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Beste Leden, het is gelukt: door inzet van een paar leden is er weer een In De Wolken. 
 
We hebben met de club wat veranderingen doorgemaakt, we zijn inmiddels een jaar in de nieuwe 
clubruimte. Het bevalt er goed en hoeven niet meer in het donker naar de wc. Wat wel merkbaar is, is 
terugloop in ledenaantal. Helaas een onvermijdelijk terugkerend patroon, veel verenigingen hebben 
hier last van. Het is moeilijk om leden te werven en ze daarna voor langere tijd te behouden. 
 
We hebben inmiddels op de Techniekdag gestaan en op de open dag van Columbia. Veel 
enthousiaste kinderen hebben daar Lamagaans gebouwd, dankzij het ontwerp van Wout. Erg leuke 
reacties en we zijn uitgenodigd op 8 juli in Well op de open dag van MV Venus. Ik hoop op 8 juli met 
een aantal enthousiaste leden onze NLC te presenteren. 
 
Er zijn een aantal leden druk bezig met RC-combat vliegen, wat er leuk uitziet en gretig aftrek vindt. 
Ik ben benieuwd hoe het vrije vlucht zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Kevin en Niels hebben 
in een kist elektronica en servo's verwerkt, we zijn benieuwd hoe dat gaat vliegen. Het DLG-en 
gebeurt ook actief binnen de club. Er wordt weer gedacht een nieuwe mal voor een Mini rompje te 
maken. Eén waar wat meer ruimte is voor de elektronica. 
 
Al met al veel nieuwe ontwikkelingen die ons bezig houden. Het doel van het bestuur is in ieder geval 
om over 2 jaar ons 80 jarig bestaan te kunnen vieren, we hebben nog geen datum geprikt maar dat 
komt in 2014! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Hilgers   
Voorzitter Nijmeegse Luchtvaart Club 
 
 
 

 

Spinner van Kevin Lammers nieuwe Wakefield 
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60 Chucks bouwen in 1 dag! 
Wout Moerman 

Als promotie-activiteit hebben we met een aantal NLC-leden een ruime stand gehad op de 
Techniekdag. Deze jaarlijkse dag werd op zaterdag 31 maart gehouden in het Technovium in 
Nijmegen. De kinderen waren van de hogere groepen van de basisschool, maar broertjes, 
zusjes en ouders waren ook meegekomen. Om te laten zien wat de NLC doet, heb ik 
gezorgd voor 48 kitjes om Lamagaans te bouwen, een door mij ontworpen eenvoudige 
chuck. Dit bleek een groot succes te zijn! Herman had op verschillende plaatsen in het 
gebouw een berichtje gehangen waarop stond dat er bij ons gratis een vliegtuigje te bouwen 
was. Dat lokte al snel de jeugd naar onze stand, en snel bleek dat 1 tafel om aan te bouwen 
niet voldoende was. Snel is een tweede tafel ingericht en zo zaten soms wel 10 kinderen 
gelijktijdig te bouwen. Het bouwen bestond uit de volgende stappen 

- uitleg over de bouw van het vliegtuig, 
- uitdelen van de materialen, 
- aftekenen van de onderdelen op het balsahout, waarvoor ik een paar triplex mallen had  
  gemaakt. 
- uitsnijden van de onderdelen langs een stalen liniaal, 
- lijmen van de staartvlakken op de romp (voor het lijmen gebruikte we secondenlijm waardoor  
  lekker snel kon worden doorgewerkt), 
- lijmen van een klein blokje op de romp wat zorgt voor de juiste instelhoek van de vleugel, 
- het lijmen van de middendelen van de vleugel op de romp, met behulp van een mal werd  
  gezorgd voor een juiste V-stelling, maar zonder mal ging het ook goed, 
- het lijmen van de oortjes op de vleugel, weer met de mal, 
- het lijmen van twee verstevigingen onder de vleugel on de aanhechting aan de romp te  
  verstevigen, 
- het lijmen van een versteviging op de vleugel waar de  
  wijsvinger geplaatst kan worden, 
- het in balans brengen met lood en afplakband, en dan: 

                       KLAAR OM TE VLIEGEN! 

 

Als ik het zo opschrijf is het toch een flinke klus, en de kinderen werden ook ongeveer een 
half uur bezig gehouden met het bouwen van het model. Een jongen vertelde dat het hem 
nooit lukte om zo lang op een stoel te zitten, maar dat het hem nu helemaal geen moeite 
kostte. Bij het bouwen waren gelukkig voldoende clubleden om te helpen, anders was dit 
nooit zo gelukt. Vooral Niels is heel fanatiek aan het helpen geweest. 

Ook bij het vliegen hebben we de kinderen goed geholpen. In de zaal was voldoende ruimte 
om zweefvluchten te maken en ik vond het zelf het best werken om over te gooien tussen mij 
en het kind. Zo zag ik of het model goed was afgesteld, en zo zagen zij hoe je goed moest 
werpen. Na een paar geslaagde vluchten werd de jongen of meisje gefeliciteerd met de 
geslaagde vluchten.  

Na verloop van tijd bleek dat de 48 kitjes niet voldoende waren en is er nog wat hout 
bijgehaald. Ik schat dat uiteindelijk zestig Lamagaans zijn gebouwd! En evenveel kinderen 
hebben met veel plezier een zweefvliegtuig gebouwd en zijn met een goed vliegend vliegtuig 
naar huis gegaan.  

Al met al, ‟n prachtige P.R. actie, gerealiseerd door Wout Moerman en Frans Hilgers. Naast 
de bouwmogelijkheden kon de jeugd ook kijken naar een dvd over het „vrije vlucht vliegen‟ 
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(klokhuis aflevering) en was er de mogelijkheid om met een aan de laptop aangesloten 
afstandsbediening, flightsimulator te spelen. 
 
 

Foto’s techniekdag 31 maart 2012 
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Bouwtekening   LAMAGAAN 
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Successen voor NLC tijdens voorjaarswedstrijd! 
Niels Wijnhoven 

 

“Ach bestel mar bestel mar bestel mar ge wet dat ik 't neet kan loate nog efkes en dan begin 
ik….” Met dit liedje van Rowwen Hèze nog in mijn achterhoofd, stond ik op 14 april ‟s 
morgenvroeg om 8 uur op om naar de voorjaarswedstrijd in Garderen te gaan. Met de kater 
nog in mijn hoofd van het Rowen Heze concert in Sambeek de afgelopen nacht, nam ik 
plaats in de al klaarstaande auto en op naar Garderen! Op de heenweg alleen maar regen 
en regen, zo erg dat ik letterlijk aan Herman vroeg „wat gaan we in godsnaam daar doen?‟ 
en voor de rest herinner ik mij niet veel van de rit, omdat ik lag te slapen haha!  
 
Eenmaal in Garderen aangekomen, was er grote verbazing over het weer. Een lekker 
zonnetje kwam te voorschijn en de wind leek gunstig. Gelukkig voor mij, was de kater in 
Groesbeek gebleven, en kwam ik „fit‟ bij de startplaats aan.  
De opkomst was redelijk, helaas hadden een aantal mensen misschien verwacht dat de 
regen in het zuiden ook noordelijker zou zijn, of zouden er mogelijk vliegers zijn geweest die 
de kater geen plaatsje konden geven?! De opkomst was in ieder geval 5 vliegers bij A2: 
Antoon, Win, Willem, Kees en ik. Bij F1B: Ton, Henk en Wim samen met partner. Nadat 
wedstrijdorganisator Pim de openingsceremonie had verricht, werd er gelijk met 3 minuten 
gestart. Ik maakte nog even een proefvluchtje en bereidde mij vervolgens mentaal voor op 
de eerste ronden. Een mentale voorbereiding die toch iets langer duurde dan normaal…  
Ondanks dat het weer zo mooi leek, was het toch best lastig, omdat de wind steeds wisselde 
van richting en ook geregeld af en aan nam in kracht. Voor mij wel een goede start van de 
dag, want de eerste max was al snel binnen. Ook aan de Wakefield kant, begon de wedstrijd 
goed. Ton maakte na een mooie stijgvlucht een leuke max en Henk volgde hem daarin.  
 
De rest van de wedstrijd verliep ontspannen. De max werd af en toe verlaagd i.v.m. 
aannemende wind en verkeerde richting(naar de weg). Desondanks was het prima vliegweer 
en waren er vele mooie maxen. Toch lukte het niet iedereen om de rondes vol te vliegen, 
Antoon miste secondes door mogelijk timer-problemen en Kees wist zijn goede start van de 
dag ook niet door te zetten. Willem daarin tegen, stond na 4 rondes samen met Niels nog 
bovenaan. De druk werd steeds groter..  In de 5de ronde ging ik als eerste van start. Na een 
periode van 10 minuten zwaaien koos ik voor het moment. Een mooie bel nam mijn vliegtuig 
mee tot grote hoogte. Max binnen, en alles vol! Willem liet helaas zijn goede vliegkunsten 
van vandaag aan het eind van de middag vallen, hij miste met ruim 60 seconden. Dit 
betekende dat ik de enige was die alles vol had gevlogen en hiermee de voorjaarswedstrijd 
had gewonnen bij de A2!!!  
Tijdens het teruglopen met mijn model, kwam ik Herman en Win Bellen tegen. Win Bellen 
vond het leuk om te laten zien dat zijn model wel degelijk over de radar toren kon laten 
vliegen binnen 3 minuten. Met als resultaat, model ver weg en misschien wel op het leger 
terrein dat zwaar beveiligd is. Waarschijnlijk door de ervaringen van Herman(o.a. moeras 
betreden in Goirle, en tot je middel wegzakken) gingen zij samen opzoek naar het model. 
Immers als je een moeras kan overleven, waarom dan geen mijnenveld rondom een 
radartoren?! 
 
Bij de Wakefield verliep het ook goed. Ton wou laten zien 
dat zijn Wakefield ook makkelijk de 4 minuten vol kon 
vliegen, en zette zijn timer daarom ook wat langer (per 
ongeluk), zoals Franks V. (overigens afwezig) geregeld leuk 
vindt om te doen. Met een zeer mooie vlucht als gevolg. 
Opvallend was ook Wim. Zijn stoere Wakefield met extra 
tipjes aan het eind van de vleugels zagen er veel belovend 
uit, maar net niet genoeg om alles vol te vliegen.Omdat de 
wind zoals voorspeld was, niet afnam, werd er geen fly-off in 
de F1B gevlogen. Ton en Henk waren  
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hiermee beide winnaar van de voorjaarswedstrijd. Voor de NLC dus goede zaken, twee 
eerste plaatsen!! 
                                                              
Uiteindelijk konden Wim en Herman het model niet direct vinden en besloten ze om terug te 
komen zodat ze bij de prijsuitreiking konden zijn. 
 
Een gezellig bezoekje van Ron Kreetz, liet zien dat het begrip „eens modelvlieger in het hart, 
altijd modelvlieger‟ duidelijk was. We mochten van Ron vernemen dat hij zelfstandig zich per 
auto kon verplaatsen en al behoorlijke afstanden kan lopen.  
 
De prijsuitreiking vond plaats op de parkeerplaats. Voor de prijswinnaars stond een lekker 
flesje wijn of rosé klaar. Al met al een leuke wedstrijd, mooi vliegweer, gezellige sfeer en een 
aanbeveling voor de volgende keer! 
Na afloop is er een nog een „zoekploeg‟ samengesteld voor het vinden van Wim z‟n model. 
Met goed resultaat. Naar ruim drie kwartier zoeken in de bossen voorbij de radartoren, wist 
Antoon het model te lokaliseren. Een boompje van amper 5 meter had het model rustig uit de 
lucht opgevangen. Eind goed al goed! 
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F1A bouwtekening 
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Clubkamp 2012 
Niels Wijnhoven en Jasper Hilgers 

 

Ons jaarlijkse clubkamp was er weer. In het weekend van 11, 12 en 13 mei ging een 
delegatie van de Nijmeegse Luchtvaartclub richting Velp. De eerste avond hebben we met 
een paar man nog voor zonsondergang even op de hei gevlogen, maar helaas door de 
sterke wind kon er niet worden gevlogen met vrije vlucht modellen. Uiteindelijk waren er toch 
nog een paar met wat schade, maar dat was gelukkig ook weer zo te repareren. 
 
De volgende dag gingen we al op tijd naar de hei toe. Nog steeds stond er een windje, maar 
dat wisselde soms af met „rustige‟ momenten. Opvallend was Niels met zijn Wakefield, die 
door Job Mast aan de club was geschonken. Een combinatie van Thedo vleugels, een romp 
van Ton van Eede en een stabilo van onbekende afkomst. Al gelijk liet het model een mooie 
vlucht zien, maar helaas door de aannemende wind in de middag, bleef het bij 2 vluchtjes. 
Ook Mark en Harm waren naar het Rozendaalse hei gekomen, om hun vliegkunsten met 
radiografische racemodellen te showen. Maar ondanks de harde wind en regen, heeft 
iedereen toch wel even lekker kunnen vliegen. 
's Middags gingen we weer terug naar het verblijf, en hebben met ca. 20 man lekker 
gebarbecued. De barbecue werd naast het kampvuurplekje gehouden. Meester van het 
kampvuur was Wout Moerman, die het vuur goed op peil hield. De barbecue bestond uit een 
groot assortiment aan vlees, salade en sausjes en uiteraard was er ook de nodige drank 
aanwezig. Daarbij werd er vers friet gebakken, door frietboer Niels. Echter Niels bewees dat 
het vak van een frietboer niet zomaar iets is.. bij het bakken van de friet viel namelijk de 
frietpan om (door een samenloop van omstandigheden). Met als gevolg een keuken die vol 
lag met gestold frituurvet.. samen met Herman(mede schuldig aan het ongeval) was er 2 uur 
voor nodig om dit schoon te krijgen! Speciale gasten waren Gerard Brinks met partner. Zij 
kwamen gezellig een hapje mee eten. Al met al een geslaagde barbecue. 
 
De blokhut waarin wij verbleven lag op een ideale plek. Vlakbij was namelijk ook een 
grasveld die uitstekend was om te combat vliegen. Dit zorgde ook voor leuke vliegtaferelen 
om de hoek.  
Zondag was het geweldig weer! Héél weinig wind (1 á 2 m/s) en een heerlijk zonnetje. Mooie 
thermiekbellen dus! ‟s Middags werd er een clubwedstrijd georganiseerd voor de jongeren 
(tot 21 jaar) en ook een wedstrijd voor allemaal, in de Chuck klasse. Dit zorgde voor leuke 
vluchten. Jasper Hilgers liet zien een talent te hebben op het gebied van Wakefield vliegen 
en Frank showde zijn kunsten met A2 vliegen. Hopelijk blijft Frank Wakefield vliegen, want bij 
A2 vliegen zou hij een iets te goede concurrent zijn. Ook Bastiaan draaide zijn rondjes over 
het veld. Het zwaaien gaat hem perfect af en zijn nieuwe model (leenmodel NLC) ziet er veel 
belovend uit. Nu alleen nog „VIT‟ erop zetten voor de rustige dagen. 
Bij de chuckwedstrijd was de concurrentie om te snijden. Voorzitter Frans opende goed door 
een vlucht van 40 seconden neer te zetten, maar helaas kon hij dat maar eenmalig. 
Volgende keer nog net iets meer trainen Frans;) Ook Erik was opvallend, hij wist met een 
rechtshandige Chuck toch een aantal mooie scores neer te zetten. Goed genoeg voor een 
derde plaats. Niels wist zijn Chuck ook geregeld in goeie lucht te werpen. Met zijn beste 
vlucht van 34 seconden behaalde hij de eerste plaats. Net 10 seconden meer dan Frans. 
 
En „s middags terug bij het verblijf werd er een prijsuitreiking gehouden. 
Bijna iedereen heeft een mooie prijs kunnen ontvangen. En Niels, die hield blijkbaar zo erg 
van reparen dat hij zijn prijs ook in elkaar mocht knutselen (deze was namelijk tijdens het 
transport kapot gegaan)! 
Wederom weer een zeer gezellig en geslaagd clubkamp voor de NLC!! Met speciale dank 
aan Frans Hilgers, Herman Wijnhoven en alle overige personen die hebben bijgedragen aan 
het organiseren van dit clubkamp. 
 
 

Foto’s clubkamp 2012 
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                                                    Andrukov maak je borst maar nat op het E.K. in Italie!!! 

 
Prof. Kevin Lamer leert Jasper de kneepjes van het vak. 

 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Erik bewees dat boomlandingen nog steeds bij het              
                                                            vrije vlucht vliegen hoort… 

 
Niels laat model op voor Frank, die voor het eerst A2 vliegt 

 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
                                                                En ook een aantal fanatieke DLG‟ers waren van            
                                                                                   de partij..              
 
            De combat kistjes… 
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Er waren intimiteiten in de blokhut……          maar ook goede gesprekken.        
 

Aanblazen van het kampvuur gebeurde geheel in stijl 
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Clublid interview    
In iedere uitgave van ons clubblad willen wij de aandacht besteden aan de persoonlijke kant 
van een clublid. Niet zozeer zijn ervaringen met vliegen, maar gericht op alles behalve 
vliegen. 
 
Stel je eigen even voor: 
Edmund Liem, Chilliwack, BC(British Columbia), Canada 
Lid van de Nijmeegse Luchtvaartclub sinds 1973, erelid sinds 1994 
 
Wat is je dagelijkse dagbesteding? 
Ik ben tandarts, specialisatie in behandeling van chronic pain en sleep 
apneu 
 
Ben je ergens werkzaam/ of nog student?  
Ik werk elke dag en ik studeer nog steeds en ik geef van tijd tot tijd les.  
Ik coach collega’s and ik specialiseer in presenteer technieken 
 
Wat doe je het liefst? 
Ik zou graag meer vliegen, maar ik maak niet genoeg tijd ervoor. Het probleem is dat ik hou 
van mijn werk 
 
Relatie/ getrouwd?  
Nog altijd niets vast 
 
Beoefen je ook andere hobby’s of sport? 
Photography en het maken van bruiloft slide shows 
 
Hoe zie jij de club op dit moment en wat is jou toekomstbeeld van de club? 
Helaas woon ik te ver om daar op te antwoorden 
 
Nog leuke plannen of ideeën het komend jaar?  
Ik ben dit jaar de ploegleider van het Canadese F3J team in Zuid Africa. Een van de vliegers 
(Arend Borst) is een ex-Nederlandse vlieger; hij was de wereld kampioen in 2002 en hij heeft 
mij gevraagd om weer team leider te worden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edmund tijdens wereldkampioenschap F1D in Roemenie,  2002 
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Indoor Scale Nationals 2012 – Nottingham 
Roel Lucassen 

 

Vaste prik op de indoor vliegkalender zijn de Engelse 
indoor scale nationals, een van de 
schaalvliegwedstrijden om bij te zijn. Gert en ik hadden 
besloten om ook dit jaar weer naar Nottingham af te 
reizen. Alhoewel beetje last minute (avond van te 
voeren ingeschreven) en we geen nieuwe modellen 
hadden en het maar met wat “oudjes” moesten doen 
(voor Gert zijn Eastbourne Monoplane pistachio en 
voor mij m‟n inmiddels 14 jaar oude Gee Bee X 
peanut), mocht dit de pret niet drukken. Na 

vrijdagnacht de spullen in Gerts auto te hebben 
geladen begon de nachtelijke rit naar de boot die we 
6u ‟s ochtends zouden hebben. Belangrijker was dat 
deze aankomsttijd aansloot op de openingstijd van een 
van Engelands grootste vliegtuigboekenwinkels: de 
Aviation Bookshop! Hier een uur of 6 tot 7 
doorgebracht met onze neuzen in tijdschriften en 
boeken om wat materiaal voor nieuwe projecten bij 
elkaar te sprokkelen: is gelukt! De komende 10 jaar 
kunnen we waarschijnlijk wel weer vooruit, alsof we 
nog niet genoeg potentiële projecten hadden. Maar, 
hoort bij het spel! ‟s Avonds etentje met 7 andere 
indoor schaal piloten, onder genot van een biertje en 
een curry bijpraten en wat iedereen zoal had gebouwd 
en op de bouwplank had. 
 
Maar zondag dan waar het eigenlijk om ging: de 
Nationals! We begonnen een beetje relaxed: eerst 
maar eens naar al het andere moois kijken! Deze 
wedstrijd bied altijd garantie om mooie modellen te 
zien, de Engelse schaalvliegers kunnen een behoorlijk 
potje bouwen en er was dan ook weer genoeg moois 
te zien. Uitschieters: de nieuwe Fokker F.VIIa van 
Peter Smart, groot model, spanwijdte van rond de 80 

tot 90 cm en een gewicht van bijna 150 gram. Lijkt 
groot en zwaar: vloog behoorlijk realistisch door de 
toch nog wel relatief lage vleugelbelasting.  
 
Helemaal uit Israël afgereisd was Enrique Malz. Hij is 
in het dagelijks leven muzikant in een groot orkest. 
Had in het afgelopen half jaar maar liefst 7 nieuwe 
schaalmodellen gebouwd! Ontzettend strak afgewerkt 
met alle details er op en aan. Wist dan ook uiteindelijk 
met zijn Pistachio Santos Dumont 14 Bis pistachio te 
winnen.  
 
 
Het aantal deelnemende vliegers was rond de 35, behoorlijk goed. De afgelopen jaren zijn er 
her en der weer wat vliegers bij gekomen. Oa. door de beginnende Kit Scale klasse is het 
wat laagdrempeliger gemaakt. In totaal waren er zo‟n 50 modellen die in de verschillende 
klassen deelnamen. 
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Wat betreft wedstrijdresultaat voor Gert en mij: De statische jurering viel voor Gert behoorlijk 
goed uit: 3e van de 11 deelnemende pistachios. Bood dus perspectief voor een goede 
notering als ook de vliegtijden een beetje fatsoenlijk waren. Maar helaas: na twee vluchten 
zorgden een klapmotor er voor dat het rompje beschadigde en verder vliegen lastig werd. 
Maar ondanks de twee tijden van 19 en 26 werd Gert toch nog 3e overall! Dus, een prijs 
binnen voor de NLC! Ik zelf nam deel met m‟n oude peanut Gee Bee X. Dit model is 
inmiddels zo‟n beetje overal gekraakt en gebroken geweest en heeft eigenlijk z‟n beste tijd 
wel gehad. Ook dit weekend zijn er weer wat kraakjes bij gekomen; in mijn poging om bij 
gebrek aan een hoge statische score vliegtechnisch dit te compenseren door het ding hoog 
de nok van hal in te jagen, vonden er weer wat botsingen plaats. Uiteindelijk statisch werd 
het kistje 12e van de 16 modellen en overall  9e. Beste vliegtijden waren 50 en 49 seconden. 
Al met al waren wij dik tevreden en gingen in de avond weer gemotiveerd en vol nieuwe 
plannen richting NL!  
 
Nottingham 2013, wij zijn zeker weer van de partij! 
 
Peanut scale 

Name Model Type 
Best two 

flights 
(sec) 

Flying 
place 

Static 
score 

Static 
place 

Total 
Overall 
place 

Mike Hadland Bucker Jungmann 125 1 119 2 3 1 

Richard Crossley Junkers Ju 87D Stuka 105 2 114 3 5 2 

Kevin Wallace Bowers Fly Baby 85 4 111 4 8 3 

Nick Peppiatt Blackburn Bluebird 76 7 109 5 12 4 

Divs Masters SE5A 63 11 131 1 12 5 

Chris Chapman Hawker Fury 82 5 99 8 13 6 

Roel Lucassen Gee Bee Model X 99 3 82 12 15 7 

John Valiant YAK 9D 79 6 97 9 15 8 

Peter Smart Albatros D.XI 69 9 103 6 15 9 

Peter Boys Waco SRE 52 13 102 7 20 10 

Vibes Masters Nesmith Cougar 73 8 60 15 23 11 

Chris Blanch Yokosuka E6Y1 59 12 94 11 23 12 

Reg Boor Miles M.18 29 15 97 9 24 13 

Bryan Stichbury Clipped wing Piper Cub 69 9 55 16 25 14 

Ian Pallister 1912 Deperdussin 45 14 80 13 27 15 

Enrique Maltz Caproni Ca 20 19 16 70 14 30 16 

 
Pistachio scale 

Name Model Type Best two 
flights 
(sec) 

Flying 
place 

Static 
score 

Static 
place 

Total Overall 
place Enrique Maltz Santos Dumont 14 Bis 88 2 64 2 4 1 

Gary Flack Focke-Wulf FW 190D 66 3 60 5 8 2 

Nick Peppiatt Lippisch Storch 121 1 48 9 10 3 

Gert Brendell Eastbourne Monoplane 45 7 62 3 10 4 

Ian Pallister P-51 Mustang 37 9 62 3 12 5 

Divs Masters SE5A 3 11 82 1 12 6 

Reg Boor Bristol Brownie 62 5 52 8 13 7 

Peter Smart Pitts Special 61 6 54 7 13 8 

Bryan Stichbury Andreasson BA-4B 63 4 46 10 14 9 

David Prior Grumman Wildcat 20 10 60 5 15 10 

Tim Horne Screaming Meany 43 8 36 11 19 11 

 
Voor de volledige wedstrijduitslag zie: http://www.ffscale.co.uk/page3ww.htm 

http://www.ffscale.co.uk/page3ww.htm
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Tekening schaalmodel Junkers Ju-87D Stuka 
www.windysock.net 

vertaling: Wout Moerman 
 

De Engelsman J.D. mcHard ontwierp dit uitstekende JU87D model en deze bouwtekening 
werd in september 1957 in de Aeromodeller gepubliceerd. Zijn oorspronkelijke plan was om 
een groter model voor een brandstofmotor te maken, maar door tijdgebrek en doordat dit 17" 
model zo goed vloog is het daar niet van gekomen. In het artikel werd gesuggereerd om het 
model te verroten tot 34" spanwijdte voor gebruik met een brandstofmotor. 

Tips van de Windy Sock: Het kan verstandig zijn het model te vergroten tot 26" spanwijdte en 
1,5 mm balsa te gebruiken voor de onderdelen. Zo krijg je een lange. lichte romp voor de 
rubbermotor. Uiteraard moet de rubberophanging worden vervangen door een modern 
systeem met een verwijderbaar buisje in plaats van de haak achter in de romp. Een ander 
goed idee is om de staartvlakken niet uit balsaplaat te snijden maar op te bouwen uit balsa 
strips. Voor kleurenschema's kan je op Google zoeken naar "Wings Palette", een enorme 
voorraad met kleurenschema's. En als je niet houdt van hakenkruizen, er staan ook Stuka's 
met een Amerikaans of Engels kleurenschema! 

Boven: Junkers Ju-87D van website  
Guillows 
 
Rechts: Junkers 87D van  
http://princepsnigrum.deviantart.com 
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Wedstrijduitslagen 
 
Voorjaarswedstrijd Garderen  14 April 2012  
F1A 
1 Niels Wijnhoven 702742 180 180 150 120 180 810 

2 Antoon van Eldik 6530 180 180 150 106 180 796 

3 Win Bellen 650754 180 180 150 106 180 796 

4 Kees v.d. Ven 32308 180 154 128 120 180 762 

5 Willem Hulshof 242644 180 180 150 120 92 722 

 
F1B 

1. 1 Henk van Hoorn 655224 180 180 150 120 180 810 

2. 1 Ton van Eede 21331 180 180 150 120 180 810 

3. 3 Wim Feith 702661 180 112 118 120 108 638 

 

 
 
Clubkamp Rozendaalse hei 11, 12 en 13 mei 2012  
Jongeren F1A en F1B  1   2  3 
1. Bastiaan Duijghuizen   30   120   - 
2. Frank Roelofs      90  -   - 
3. Jasper Hilgers      72  -   - 
 
Allround Chuck klasse 
1. Niels Wijnhoven     23   34    23 
2. Frans Hilgers    16    40   14 
3. Erik Crins      21    16    8 
4. Kevin Lamers      11   16    12 
5. Herman Wijnhoven    6    12    12 
 
Frank Roelofs    20   20    20  kon maar in 1 klasse meedoen 
Bastiaan Duijghuizen     30   29    21   kon maar in 1 klasse meedoen 
 
 
 
 
Internationale ranking  juni 2012 
F1A: 
1   Roland Koglot         SLO 157 MR-1  MM-1  PA-1  SM-1  HE-5  JP-9   
2   Mikhail Kosonozhkin     RUS 156 HE-1  NC-1  MV-1  MR-2  BC-2  HL-10  
3   Brian Van Nest        USA 150 SC-1  KU-1  OM-1  AC-2  MM-12 
4   Per Findahl           SWE 135 BC-1  HE-2  MV-2  PA-3  HL-3  MM-4   
5   Crt Siftar (J)        SLO 121 LC-1  SB-2  JP-4  
 
F1A junior 
1   Crt Siftar          SLO 156 LC-1  JP-1  SB-1  HE-6  MR-6  NC-6  
2   Nikolay Lomov         RUS 155 HE-1  BL-1  KW-1  MM-1  MR-2  ES-2   
3   Oscar Findahl       SWE 151 ES-1  MV-1  BC-1  HL-1  BL-2  
4   Michaela Groenewegen NZL 150 OM-1  KU-1  SC-1  AC-1 
5   Tamara Kiss         ROU 115 NC-1  SM-2  HG-5  LC-9  
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F1B: 
1   Stepan Stefanchuk      UKR 150 PA-1  JP-1  MM-2  HE-3  NC-4  MR-6  
2   Mihaly Varadi       HUN 150 SB-1  HG-1  SZ-1  SM-5  MR-7  HE-10 
3   George Batiuk       USA 142 AC-1  KU-1  SC-2  OM-2  PA-7  
4   Russell Peers       GBR 124 BL-1  BC-2  HL-3  ES-4  SH-10 
5   Ismet Yurtseven        TUR 117 MR-2  NC-2  ZM-3  HE-6  LC-9 
 
F1B junior 
1   Bartlomiej Skibicki    POL 150 LC-1  JP-1  MR-1  HE-2  BL-4  
2   Tomas Mackus        LTU 140 HE-1  BC-1  MR-2  
3   Anna Krzywicka         POL 121 BL-2  NC-2  JP-2  
4   Oskar Findahl       SWE 101 BL-1  ES-1  
5   Sevak Malkhasyan       USA  90 KW-1  MM-2 
 
 
Vsechov in Czech Republic      5-6 mei 2012 
F1A(78) 18 in fly-off 
   1  Dietrich Sauter   GER   1260  +234 
   2  Ron Assmuss       GER   1260  +221 
   3  Christopher Thom     GER   1260  +197 
   4  Crt Siftar (J)      SLO   1260  +118 
   5  Rudolf Holzleitner      AUT   1260  +112 
 
   8  Antoon Van Eldik     NED   1260  +84 
 
F1B(34) 16 in fly-off 
   1  Stepan Stefanchuk     UKR   1260  +240 
   2  Bernd Silz            GER   1260  +223 
   3  Ondrej Parpel         CZE   1260  +137 
   4  Andreas Gey         GER   1260  +105 
   5  Pavel Fejt       CZE   1260  +88 
 
 
Herend Cup Hongarije             2 juni 2012 
F1A(90) 33 in fly-off 
   1  Mikhail Kosonozhkin  RUS   900  +420  +392 
   2  Per Findahl         SWE   900  +420  +383 
   3  Grozdan Meglaj         CRO   900  +420  +366 
   4  Rudolf Holzleitner      AUT   900  +418 
   5  Roland Koglot        SLO   900  +408 
 
F1B(10) 16 in fly-off 
   1  Tomas Mackus (J)     LTU   900  +420  +340 
   2  Danko Sokolic       CRO   900  +420  +257 
   3  Stepan Stefanchuk    UKR   900  +375 
   4  Jan Cihak           CZE   900  +363 
   4  Anatoly Rybchenkov    RUS   900  +363 
   4  William Jones         AUS   1257 
 
 


