niet eens watervliegen. Nouja, dan maar even 

verder met andere projecten en wat clubaangelegenheden.  

Over clubaangelegenheden gesproken !  

24 februari gaat de jaarlijkse ALV weer plaatsvinden. Details, notu-

len etc. zullen binnenkort verzonden worden. Uit betrouwbare bron 

heb ik vernomen dat er weer snertvliegen aan zit te komen, wellicht 

dit jaar zonder 20 graden en zon. 

Met vriendelijke groet, 

Minze 

Van de redactie 

Natuurlijk komt de redactie met een eigen stuk. De kopij voor het 

januarinummer is regelmatig uitgegleden door het slecht strooien van 

de wegen, plotselinge ijzel en andere gladheden, maar! As je wacht, 

dan heb je ook wat. Een uwer redactieleden heeft het worstmaken 

opgepakt. En laat dat nu een groot succes zijn! Op verzoek kunnen 

worsten worden gemaakt, natuurlijk tegen een vorstelijke beloning, 

maar dat is logisch.  

Ook heeft een van uw redactieleden kunnen genieten van de vaardig-

heden van Geurt, vanwege een feestje ter gelegenheid van Sarah. 
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Ook in andere aspecten, ietsje meer hobbygericht hebben we als 

redactie het goede voorbeeld laten zien, er is GEBOUWD!! Jaja, we-

derom kan de redactie melden dat deze projecten voortgang hebben 

bereikt. 

Dit nummer hebben we een mooi allegaartje van artikelen, van de 

diverse broodschrijvers van onze club. Je kúnt er een hoop van leren! 

Zo kun je straks precies berekenen wat je voor motor/prop combina-

tie je nodig hebt (elektro rekenregels). 

Groet, Rob en Paul. 

Indoorwedstrijdkist 2015 

Vorig jaar heb ik een artikeltje 

geschreven over mijn nieuwste 

indoorkist die ik op dat mo-

ment gebruikte. Omdat er 

weer een nieuw seizoen is aan-

gebroken én de ontwikkelingen 

hard gaan, heb ik ook dit sei-

zoen weer een nieuw wed-

strijdtoestel gebouwd. Dit jaar 

is het de Elanor 2015 gewor-

den, ontworpen door Alan Gol-

jevscek. Hier zijn weer heel veel verbeteringen in doorgevoerd sinds 

vorig jaar. De grootste veranderingen zijn het verlagen van het ge-

wicht van het frame, en het toepassen van een dynamische rem.  

Voor het verlagen van het gewicht is onder ander nog minder depron 

toegepast, en vooral gebruik gemaakt van nog dunner koolstof. 
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Waren bij het vorige model vooral staafjes koolstof van 0,5 mm ge-

bruikt, bij het nieuwe model is veel meer gebruik gemaakt van 

0,28mm koolstof en zijn verstevigingen die voorheen met 3x013mm 

koolstof werden gemaakt nu gemaakt van 1,5x0,13 mm koolstof dat 

gedeeltelijk in het depron frame gesneden is. Door deze maatregelen 

is het totaal gewicht van het toestel afgenomen tot ongeveer 62 

gram vliegklaar, terwijl het formaat van het toestel een stuk groter 

is dan de Trivia die ik vorig jaar vloog, welke 71 gram woog. 

Dan is aan het huidige toestel ook nog een dynamische rem toege-

voegd. De truuk van deze rem is dat deze alleen open gaat als het 

toestel naar beneden gaat, doordat deze met een mixer in de zender 

is gekoppeld aan de gasknuppel: bij gas dicht is de rem vol open, en 

bij de gasstand voor normale vlucht is de rem helemaal dicht. Hier-

door kost het vliegen tijdens de normale vlucht heel weinig energie, 

terwijl tijdens het naar beneden vliegen het toestel enorm afremt.  

Vooral de dynamische rem zorgt ervoor dat het vliegen met een veel 

constantere snelheid gebeurt, wat meer punten oplevert bij het wed-

strijdvliegen.  

Als laatste heb ik dit jaar voor het eerst een contraroterende motor 

toegepast. Bij deze motor draaien twee propellers in tegengestelde 

richting. Dit heeft als voordeel dat er veel minder koppel optreed, 

wat een voordeel is bij een torquerol, die twee kanten op gerold moet 

kunnen worden. Ook zorgt het ervoor dat zijwaartsstelling niet meer 

nodig is, omdat de twee propellers elkaars effect opheffen. Dit 

zorgt er vooral voor dat het toestel in alle standen veel rechter 

vliegt op richting, en dus veel makkelijker is voor de piloot. 

In de wedstrijden heb ik in ieder geval gemerkt dat de aanpassingen 

zeker effect hebben. 
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Ik heb veel meer tijd om de figuren te doen door de lagere snelheid, 

en door de contraroterende motor vliegt het toestel veel rechter.  

Robin. 

Zelfbouw modelvliegmotor 

Motorizering   

Voor motorisering van modelvliegtuigen worden in deze tijd meer en 

meer elektromotoren gebruikt.  

Sinds enkele jaren zelfs de hoog rendement borstelloze motoren met 

3 fasen regelaar. Licht en zeer sterk.  

Vroeger was dat heel anders: kleine dieselmotortjes, wat grotere 2- 

of 4-taktmotoren en de nog wat grotere benzine motoren.  

Meest gangbaar zijn toch wel de 2-taktmotoren geweest. Mijn voor-

keur heeft de mooi pruttelende 4-taktmotor, hoewel ik voor het ge-

mak toch ook helemaal naar elektrovliegen overga.  

Die genoemde brandstofmotoren werden "gewoon" in de winkel ge-

kocht. Bij goede behandeling kon je er jaren plezier van hebben.  

Zelfbouw   

Hier wil ik het hebben over een echte liefhebber: Jaap Gaasbeek. Hij 

doet zijn hele leven al aan modelbouw en dan met name snelle boten 

en vliegtuigen. Tegenwoordig vliegt hij met name met snelle Jets. 

Het mag voor Jaap dus blijkbaar best snel gaan. Hij heeft indertijd 

veel initiatief aan de dag gelegd om het wedstrijd varen in Nederland 

op de kaart te krijgen. In die tijd heeft hij puur uit technische inte-

resse zelf een verbrandingsmotor in serie geproduceerd. 
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Hij heeft daarbij een bestaande motor als voorbeeld genomen maar 

het ontwerp op cruciale punten zodanig aangepast dat zijn motor 

aantoonbaar betere prestaties leverde.  

Resultaat   

Het betreft een motor met een inhoud van 15 cc en deze maakte on-

geveer 23.000 toeren, die meer vermogen en dus meer snelheid le-

verde dan de types die je in de winkel kon kopen. In een heat van een 

half uur werd een circuit meerdere malen afgelegd waarbij snelheden 

375 meter in 21 seconden werden gehaald oftewel 65 km / uur!   

Jaap heeft 2 jaar aan zijn ontwerp gewerkt en heeft er uiteindelijk 

100 van verkocht. Kort daarna heeft hij zijn eigen bedrijf in de me-

chanische werktuigbouw gestart.       

Onlangs geeft Jaap dit op een clubavond aan ons laten zien en hij 

heeft bij elke productie stap verteld voor welke uitdagingen hij 

kwam te staan en hoe hij te werk is gegaan om tot een goed werken-

de motor te komen die ook nog eens in serie geproduceerd kan wor-

den. Het resultaat is een sterk staaltje van de combinatie van tech-

nisch gevoel, kennis, passie, geduld en gedrevenheid. 

Als je geïnteresseerd  bent in die ervaring spreek Jaap dan op een 

clubavond eens aan en hij wil je er vast meer over vertellen.  

Productieproces in stappen:    

Bij dit artikel tonen we de foto's van Jaap’s motor in verschillende 

fases van productie.    
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Dit in vele onderdelen opgebouwde 

‘hart van de zaak’ wordt gebruikt om 

een wasmodel te maken. 

Het wasafgietsel liet Jaap door een 

daarin gespecialiseerd bedrijf om-

zetten naar een aluminium gietstuk. 

  
Dit is een samengesteld bovendeel 

van de motor. 
De volledig samengestelde GBS Mo-

tor (GaasBeek Speed). 
   

Staalwol 

Staalwol is verkrijgbaar in acht kwaliteiten van zeer fijn tot grof. 

Het wordt gebruikt voor het polijsten van hout en het schoonmaken 

van gecorrodeerd metaal. In de keuken voor het reinigen van o.a. 

pannen. Je kunt er aluminium, koper etc. mee polijsten. Staalwol is 

erg brandbaar. Het is raadzaam om staalwol verwijderd te houden 

van batterijen om kortsluiting en daardoor brand te voorkomen.  
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Probeer maar eens op een veilige plek buiten een batterij in een bol-

letje staalwol te drukken. Het is alternatief vuurwerk. 

Maar pas op....de grootste vijand op je hobbytafel waar o.a. ook mo-

toren voor je modelaandrijving liggen is staalwol. Dit materiaal moet 

nooit gebruikt worden op je werktafel want kleine deeltjes van dit 

staalwol zijn bijzonder dol op de magneten van je buitenlopers. De 

gaten van deze motoren zijn bestemd voor de koellucht en niet voor 

de verwoestende staalwoldeeltjes. Trouwens reserve elektromotoren 

steeds opbergen in plastic zakken om ongewenste metalen indringer-

tjes tegen te houden. 

Groetjes Jacques. 

Trucjes die we natuuuurlijk allemaal kennen 

In de serie ‘tips en truc’s die we allemaal kennen’ de volgende. Zoals 

iedereen weet ben ik altijd heel precies. Nergens zul je op mijn mo-

dellen een rommelige lijn tegenkomen, een onafgewerkt stukje, nee, 

het ene voorbeeld is 

nog mooier als het 

andere….! Maar 

goed, ik was bezig 

met een (kleurige) 

modificatie en ik 

wilde strakke lijnen 

hebben in het spuit-

werk. Dus haal je het gebruikelijke rolletje afdektape tevoorschijn 

plakt dat erop en na droging stel je vast dat de verf er toch weer 

ergens onder is gekropen.  
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Ik denk dat iedereen het tandenknarsen kent omdat het vrijwel nooit 

die perfectie heeft die we willen. Vanuit m’n werk gebruik ik echter 

altijd een wat andere tape, een geel gekleurde echte schilderstape 

die behoorlijk wat duurder is, maar als je model nou niet zo heel 

groot is kun je met een rol een hele tijd toe. (KIP Specialpapier 308) 

Bij het verwerken merk je meteen ook de wat andere lijm die erop 

zit; die lijkt veel gelijkmatiger te zijn en laat ook mooi los op vrij 

verse verflagen zonder ook maar iets mee te trekken. Een alterna-

tief is om na het aanbrengen van het ‘gewone’ tape eerst een dun 

laagje transparante lak te spuiten. Dat ‘dicht’ de eigenlijk altijd wat 

rafelige goedkope tape af en als je dan spuit is de lijn meestal ook 

mooi strak. Ik maakte een proefje op een strook aluminium en tot aan 

het zwarte lijntje is de gewone tape even met lak behandeld, de bo-

venste lijn is de ‘echte’ tape. En het blauw is KLM blauw. 

Setup voor elektrovliegen 

Korte inleiding bij artikel dat over meerdere Stabilo’s zal worden 

verdeeld. Sjef heeft op de site van Ikarus (een vereniging in Over-

ijssel) een mooi artikel gevonden. Het mooie  is dat dit artikel in 

stukken te knippen is. 

Indeling  

•Brushless motoren; 

•ESC; 

•UBEC; 

•Lipo’s; 

•Setup’s toestellen.  
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Brushless motoren 

Brushless buitenlopers worden veel gebruikt in de modelvliegerij en 

zijn daar uitermate geschikt voor. De term ‘’brushless’’ wil zeggen 

dat er geen koolborstels in de motor aanwezig zijn. Oudere motoren, 

zoals de ‘’Speed’’, hadden ze wel. Deze motoren waren veel minder 

sterk en na verloop van tijd sleten de borstels en kon je ze vervan-

gen. Een brushless heeft deze nadelen niet. 

Ook wijkt een brushless af van normale motoren omdat de buitenkant 

draait en niet alleen de as. Vandaar de naam ‘’buitenloper’’. (Overigens 

zijn er óók brushless binnenlopers, maar dit artikel gaat dáár niet 

verder op in). 

Voordelen van brushless buitenlopers:  

• Lagere toerentallen.  

• Meer torque (kracht of koppel).  

• Direct drive.  

Normaal hebben deze motoren geen vertragingen nodig, de propeller 

kan rechtstreeks op de as.  

• Grote propeller diameters mogelijk.  

• Makkelijk te fabriceren en daardoor goedkoop.  

• Erg duurzaam bij juist gebruik. 

Hoe werkt een brushless motor?  

Elke motor is in 3 fasen gewikkeld, ongeacht het aantal tanden van de 

stator. Deze 3 fasen vind je ook weer terug in de draden die naar je 

regelaar gaan. Elke kleur hieronder stelt een fase voor. De stator-

tanden zijn gewikkeld met geïsoleerd koperdraad omdat de draden 

onderling geen contact mogen maken. 
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Door nu stroom door de draden te sturen ontstaat er een magnetisch 

veld aan het uiteinde van de stator. Op dit veld reageren de magne-

ten die in de binnenkant van de trommel zitten en daardoor gaat de 

motor draaien.  

 

 

Stator en 3 fasen Driehoek- en sterschakeling 

 

 

Op een brushless motor staan vaak 

verschillende nummers en gege-

vens. Maar waar staan die voor?  

Als voorbeeld neem ik een redelijk 

gangbare motor, de Turnigy 

D3536/9 910KV. 

Voorbeeld van een stator met 

24 ‘tanden’ 

Deze motor gebruik de auteur zelf 

in zijn Funcub.  

Specificaties van de fabrikant:  

Turnigy D3536/9 910kV Brushless Outrunner Motor Spec. 

Battery: 2~4 cell / 7,4~14,8V 

RPM: 910kV 

Max. Current: 25,5A 

Noload Current:  1,5A 

Max. Power: 370W 

Internal Resistance: 0,063Ω 
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Weight: 102gr (including connectors) 

Shaft Diameter: 5mm 

Dimensions: 35*36mm 

Prop size: 7,4V / 12*5 

14,8V / 10*7 

Max. Thrust: 1.050gr 

 

De ‘’D’’ geeft het type motor aan.  

‘’3536’’ Staat voor de diameter (35 mm) en de lengte (36 mm).  

De ‘’9’’ geeft aan hoeveel wikkelingen er op 1 statortand zitten.  

Dit aantal wikkelingen bepaalt uiteindelijk samen met de hoeveelheid 

magneten het toerental van de motor. ‘’910 KV’’  

‘’KV’’ is de aanduiding die staat voor het aantal omwentelingen per 

Volt. Het exacte toerental heb je nodig om een juiste propellermaat 

te kunnen bepalen en om de prestaties van je model te kunnen in-

schatten. D.m.v. een formule kun je het toerental van de motor uit-

rekenen. KV x Volt x 3/4  

Een voorbeeld:  

Je wilt weten welk toerental deze motor draait als je hem gaat ge-

bruiken met een 3s Lipo van 11,1 Volt.  

910 x 11,1 = 10.101  

10.101 x 0,75 = 7575,75 rpm (revolutions per minute)  

Deze motor zal dus volgas op 3s een toerental draaien van iets meer 

dan 7500 toeren. Dit toerental is bepalend om straks een goede pro-

pellermaat te kunnen uitrekenen. Later meer hierover…  

Max. current: 25.5 A Dit is de maximaal opgenomen stroom (in Ampè-

res) die deze motor kan verbruiken. Dit moet je weten voor je rege-

laar keuze.  
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Max. power: 370 W  

Maximaal vermogen dat deze motor kan leveren. Dit gegeven gebrui-

ken we om te bepalen of deze motor bij het toestel past.  

Ook hierover later meer………  

Diameter of shaft: 5mm De diameter van de as. Heb je nodig voor de 

juiste prop-adapter.  

 

De ESC, of motorregelaar.  

Een ESC (Electronic Speed Control-

ler) zorgt ervoor dat de motor de 

juiste stroom krijgt en in toeren te 

regelen is. Eerst een aantal tips 

m.b.t. de regelaar.. Er kunnen erg 

hoge stromen door een regelaar 

gaan en het is dan ook noodzakelijk om goed te koelen. Als een motor 

maximaal 50 Amp. kan opnemen is het aan te bevelen om minstens 

een 75 Amp. regelaar te kiezen. Te hoog kan nooit geen kwaad, te 

laag zeker! Een grotere regelaar blijft ook veel koeler. Kijk uit met 

“China”-regelaars, deze geven vaak niet de 

Ampères die de fabrikant opgeeft, maar 

beduidend minder!  

Brushless motoren werken op wisselspan-

ning die in pulsen naar de motor gestuurd 

worden. De snelheid van deze pulsen (fre-

quentie) wordt geregeld door de ESC. Door 

deze pulsen verder uit- of dichter op el-

kaar te leggen zal de motor sneller of 

langzamer draaien.  

 

 

De FET’s 
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Deze pulsen worden in de regelaar geschakeld door de ‘’FET’s’’.  

Deze ‘’FET’s’’ kunnen extreem snel hoge stromen schakelen en daar-

door kunnen ze behoorlijk warm worden.  

Is de koeling dan onvoldoende branden deze FET’s door en kost het 

je de regelaar en misschien wel je toestel… Ga daarom met een ESC 

op save zitten en neem altijd een regelaar die de helft meer vermo-

gen aan kan dan de motor maximaal kan gebruiken ! 

ESC met BEC  

BEC staat voor ’’Battery Eliminator Circuit’’.  

Een BEC is een apart circuitje op de print van de regelaar die onge-

acht de lipo-spanning, een juiste voedings-spanning voor je ontvanger 

en servo’s kan leveren.  

Veelal is dat 5 Volt en 3 of 5 Ampère. Meestal is dit vermogen vol-

doende voor al je apparatuur, maar let op, dit hoeft niet altijd zo te 

zijn! Digitale servo’s b.v.  

gebruiken meer stroom en dan is de 

kans groot dat je BEC dit niet aankan. 

In dat geval is het verstandig om een 

aparte BEC in je toestel te zetten.  

Hoe dit moet? Daar zal ik zo meteen 

op terug komen. Let goed op bij het 

kopen van een regelaar, want sommi-

gen hebben geen ingebouwde BEC.  

Deze regelaars worden ‘’Opto rege-

laars’’ genoemd. Je hebt dan naast de 

regelaar ook nog een aparte voeding 

voor je apparatuur nodig. (Kom ik zo op..)  

 

Een 5 Ampère UBEC van Turnigy. 
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Daarnaast hebben de meeste regelaars nog een tweede circuitje in-

gebouwd. Dit is een beveiliging en hij heet de ‘’ Low battery cutoff ‘’.  

Op het moment dat de motor zoveel vermogen uit de Lipo heeft ge-

haald, dat hij bijna leeg is, schakelt die beveiliging de ESC en dus de 

motor uit en krijgt alleen de BEC nog stroom. Op deze manier houdt 

je apparatuur nog voldoende stroom over en kun je veilig landen. 

De UBEC  

Een UBEC (Universal Battery Eliminator 

Circuit) is een aparte voeding, die van 

een hoge Lipo-spanning 5 Volt maakt 

voor je ontvanger, servo’s e.d. Deze 

aparte UBEC’s kun je krijgen in verschil-

lende vermogens. Ze gaan van ongeveer 

3 tot wel 10 Ampère. Ga ook met het 

vermogen van een UBEC op zeker en 

kies altijd meer dan je nodig denkt te 

hebben. Er zijn ook UBEC’s die 6 Volt 

kunnen leveren. Kijk hiermee uit, want 

niet elke servo kan deze hoge spanning 

aan…  

Deze 6 Volt UBEC’s worden wel eens gebruikt voor snelle en wendba-

re modellen waar servo’s nodig zijn die erg snel reageren.  

Maar voor normaal gebruik is het verstandig om nooit boven de 5 Volt 

te gaan. Het aansluiten van een UBEC is niet moeilijk, maar je moet 

wel op een aantal zaken letten…  

 

 

Een 5 Ampère UBEC van Turnigy. 
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Het onderstaande schema gaat uit van één Lipo voor zowel ESC als 

UBEC. Maar dit hoeft niet persé zo te zijn. Je kunt ook zonder pro-

blemen een extra 2e Lipo voor de UBEC gebruiken.  

Het belangrijkste bij het aansluiten is om de rode draad, die van de 

ESC naar je ontvanger loopt, te onderbreken. Vergeet dit nooit !!  

Ervaringen van een heel af en toe hobbyking besteller 

Het mag algemeen bekend zijn dat ik er erg voor ben om de plaatse-

lijke modelshop vaak te frequenteren. Stel je voor dat je je balsa-

hout ergens uit China moet laten komen. Of je kleindelen, schroefjes, 

moertjes, al die handige dingetjes die je nergens anders kunt kopen 

dan bij de durfal die tegen alle wind in, er voor kiest zelfstandige te 

zijn. Toch zijn er dingen die je wel van verre moet halen omdat ze 

simpelweg hier niet te koop zijn. In mijn geval een gimbal, speciaal 

voor de mobius camera. En ja, HK. heeft dat in een aangepaste vorm 

van de bekende tarot. Dus, bestellen en ja, binnen een paar dagen 

keurig in een doosje geleverd uit het europese warenhuis.  Alles keu-

rig en conform aanwijzing monteren (nee…… ik heb geen enkele modi-

ficatie aangebracht!) en testdraaien. Maar, trillen en schudden en 

maar heel aarzelend functioneren.  
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Dus, internet op en ja hoor, daar staat er het een en ander over en 

suggesties hoe je het trillen, feitelijk een overcompenseren, kunt 

doen stoppen. Dus, aan de computer, programma’tje geladen en tes-

ten. Ik kreeg het niet voor elkaar. Op een bepaald moment bleef er 

alleen nog een groen ledje branden en nog wat keren proberen later 

brandde er niets meer. Het ding, wat er zo mooi uitzag op de HK pa-

gina, deed het simpelweg niet, Chinese productiefout? Zeker niet uit 

te sluiten, je leest er inderdaad wel meer over in de diverse fora. 

Dus: de klachtenpagina opgezocht en verhaaltje over mijn ervaringen 

gestuurd en vraag wat en hoe we dit probleem zouden kunnen oplos-

sen. Precies twee dagen later een redelijk persoonlijk mailtje terug 

met het verzoek een video ervan te sturen. Ik terugmailen dat een 

video niets meer laat zien dan een foto, die ik bij het eerste mailtje, 

samen met productienummers, bestelnummers etc. had gestuurd. 

Zoveel mailtjes verder, dan maar een video’tje zonder beweging, ja, 

van een stilstaand ding kun je geen spannende film maken!!! Nog weer 

wat mailtjes verder (wel telkens om de twee dagen) en uiteindelijk 

heb ik een ingesproken video gemaakt: ‘kijk, er zit stroom in de bat-

terij, nu sluit ik hem aan, geen enkele reactie, ik zie geen doorge-

brande onderdeeltjes, er brand geen led, niets, wat gaan we doen?’. 

En ja, weer een mailtje verder, een opnieuw en steeds persoonlijker 

reactie, dat ze nu een goed idee hadden dat het inderdaad niet aan 

mij lag, dat het ding inderdaad ook echt van mij was etc. en dat ze 

een vervangend exemplaar zouden sturen. En, verontschuldigingen 

voor het feit dat ze in de mailwisselingen wel aarzelend moesten 

doen omdat ze ook worden geconfronteerd met mensen die op af-

stand denken iets vervangends te krijgen voor iets dat, of wel niet 

eens van hen is, of wat helemaal niet kapot is! (verder op p.24). 
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En hier komt ons mooie blad dus vandaan! 
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In totaal 14 mailtjes in een goeie maand verder en nu weer wachten 

op de post. Daarna kan het eronder geschroefd worden! Conclusie: 

koop locale waar dan help je elkaar, ook als het eens defect lijkt te 

zijn en je daar dichtbij over kunt overleggen, maar HK doet het fei-

telijk ook heel netjes. Na de eerste mailtjes waarin het niet erg op-

schoot en ik wat kribbig begon te worden, kan ik aan het eind vast-

stellen dat ze heel keurig, correct en snel reageren. Twee dagen 

maximaal voor een mailtje,  denk je eens in hoeveel daar binnenkomt 

uit de hele wereld! Maar ja, er schijnen heel erg veel chinezen te 

bestaan! (Ik heb een hele nieuwe gekregen, perfect!). Rob 

Vliegschema restant indoorseizoen 

Dag Datum Aanvang Einde Locatie Trainen Recreatie 

Donderdag 19-02 19:00 21:00 Twello X  

Zondag 22-02 13:00 17:00 Apeldoorn  X 

Zondag 15-03 13:30 17:30 Twello  X 
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ARMC-site 

Er is een eerste versie van de nieuwe ARMC-site!!!! Deze is nog voor 

uitbreiding vatbaar, maar Rome was óók  niet in één dag gebouwd. 

Kijk ernaar en kom met opmerkingen en suggesties. Stuur die naar 

ons redactieadres en wij zorgen ervoor dat de reacties worden be-

keken. Sjef. 
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