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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: 

Een uwer redacteuren, degene die 

wel eens een lekker stukje calorieën 

lust, heeft al enige tijd geen preuvenemint 

meer kunnen houden. Daar kan dus niet over 

geschreven worden. Nu zijn die calorieën 

op andere wijze wel weer ingenomen, maar: 

wat is er leuker dan het vieren van een,  

tja, wat zullen we vieren, nou laten we het houden op een reden om 

wat lekkers te nuttigen. Groot was de schrik overigens om te zien 

dat het bij Geurt niet meer snor zit, uhhhh, dat hij zonder snor zit, 

maar: hij levert nog steeds zijn lekkere werken af! Wie weet, zit er 

nog wat in ’t verschiet! 
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Van de evenementencommissie 

Als activiteitencommissie kunnen we terugkijken op een tweetal ge-

slaagde evenementen. De eerste was op 22-9 de lezing van Rob Met-

kemeijer over verbrandingsmotoren en propellers en hun toepassin-

gen. Er waren ongeveer 20 geïnteresseerden aanwezig die Rob het 

hemd van het lijf hebben gevraagd. Rob heeft toegezegd dat hij ons 

de PowerPoint presentatie nog zal toezenden. Deze zullen we tzt. op 

de site zetten zodat de mensen die wel interesse maar geen tijd 

hadden en de mensen die wel geluisterd hebben, maar de clou net 

even ontging, de informatie kunnen inzien.  

Verder hadden we het surprisevliegen op zaterdag 26-9. Een zeer 

geslaagd evenement met een gezellige sfeer en het weer dat ook 

meewerkte. De prijzen waren beschikbaar gesteld door de VMVC. De 

winnaars waren: Reindert met de pechprijs, Sander ten Hove, Sjef 

Salemans, Timo Zwerver en Alex Janssen. Zie verderop voor een fo-

to-impressie van die dag. 

Als activiteitencommissie hebben we met de penningmeester goed 

gekeken naar het kosten/batenplaatje van de club. We hebben de 

conclusie getrokken dat het een goed idee is om als club de hand een 

beetje op de knip te houden en te proberen om activiteiten zoveel 

mogelijk kostendekkend te laten zijn. Dit houdt oa. in dat we met een  

potje zijn gestart, dat we elke week op de bar neerzetten voor een 

ieder die “teveel” kleingeld in zijn portemonnee heeft en er vanaf wil. 

Op deze manier willen we al wat inkomsten genereren voor eventuele 

volgende lezingen en het snertvliegen begin 2016. 
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Verder willen we graag verder met het inplannen van diverse lezin-

gen. Binnenkort zullen hiervoor weer wat lijntjes uitgezet worden. 

Ook is het idee opgevat om met clubleden naar het militair lucht-

vaartmuseum in Soesterberg te gaan. Het idee is dat we met meer-

dere auto’s gaan om zo de kosten te drukken. Daarnaast zouden we, 

bij voldoende animo, ook een rondleiding kunnen regelen. 

Ten slotte hebben we het voornemen om een bingo-avond te organi-

seren. Het idee is dat clubleden prijzen kunnen doneren. Ten slotte 

heeft iedereen wel eea. liggen wat hij niet meer gebruikt; waar een 

ander wel nog wat mee kan. We gaan dat lootjes voor €1,- verkopen. 

Zodoende hebben we een leuke avonden een mooie cash-cow waarmee 

we het snertvliegen kunnen bekostigen.  

Groet, 

Joyce en Rob. 

Van het indoor team 

Het indoorvliegseizoen 2015/2016 is weer gestart. Tenminste: de 

intekening op het seizoen! De data waarop indoor gevlogen kan wor-

den zijn: 

• 18 oktober, van 13:00u – 17:00u; 

• 15 november, van 13:00u – 17:00u; 

• 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. 

Al kort gememoreerd, maar nu nog even: bij voorinschrijven voor het 

héle seizoen (dus 6*) zijn de totale kosten € 40,-. 
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Losse deelname kost € 10,- per keer. Aanmelden kun je je via het e-

mail adres indoor.armc@gmail.com. Zie ook de site voor het aantal 

deelnemers. Het adres is: Sporthal Zuiderlaan 5 te Twello. Het is 

een interregionale activiteit en ook leden van collegaclubs uit de om-

geving zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen! 

Alex 

Van de redactie 

Het schrijven van een Stabilo Express heeft er even niet ingezeten, 

d’ene redacteur was druk met z’n naschoolse activiteiten met mooie 

materialen en d’ander was aan het herstellen van een aardige wereld-

schok…. Gaan we nu even lekker terugkijken! Het eerste lesseizoen 

van 2015 is ruim voorbij, de vakanties liggen al in een ver verleden 

(weten we vaak al niet eens meer door het ritme van de dag) en het 

tweede lesseizoen is inmiddels al lekker op stoom. De plannetjes voor 

het winterseizoen zijn alweer gesmeed, het surprisevliegen is achter 

de rug en oh, wat verheugen we ons op het snertvliegen…. Of was het 

de snert, zonder vliegen? In ons eigen clubhonk hebben we mogen 

genieten van een lezing van Rob Metkemeijer over propellers en 2-

taktmotoren. Bereninteressant en goed bezocht! Wederom zijn bij 

het starten van het nieuwe vliegseizoen voornemens gemaakt om het 

ietsje anders aan te pakken! Bij de briefing moesten de aspirant bre-

veteigenaren hun ambities op tafel leggen: ja,ja: met de billen bloot! 

Wat leuk daarvan is, is dat we blijven leren en aanpassen, dat ken-

merkt een levende ‘organisatie’! Nu het seizoen alweer een paar 

weekjes loopt, scheidt het kaf zich weer van het koren en wordt wel 

duidelijk wie er gaan slagen en wie niet! Ook zijn er al (helaas!) vlieg-

tuigen in onderdeeltjes schuim mee naar huis gegaan. 
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Als we naar de inhoud gaan dat kunnen we melden dat dit exemplaar 

van onze vertrouwde Stabilo het laatste deel van het vervolgverhaal 

over elektrovliegen en wat er allemaal bij komt kijken bevat. Ook 

kijken we terug op de vliegweek, begin augustus, waar traditiege-

trouw een aantal leden acte de présence geeft. De zaterdag van het 

surprisevliegen, voor een aantal mensen nog héél vers in het geheu-

gen, wordt ook nog even op terug gekeken. Maar bij terugkijken 

hoort óók vooruit kijken, dus ons wordt een inkijkje gegund voor wat 

er op indoorgebied in het donkere deel van het jaar op stapel staat. 

Voor uw aller redacteuren geldt dat wij alweer bezig zijn met de 

voorbereidselen voor de volgende Stabilo! Dat terwijl natuurlijk ook 

de bouwactiviteiten weer een aanvang nemen: de avonden worden 

weer donkerder en de klushokken zijn weer koeler, dus is er meer 

klustijd. 

Groet, Rob en Paul. 

Een lezing door Rob Metkemeyer 

Op een fantastische, losse en instructieve wijze werden cijfers over 

ons heen gestrooid, die ik allemaal nog eens hoop terug te lezen. De 

essentie van dat alles: optimaliseren is goed mogelijk en je rende-

ment van de prop kan oplopen tot ergens 80%. ‘Schroeft’ de prop 

zich voort met een snelheid veel hoger dan het toestel aankan door 

zijn geïnduceerde weerstand, dan verstook je energie, blaas je op 

termijn je motor op en je lipo’s zullen dik in hun vel komen te zitten. 

Rekenen loont! We krijgen t.z.t. de lezingen toegestuurd en kunnen 

dan e.e.a. nog eens nalezen en (proberen te) begrijpen! 
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Dan de motoren, waarlijke 

kunststukjes van giet-

werk, van verfijnde af-

werking, maar vooral van 

denkwerk. Waar wordt 

zo’n ding warm, hoe warm, 

hoe zet dat uit, kan dat 

er tegen, waar slijt wat 

en waarom, kan die uitlaat 

groter, de inlaat idem. Informatie over een breed scala van op te 

lossen zaken waar Rob Metkemeyer en teamgenoten zich al jaren 

over buigen. En met resultaat, de motoren worden over de hele we-

reld gebruikt door de top! En wij, wij hielden ze gewoon in de hand! 

Dan advies, inlopen? Met de moderne fabricagemethoden eigenlijk 

niet meer nodig. Wel is inlopen zinnig om even de eerste ‘scherpe 

kantjes’ eraf te krijgen en om eventueel achtergebleven stof en 

gruis los te maken. Stof en gruis? Ja, ook in de pijnlijk schoon ge-

maakte moderne motoren kom je toch soms een schraapseltje tegen 

of een onduidelijk korreltje van het een of ander. Nu schafte ik me 

onlangs een vers motortje aan (ik had er al één, maar à la… moet kun-

nen) een OS GGT 10 (10 cc.) die loopt op benzine (1:50) en heeft 

geen ontsteking, maar een speciale gloeiplug! Geen gewicht van extra 

batterij en onstekingsmodule. Dat loopt net als alle andere gloeiplug 

motoren, alleen op goedkopere brandstof, gebruikt daar minder van 

en ook met minder olie, gesmeer en veel kracht. 

(12 * 7 > 13 * 8) Dat was ‘hebberig’ en via Ebay was hij drie dagen 

later vanuit Hongkong in huis. 
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En dan het advies van Rob M. : haal ‘m na een half uurtje draaien he-

lemaal uit elkaar en maak hem schoon. Dat gedaan en inderdaad, on-

duidelijke pikkeltjes en een minuscuul flintertje glimmerig metaal. 

En, olieaanslag in de uitlaat die duidelijk zwartig zag. Kortom: na rei-

nigen (in mijn traditionele pannetje met koelvloeistof) schoon en 

droog maken, drupje olie op diverse onderdelen zoals zuigerveer, 

lagers etc. en weer monteren. Niet te vast draaien, de kop om en om 

steeds iets verder en eigenlijk zou je een soort mini-torque sleutel 

moeten hebben voor dit soort werk. Rob eens vragen hoe zij dat 

doen. 

Op de bok, starten, lopen, olieafscheiding nu mooi zuiver, inderdaad, 

dat half uurtje is écht meer dan genoeg. Nu nog even een toestel 

opzoeken. Waar zag ik er laatst toch een rondslingeren op zolder? 

Even zoeken. Monteren, nalopen, laten keuren en vliegen maar. Ja, ik 

weet het en ben het er helemaal mee eens: elektro is wel zo gemak-

kelijk, schoon en snel, maar een mooi motortje, dat beschaafde ge-

luid! 

Groet, Rob 

Balanceren 

Rob Metkemeyer wees erop hoe belangrijk het balanceren van de 

props is, vooral als die een beetje toeren draaien heb je al gauw een 

onbalans van tientallen grammen en dat loopt flink op, rammelt je 

toestel uit elkaar en laat servo’s voortijdig overlijden. Dus, de prop-

jes voor m’n elektro-Calmato nog eens even nagekeken. Rob had een 

heel mooi hoog gepolijst handbalanceerdertje gemaakt, ik doe het 

met zo’n standaardje met twee magneten en een asje die nèt de ene 

magneet niet raakt. 
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Wel, resultaat, ik zat er niet ver naast, maar een paar nieuwe props 

vroegen toch enige correctie. Omdat ik ook begreep dat die prop’s 

van tegenwoordig met zeer hoogwaardige software en uiterste preci-

sie worden gemaakt en je door wat slijpen en schaven al snel wat aan 

die door - berekende profilering doet bedacht ik wat anders. Ik 

neem nu een spuitbus met sneldrogende verf van die bekende winkel 

waar alles niks kost en het naar zeer goedkope geurkaarsen ruikt. Ik 

spuit een dun laagje over de lichtste kant, even drogen (een föhn op 

lage stand en op afstand helpt zeer) en weer op de balanceerstang. 

Zo nodig nog een beetje en je moet het natuurlijk heel dun doen, dan 

wordt het een glad laagje dat het profiel perfect volgt. Heb je een 

beetje te veel, dan met een vochtig terpentine doekje een streepje 

eraf vegen. Weer kijken, toevoegen of weghalen, net zo lang tot de 

prop stil hangt in elke stand. Leuk, zo’n blauwe prop! Hoor dat es sui-

zen! 

Rob 

Verslag van het surprisevliegen te Uddel 

Joyce en Rob hebben het uitgebroed, er moest weer (traditioneel) 

een surprisevliegdag komen. Da’s eigenlijk allang geen surprise meer! 

Dus: op zaterdag de 26e september was de traditie weer waarheid. 

Oh,oh, wat een geluk hadden we met het weer. De start was fris, 

maar eigenlijk hebben we bijna de hele dag zon gehad en géén regen. 

De ochtend (lesvliegen) begon met héél weinig wind, dat ook! 

Deze keer was er ook een poedelprijs voor de meest trieste (en on-

bedoelde) crash. 



11 

 

 
Starten was soms wel ‘een dingetje’…… 

 
Toch nog gelest! Bewijs! 

Die was voorbehouden aan Reindert die zijn fraaie legergroene Cub 

op een zeer aparte manier op de zij legde, waarna alles in een 

stroomversnelling kwam…. Het moment dat het verkeerd ging is zélfs 

fotografisch vastgelegd!!! 

Hoewel de worsten ontbraken heeft het aan niets ontbroken en 

heeft iedereen koffie, fris en koekjes naar hartenlust kunnen nutti-

gen. Er waren voldoende vrijwilligers om de spulletjes op te bouwen 

en aan het einde van de dag weer af te breken, in te laden en in 

Beekbergen weer uit te laden en op te bergen. De rijen stonden zó 

dubbeldik dat er vrijwilligers moesten worden afgewezen! 
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Al met al kunnen we concluderen dat ook deze editie van de surprise-

vliegdag weer een geslaagd evenement was! Bijgaand nog wat plaatjes 

en indrukken van die dag. 

Paul. 

Setup voor elektrovliegen 

Hier volgt dan het derde deel van de setups voor elektrovliegen. Ge-

zien de inbreng voor dit nummer, wordt ook het laatste stuk nog ge-

splitst. De informatie komt bij Ikarus (Overijssel) vandaan. In het 

volgende nummer komt deel 4. Bij het maken van dit nummer beoor-

deelt de redactie of dit in één of over meerdere nummers moet wor-

den verspreid. Hoewel de verwachting is, dat dát het laatste deel 

wordt. 

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). 

5. Setup’s...  

Een goede setup voor een bepaald toestel kiezen is niet echt gemak-

kelijk. Het vereist een aantal gegevens en het nodige rekenwerk. 

Voor je beginnen kunt heb je minimaal de volgende gegevens nodig:  

• Het (geschatte) vlieggewicht van je toestel; 

• Soort toestel? (zwever, motorkist, hotliner, schuimpje enz.); 
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• De gewenste prestaties van je toestel, m.a.w. hoe steil wil je om-

hoog en hoe lang wil op één Lipo kunnen vliegen? 

• Het motorgewicht; 

• Het gewicht van de accu(‘s); 

• Vleugelbelasting; 

• Het soort propeller, vast of klapprop. Een klapprop is iets minder 

efficiënt waardoor je een maatje groter mag nemen. 

Als je dit allemaal hebt, dan pas kun je aan de slag… 

Setup elektrotoestel 

Bepaal de motorkeuze en daarmee het motorvermogen mede aan de 

hand van het vlieggewicht van je toestel. 

Hieronder enkele richtlijnen. Je mag hier van afwijken maar dan het 

liefst naar boven toe. Beter iets teveel dan iets te weinig vermogen. 

 

• Schuimpje en lichte E-zwever 100 Watt per kilogram; 

• E-zwever en lichte Trainer 200 Watt per kilogram; 

• Sport en grotere Trainer 300 Watt per kilogram; 

• 3D of racer 400 Watt per kilogram. 

Enkele getallen 

Een brushless motor geeft ongeveer 3 tot 4 gram stuwkracht per 

Watt. Dit geeft je een indicatie hoeveel stuwkracht je van een be-

paalde motor mag verwachten bij een juiste propellerkeuze.  

Een 200W motor geeft dus theoretisch een stuwkracht van 600 tot 

800 gram. In de praktijk blijkt dat meestal lager te zijn. 1000W is 

1,36 Pk (1Pk is 734W). Handig om te weten voor het omrekenen  

van brandstof motoren naar brushless motoren. 
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Motorgewicht: maximaal 10-15 % van het vlieggewicht. 

Je kunt niet onbeperkt doorgaan met de grootte van je motorkeu-

ze. Een te grote motor wordt te zwaar en dus inefficiënt als het 

vlieggewicht te laag is. 

Accugewicht: maximaal 20-25% van het vlieggewicht. 

Ga ook met je accukeuze niet te ver. Hoe meer (extra) gewicht 

je meesleept hoe meer vermogen je nodig hebt. Uitzondering 

voor zwevers: het is beter om accu’s dan lood mee te nemen. 

Vleugelbelasting.  

Let ook op dat je door je motor- en accukeuze niet te ver over de 

maximale vleugelbelasting heen gaat, een richtlijn: 

• Zwevers: maximaal 30 gram/ dm2 

• Trainers: maximaal 45 gram/ dm2 

• Sport en 3D: maximaal 60 gram/ dm2 

Propeller- keuze ???  

Om op deze lastige vraag een goed antwoord te geven zijn meer ge-

gevens nodig dan je denkt. En ook al reken je het perfect uit,  

een ideale propeller die op een bepaald model met een bepaalde mo-

tor steeds optimaal functioneert bestaat simpelweg niet! We moeten 

dus op zoek naar een propeller die het motorvermogen zo goed moge-

lijk overbrengt op het model. M.a.w. een propeller die een zo goed 

mogelijk rendement geeft. Maar misschien is het nuttig om eerst een 

aantal zaken uit te leggen. 

Wat betekent een 10 x 6 propeller nu precies ? Deze maten zijn En-

gelse maten en worden gemeten in Inch, oftewel Duim. 

Eén Inch is 25,4 mm. Het eerste getal, de ‘’10’’, staat voor de buiten-

diameter van de propeller van tip naar tip gemeten. 
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In ons geval 10 x 25,4 mm = 25,4 cm buitendiameter. Ook handig om 

te weten als je model niet zo veel grondspeling heeft. 

De ‘’6’’ in de 10 x 6 van ons voorbeeld staat voor de spoed, zeg maar 

de hoekinstelling of verdraaiing van het propellerblad. Bij één volle-

dige draai van dit propellerblad zou deze propeller 6 inch vooruit 

moeten komen. In centimeters: 6 x 25,4 mm = 15,24 cm. 

Maar wat hebben we daaraan.. 

Eigenlijk nog meer rekenwerk… 

Bij de propellerkeuze neem je het best een propeller waarmee de 

motor niet sneller gaat draaien dan 10.000 tot 12.000 toeren per 

minuut. Als je met het toerental geen rekening houdt krijg je al gauw 

een zeer lawaaierig vliegtuig en zou het kunnen gebeuren dat hij 

zelfs niet door de geluidskeuring komt. Dit komt omdat dan de tips 

met zo’n hoge snelheid ronddraaien dat je richting de geluidsbarrière 

gaat of in extreme gevallen er zelfs overheen. 

Met een toerental van 10.000 tot 12.000rpm blijf je echter ver uit 

de buurt van deze grens en zit je met het geluidsniveau veilig. 

Je kunt deze tipsnelheid uitrekenen m.b.v. de volgende formule: Dia-

meter in Inch x toerental in rpm (KV x ¾) gedeeld door 752. Als de 

uitkomst van deze som en dus de tipsnelheid in de buurt of hoger 

komt dan de 180, neem je het best een propeller met een grotere 

spoed. Deze grotere spoed zorgt ervoor dat het toerental van de 

motor naar beneden gaat. Let hierbij wel op dat de motor niet teveel 

Ampères gaat trekken, doet hij dit wel moet je ook met de diameter 

omlaag en weer een grotere spoed nemen. Om toch ergens te begin-

nen en een juiste propellermaat te bepalen kun je de volgende bewe-

ring hanteren:                                                 (----vervolg op p. 18 ---) 
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Een standaard propeller heeft een spoed die ongeveer de helft meet 

van de buitendiameter. Bijvoorbeeld een 10 x 5 of een 12 x 6. En om 

het nog ingewikkelder te maken…………………..  

Je kunt de vorige formule ook omgekeerd gebruiken om je propel-

lermaat te bepalen. Hij wordt dan: 180 vermenigvuldigen met 752 en 

de uitkomst delen door het toerental en daar weer 2/3 van nemen. 

Als voorbeeld wordt een door de auteur gebruikte Turnigy motor in 

een Funcub genomen. Deze motor draait op een 3s Lipo ongeveer 

7500rpm. De berekening wordt dan:  

180 x 752 = 135.360  

135.360 : 7500 = 18 Daar 2/3 van geeft een buitenmaat van 12.  

Zoals de auteur al eerder aangaf is de spoed van een standaard pro-

peller de helft van de buitendiameter. De juiste keuze zal dan een 12 

x 6 propeller zijn. En warempel, dit klopt dan ook aardig met wat de 

fabrikant opgeeft als ideale propeller! 

Maar……. 

Er zijn natuurlijk weer uitzonderingen. Bij een langzaam vliegend 

toestel neem je een propeller met een kleinere spoed, bv. een 10 x 4 

i.p.v. een 10 x 5. En bij een sneller model ga je iets hoger, bv. een 10 

x 6 i.p.v. een 10 x 5. Let wel op als je de spoed van de propeller ver-

mindert! Het zorgt er namelijk voor dat het toerental van de motor 

gaat toenemen (omdat de motor minder word belast) waarmee de 

snelheid wel eens meer dan 12.000rpm kan gaan bedragen. Niet goed! 

Dus als je de spoed van een prop vermindert dan moet je meestal ook 

de diameter ervan vergroten. 
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Neem je daarentegen een snel, gestroomlijnd model (een hotliner of 

een racer) dan kun je het best een propeller met een grotere spoed 

nemen. Daarmee zal je vliegtuig nog sneller vliegen. 

In dat geval moet je wel de diameter van de prop verkleinen, anders 

loop je het risico dat je je motor overbelast !! De motor loopt dan 

snel warm of draait niet op constante snelheid.  

Bij brushless motoren kun je de belasting van je motor meten m.b.v. 

een Watt-meter. Het is aan te 

raden om zo’n Watt-meter te 

kopen.  

Ze kosten niet veel (minder dan 

een redelijke motor) en je weet 

precies wat je motor doet en de 

kans dat je hem of je regelaar 

laat doorbranden is erg gering.  

Zeker in het geval van een brushless motor geldt: Meten is weten !!!! 

Terugkomen op de KV’s 

Met de KV’s, Lipo en propeller bepaal je uiteindelijk het toerental van 

je motor. Motoren met een hoge KV draaien heel snel, maar hebben 

daarbij weinig kracht. Motoren met een lage KV draaien langzamer 

maar hebben veel kracht. Een motor met hoge KV kan enkel een klei-

ne propeller aandrijven. 

Een motor met een lage KV kan enkel een grote propeller aandrijven.  

In het algemeen kun je dus stellen dat je met hogere toerentallen 

snelle vliegtuigen aandrijft en met lagere de langzamere.  

Tenslotte is het vermogen van een motor ook nog gerelateerd aan 

het gewicht van die motor. 
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Een zwaardere motor zal meer vermogen kunnen leveren. Stel je 

hebt 2 motoren met dezelfde KV-waarde, dan zal de zwaardere mo-

tor een grotere propeller met hetzelfde toerental aan kunnen drij-

ven.  

Uiteindelijk moet de totale combinatie kloppen:  

Het vermogen van de motor, de massa van de motor, het toerental 

van de motor (KV-waarde), de diameter en de spoed van de propeller 

en het voltage van de Lipo.  

En dit alles juist bij elkaar zoeken is een kunst apart.  

Kijk veel naar de combinaties van anderen en probeer te rekenen met 

de formules die ik hiervoor heb gegeven, dan ontwikkel je er op den 

duur een gevoel bij en valt het allemaal wel mee.  

Ook zijn er op internet genoeg programma’s te vinden waar je al je 

gegevens in kunt stoppen. Er komt dan een ‘’ideale’’ combinatie uitrol-

len. Een programma dat de auteur meestal gebruikt is:  

http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en 

Iets simpeler zijn deze twee: 

http://brantuas.com/ezcalc/multiplexcalc.asp  

http://www.badcock.net/cgi-bin/powertrain/propconst.cgi 

Al met al een heel rekenwerk dus…..  

Maar om het iets makkelijker te 

maken heeft onze auteur alvast 

het nodige reken- en zoekwerk 

gedaan en volgen nu een aantal 

voorbeelden voor de meest gang-

bare zwever- en motortoestellen. 
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Je bent natuurlijk vrij om van dit advies af te wijken maar bekijk wel 

goed of jouw setup binnen de gestelde waarden blijft. Dit voorkomt 

teleurstellingen… 

Normale E-zwever 

Je hebt een thermiek zwever van ongeveer 1 kilo waar een klappro-

peller op wordt gebruikt. Je wilt hem op een 3s 2200 mAh Lipo vlie-

gen omdat deze mooi in de romp past en je daarmee ook je zwaarte-

punt goed krijgt. Ook wil je zo vaak mogelijk omhoog kunnen zonder 

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

vermogen nodig. 

Motorkeuze  

1 Kilo vlieggewicht.  

Op een vorige pagina staat dat je voor normale elektro-zwevers on-

geveer 200W per kilo nodig hebt. De motor moet dus ongeveer die 

200W zijn.  

Omdat de auteur bijna alleen Turnigy motoren van HobbyKing ge-

bruikt en daar goede ervaringen mee heeft, haalt hij deze motor als 

voorbeeld aan. Deze motor zou heel geschikt kunnen zijn:  

Turnigy / 200 Watt / 900 KV  

De redenen voor deze keuze zijn: 200 Watt, dat is precies wat voor 

de zwever nodig is. Lage KV, dus een grote efficiënte prop en weinig 

kabaal. Laag stroomverbruik, met deze motor ben je in staat tot wel 

20 keer omhoog te gaan op één accu.  

Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200W): 

Specifications:  

• Dimension: 28mm x 30mm 

• Weight: 61g 
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• Kv: 900rpm/V 

• Voltage: 11.1v (3s) 

• Max Power: 200W 

• Max Current: 18A 

• No load Current: 0.6A 

• Diameter of shaft: 3mm 

• Thrust: 820g  

• ESC: 20A  

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

Propeller: In de buurt van 10 x 3 en 10 x 5, afhankelijk van  

je persoonlijke voorkeur. Met een 10 x 3 kun je vaker omhoog en met 

een 10 x 5 ga je steiler omhoog.  

Lipo: Een 3s 2200 mAh.  

Regelaar: De fabrikant geeft een maximum stroomverbruik van 18A 

op, maar het advies is om minimaal een 30A regelaar te gebruiken. Bij 

het doorrekenen van deze motor komt er een getal van 98 uit, ver 

beneden de 180 en dus een mooi stil toestel.  

Zou je op ditzelfde model een grotere motor willen hebben omdat je 

sneller omhoog wilt zal je moeten kiezen voor meer vermogen. Met 

ongeveer 350 Watt gaat hij dan echt snel omhoog.  

De volgende setup zou dan geschikt zijn: 

Model: NTM Prop Drive 35-36A 910, 350W, 910 KV  

Prop: ongeveer een 10 x 5 , Regelaar: 50 A Let wel op met deze 

setup, want je Lipo gaat veel sneller leeg!           (---Wordt vervolgd---) 
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Aanvulling op de Twee MS Word tips 

De optie van het zippen van een Word bestand werkt niet altijd. 

Daarom nóg een tip om: 

plaatjes uit een DOCX document te halen 

Er zijn zogezegd meerdere wegen die leiden naar Rome, zo werkt het 

niet altijd om te zippen met als doel de plaatjes uit een Word 

document te halen. Wat fantastisch werkt is om je document als een 

Webpagina (gefilterd) op te slaan, waarbij (ook) een mapje ontstaat, 

waar alle plaatjes inzitten. Het mapje heeft dezelfde naam als het 

HTML document dat je hebt opgeslagen. 

Groet, Paul. 

Modelvliegkamp wat is daar zo leuk aan? 

Dat is een vraag die ik best vaak krijg en dan vertel ik daar graag 

over. 

Van de 12 jaren dat de stichting nationaal modelvliegkamp bestaat 

doe ik er immers al 11 jaren aan mee. Voor mij is het dus onvoorstel-

baar leuk. Ik zal proberen uit te leggen waarom. 

Eerst een beetje geschiedenis 

De KNVvL afdeling modelvliegsport heeft 64 jaren lang een jaarlijks 

terugkerend modelvliegkamp georganiseerd. Dat kamp was er op ge-

richt om met name de jeugd te begeleiden om kennis te maken met 

onze mooie modelvlieghobby. Tijdens een kamp, waar men een week 

lang verbleef, werd bouw begeleiding gegeven, kennis en ervaring 

gedeeld, begeleiding gegeven bij het leren modelvliegen en vooral 

veel plezier gemaakt.                                           (--- vervolg op p. 26 ---) 
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Wij hebben een nieuwe drukker. ReproMar is ermee gestopt na al die 

jaren waarin hij ons heeft gesponsord, waarvoor dank! 
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Duizenden mensen hebben via 

een van die kampen hun weg 

naar onze hobby gevonden en 

zelfs naar de beroepsmatige 

luchtvaart. Meestal werd het 

kamp gehouden in Vierhouten. 

De laatste keer via de KNVvL 

was dat in 2000 op Deelen.  

Op enig moment heeft de KNVvl deze mooie traditie vanuit kosten 

oogpunt gestaakt. In 2003 is door John Gardeneers en Paul Beks de 

onafhankelijke stichting Nationaal modelvliegkamp gesticht. In dit 

jaarlijkse kamp zetten zij de oude traditie voort, met dien verstande 

dat het kennismaken met de hobby niet meer centraal staat maar 

juist de beleving van de modelvliegsport. Vanaf dat moment zijn ook 

niet KNVvL leden welkom en mensen die de hobby al jaren met veel 

plezier beoefenen. 

Hoe gaat dat toe in het kamp 

Er valt niet aan te ontkomen dat er regels en afspraken gemaakt en 

gevolgd moeten worden. Bij het vliegen wordt het BVM (Basis Veilig-

heidsreglement Modelvliegen) van de KNVvL als basis gehanteerd. 

Iedereen heeft zich daaraan te houden. 

Omdat we elk jaar bij een andere vliegclub in Nederland te gast zijn 

worden we geacht de clubafspraken te kennen en die op te volgen. 

Daarnaast zijn er wat afspraken die nodig zijn om het kamp in alle 

omstandigheden van de deelnemers leefbaar te houden. Dat gaat 

over opruimen, hygiëne, eten, drankgebruik en dergelijke.  
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Het mooie van de kampcultuur is dat men er zeer goed in is geslaagd 

dat iedereen de regels als vanzelfsprekend opvolgt maar dat dat ook 

helemaal niet als belastend wordt ervaren. Wellicht komt dat ook 

omdat er veel kan maar niet veel moet. Je geniet een grote mate van 

vrijheid om je dag in te delen en te doen waar jij lol van hebt. Het is 

bijvoorbeeld geen verplichting maar wel gewenst dat we allemaal met 

het avond eten aan tafel zitten omdat we daar informatie en aankon-

digingen krijgen, wedstrijduitslagen vernemen en te horen krijgen 

welke mensen een brevet hebben behaald. Want dat gebeurt best 

veel. Elke dag worden er in alle categorieën brevetten afgenomen en 

behaald. 

Het verblijf 

De kamp gasten hebben een 

tent of caravan bij zich. Ei-

genlijk gebruik je dat alleen 

maar om te slapen. Op het 

terrein wordt immers altijd 

een grote circustent opge-

zet waarin gegeten wordt, 

gebouwd en waar je gezellig 

bij elkaar kunt zijn. Ook 

worden in die tent de meeste van de aanwezige modellen gestald. 

Er van uitgaande dat er minimaal 40 deelnemers zijn die allemaal ten 

minste 5 kisten bij zich hebben dan zijn er al gauw 200 vliegtuigen 

met toebehoren op het kamp. En dan nog alle bouwmaterialen en ge-

reedschappen. Stel je die “hangar” eens even voor! 
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Hoe beleef ik het kamp 

Ik neem vliegspul maar zeker ook veel bouwspullen mee. Op het kamp 

bouw ik namelijk best veel, heerlijk om te doen, maar ik wissel het 

wel af met het vliegen. Vanaf 10:00 uur tot zonsondergang kan dat 

namelijk vrijwel onbeperkt. Vrijwel elke dag worden 1 of 2 wedstrijd-

achtige dingen georganiseerd; nooit te lang en de lol staat altijd cen-

traal. Je bepaald zelf of je er aan mee doet. Omdat we tijdens het 

kamp 1 grote familie zijn helpen we elkaar met van alles en nog wat. 

Dat kan door te helpen tijdens de wedstrijden of anderen te helpen 

bij het uitvoeren van reparaties of modificaties. 

Natuurlijk ontbreekt het biertje en de vette hap ook niet. Meestal ‘s 

avonds na het vliegbedrijf. 

Omdat ik al jaren kampdeel-

nemer ben ken ik inmiddels 

veel van de andere deelne-

mers. Er is een namelijk een 

harde kern van deelnemers 

die er vrijwel altijd zijn, 

maar elk jaar zijn er ook 

weernieuwe deelnemers. 

Het bijzondere aan het kamp is zeker ook dat nieuwelingen zich 

meteen thuis voelen en snel aansluiting bij de rest vinden.  

Natuurlijk wordt je ook gewezen op allerhande nieuwigheid: dit jaar 

was er bij voorbeeld veel aandacht voor FPV vliegen, drone racing en 

3D printing. Mooi om met medehobbyisten over allerhande hoog-

staande technische zaken te kunnen spreken en tussen de bedrijven 

door nog een enkel wereldprobleem op te kunnen lossen. 
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Als ik het mag beleven hoop ik nog jaren kampdeelnemer te zijn. Dit 

jaar waren we weer te gast bij de MVC in Eibergen, volgend jaar gaan 

we naar Tongeren, net over de Belgische grens bij Maastricht. Ik 

heb er nu al zin in en ben ervoor aan het sparen. 

En o ja, niet onbelangrijk: John en Paul zijn nog steeds de stuwende 

krachten achter het modelvliegkamp. Hulde voor deze toppers! 

Alex Janssen. 

Een belofte: SCHEEPSBOUW!!! 

Ja inderdaad, we hebben nog een beetje ruimte in dit mooie nummer 

over, die nu gebruikt wordt om jullie wat te ‘leren’ over scheepsbouw! 

Het aangehaalde voorbeeld is een model van een Amerikaanse torpe-

dobootjager, die in de WOII in zeer grote aantallen is gebouwd. Ze 

zijn tot vér na de WOII bij de Amerikanen en andere marines in ge-

bruik zijn gebleven. Het gaat om de Allen M. Sumner, naamgever van 

een klasse. Ik was nog een broekie van 22 en had net een model van 

een slagschip (de KMS Bismarck) in de schaal van 1:125 opgeleverd. 

Het nadeel van die schaal was dat alle details zó klein worden, dat ze 

moeilijk te fabriceren werden. Tegenwoordig heb je daar allerlei me-

thodes (als etsen) voor, maar voor een beginnend modelbouwer met 

beperkt budget was dat (in 1983) té begrotelijk! De informatie over 

het schip heb ik ‘geëxtrapoleerd’ van een tekening van de voorganger 

van deze klasse (de Fletcher werd opgevolgd door de Allen M. Sum-

ner klasse). Helaas bleken daar wat aannames in te zitten die niet 

klopten, waar ik later ook een correctie op het model heb doorge-

voerd. 
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Dit model werd gebouwd in de schaal 1:72, omdat ik daarmee ‘beman-

ning’ en andere details uit bouwdozen kon ‘vissen’.  Ik had de ‘water-

lijn’ en het topdek. De rest heb ik erbij verzonnen. Alles is van hout 

gemaakt, de spanten en kiel van 6 mm multiplex, de huid van 3 mm 

triplex en alle bovenbouw van (ja,ja: toen al) vliegtuigtriplex in de 

diktes 0,4, 0,8 en 1,0 mm. Het meest bewerkelijke onderdeel betrof 

de railing, die uit 374 (!) individueel gesoldeerde scepters en ijzerga-

ren bestond. De scepters bestonden uit een messing spijker, waarvan 

de kop glad is gevijld met (afhankelijk van de plek op het dek) 2 of 3 

erop gesoldeerde ogen. 

Het schip staat er nu een 

klein beetje verloren bij, 

maar het voornemen is er 

om er weer een varend 

model van te maken, maar 

dan met wat modernere 

technologie. Brushless in 

plaats van koolborstel mo-

toren en Lipo’s ipv. Ni-

Cad’s. De ESC’s moeten 

dan natuurlijk ook worden 

vervangen. Alles wordt 

bediend met een Navy 

uitvoering van de oude en 

vertrouwde Futaba F14. 

Groet, 

Paul 
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