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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. 

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

Weer véél te weinig gebak gezien de 

laatste tijd. Dat is jammer. We kunnen 

daar natuurlijk een wetenschappelijk 

onderzoek aan wijden, maar de tijd 

daartoe ontbreekt de redactie. 

Hierbij dan ook de uitnodiging om eens  

een verjaardag te vieren. Let wel: vieren! 

Je hoeft daarvoor natuurlijk niet jarig te zijn. 

Jullie kennen het gezegde toch ook: je moet van elke dag een feestje 

maken, je hoeft alleen niet altijd de slingers op te hangen. 

 



4 

 

 

Van de secretaris 

Voor de verandering eens géén ‘van de voorzitter’ of ‘van de penning-

meester’. Daarom wél een ‘van de secretaris’!  

Op 24 februari is weer algemene ledenvergadering geweest. Via deze 

weg wil ik jullie geheugen weer een beetje opfrissen over de bespro-

ken punten.  

Wij als bestuur en leden zijn dankbaar voor de heren die de website 

weer nieuw leven in geblazen hebben. Het begin is er en ziet er tot 

nu toe goed uit! 

Helaas hebben wij als bestuur het financieel overzicht niet kunnen 

tonen. Dit heeft onder andere te maken met posten die nog open 

staan alsmede een software pakket dat niet helemaal mee wilde wer-

ken. Wij hadden aangegeven dat het overzicht medio april klaar zou 

zijn. Maar door alle extra handelingen van de boekhouding in het 

nieuw gesponsorde software pakket zijn wij bang dat het medio mei 

gaat worden. Het overzicht gáát komen en we houden u op de hoogte. 

Het indoor seizoen is dit jaar financieel gezien niet helemaal uitge-

vallen als verwacht. Dit had te maken met de vele vliegdata en de 

lage opkomst van gast vliegers. Volgend seizoen gaan we dit verande-

ren door of minder data, of de inschrijvingskosten gaan omhoog. 

De thema avonden zijn in 2014 niet helemaal op de juiste manier van 

de grond gekomen. Dit jaar gaan we weer met frisse moed beginnen 

met onder andere een thema avond airbrushen, elektro vliegen en als 

alles juist verloopt komt er een gastspreker van de KNVVl. 
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De deelname aan de bardienst ging (na lang goed te zijn verlopen), 

niet meer zoals we gewend waren. Gelukkig hebben zich drie heren 

gemeld, die de bardienst weer in goede banen gaan leiden. 

Het onderhoud van het clubgebouw was gepland op 4 en of 11 april. 

Die data zijn rustig verlopen (zonder onderhoud). De nieuwe data en 

de to do list ontvangen jullie nog per mail. We hopen weer op vol-

doende deelnemers. Naast dat het nuttig is, is het altijd gezellig! 

Tijdens de ALV is er nog gesproken over een clubproject. Ik zou het 

érg leuk vinden, als we dit van de grond kunnen krijgen. Ik heb ech-

ter nog geen response op de mail gehad voor ideeën of tips. Er is 1 

response binnen gekomen over een leuk en simpel indoor toestel. De-

ze zal met de aanvang van het indoor seizoen ook zeker besproken 

worden. Graag ontvang ik nog veel ideeën van jullie om eer een ge-

slaagd project van te kunnen maken. Mailen kan naar: 

secretaris.armc@gmail.com. 

Met vriendelijke groet, 

Sander 

Van de redactie 

We hebben weer een enerverend indoorseizoen achter de rug. Het 

bouwen heeft op een wat lager pitje gestaan, maar er is toch (zij het 

dus erg weinig) voortgang bereikt. Langzaam kruipen we naar het bui-

tenseizoen toe met (natuurlijk) weer het lesprogramma, waarvoor de 

31e maart de briefing weer heeft plaatsgevonden en alle kisten die 

worden gebruikt weer zijn gekeurd. De eerste lessen hebben dan ook 

weer plaatsgevonden op de zaterdag voor de Paasdagen.  

mailto:secretaris.armc@gmail.com
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Ook het pylonracen wordt weer opgepakt, hopelijk dit jaar met én 

goede resultaten én met weinig grijze zakken! Één van de laatste 

‘winter’ activiteiten (en tevens eerste outdoor activiteit) is het 

snertvliegen, waarvan kan worden gesteld dat het weer een groot 

succes was. Het uitje naar Emst, waarvoor meer mensen hadden inge-

schreven dan dat er uiteindelijk verschenen, werd gekenmerkt door 

veel regen en (in perioden dat het droog was) redelijk wat wind. Ook 

was in het veldje waar wij traditioneel vliegen net gier geïnjecteerd, 

waardoor een EDF-toestelletje van Chris Buitenhuis, dat wat onge-

lukkig landde, waarschijnlijk de rest van zijn vliegende leventje niet 

meer middels de ogen gevolgd hoeft te worden, maar de neus al vol-

doende is. Hij spoot gier…. Ook is er het grote indoorevenement in 

Vianen geweest, waar door een aantal van onze clubleden is gevlogen 

en ondersteunend is gewerkt. 

Al met al: genoeg gebeurd! Een deeltje ervan kun je terugvinden in 

een kort verslag over Emst verderop in deze Stabilo Express. 

Groet, Rob en Paul. 

Wat iedereen natuurlijk al weet (2) 

Ik wilde een deuk en onregelmatigheid te midden van een al gespoten 

omgeving opvullen. Dat doe je met een vulmiddel, eigenlijk kun je van 

alles gebruiken. Maar, als je dan de plek na droging nog even een lich-

te behandeling met de spuitbus wilt geven ga je het toch zien, nèt 

iets lichter, nèt niet mooi. En, zoals bekend, bij mij moet het altijd 

pijnlijk nauwkeurig en zonder ook maar het geringste krasje of plek-

je zijn… Nu was in dit geval de ondergrond een glasvezel-epoxy romp, 

dus je denkt voor het vullen dan aan een epoxymengseltje. 
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En als het even kan, natuurlijk meteen op kleur. Wat mengde ik? Ik 

nam een bekertje en spoot daar de goede kleur verf in. In dit geval 

de goedkope, maar prima acrylverf van de Action. (Ook Han W. ge-

bruikt dat, dus dat moet wel goed zijn!) Vervolgens dikte ik dat in tot 

een stroperige massa met behulp van wat warme lucht. Daarna meng-

de ik dat met een hoeveelheid 5 minuten epoxy , keurig 1:1 hars, har-

der en merkte daarbij dat die verf zich werkelijk prima laat mengen 

met epoxy. Daarna dikte ik het geheel op met aerosil (tixotropiepoe-

der), maar je kunt ook  glasbolletjes gebruiken of heel fijn zaagsel 

en bracht het op de te herstellen plek aan. Het hard worden van de 

epoxy duurt wel langer. Dat komt door de negatieve katalytische 

werking van het oplosmiddel (methyl-ethyl-keton) dat nog altijd een 

beetje in de verf zit. Net zoals aceton en alcohol vertraagt dat de 

reactie van de hars en de harder. Maar, éénmaal gereed, laat zich 

dan alles mooi schuren en (even afgezien van het matte oppervlak) zit 

je vrijwel al op kleur. Een dun waasje spuitbusverf en klaar is Kees 

(of Paul of Jan of Alex of…) 

Rob. 

Evenwicht 

Ja, evenwicht, daar komt het op aan, zowel in ’t leven als in de vliege-

rij! En voor onze modellen gaat het dan om het juiste evenwicht tus-

sen voor en achter, links en rechts, al die samenhangende krachten 

die ervoor zorgen dat het model doet wat we willen: vliegen. Dat be-

gint met het bepalen van het zwaartepunt. Ik doe dat veelal ‘op de 

vingertoppen’, zo’n 33% van de vleugelkoorde, vanaf de voorrand ge-

meten. Maar dat is ‘min of meer’. Dat kan beter en op meerdere ma-

nieren! 
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In bijgaand plaatje is aangegeven hoe je het toestel horizontaal in 

alle richtingen aan een koordje ophangt vanaf een t- houtje waar je 

de koorden een paar keer omheen slaat zodat je ze wel kunt ver-

schuiven totdat alles horizontaal hangt, maar niet uit zichzelf ver-

schuift. Aan de zijkant een koordje met een stukje lood eraan, het 

mooiste om er nog een scherp puntje aan te maken (spijkertje o.i.d.) 

Als alles horizontaal hangt wijst het puntje exact het zwaartepunt 

aan. 

Natuurlijk kun je 

dat ook heel mooi 

doen op zo’n houten 

steun met puntjes, 

zoals die op de club 

staat. Dan moet je 

wel weten waar dat 

CG. ‘hoort’ te zit-

ten. Maar soms is 

het toestel te 

breed of de wielen zitten in de weg of het toestel is te zwaar en 

drukken de puntjes door de bespanning heen. Dan is de ‘hang ‘m op’ 

methode goed bruikbaar en heel precies. 

En voor de wiskundigen onder ons kun je het ook berekenen! Dat gaat 

als volgt: 

Neem de lengte op van de punt van de spinner tot de as van de wielen 

(A), neem de lengte van de tip van de spinner tot het neuswiel of het 

staartwiel (B). Zet een waterpas op het toestel zó, dat de hoofdas 
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waterpas staat en zet een weegschaaltje onder de voorwielen, de 

hoofdwielen en /of het staartwiel. Het gewicht onder de hoofdwielen 

noemen we W1, het gewicht onder het neuswiel of het staartwiel 

noemen we W2. Het juiste zwaartepunt (CG) kunnen we dan als volgt 

berekenen: 

CG: (A * W1) + (B * W2) = (W1 + W2) * CG. 

Een voorbeeld: een Supermarine Seafury met 66’ vleugelspanwijdte, 

het gewicht op de hoofdwielen is 4248 gram (W1). Het gewicht op 

het staartwiel is 279 gram (W2). De afstand van de tip van de spin-

ner tot de as van de hoofdwielen is 380 mm (A). De afstand van de 

tip van de spinner tot de as van het staartwiel is 1260 mm (B).  Nou, 

daar gaan we: 

(380 * 4248) + (1260 * 279) = (4527 * CG). >>>  

(1614240 + 351540) = (4527 * CG.) >>>  

1965780 = 4527 CG. >>> 

1965780 / 4527 = CG.  

Dat is 434,2 mm. vanaf het tipje van de spinner. 

Pfff. Toch maar de touwtjesmethode of de op-de-puntjes-

balancerende versie? Voor die laatste moet je dus weten waar het 

zou moeten liggen, vaak is dat op de tekening aangegeven en anders is 

een grove regel ca. 33% van de vleugelkoorde, mits je een rechthoe-

kige vleugel hebt. Loopt die taps of staat die onder een zekere hoek 

met de romp, dan moet je weer anders te werk gaan. Kijk eens op: 

 http://airfieldmodels.com/information-source/math-and-science-

of-model-aircraft/formulas/mean-aerodynamic-chord.htm.  

http://airfieldmodels.com/information-source/math-and-science-of-model-aircraft/formulas/mean-aerodynamic-chord.htm
http://airfieldmodels.com/information-source/math-and-science-of-model-aircraft/formulas/mean-aerodynamic-chord.htm
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Daar is veel te vinden over tal van formules die de samenhang tussen 

de aerodynamische krachten berekenen, maar daarna komt het toch 

weer aan op de vaardigheid van de vlieger en het begrijpen van je 

model, waarvoor het stuk van Sjef bijzonder leerzaam is. Leer dat 

uit je hoofd en begrijp die wegduikende neus, dat schuiven door de 

lucht of het omhoog wegvallen bij een scherpe bocht. 

Rob 

Verslag van de modelbouwdag in Emst 

Het was weer zover op zaterdag de 21e: de modelbouw dag bij de 

forellenkwekerij in Emst. Bij opstaan ’s ochtends vroeg scheen de 

zon, dus ik had (ondanks de voorspellingen) goede moed. Eerst nog 

even rijlessen en vervolgens hoppa, spullen onder de achterklep en 

met Sander naar Emst. Tijdens de rijlessen werd het weer allengs 

slechter en slechter. Helaas. Dat ritme zette zich helaas heel de dag 

voort, waarbij zelfs de buienalarmen en –radars van deze wereld ons 

andere dingen wilden doen geloven, dan we aan den (natte) lijve er-

voeren. Desalniettemin is er gevaren (niet allen door de uitnodigende 

botenclub-leden, maar ook uw redacteur die van alle markten thuis 

is), gereden en gevlogen! Zoals ik al zei: Sander was ook van de partij 

en die heeft zich de hele dag keurig vermaakt en zijn vader (mij dus) 

later op de dag gewezen op een (rijdend) buitenkansje: een Tamiya 

TL-01 chassis met Nissan kapje. Mijn Vosper 72ft heeft ook weer 

acte de présence gegeven, en deed het uitstekend, zij het dat (brus-

hed) vertragingsmotortje érg warm werd (uit de ritselkist van Jac-

ques overgenomen). Robin heeft nog wat indoor outdoor gevlogen (of 

outdoor indoor?), er zijn nog wat andere vluchtpogingen gedaan, 

deels succesvol, deels niet. 
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Ook is er genoten van de geneugten van het cafetaria bij de kweke-

rij. Ondanks het weer kan ik stellen dat het een goede dag is ge-

weest. Wat jammer is, is dat er meer piloten hadden toegezegd, dan 

uiteindelijk zijn verschenen: heren, dat kan beter!!! 

 
Op uitnodiging van de ‘scheepsboys’. 

 
Sander aan de hap. 

 
En impressie van het terrein. 

Na nog wat paling en zalmforel te hebben gescoord, zijn Sander en ik 

tevreden naar huis gereden, waarbij de grootste beloning nog van 

Sander kwam: hij bedankte mij voor de gezellige dag! 

Paul. 
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Setup voor elektrovliegen 

Een korte inleiding bij dit tweede deel van het artikel dat over 

meerdere Stabilo’s zal worden verdeeld. Deel 1 was in het februari-

nummer van 2015 te lezen. Zoals een net auteur betaamt, melden we 

de bron, en dat is dus Ikarus (Overijssel). In het volgende nummer 

komt deel 3. Bij het maken van dit nummer beoordeelt de redactie of 

dit in één of over meerdere nummers moet worden verspreid. We 

hebben nu eenmaal te maken met een afgesproken aantal pagina’s! 

Indeling  

•Brushless motoren (deel 1); 

•ESC (deel 1); 

•UBEC (deel 1); 

•Lipo’s; (deel 2); 

•Setup’s toestellen. 

4. Lipo’s  

Een lithium-ion-polymeer accu, of kortweg Lipo-accu, is een oplaad-

bare batterij. De Lipo is een betere variant van de lithium-ion-accu.  

De Lipo wordt met name in de modelbouw gebruikt vanwege het grote 

vermogen per gewicht. Tevens hebben deze accu's een lage interne 

weerstand waardoor ze een hoge stroom af kunnen geven. Een Lipo-

cel heeft geen last van het zogenaamde “geheugeneffect” zoals bij 

de NiCd-cel.  

Het laden van een Lipo-accu gaat vrij snel: in zo'n 1 à 1,5 uur is een 

Lipo opgeladen. Wel is het belangrijk dat het opladen van een Lipo 

met de juiste lader gebeurt. Lipo's kunnen bij verkeerd laden (waar-

bij de temperatuur aardig op kan lopen!) in brand vliegen of explode-
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ren. Daarom moet het laden van een Lipo altijd met een balancer ge-

beuren. Maar wat doet een balancer … 

Balancer 

Bij een Lipo, samengesteld uit meerdere cellen, zal altijd enig ver-

schil tussen die cellen bestaan. Ook al komen ze uit dezelfde fabriek 

en zijn ze op dezelfde dag gemaakt, geen twee cellen zijn exact 

100% gelijk. Sommigen zullen iets eerder vol zijn dan de anderen. Om 

die andere cellen ook vol te krijgen zal een gewone lader doorgaan 

met laden. Hierdoor zullen de cellen die iets eerder vol zijn een 

beetje overladen worden waardoor de celspanning ook iets hoger zal 

worden dan toegestaan.  

De celspanning van Lipo-cellen is echter heel kritisch. Iets te laag 

betekent een niet volle cel en iets te hoog een defecte cel.  

Bij Lipo's moet je dus zorgen dat de celspanning nooit boven een be-

paald maximum uitkomt.  

Er moet dus iets gedaan worden om te voorkomen dat een Lipo-cel, 

die iets eerder vol is dan de andere, overladen wordt terwijl de an-

deren nog worden geladen. En dat is dus de taak van een balancer.  

Een balancer zorgt er tijdens het hele laadproces voor dat een indi-

viduele cel nooit overladen kan worden. Het kan zelfs voorkomen dat 

de balancer ervoor zorgt dat de ene cel van hetzelfde accupakket  

nog laadt en de andere ontlaadt! Het beste is het om een Lipo niet 

met een hogere laadstroom dan 1C te laden. 1C wil zeggen dat je bij 

een Lipo met een capaciteit van 2.200 mAh niet hoger moet gaan dan 

2.200 mA (2,2 Ampère) laadstroom.  
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2C wil dus zeggen dat je met 4,4 Ampère gaat laden. Sommige Lipo’s 

kunnen hier wel tegen en kunnen zelfs ladingen aan van wel 5C! Maar 

doe dit niet te vaak, het verkort de levensduur van de Lipo. 

Wat staat er op een Lipo?  

Onder andere dit:  

Het vermogen  

Op een Lipo staat het 

vermogen aangeduid 

in mAh. Dit staat 

voor mili Ampère 

hour. 2.500 mAh wil zeggen dat deze accu voor een tijdsduur van 1 

uur, dus 60 minuten, 2,5 Ampère kan leveren. Hiermee kun je uitre-

kenen hoe lang je met deze Lipo kunt vliegen. Stel je motor trekt 

maximaal 30 Ampère, 60 Vermenigvuldigen met 2,5 = 150 Ampère. 

Die 150 deel je door de 30 Ampère van de motor en dan kom je uit op 

5 minuten vol gas vliegen.  

Let wel, dit is theoretisch, want door interne weerstand en een BEC 

ben je meer dan 30 Ampère kwijt en dat heeft gevolgen voor de 

vluchtduur. Ook vlieg je een Lipo nooit helemaal leeg.  

Op elke Lipo staat het Voltage in Volt’s of in “s”. Per cel hebben we 

3,7 Volt nominaal en dat wordt ook 1s genoemd. Geheel vol geladen is 

zo’n cel overigens 4,2 Volt! 

2s wil zeggen dat er 2 cellen in serie staan. Je hebt dan 7,4 Volt. Bij 

een 3s heb je 11,1 Volt enz.  

Het Voltage is van belang bij je motorkeuze. Hoe meer Volt, hoe ho-

ger het toerental van je motor.  
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Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de KV’s van je motor…  Niet alle 

motoren kunnen zonder problemen een hogere spanning aan, let daar 

goed op!  

Een Lipo is ontworpen om erg hoge stroomsterktes (Ampères) te 

kunnen leveren en hoeveel, dat staat ook op de Lipo in de vorm van de 

continue belasting en de piekbelasting. Heeft een Lipo 2.500 mAh 

(2,5 Amp) en staat er 25C continu op, wil dit zeggen dat hij 2,5 x 25 

= 62,5 Ampère continu belast mag worden. Vaak staat er ook op wat 

de piekbelasting is. In ons voorbeeld is dit 50C max burst. Kortston-

dig kan deze Lipo dus 125 Ampère leveren maar of dit nu wel zo ver-

standig is ……  

Serie en parallel 

Een Lipo-cel heeft een bronspanning van 3,7 Volt. Bij het ontladen 

mag de spanning van een Lipo-cel niet onder de 3 Volt komen, anders 

is de kans groot dat de accu daarna niet meer te laden is. Het is dan 

ook verstandig om een Lipo nooit verder dan 80% leeg te vliegen.  

Losse Lipo’s kunnen zonder problemen in serie en parallel worden ge-

schakeld. In serie verhoog je het voltage (hogere toeren) en parallel 

verhoog je de 

stroomsterkte 

(langer vliegen) .  

Serieschakeling 

wordt het meest 

toegepast, 1s 

Lipo’s worden meestal in de wat kleinere toestellen gebruikt. Parallel 

wordt toegepast om een langere vluchtduur te bereiken.  
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Hiermee bereik je dat de totaal opgenomen stroom van de belasting 

dan evenredig verdeeld wordt over de parallel geschakelde cellen. 

Vaak is er dan een combinatie van serie én parallel. Gezien de steeds 

hogere capaciteit van de losse cellen (tot wel 8.000mAh) bestaat de 

noodzaak voor parallel schakelen vooral bij heel grote vluchtduren 

(FVP toestellen) of heel gróte toestellen.  

Tip’s voor Lipo’s  

 Ontlaad een Lipo nooit verder dan 80 % (2,96 Volt). Ga je nog ver-

der dan is de kans groot dat je hem onherstelbaar beschadigt.  

 Belast een Lipo nooit hoger dan de fabrikant aangeeft. Doe je dit 

wel dan gaan ze spoedig bol staan en kun je ze weggooien. Meten is 

weten in dit geval!  

 Het is beter een Lipo niet hoger dan 1C te laden, dit verlengt de 

levensduur aanzienlijk.  

 •Als je de Lipo langere tijd niet gaat gebruiken is het verstandig 

om hem voor de tijd tot 50% te ontladen.  

 Warm Lipo’s nooit te snel op als ze koud zijn; door interne con-

densvorming kunnen ze beschadigen.  

Is een Lipo bol en/of kapot? Haal de buitenste krimpkous eraf en leg 

hem een dag of 3 in zout water. Daarna mag hij zo de Otto in. 

Twee MS Word tips 

Hier volgt een tweetal tips, voor als je in Microsoft Word met docu-

menten en plaatjes werkt. 

plaatjes uit een DOCX document halen (vervolg op p.21) 
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En hier komt ons mooie blad dus vandaan! 
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Het nieuwe opslagformaat van Word is gebaseerd op XML. 

Door een Word document dat als .DOCX is opgeslagen te ZIPPEN, 

worden er in één map mapjes aangemaakt met tekst en met plaatjes. 

Op deze manier wordt het wel héél eenvoudig om plaatjes eruit te 

halen. Heb je dus een .DOC bestand, wil je de plaatjes eruit halen, 

sla het dan als .DOCX op! 

Word document met problemen weer rechttrekken 

Soms ben je met een aangeleverd Word document aan het oorlogvoe-

ren (of soms niet???) en doet Word de raarste acties met je docu-

ment. Wat je dan doet is 1) alle plaatjes veilig stellen en 2) alles se-

lecteren middels <Ctrl> A. Je opent het kladblok (of notepad), mid-

dels <Ctrl> V plak je de gekopieerde tekst in de kladblok en je hebt 

geen rare tekens en acties meer. 

Groet, Paul. 
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