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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 wintertijd is weer ingegaan. De tijd 

van pepernoten en oliebollen is weer in 

aantocht. Heeeeerlijke caloriën….. 

Er zijn natuurlijk weer allerlei heren jarig, 

en je kunt altijd wat proberen. Nieuwe hobby 

misschien? Taart maken, of lekkere cake, of 

slagroomsoesjes (door je partner laten maken). 

We gaan ervan genieten! 

We zijn ook altijd in cadeaus geïnteresseerd, om die vakkundig door 

diverse clubleden te (laten) beoordelen. Grappig dat ieder clublid er 

zo zijn eigen mening op nahoudt;-) 
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Hobby’s, een verhaal uit het verleden en heden 

Als je de verschillende clubleden zo eens spreekt, dan valt op dat ze 

niet alleen vliegen, maar vaak ook andere hobby’s hebben. Zo zijn er 

die graag koken, anderen die specialisten zijn in afwassen en stofzui-

gen en er zijn er die bootjes bouwen, nou ja, bootjes, schepen van 

anderhalve meter lang, varend en wel. RC bestuurd, dat wel. Er zijn 

er die werkelijk zelf de lucht in gaan, als parasailer of als zweefvlie-

ger. Ik heb zelf een oude hobby weer eens opgepakt: korte golf luis-

teren, m’n morse weer eens op peil brengen. Ik was in dienst (ja dat 

was heel vroeger) telegrafist en dat betekende een ruime 21 maan-

den in ’t pak lopen en een opleiding van meer dan een half jaar in het 

bedienen van diverse radio ontvangers en zenders, alsmede het je 

eigen maken van morse. Dat merkwaardige taaltje in punten en 

streepjes, of beter, fluittonen van verschillende samenstelling en 

lengte. Het had me vanaf m’n eerste zelfgebouwde radio’tje gegre-

pen; ik kende s.o.s, het noodsignaal uit boekjes en ’s zomers, in de 

tent op de eilanden luisterde ik naar Radio Scheveningen en hoorde 

altijd weer die geheimzinnige fluittonen waarmee schepen en anderen 

communiceerden. Dat wilde ik leren! De dienstplicht bood uitkomst! 

We werkten met de GRC9, later met de 3035, mooie toestellen die 

achter in de 1 –tonner pasten en waarmee we op oefeningen de ver-

bindingen onderhielden met een europees net en weerberichten 

doorgaven bij oefeningen met de Honest John, een Amerikaanse ra-

ket die een kernkop mee kon nemen. Let wel, we hebben het over de 

periode van de koude oorlog, begin jaren ’60. In de vrije avonduren, 

en die heb je veel in dienst…, werkten we op de amateurbanden met 

verre landen. 
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De hogere legerleiding zag dat goedkeurend aan, zulke brave, hard-

werkende, zelfs ‘ s avonds nog oefenende soldaten. Wisten zij veel, 

wij seinden sneller dan ze konden volgen en het station (PA0WWL) 

werd regelmatig tot in verre Zuid Amerikaanse landen gehoord. De 

stationsnaam kwam overigens van Willy Wortel, ik heette gedurende 

die diensttijd Willy Wortel, er waren medesoldaten die niet beter 

wisten dan dat ik Willy heette. Voor dat we ’s avonds aan de gang 

gingen hezen we een enorme winterwortel in de antenne en startten 

het aggregaat.  

‘’Kom, we gaan vanavond wortelen” was het dan. En nu, wel, ik stuitte 

op een mooie Racal 17L, in de ’50 jaren een topontvanger en nog 

steeds een bijzonder apparaat, 30 kilo, 17 buizen en ongelofelijke 

stabiliteit. Zet je hem nu aan op, ik zeg maar 7,456 Mhz. Dan staat ie 

daar dagen later nog steeds op, geen verloop, super stabiel. Inmid-

dels allerlei soorten antenne’s gemaakt, en in de tuin staan nu twee 

hoge palen en loopt er vanaf het dak een lange draad. Verder op zol-

der een magnetische loop-antenne (ja zoek het maar even op) en veel 

coax over de vloer en extra stopcontacten met voedingen. En m’n 

morse? De langzame jongens kan ik wel weer een beetje volgen, maar 

eer ik weer op snelheid 20 zit, zal nog wel even duren. Is dat nou 

leuk? Vliegen is toch veel leuker? Hm. alle twee heeft het uitdagende 

kanten, bij alle twee zit er een duidelijke technische kant aan, bij 

alle twee moet je verdiepen in techniek en hoe en waarom het werkt. 

En dat is leuk. En om dan ook nog een soort geheimtaal te beheersen, 

dat is superleuk! 73! (code voor: ‘tot ziens’: --… …--) 

.-. --- -… 
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Van het indoor team 

Voor de zekerheid volgen hier nogmaals de data van het recreatief 

indoorvliegen voor het indoorvliegseizoen 2015/2016: 

• 13 december, van 13:00u – 17:00u; 

• 17 januari, van 13:00u – 17:00u; 

• 21 februari, van 13:00u – 17:00u; 

• en als laatste 13 maart, ook van 13:00u – 17:00u. 

Degenen die al hebben ingetekend voor het hele seizoen hebben al 

betaald. Voor degenen die nog eens een keer willen komen: losse 

deelname kost € 10,- per keer. Aanmelden kun je je via het e-mail 

adres indoor.armc@gmail.com. Meer informatie op onze site ARMC.nl. 

Alex. 

Van de redactie 

Zo zie je dat je een eeuwigheid op je geliefde Stabilo Express moet 

wachten, komen er ineens 2 in ongeveer een maand! Tja, 4 per jaar is 

4 per jaar! Die belofte hebben wij gedaan en die moeten we dan ook 

echt invullen! Het verzamelen van kopij kost altijd best wel wat tijd 

en energie, toch zorgt jullie redactieteam elke keer weer voor een 

(meer of minder) gevulde uitgave. Nu is ons gebleken, in de krochten 

van Beekbergen, dat er mensen zijn die schromen over hun andere 

hobby’s te schrijven. Waarom! Wij zijn vliegers, maar daarnaast 

partner van, werknemer, en (heel vaak) beoefenaar van andere hob-

by’s. Waarom dan niet ook zo nu en dan dáárover iets schrijven? 
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Zo zijn in dit nummer wederwaardigheden opgenomen van het bouwen 

en in werking stellen van een portaalfrees, het ombouwen van een 

(model) brandstofmotor op benzine en zo meer! 

Groet, Rob en Paul. 

De bouw van een portaalfrees 

Ik dacht: dat moet een fluitje van een cent zijn. Ik wil een portaalf-

rees! Eerst een halfjaar rechercheren op internet wat zoal te koop 

is, met collega bezitters praten en dan een keuze maken. Dan blijkt 

al dat er meer bij komt kijken dan even een freesje kopen. Voordat 

ik begin met beschrijven wat er bij de bouw en inregeling van zo’n 

apparaat komt kijken, eerst de overwegingen die een rol hebben ge-

speeld bij de aanschaf van mijn apparaat. 

 Oppervlak van het bed; 

 Prijs; 

 Mogelijkheden/uitbreidbaarheid; 

 Geschiktheid voor 3D (dus niet alleen 2,5D); 

 Doorvoerhoogte portaal 

 Verkrijgbaarheid; 

 Recensies over het apparaat; 

Ik zal kort de overwegingen schetsen die hebben geleid tot de aan-

schaf van juist dít apparaat. In de eerste plaats: 

Het oppervlak van de freesbed 

Je vindt zo een hele lading van frezen, voor allerlei prijsstellingen. 

Maar wat opvalt, is dat als je een apparaat bij één van de professio-

nele merken wilt kopen, je vooral te maken krijgt met een smal bed. 

Dan heb ik het over ongeveer de range van 30-40 centimeter. 
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En ik wil toch óók heel graag Depron plaatjes gaan frezen. Dan is 60 

centimeter toch wel het minimale. Natuurlijk, er zijn zelfbouwers in 

deze club, die lachen om 60 centimeter, maar juist dat (dat ik géén 

apparaat zelf ga bouwen) was een van de eisen die ik mezelf stelde. 

Assembleren: geen probleem, maar van tekentafel tot bouw vond ik 

een té grote stap! Wél: het door mij geselecteerde apparaat heeft 

een bed van 60x84 centimeter. 

De prijs 

Tja, daar kom je bij het onderwerp budget. Daar had ik mezelf rond 

de €2.000,- tot €2.500,- voor gegund. Het moet wél een beetje be-

hapbaar blijven. Dan ontstaat al een behoorlijke schifting moet ik 

zeggen. Er vallen bijzonder veel merken af. Waar ik voor heb geko-

zen blijft (mét een mooie spindel, aansturing 4e as en mogelijkheid 

tot uitbreiding) vlakbij, maar tóch licht over die grenzen. Zelfs met 

een beginset van freesjes, een aantal kopjes voor in de spindel en nog 

wat extra’s. Wat ook opviel was dat de frezen in de ‘professionelere’ 

series óók niet in staat waren om materialen te frezen die harder 

zijn dan non-ferro materialen. Met deze kan ik hout in allerlei diktes, 

Depron, aluminium, messing, koper, brons, printplaat en dat soort van 

materialen frezen. Dat is ruimschoots genoeg voor mijn doeleinden. 

Als ik nog eens een bedrijf opricht (oh ja, dat heb ik al gedaan…) dan 

koop ik mogelijk een keer een frees waarmee ook staal in allerlei 

gradaties te verwerken is. Wat bijdraagt tot de redelijk gunstige 

prijs is dat de firma gebruik maakt van: 

 standaardprofielen; 

 grote aantallen; 

 je kunt ervoor kiezen om het apparaat zelf te assembleren. 
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Mogelijkheden/uitbreidbaarheid 

Omdat ik nog niet veel ervaring heb met portaalfrezen, ben ik ook 

daar wat onderzoek gaan doen. Zoals al gezegd: een 4e as, een ge-

reedschapswisselaar en evt. andere motoren moet tot de mogelijkhe-

den behoren. Nou, om maar eens flauw te zijn: dat is allemaal moge-

lijk met dit apparaat bij het geselecteerde merk. Ook een mooi alu-

minium bed met T-groeven behoort tot de mogelijkheden en (dat kan 

ik inmiddels uit ervaring zeggen:) de frees wordt er door het extra 

gewicht ook stabieler mee! 

Geschiktheid voor 3D 

De meeste mensen gebruiken een portaalfrees voor 2,5D toepassin-

gen, ofwel: het frezen van plaatmateriaal. Je hebt een vaste diepte 

en dat is die 0,5 extra t.o.v. de 2 (X en Y). Maar: géén echte Z. Bij 

het merk dat ik uiteindelijk heb gekocht, was de mogelijkheid (tegen 

extra betaling) een uitgebreidere versie van het meegeleverde soft-

warepakket te kopen, waardoor ik in de toekomst óók 3D kan frezen. 

Vormen zijn dan mogelijk, ik zou een foto van je gezicht kunnen ne-

men en vervolgens (half) uitfrezen. Natuurlijk kan ik ook betere 

voorbeelden bedenken, want wie wil nu zijn eigen gezicht zien, maar 

goed. Hij is geschikt voor 3D. Wat daar strak mee samenhangt is: 

De doorvoerhoogte van het portaal 

Ja, hoogte maakt instabieler en de herhaalnauwkeurigheid wordt 

minder, máár met weinig doorvoerhoogte behoort 3D ook niet tot de 

mogelijkheden.  Deze frees heeft met het standaard bed een door-

voerhoogte van 140mm. Hier gaat wat vanaf t.g.v. de freeskop, het 

freesje en het aluminium bed, maar er blijft meer dan 100 mm over.  
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Dus voorwerpen tot ongeveer 10 centimeter behoren tot de moge-

lijkheden. Dus ook een vorm van een auto’tje waar ik een kapje over-

heen kan maken van plastic. Of een kapje voor een cockpit, 

of..of..of…. 

 
Zo komt de doos met onderdelen aan. Mooi verpakt allemaal! 

Verkrijgbaarheid 

Tja daar heb je zo’n ding: ik vind dat ik gemakkelijk moet kunnen be-

stellen bij een plek waar ik evt. ook naartoe kan gaan. De onderdelen 

alswel verbruiksmaterialen moeten ook goed verkrijgbaar zijn. En 

liefst via meerdere kanalen. Nou, er is een importeur in Nederland 

(hoewel ik vind dat die zijn beloften niet houdt!) en de contacten met 

de bouwer/leverancier in Duitsland zijn goed, zo niet hartelijk! 
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Het pakket in elkaar gezet. 

 

Recensies over het apparaat 

Eigenlijk heb ik maar weinig negatieve berichten op het internet ge-

vonden. Er is een (Duits- en Engels-) talig forum op het internet en je 

kunt je vragen kwijt. De meningen zijn overwegend positief. 

Als het apparaat helemaal operationeel is, zal ik wat meer laten we-

ten. Misschien dat hij wel kleine series aankan! 

Groet, 

Paul 

Setup voor elektrovliegen 

Hier volgt dan het vierde en nu écht laatste deel van de setups voor 

elektrovliegen. Hiermee is het gehele Ikarus verhaal, inclusief 

plaatjes en berekeningen geplaatst. Leer ervan;-) 
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Indeling  

•Brushless motoren (deel 1); 

•ESC (deel 1); 

•UBEC (deel 1); 

•Lipo’s; (deel 2); 

•Setup’s toestellen – 1 (deel 3); 

•Setup’s toestellen – 2 (deel 4). 

Grotere E-zwever  

Je hebt een grote thermiek zwever van ongeveer 2,5 kilo waar een 

klappropeller voor moet. Je wilt hem op een 3s 3.000 mAh  

Lipo vliegen. Ook wil je zo vaak mogelijk omhoog kunnen zonder dat 

hij verticaal hoeft te gaan, je hebt dus niet overdreven veel  

vermogen nodig. 

Motorkeuze  

2.5 Kilo vlieggewicht. Je hebt 200 Watt per kilo nodig. Het vermogen 

van de motor moet dan minstens 500 Watt zijn. In dit geval neem ik 

iets meer omdat deze motor goede specificaties heeft. 

Turnigy 3639 Brushless Motor 750 kV, 

Dimension: 37mm x 42mm Max performance: 

Length: 62mm(with shaft), Voltage: 2-3s, 

Diameter of shaft: 5mm,  Max current: 30~35 A, 

Weight: 136 g Prop: 12*8 ~ 14*10 

kV : 750 Thrust: 1.800 ~ 2.000g 

 Power: 600W 
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De meest ideale setup voor deze motor op dit toestel zou dan zijn: 

Propeller: Ergens tussen 12*6 en 14*10, afhankelijk van  

je persoonlijke voorkeur.  Lipo: Een 3s 3.000mAh. 

Regelaar: De fabrikant geeft een maximum van 35A aan maar ik zou 

er minimaal een 50A regelaar voor gebruiken. 

Deze motor is ook betrekkelijk stil, ongeveer 142 van de 180. Wil je 

met dit toestel echt snel omhoog dan zou de onderstaande setup 

kunnen. 

Je moet dan wel overstappen naar een 4s Lipo en een regelaar van 

tenminste 90A.  Als prop een 12 x 10 tot 13 x 10. 

Specificaties: 

Model: NTM Prop Drive Series 42-38 750kV, 

kV: 750rpm/V Shaft: 5mm 

Max. current: 55A Weight: 169g 

Max. power: 403W @ 11,1V (3S) ESC 60A 

                    785W @ 14,8V (4S) Cell count: 3S ~ 4S LiPo 

Motortrainer  

Je hebt een motortoestel (trainer) 

van ongeveer 2,5 kilo, waar een 

vaste propeller voor moet. Je wilt 

hem op een 3s Lipo van 3000 mAh 

gaan vliegen. Hij hoeft niet verti-

caal en ook geen kunstvlucht te kunnen.  

Motorkeuze  

2.5 Kilo vlieggewicht. 
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Voor normale motortoestellen heb je 200 tot 300Watt per kilo no-

dig. Voor dit toestel zou dat een motor van ten minste 600 à 700 

Watt betekenen. Omdat je niet met de propeller vlak boven de grond 

wilt zitten neem je in dit geval een motor met iets meer kV’s. 

Turnigy D3542/5 1250kV Brushless Outrunner Motor  

Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V; Weight: 130 g (including connectors); 

RPM: 1.250 kV; Diameter of shaft: 5 mm; 

Max current: 46A; Dimensions: 35 x 42 mm; 

No load current: 3A; Max thrust: 1.350 g; 

Max power: 665W;  

De meest ideale setup voor deze motor op dit toestel zou dan zijn:  

Propeller: Ergens tussen een 9 x 4 en een 10 x 6 afhankelijk van je 

persoonlijke voorkeur. Lipo: Een 3s 3.000 mAh. Voor meer vermogen 

uit dezelfde motor zou een 4s ook geschikt zijn. Gebruik dan wel een 

9 x 4 propeller en niet groter. Regelaar: De fabrikant geeft 46 Am-

père aan maar ik zou er minimaal een 75 Ampère regelaar voor ge-

bruiken. Dit toestel blijft ook binnen de geluidsgrenzen met een 

waarde van 137 van de 180. 

Snel motortoestel  

Je hebt een groot en snel motortoestel van 4 kilo, waar een vaste 

propeller voor moet. Je wilt hem op 6s of hoger gaan vliegen en hij 

moet kunstvlucht geschikt zijn. De stuwkracht moet minimaal het 

gewicht van het toestel zijn. 

Motorkeuze  

4 Kilo vlieggewicht. 

 

Voor kunstvlucht geschikte modellen heb je 400W per kilo nodig. 

Voor dit toestel zou dat een motor van tenminste 1.600W betekenen. 
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De meest ideale setup voor deze mo-

tor op dit toestel zou dan zijn:  

Propeller: Ergens tussen 13 x 8 en 15 

x 8, afhankelijk van je persoonlijke 

voorkeur. 

Lipo: Een 6s 5.000 mAh. Je zou met 

deze motor nog tot een 8s kunnen 

gaan. Gebruik dan wel een kleinere propeller. 

Regelaar: De fabrikant geeft 60 Ampère aan maar ik zou er minimaal 

een 90 Ampère voor gebruiken. 

 

Turnigy L5055C-700 Brushless Outrunner 

Dimension: 50mm * 55mm Max. power:         1.600W 

Weight:    296g (with connectors) Max. current:      60A 

kV:            700rpm/V Diameter Shaft: 6mm 

Voltage:     11,1V ~ 29,6V (3S ~ 8S)  

 

Met deze propellers kom je wel boven de 180 uit (199) maar omdat 

de motor zwaar belast wordt zal het werkelijke toerental hoogst-

waarschijnlijk lager liggen waardoor het geluid mee zal vallen. 

Paul Guillows: de DH-89 Mosquito 

Aan het einde van mijn jeugd, ergens een jaar of 30-35 geleden, heb 

ik een modelletje gekocht van een vliegtuig dat ik toen al érg leuk 

vond. Een DeHaviland DH-98 Mosquito MkIV.  
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Een lichte bommenwerper van een héél bijzonder soort. Hij was na-

melijk grotendeels van hout gebouwd, waarbij de romp (in delen) over 

mallen is gebouwd. Het vliegtuig is 2-motorig en schijnt een fantas-

tisch vliegend toestel te zijn, zowel in het echt als in modelvorm. 

Nu had ik dat model slechts gekocht met het idee er een ‘static’ mo-

del van te maken, maar, nu het vliegvirus mij ferm in zijn greep 

heeft, moet het natuurlijk ook vliegklaar worden gemaakt. Dus: de 

start gemaakt met dit pakketje. Het wordt een toestelletje van ca. 

60 cm spanwijdte. De status is dat op dit moment de 2 vleugelhelften 

gereed zijn, de romp is klaar en ook het stabilo en hoogteroer zijn 

gebouwd. Wat bij mij élke keer weer gebeurt bij de bouw van een 

toestel is dat op het moment dat ik toekom aan de inbouw van alle 

apparatuur er een soort van ‘koudwatervrees’ ontstaat, van ‘hoe moet 

ik dat doen’, en ‘hoe maak ik het zo dat het én sterk én licht wordt. 

Ik maak namelijk vaak dingen in beton. Wél sterk, maar óók zwaar, 

dat komt nog uit de schepentijd, waar gewicht meestal geen issue 

was. 

 

Alle componenten inclusief het ‘airframe’ wegen nog geen 100 gram 

bij elkaar, dus het zou héél licht moeten kunnen worden. Inmiddels 

heb ik dus wel een selectie gemaakt van de onderdelen die ik in de 

Mosquito wil inbouwen en daarbij gaat het dan om: 

2 * HK HKM282A (hoogte- en richting) Orange 4 k miniontvanger 

2* TGY TS531A (rolroeren) 2*ESC TGY Plush 10A 

2*TGY 1811-2000 (motor) 1* 400mAh LiPo 

2*5*3 props  
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Bovenaanzicht van de Mosquito. De rechtervleugel. 

De bespanning die door Guillows was voorzien is van Japanse zijde, 

maar daarvoor heb ik nu Oralight aangeschaft. Dat heeft een soorte-

lijk gewicht van ca. 9 gram per m2, waarmee het een heel licht toe-

stel belooft te worden: er is verre van een m2 nodig! 

Wat ik charmant vind, is dat het houtbouw is. Traditionele houtbouw. 

Mét wat modernere materialen als ABS voor bepaalde onderdelen. 

Voor de roervlakken was beoogd om massief balsa te gebruiken en 

daarvoor heb ik restjes Depron ingezet. De scharnieren waren in het 

originele model van linnen en daar heb ik plastic scharnieren voor 

gebruikt. Omdat ik het model van R/C wil voorzien moet ik een aantal 

aanpassingen doen. De insteek was ‘free flight’ of ‘control line’ dus er 

zitten géén voorbereidingen voor servo’s, accu’s en andere zaken in. 

Hier en daar wordt het airframe dus aangepast, om de toegankelijk-

heid te blijven waarborgen. Hij zal daardoor ietsje zwaarder worden, 

maar ik wil wél een accu kunnen verwisselen of een servo vervangen. 

Ik moet die drempel van de inbouw van alle apparatuur maar gaan 

nemen, anders komt er niets van het afbouwen van het model. Bij 

elke drempel begon ik weer met een ander toestel… 
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Misschien ook wel de angst dat als hij afgebouwd is, dat bij de eer-

ste vlucht het toestel al verongelukt. Maar: wie niet waagt zal ook 

nooit winnen! Dit hoofdstuk wordt dus nog vervolgd. Ook de andere 

hoofdstukken overigens;-). Er staat nog een Kawasaki KI-15, een De-

pron F-14 Tomcat, een Depron Vulcan, een Depron indoorkistje, een 

loodsbootje, de Zeven Provinciën uit 1910, een motortorpedoboot uit 

WOII (Fairmile D) en een nog te repareren/vaarklaar te maken mo-

del van een US torpedojager. Een heel lijstje voorraad voorwaar, en 

genoeg om de komende tijd over te schrijven! 

Groet, Paul. 

Loopt dat op benzine meneer? 

Nee, is dan ons antwoord, deze lopen op een mengsel van methanol, 

speciale olie en nitro. De grotere motoren lopen wel op benzine, dat 

zijn heel vaak een soort omgebouwde grasmaaimachines. Maar, bin-

nenkort en steeds meer, naar verwachting, zal het antwoord (van mij) 

zijn: ‘ja, dat loopt op gewone mengsmering’. Een OS LA 40 is het eer-

ste slachtoffer van een geplande conversie. En wat al loopt is een 

kant en klare benzinemotor van 10 cc, de OS GGT10. Bij mijn weten 

nog niet in Nederland te koop. 

Echter dankzij een behulpzame verre chinees binnen 3 dagen in huis! 

En lopen, als een trein. Na het advies van Rob Metkemeyer heb ik 

hem na ongeveer een uurtje lopen uit elkaar gehaald en inderdaad, 

wat klein glimmends en veel heel fijne zwarte aanslag in de uitlaat. 

Schoon gemaakt op de bekende manier in een pannetje hete koel-

vloeistof, afgespoeld, gedroogd en met wat olie eraan alles weer ge-

monteerd. 
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Deze motor overigens, loopt op speciale, heel hete gloeipluggen, dus 

geen 150 gram aan ontstekingsmodules en extra batterijen! Voor de 

om te bouwen motoren meteen drie extra van die pluggen besteld.  

Wat moet er veranderen, of beter, wat hoeft er eigenlijk niet te 

veranderen? Benzine brandt heter dan methanol, maar heeft ook een 

hogere energiedichtheid. Verder vormt een juist benzine - lucht-

mengsel een veel armer mengsel dan met methanol, zodat een benzi-

nemotor aanmerkelijk minder brandstof verbruikt. Wel vraagt benzi-

ne om een wat lagere compressieverhouding. Wel, mijn OS la 40 

heeft een (gemeten) compressieverhouding van ca. 9,3 en dat moet 

terug naar iets van 7 :1, opgemeten en berekend met de volgende 

tool: http://www.hotrod.nl/calculators/deckheight.php 

Dat komt dan neer op het afdraaien van 0,93 mm. van de flens die 

van de kop in de cilinder steekt. De ruimte tussen het bovenste dode 

punt en die flens noemt men de deckheight. Samen met de verbran-

dingskamer vormt de overgebleven ruimte de totale inhoud als de 

zuiger helemaal bovenin staat. Ik zou natuurlijk ook een ringetje van 

0,93 mm. onder de rand kunnen leggen. Dan hoef je niets af te draai-

en en is er geen man overboord als het hele project niet zou slagen. 

Dat ga ik dus doen! 

Op internet kom je veel verhalen tegen en het blijkt dat je vaak wel 

met de standaardcarburateur kunt werken. Het veel armere mengsel 

bereik je dan met de stationair sproeier vrijwel dicht, evenals de 

hoofdsproeier, kijken of dat lukt. Ook lees je veel dat men een kleine 

walbro carburateur gebruikt, samen met een druknippeltje op het 

carterdeksel. Zo ver ben ik nog niet. 

http://www.hotrod.nl/calculators/deckheight.php
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Beter lijkt me het speciaal voor de OS GGT 10 gemaakte pompje. 

Eens kijken of ik dat al als los element te pakken kan krijgen. 

Uiteindelijk moet het allemaal lopen, vrijwel dezelfde kracht leveren 

maar met veel minder brandstofgebruik, een wat mildere uitlaatklank 

en vet worden? Nee, vet wordt het toestel niet meer, met een veel 

lager oliegehalte (benzine mag je in zekere zin ook als smeermiddel 

beschouwen) ook vrijwel geen rook meer en bij gebruik van Aspen 

(zoals voor bosbouwmachine’s) ruik je ook vrijwel niets meer. Kortom, 

een ringetje scoren! Wordt vervolgd! 

Rob  

Bóóót 

Nu wat over ‘De Zeven Provinciën’. Da’s een model waar ik begin 

2000-er jaren aan ben begonnen. Die staat al een tijdje als een 

rompje klaar te staan om verder opgepakt te worden. Ik heb op het 

modelbouwforum weer héél veel ideeën opgedaan om dat weer op te 

pakken, want: ook schepen blijven mijn warme interesse houden. 

Mij heeft niet alleen het vliegervirus, maar het R/C modelbouw-

/stuurvirus. Auto’s, schepen én vliegend tuig. Alleen schepen zijn al-

tijd eigenbouw, de rest is de ene keer RTF of ARTF of RTR of ARTR. 

Eigenlijk was het om mee te doen aan een wedstrijd, want ik wilde 

mijn bouwkwaliteiten eens meten met andere bouwers.    



24 

 

Ik heb op dat gebied namelijk best een hoge dunk van mijzelf, hum, 

hum…. Dit model van de ‘Zeven’ is er een van een pantserschip dat in 

1910 van stapel is gelopen. 101,5m lang, 17,1m breed en een diepgang 

van ca. 6,2m bij een tonnage van 6.530. Het schip had 2 kanons in 

enkelopstelling van 280mm (het grootste kaliber dat Nederland ooit 

heeft gehad), 4 kanons van 150mm en 10 van 75mm, allen in enkelop-

stelling. Het was het grootste en het laatste pantserschip dat in en 

voor Nederland is gebouwd. 

Zoals ik hem bouw, is met spanten en een kiel van 6mm multiplex en 

de huid is van 3mm berkentriplex gemaakt Ik heb het schip gebouwd 

van tekeningen van de NVM, waar wat mij betreft een fout in zat. 

Elk fatsoenlijk (echt) schip heeft namelijk een bolling in het dek (an-

ders loopt buiswater zo slecht weg). 
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De tekening gaf dat niet aan, terwijl een dwarsdoorsnede van het 

schip welke ik via het maritiem archief heb achterhaald, wél een bol-

ling aangaf. Ik ben dus gelijk gaan modificeren. Een beetje op zijn 

‘Rob’s’ dus: lekker NIET standaard! 

De romp is inmiddels helemaal dicht en ook de assen zijn voorbereid 

en de daarvoor noodzakelijke gaten in de romp. Inmiddels zijn er wél 

weer wat aanpassingen doorgevoerd op mijn eerste idee om het mo-

del te bouwen. Dit is nog een schip dat met gewone borstelmotoren 

wordt uitgerust. De Robbe EF’jes met een 3,3:1 vertragingskastje 

erop. De schroeven (weet je wel: die dingen die lijken op een propje) 

heb ik ook al. Mooi messing! De assen heb ik zelf gesoldeerd van ver-

schillende diameters messing staf en buis. 

 
Spantenraam op kiel(bouw)balk. 

Misschien ook weer eens leuk om hiermee verder te gaan. Ideeën 

genoeg van het modelbouwforum afgehaald. Onder andere om de 

romp zó te maken dat het lijkt alsof er écht sprake is van huidpla-

ten. 
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Foto van het échte schip. 

 
Een model door Paul Burghoorn gebouwd. Van het modelbouwforum.nl 
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