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Bestuur 

Functie Naam E-mail 

Voorzitter Gijswim de Haas voorzitter.armc@gmail.com 

Secretaris Joyce Zwerver 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 

Planning van de Stabilo Express  

Mei 2018 laatste (bewaar) nummer 

Contributies 

Soort lid Omschrijving 
Contributie 

(incl.KNVvL) 

Contributie ARMC 

(KNVvL via een 

club met lager 

nummer) 

lid 18 jaar en ouder € 103,50 € 56,00 

Jeugdlid Tot 18 jaar € 64,25 € 40,50 

Jr. 

gezinslid 
Tot 18 jaar en één der ouders lid € 49,25 € 25,50 

  



3 

 

Verjaardagen 

Was U jarig? Jammer dan, dat 

is geweest. Wordt u jarig dan, 

aha dan verwachten we ver-

fijnde gebakjes, mooie wijnen, 

hapjes, prettig gezelschap, 

aangename conversaties. En 

wie wanneer waar? Kijk op de 

door Karol zo zorgvuldig bij-

gewerkte ledenlijst.  

 

Van de redactie  

Het laatste nummer. Wat nu dan weer, Ja echt, dit is het laatste 

nummer van de Stabilo Express in deze vorm. Via de mail zal er in de 

toekomst een nieuwsbrief komen, zoals we er al één gehad hebben. 

Wie die gaat vullen, grote vraag, uw huidige redacteuren zijn uitge-

streden. We willen alle leveranciers van artikelen uit het verleden 

bedanken, nog éénmaal op de valreep een wel heel lange bijdrage van  

Karol. Wat kan die man schrijven….die houdt niet op, 19 pagina’s vul-

den de brievenbus van de redactie. De redactie heeft nu natuurlijk 

bijzonder veel tijd over en zal een afsplitsing van de ARMC oprich-

ten, de EHDMBC, met voorlopig twee leden. Er zal een strikt toela-

tingsbeleid komen. Ook zal er een nieuw clubblad verschijnen, de Hy-

drodynamic Express. Ook daarvoor zal een strikt toezendingsbeleid 

worden gehanteerd. Verder in dit nummer een recept voor zuurkool 

en een kaart van de Veluwe.  

 

De exdactie 
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Set-up sims 
Karol, onze master bijdrage-leverancier heeft zich gebogen over de 

instellingen van een aantal simulatoren. Door hem liefkozend ‘Sims’ 

genoemd. En niet mis: maar liefst 20 pagina’s.  

Hoe open je de sims:  

Openen SIM op de Mac 

1 Phoenix 5.5 L met Windows op de MAC 

Ga met dongle 1 naar stand Phoenix en sluit aan op de mac. Soms 

werkt de originele dongle van Phoenix niet op de Mac. ”Chinese” soms 

juist wel. Start Parallels 13 op en start Windows op en daarna Phoe-

nix. 

2 Aerofly rechtstreeks op de MAC  

Ga met de officiële dongle van Aerofly naar Aerofly en fly. 

 

Openen SIM op Windows computer 

1 Realflight vliegtuig, Heli en drone 

Met dongle 1 op Realflight stand en dan open Realflight Drone vliegen 

Met dongle 1 op Realflight stand en dan open Realflight vliegen vlieg-

tuigen 

Select scenario: 

Beginnen heli vliegen en dan Tutor 600 trainer 

Begin vliegtuig met wing vliegen. 

Binnen vliegen: 

Exp pack 5 Sierra Nevada Waterparc 

Exp pack 8 Serpa stadium 

Add ons 3 simple grass GYM 
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2 Phoenix 5.5 L: Vliegtuig en heli 

Met dongle 1 op stand Phoenix of met officiële dongle van Phoenix  

Heli T-rex 500 

Vliegtuig You can Fly 

 

Enkele commando’s in Phoenix: 

P = Simulatiesnelheid 

  In te stellen met muis 

F = Flightmodus 

L = Logboek 

O = Binoculair 

R = De zender komt tevoorschijn 

W = Kompas met windrichting 

A = Variometer  

  Met muis geluid aan/uit 

  Snelheid aanpassen 

 

Phoenix update software te verkrijgen  
gratis en betrouwbaar: http:www.Phoenix-sim.com 

Dus alleen updates. Scroll bij Phoenix-sim helemaal naar onderen, 

vlak boven de guides. De basisversie staat op de cd’s bij de dongle of 

anders bel me even. 
 

 

http://www.phoenix-sim.com/
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Zo ziet het eruit. Brilletje wordt niet meegeleverd. Kan wel bij Karol 

worden gehuurd tegen een voor de ARMC leden aantrekkelijk tarief.  
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Hoe moeten de de rolls staan bij Phoenix 
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Ook nog voor BA-609: Twee rotoren  
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Set up voor Vliegtuigen in Phoenix 5.5 L  

 

Naam 

Vliegtuig 

Performance 

Pitts Special 

Trainer 

Hype RC U 

Can Fly  

Super Glider 

Dimona xx 

Hangar 9 

Pawnee 33 %  

A10 

Physical      

Setup 50 100 50 75  

Size 2.45 2.50 5 3.3  

Weight 19 1.5of 1.80 10 20 (evt15) 9  

Robustness 200 200 200 300 2.10  

Gravity      

X 0.0 0 0.0 0  

Y 0.551795 0.368027 0.353164 0.7 of 0.8 *1)  

Z 0.008122 -0.0015 0.1 -0.0066  

Inertia      

Yaw 0.5 1.0 1.0 1.2 Yaw 

Pitch 0.5 1.0 1.0 2.0 Pitch 

Roll 1.0 1.0 1.0 1.5 Roll 

Finetuning    Fuselage rag 

-0.06 of 0.15 

0.910393 0f 

1.0 

0.910393 

 

Trust 75 300 200 150-300 100 

Lift 100 100 100 100  

Engine 100 100 100 100  

Stall      

Severity 75 200 100 150 Severity 

Limit 75 50 100 50 Limit 

Speed 100 100 100 100 Speed 

Rudder/roll 

coupling 

5 0 0.0 0.0  

Rudder/elevato

r coupling 

-10 0 0.0 0.0  

Controls      

Throttle      

Low Rate 50 50 50 50 Low Rate 

Rudder      

Low rate 50 50  50  

Expo 0 0  30  
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De volgende tabel! Meer instellingen voor vliegtuigen! 

Naam 

vliegtuig 

Flite test Sport-

ster (indoor) 

Grumman Goose Low wing trainer 

Physical    

Setup 100 75 100 

Size 0.90 3.3 2.5 

Weight 1.0 16 1.6 

Robustness 100 200 200 

Gravity    

X 0.0 0.0 0.0 

Y 0.214395 0.513367 0.314103 

Z 0.008325 0.00792 -0.193052 

Inertia    

Yaw 1.0 1.0 1.0 

Pitch 1.0 1.0 1.0 

Roll 1.0 1.0 1.0 

Naam 

Vliegtuig 

Performance 

Pitts Special 

Trainer 

Hype RC U 

Can Fly  

Super Glider 

Dimona xx 

Hangar 9 

Pawnee 33 %  

A10 

Propeller    Position: 

0.0 

0.487228 

0.769604 

 

Diameter 0.7  0.6 0.6  

Engine 500 class 

electric 

bovenste 

480 sized 

electric 

500 class 

electric 

bovenste 

500 class 

electric bo-

venste 

 

Stabilizer  

Trim 

Min: -0.5 

Max: -0.5 

0.0 left 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Min 

Max 

Elevator      

Min travel 35.0 graden 15.0 graden 15.0 graden 25 graden Min travel 

Max travel 35.0 graden 15.0 graden 15.0 graden 15 graden  Max travel 

Gear   Landingsge-

stel onder 

knop: ? 

  

      

Thrust = trekkracht     
*1) was Y 

0.495163 
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Naam 

vliegtuig 

Flite test Sport-

ster (indoor) 

Grumman Goose Low wing trainer 

Finetuning    

Trust 100 100 100 

Lift 100 100 150 

Engine 100 100 100 

Stall    

Severity 200 100 200 

Limit 100 100 200 

Speed 100 100 100 

Rudder/roll 

coupling 

   

Rudder/elevator 

coupling 

   

Controls    

Throttle Low Rate  Low Rate  Low Rate  

Rudder    

Low rate 50 50 50 

Expo 30 15 25 

Propeller    

Diameter    

Engine .50 sized ic of  

Da50 Silenced 

Ys 110 

Diameter 0.4375 

500 class electric 

Stabilizer  

Trim 

   

Elevator    

Min travel    

Max travel    

Servo speed 25.0 

ms 

 Landingsgestel op 

knop:? 

 

    

  Thrust= kracht  

 

 

Bent U er nog? 

 

(Wij wel) 
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Helikopterinstellingen: Hoe kleiner de helikopter hoe moeilijker te 

vliegen! (oh ja, nou hebben wij geen last van) 

 

Naam 

vliegtuig 

BA609 Met 2 

motoren 

BA609, maar 

??? 

Böllkow Align 

T-rex 500 

Physical     
Setup 100 75 50% 50 

Size 0.90 3.3 3.0 2.5 

Weight 1.0 16 6.0 1.7 

Robustness 100 200 300 100 

Gravity     

X 0.0 0.0 0.0 0.0 

Y 0.214395 0.513367 0.360483 0.132095 

Z 0.008325 0.00792 0.0 0.0 

Inertia     

Yaw (Z) 1.0 1.0 1.0 1.0 

Pitch (Y) 1.0 1.0 1.0 1.0 

Roll (X) 1.0 1.0 1.0 1.0 

Finetuning     

Thrust 100 100 300  

Lift 100 100 100  

Engine 100 100 100  

Stall     

Pitch 200 100 100 110 

Roll 100 100 100 110 

Yaw 100 100 100 110 

Rudder/roll 

coupling 

    

Rudder/elevato

r coupling 

    

Controls     

Throttle     

Low Rate Low Rate Low Rate 50% 50% 

Expo   60% 60% of 0 

Rudder     

Low rate 50 50 50 50 

Expo 30 15 0 6.437767 

Propeller     

Diameter     
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Engine .50 sized ic of  

Da50 Silenced 

Ys 110 

Diameter 

0.4375 

500 class 

electric 

500 class 

electric 

Fin     

Robustness   100% 100% 

     

Tail Rotor Knop: Channel 

6 

 Tail Rotor: 

Head driven 

Tail Rotor: 

Head driven 

Landingsgestel Knop: ??    

     

Thrust Trekkracht    

 

 

Wat instellingen voor de drones in de Phoenix simulator 
Blade 350-QX-Blade 350 XW 2 en Drone XQ 350-4 Drone instellin-

gen in Phoenix vliegsimulator 5.5 L 

 

We vliegen in Modus 1 in deze uitleg. Kies in de simulator voor het 

model Drone Blade 350-QX 

Twee mogelijkheden: 

Mogelijkheid 1. Je vliegt simpel met de drone. De voorkant van de 

drone blijft de voorkant, hoe je ook draait met de drone. Is zeker 

even leuk om de aan de sticks te wennen. Je hebt dan voor-

uit/achteruit en li/re en hoogte. De rest wordt door de software 

geregeld. Je gaat naar edit en in mode simpel staan en je geeft bij 

het rondje in het midden van het scherm aan met hoeveel procent 

(%) van je kennis je wilt vliegen. Er zit een pijltje aan, wat je met je 

cursor kunt verstellen. Probeer uit wat je prettig vindt. 

Mogelijkheid 2: 

Je gaat echt proberen te vliegen. Dat houdt in, dat de achterkant 

van de drone ( twee rode lampjes/vlakjes of ander herkenningsteken) 

altijd de achterkant is. Vlieg je van je af, dan geef je down voor 

vooruit. 
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Vlieg je naar je toe met de voorkant naar je toe, dan geef je ook up, 

maar je moet tegengesteld denken. Je vliegt nu als met een “ vlieg-

tuig”. Je moet dan het een en ander instellen: 

Volgorde van instellen: 

Ga naar model –edit; je hebt dan: 

Model 

Front left/right rotors 

Rear left / right rotors 

Gear en camera’s 

Electronics 

Stap 1: Controleer of alle instellingen van rotors het zelfde staan 

Stap 2: Open Electronics en breng de volgend instellingen aan. Je 

kunt de keuze maken tussen een van de drie modes te kiezen met je 

eigen instellingen: 

Safe mode 1 

Safe mode 2 

Safe mode 3 

Safe Panic mode = agility mode. Hier vlieg je dus als met een vlieg-

tuig, met de volledige 3D mogelijkheden. Alle hulp is uitgeschakeld. 

Agility mode ook:  

Alle safe modes uit  

Safe mode 3 enabled en panic mode enabled en safe mode 1 

disabled en safe mode 2 ook disabled. 

 
Bent u er al weer? Wij niet meer, of toch? Onduidelijk in ieder geval. 

Nee, niet de tabellen, wij, grote wazigheid neemt bezit van ons. Diep 

ademhalen, op naar de volgende aanwijzing. 

 

Dus: 

Van je af vliegen: Hoog/laag met rechter stick naar voor/achter. In 

alle gevallen gelijk. 

  



15 

 

 
Linker stick:  Rechter stick 

Voorkant naar voren of van je 

af of vaste camera naar voren 

of van je af 

 Voorkant naar je toe of vaste 

camera naar je toe 

   

Down=  

Drone vliegt vooruit; 

 van je af 

 Down=  

Drone vliegt vooruit; 

 Naar je toe 

Up= 

Drone vliegt achteruit; 

Naar je toe 

 Up= 

Drone vliegt achteruit; 

Van je af 

Left=  

Drone vliegt naar links 

 Left=  

Drone vliegt naar links  

Voor je gevoel naar rechts 

Right =  

Drone vliegt naar rechts 

 Right =  

Drone vliegt naar rechts.  

Voor je gevoel naar links 

 
Je kiest een van de 4 safe modes en daar vlieg je mee. Je kunt dus 4 

keer een mooie vliegmodes voorbereiden om daar later mee te vlie-

gen. 

 

Stap 4: 

Open your controls; Helicopters: instellen Gyromode; Controller 

channel 6 

 

Vervolgens kun je beginnen met de motoren die zijn ingesteld;  

Engine Medium electric. Gaat dat lekker, kun je in de vier motoren – 

in fronten en rear motor – onder engine een zwaardere motor aan-

klikken. Dat geeft weer nieuwe mogelijkheden. 

 

Enkele manoeuvres die je kunt vliegen:  
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Voor eisen multicopter: www.knvvl.nl 

 

Vlieg een rondje rond de windzak op de hoogte van de windvaan met 

de achterkant steeds naar toe. 

 

1. Begin te vliegen op de uiterste li. hoek - het verst van je van-

daan - van een vierkant vliegveld en vlieg naar de uiterste re. 

hoek met de achterkant naar je toe. 

2. Vlieg een horizontale 8 rond de windzak op de hoogte van de 

windvaan met de achterkant naar je toe. 

3. Vlieg een verticale 8 bij de windzak op de hoogte van de wind-

vaan met de achterkant naar je toe. 

4. Vlieg je naam – verticaal - op het vliegveld op 10 cm hoogte en 

op hoogte van de windvaan met de achterkant naar je toe. 

5. Klim in cirkels naar zo hoog mogelijk hoogte met de achter-

kant naar je toe. 

 

Instelling: wv= wel vinkje; gv= geen vinkje 

 

Model Physical Blade 350-QX 
Set-up 50% 

Size 0.21 

Weight 0.68 

Robustness 100 

Centre of gravity X: 0,0 

Y: 0.056262 

Z: -010565 

Inertia Yaw: 1.0 

Pitch: 1.0 

Roll: 1.0 

Fuselage drag area Frontal: 0.05 

Lateral: 0.05 

Vertical: 0.25 

Max fuel flight time 0.0 

Enable Training gear GV 

Cockpit None 

http://www.knvvl.nl/
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Model Physical Blade 350-QX 

Fine tuning  
Thrust 100 

Lift 100 

Engine 100 

Pich 100 

Roll 100 

Yaw 100 

Controls  
Throttle  
Low rate 50% 

Expo 0 

Expo low rate 0 

Advanced expo 0 

Advanced expo low rate 0 

Servo speed 25.0 

Servo dead zone 0 

Trim 0 

Elevators  
Low rate 50 

Expo 30 

Expo low rate 15 

Advanced expo 0 

Advanced expo low rate 0 

Servo speed 25 

Servo dead zone 0 

Trim 0 

 Aileron  
Low rate 50 

Expo 30 

Expo low rate 15 

Advanced expo 0 

Advanced expo low rate 0 

Servo speed 25 

Servo dead zone 0 

Trim 0 

Rudder  
Low rate 50 

Expo 20 
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Model Physical Blade 350-QX 
Advanced expo 10 

Advanced expo low rate 0 

Servo speed 25 

Servo dead zone 0 

Trim 0 

Collective  
Low rate 50 

Expo 0 

Advanced low rate 0 

Advanced expo en advanced expo 

low rate 

0 

 

0 

Servo speed 25 

Servo dead zone 0 

Trim 0 

Camera’s  
Go pro   

Position X: -0.014417 

Y: 0.049185 

Z: 0.088332 

Fixed WV 

Motion range Horiz: 90.0 

 Vert: 90.0 

Gear  
Guide travel 20 

Robustness 100 

Stifness 100 

Friction Frontal: 100 

Lateral: 100 

 
(mooi opgemaakt, toch?)  
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Motoren van de Blade 350-QX 

 Front left  

rotor 

Front right 

 rotor 

Rear Right 

rotor 

Rear left 

rotor 

Rotor     

Position     

x 0.128398  0.128477 0.124353 

y 0.136887  0.136592  

z 0.132701  0.124352  

Diameter 0.21 0.21 0.21 0.21 

Chord 0.5 0.5 0.5 0.5 

Inertia 0.025 0.025 0.025 0.025 

Blade count 2.0 2.0 2.0 2.0 

Collective pitch Min: 6.0 

Mid: 6.0 

Max: 6.0 

Min: 6.0 

Mid: 6.0 

Max: 6.0 

Min: 6.0 

Mid: 6.0 

Max: 6.0 

Min: 6.0 

Mid: 6.0 

Max: 6.0 

Min 6.0 6.0 6.0 6.0 

Mid 6.0 6.0 6.0 6.0 

Max 6.0 6.0 6.0 6.0 

Cycle pitch     

Frontal 0.175 0.5 0.175 0.5 

Lateral 0.175 0.5 0.175 0.5 

Damping 0.1 0.1 0.1 0.1 

Aitfoil Naca0015 Naca0015 Naca0015 Naca0015 

Engine Medium elec-

tric 

Medium elec-

tric 

Medium elec-

tric 

Medium elec-

tric 

Power 1.0 Kw 1.0 Kw 1.0 Kw 1.0 Kw 

Idle rpm Toeren 10000 10000 10000 10000 

Max rpm Toeren 50000 50000 50000 50000 

Gear ratio 5.0 5.0 5.0 5.0 

Volume tuning 100 100 100 100 

Pitch tuning 100 100 100 100 

Flybar     

Type  Standaard Standaard Standaard Standaard 

Diameter 0.105 0.105 0.105 0.105 

Hover stability 97.0 97.0 97.0 97.0 

Interaction 50.0 50.0 50.0 50.0 

Flybars agility 100 100 100 100 

Flybars response 100 100 100 100 

Flybars gain 50 50 50 50 

Flybars Active 

response 

50 50 50 50 
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 Front left  

rotor 

Front right 

 rotor 

Rear Right 

rotor 

Rear left 

rotor 

Flybars Active 

delay 

50 50 50 50 

Flybars  GV GV GV GV 

Flybars auto Trim GV GV GV GV 

Governor     

Enable GV GV GV GV 

RPM- toeren 4000 2000 2000 2000 

Sensitvity 100 100 100 100 

Advanced enable  GV GV GV GV 

RPM - toeren     

Low 2000 2000 2000 2000 

Mid 2000 2000 2000 2000 

High 2000 2000 2000 2000 

Advanced     

Collective 

crispness 

100 100 100 100 

Collective respon-

se 

100 100 100 100 

Ground effect 25 25 25 25 

Inducted cyclic 

power loss 

25 25 25 25 

Vortex state lift 

loss 

30 30 30 30 
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Electronics Blade 350-QX  
WV= wel vinkje -- GV= geen vinkje (!!!!!) 

 
Safe 

mode 

1 

Safe 

mode 

2 

Safe 

mode 

3 

Safe 

Panic 

mode 

Voorstel 

Coen? 

 

Enable 

WV= wel vink 

GV= geen vink 

wv wv wv wv WV en 

overige 

modes 

GV 

 

ID Smar

t 

Sta-

ble 

Agile Panic 

mode 

Smart  

Minimum 

height 

0 0 0 0   

Max height 0 0 0 0   

Stick relati-

vity 

 

WV GV GV GV WV  

Alltitude 

relativity 

WV GV GV GV   

Max alltitude 5 5 5 5 80  

Rate 100 100 100 100  75% als je er pas aan begint. 

Expo en rate is de instelling, 

die regelt hoe snel je stickuit-

slag het vliegtuig laat reage-

ren. Hier hoort ook expo bij? 

Alltitude 

stability 

GV GV GV GV WV Blijft hij mooi hangen? 

Position hold WV WV GV GV  Is de giro ergens uit/aan te 

zetten? 

Rate       

Pitch 100 100 100 100   

Roll 100 100 100 100   

Safe circle WV GV GV GV GV Denkbeeldig rondje rond de 

zender? 

Radius 3.5 5 5 5   

Electronic 

fence 

WV GV GV GV GV Denkbeeldig rondje rond de 

zender? 

       

radius 100 100 100 100   

height 50 50 50 50   
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Safe 

mode 

1 

Safe 

mode 

2 

Safe 

mode 

3 

Safe 

Panic 

mode 

Voorstel 

Coen? 

 

Is return 

home 

gv gv gv gv   

height 10 10 10 10   

Is Holding 

pattern 

gv gv 10 10  Wat doet dit? 

       

radius 0 0     

height 0 0     

Is auto land gv gv gv gv gv  

Stabillise roll 

with rudder 

gv wv gv gv wv Is dit om het bochten werk te 

verbeteren? 

Pitch       

Enable wv wv gv gv   

Proportional wv wv gv gv   

Envelope        

up -30 -50 0 0   

down 30 50 0 0   

Self stabilise wv gv gv gv  Is dit soms de giro? 

Gain 100 100 100 100   

Roll       

Elevator rate 100 100 100 100   

       

Aileron rate 100 100 100 100   

Rubber rate 100 100 100 100   

Collective 

rate 

100 100 100 100   

 

 

Wonderbaarlijk. Wat zo’n redactie allemaal met zo’n tabel doet. 

Wonderbaarlijk. Kom daar nog maar es om.  
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Hebben we nog wat? We bedoelen, kopij. Ja, het recept. De zuurkool. 

Mensen die deze zuurkool eten willen nooit meer een andere zure 

kool eten. De redactie heeft het uitgeprobeerd, en ja, het klopt. 

Daar komt het: 

Nodig: een pan, zuurkool, een holle lepel, zuurkoolspek (meekoken 

met zuurkool), worst (meekoken met zuurkool), wit spek (uitbakken), 

een plastic bakje (om het de tweede dag te laten halen), evt. aardap-

pels, beetje boter, restje ‘oude jus’ en een (elektrisch) fornuis. 

 

De tweede dag smaakt het altijd lekkerder. (beproefd) 
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Het betere weggooien.  

 

Recent heeft de redactie diverse 

dingen weggegooid. Na langdurig 

overwegen en lang beraad hebben 

wij bedacht dat het ook wel eens 

goed is om iets op te ruimen. Na-

tuurlijk gooi je niets weg wat niets 

is, maar alleen dingen die iets zijn. 

Als voorbeeld noemen we een toe-

stel dat alleen uit papier en hout 

bestaat en dat mag natuurlijk in de GFT. Het mag ook in de kachel, 

ook mag je het gebruiken als hondenhok, opbergschuurtje voor de 

grasmaaier of als carport.  
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De EHDMBC 
 

Een club voor twee personen, alhoewel Henri er ook bij kan. Die 

heeft namelijk een grote. Wat? Een grote boot. Met een échte mo-

tor. Hierna dus bijzonderheden over de EHDMBC.  

 

Dissident 

Ja, zo voelde ik me soms als ik in de afgelopen maanden druk bezig 

was met hardsolderen van 4 mm. koperen leidingen, koppelingen 

draaide, merkwaardige Engelse draad sneed en een stoomketeltje 

met alle appendages in elkaar zette. Een stoomsloepje van ca. 95 cm. 

lang, in mooie houtbouw op spanten met de nodige technische equipa-

ge erin en alles werkt! Wat is dat dan wel allemaal? En waarom niet 

weer eens een mooi vliegtuig, da’s toch ook leuk om te bouwen? 
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Zoals bekend vind ik allerlei soorten model motoren interessant en 

wil begrijpen hoe ze werken, ze in en uit elkaar schroeven en, zo mo-

gelijk ook toepassen. 

Zo stuitte ik, al zoekend op internet op een werkelijk prachtig Chi-

nees twee-cilinder stoommachientje met omkeerschuiven en al. Dat 

loopt sowieso al prachtig op lucht, maar uiteindelijk moest daar na-

tuurlijk stoom aan te pas komen. Dus, onderdelen voor een stoomke-

teltje gevonden: koperen buis van 6 cm doorsnede, 3 mm. dik, twee 

passende eindstukken. En ik had nog een heel aantal zilversoldeer 

staafjes, een voldoende grote brander, vuurvaste oven ondergrond 

en heel veel zin om dat allemaal aan elkaar te braden. Dat is prima 

gelukt (en dat zeg ik niet alleen zelf), allerlei aansluitingen erop, voor 

de stoomleiding, voor de stoomfluit, voor het peilglas, aftapinrichting 

en water-op-peil-houden ventiel.  
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Dan ben je er nog niet, er moet nog een brander in, gastankje, voe-

dingswaterpomp, stoomolievernevelaar, olieafscheiding en elektroni-

sche waterniveauregeling. Verder natuurlijk de servo-bediende hard 

- en zacht, voor en achteruit en roer. 

Hardsolderen 

Dat is solderen met een hoogsmeltende legering, waar vaak ook zilver 

in zit. Het voorwerp moet pijnlijk goed zijn schoongemaakt en voor-

zien van een dun laagje smeltmiddel. Dan is het een kwestie van heet 

stoken tot tegen gloeien aan en het zal duidelijk zijn dat daar een 

forse vlam voor nodig is! Dan, op het moment dat het smeltmiddel 

mooi wegvloeit en iets lichter kleurt, het staafje zilversoldeer erte-

genaan en als het goed gaat zie je 

dat meteen mooi wegzuigen in het 

naadje of rondom het buisje dat je 

wilt insolderen. Op die manier is 

ook de ketel gesoldeerd en de vele 

aansluitnippels voor water toevoer, 

stoomafvoer etc. Door de ketel van 

ca. 8 cm. doorsnede loopt een (wa-

terleiding) buis van 28 mm., de 

‘vlampijp’ Deze is zelf ook weer 

voorzien van in totaal vijf haaks 

erin gesoldeerde dunnere pijpjes 

zodat het maximale verwarmde 

wateroppervlak behoorlijk wordt 

vergroot. 
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Brander 

 De brander is gemaakt uit waterleiding einddoppen waar haaks on-

derin de buis voor de gassproeier en de luchtaanvoer is gesoldeerd. 

Binnen, onderin, een prop RVS pannespons om het gas-luchtmengsel 

goed te vermengen.  

Dan zit er strak bovenin een precies passend rond gezaagd stukje 

keramisch materiaal met kleine gaatjes, zoals juweliers gebruiken om 

bijv. ringen te solderen. De sproeier krijgt het (butaan / propaan ) 

gas via een van de stoomdruk afhankelijke regelaar. Wordt ca. 3 Bar 

bereikt dan regelt de gastoevoer langzaam dichter en zo wordt be-

reikt dat er nooit een al te hoge druk kan ontstaan die zich via het 

veiligheidsventiel een weg naar buiten baant; verlies van ‘kostbaar’ 

ketelwater! 
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Het gas komt uit een speciaal klein gastankje van ca. 350 ml. en kan 

door middel van een ventieltje worden bijgevuld uit vrijwel overal 

verkrijgbare hobby-gasbusjes. 

De gasvoorraad in het tankje is goed voor ca. 45 minuten branden, 

uiteraard afhankelijk van meer of minder stoom vraag. 

Dan water in de ketel, dat wordt natuurlijk verbruikt. In de ketel is 

een sensor geplaatst uit twee draden die ongeveer 3 cm. uit elkaar in 

hoogte liggen. De derde elektrode is de ketel zelf. Een uiterst een-

voudige schakeling ‘bekijkt’ of het waterniveau eventueel onder de 

onderste sensor ligt, dan wordt een transistor open gestuurd, die 

weer een elektrisch pompje aanstuurt die water uit de voorraadtank 

achterin, de ketel inpompt via een terugslagventiel.  

De stoommachine vraagt enige inwendige smering, wat wordt bereikt 

doordat de stoomleiding door een buisje loopt waar speciale stoom-

olie inzit en middels een klein gaatje in het doorlopende stoompijpje 

wat olie meesleurt. Dat gaat de stoommachine in en komt er 

uietraard ook weer uit in de afgewerkte stoom en dat wil je niet in 

het oppervlakte water hebben! De afgewerkte stoom gaat dan ook 

een potje in waarin in het midden een verticaal vlak staat, stoom en 

olie scheiden zich hier en de stoom gaat via de pijp de lucht in en na 

afloop van een vaartocht zuig je het oliepotje leeg. 

Druk 

De machine begint al te lopen bij 0, 5 bar en loopt behoorlijk snel bij 

een 1,5 - 2 bar. 



31 

 

Bij iets boven de 3 bar spreekt de veiligheid aan en blaast stoom af 

tot de druk weer veilig is gezakt. Tot 3 bar hoeven ketels niet door 

het stoomwezen te worden gekeurd, daar boven wel. De ketelwand-

dikte is 3 mm. en die zou zelfs tientallen bar’s kunnen uithouden, ja, 

zo dik is die pijp nu eenmaal! 

De stoommachine 

Dit is een twee-cilinder machine met een slag van ca. 1,5 cm. bij een 

diameter van ca. 1,2 cm. Er zit een omkeerinrichting op die als het 

ware de in- en uitlaat van de stoom omkeert, met als gevolg dat de 

machine andersom – lees – achteruit, gaat lopen. Dan zit er uiteraard 

een kraan op om de hoeveelheid stoom te regelen, hard en zacht. Het 

machientje komt uit China en is werkelijk prachtig gemaakt en loop 

als een naaimachine! 

Achter in het schip de servo’s voor de aansturingen, de nodige batte-

rij voeding en ontvanger. 
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Het schip 

Ja, het begint met zo’n begeerlijk motortje en dan moet dat natuur-

lijk wel wat ‘doen’, alhoewel het heel mooi op lucht loopt! Dus een 

schip. Dan beland je bij ‘de Modelbouwer’, een tijdschriftenreeks 

met een enorme bibliotheek aan tekeningen. Ik zocht ‘stoomsloep’ uit 

en kreeg een perfecte en begrijpelijke spantentekening. Deze heb ik 

laten kopiëren en daaruit zijn de spanten op fijn triplex van ca. 5 mm. 

geplakt en uitgezaagd. 

Ook de kiel is uitgezaagd, 

maar dan uit 1.5 cm. dik 

multiplex. De kiel wordt 

stevig in een bankschroef 

geklemd of op een andere 

manier gefixeerd, waarna 

de spanten erop kunnen 

worden geschoven in de 

daarvoor ingezaagde gleufjes. secondenlijm doet de rest.  

  
Nadat de spanten vast zitten kunnen de buigzame, gewaterde latjes 

als ribben in de lengte worden aangebracht en gefixeerd tot ze 

droog zijn. 
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Daarna weer secondenlijm in de passing laten trekken en na enige 

tijd zit alles prima vast en heb je in feite een duidelijke rompvorm. 

Daarna volgen de huidplanken die ook weer in natte toestand voor-

zichtig gebogen worden en na droging vastgelijmd. Het is dan nog een 

heel gepuzzel en gepas om de dubbele ronding in de lengte en breed-

te van de huid af te meten en goed pas te maken. Nadat alles erop 

zit en de laatste gaatjes zijn gevuld met houtzaagsel-epoxy als vul-

middel wordt alles geschuurd en als eerste laag voorzien van een laag 

keper-geweven glasmat van 60 gr. En speciale lamineer epoxy. En dan 

begint nog een keer het schuren, lakken met G 4 (roodbruin gekleurd 

met leerkleurstof), schuren, lakken, schuren, lakken, ca. 5 keer to-

taal! Het eindresultaat is een zeer sjieke imitatie kersenhout, bij-

zonder glad en glanzend. 

Het is nog even wachten op mooi weer en dan zal de maiden plaats 

vinden.  
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Bij het afgelopen watervliegen had Henri rustig aan de kant kunnen 

blijven, te water geraakte vliegmodellen zouden door een passend 

model eigenlijk weer worden opgehaald! Maar ja….. 

Gereed! 

Dan even het andere lid van deze zeer exclusieve vereniging:  

De Allen M. Sumner, woonachtig te Apeldoorn en welbekend aldaar. 

 


