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Voorwoord  
Frans Hilgers 

 

Helaas we gaan weer naar de kortere dagen, of toch niet ‘’helaas’’? De avonden binnen 
worden weer langer dus weer meer bouwtijd. 
 
Roel heeft ook al weer de nodige tekeningen over tafel laten gaan, dat betekend dat er weer 
schaal modellen gebouwd gaan worden, die weer door het oog van de meester gekeurd 
gaan worden. 
 
Kevin heeft activiteiten ontplooit met UD prepreg carbon, zie modelbouwforum.nl. We zijn 
benieuwd wat hier uit voort gaat komen 
 
Leuk is dat er weer leden die lang niet meer aan vrije vlucht gedaan hebben, weer een keer 
mee naar Zulpich zijn gegaan en hebben meegedaan. 
 
Jurgen heeft voor de maand oktober een BBQ georganiseerd. Gezellig samen aan het einde 
van het seizoen. Het was even lastig een juiste datum te prikken i.v.m. wedstrijden maar toch 
gelukt en behoorlijk wat aanmeldingen. 
 
We hopen nog een lekkere herfst te krijgen met nog de nodige vliegbare dagen zodat we er 
nog even van kunnen genieten. 
 
Tijdens de laatste wedstrijd in Swalmen heb ik met Gerhard Mars gesproken die zelf een 
CNC schuimsnijder  gemaakt heeft voor niet al te veel geld. Interessant dus, ik maak een 
afspraak met hem om te kijken of ik dit makkelijk kan nabouwen. Het geeft wat meer 
vrijdheid in verschillende DLG vleugels, en vooral als het eenmaal goed afgesteld is minder 
afval en afwijking in het profiel. Uitdagingen genoeg. 
 
Niels weer bedankt voor het samenstellen van deze in de Wolken. Een extra dik nummer en 
het ziet er goed uit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 Bastiaan Duijghuisen behaalde de 2de plaats bij het NK F3K mini DLG. Frans een tevreden 3de plaats 
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Europees Kampioenschap vrije vlucht 2012 ‘Een impre ssie van de 
85 jarige  KulaFranskie’ 

Frans Voskens 
 

Daar gaan Norbert en ik. Als een zwarte zaterdag staat 4 augustus geboekt. Dus vertrek op 
donderdag met de volgende dag rond het middaguur als geplande aankomsttijd. Doch, 
omdat de beruchte Gothardtunnel vlot gepasseerd wordt, komt doorrijden in zicht. Zo 
arriveren wij nog op dezelfde dag, even voor middernacht, in Capannori in het hotel Country 
Club. Daar blijken wij in goed gezelschap temidden van de FAI-top. Onze buurman is Ian 
Kaynes. Daaraan zal de opvallende dag en nacht aanwezige politiebewaking niet te danken 
zijn. Het hotel doet Norbert verzuchten: “Waarom kiezen de modelvliegers altijd een verblijf 
met een zo laag culinair niveau?”! Inderdaad: het ontbijt is erbarmelijk en de rest droevig, 
zeker gelet op de prijs. Maar het zwembad is fantastisch! Geen wonder dat ook elders 
verblijvende landgenoten er ruim gebruik van maken. Wij zijn hier echter niet om lekker te 
eten of te zwemmen, maar wel om simpelweg te vliegen! 
 
Het veld is niet bijzonder groot en doorsneden met greppels. Gelukkig zijn er brurovergangen 
gecreëerd waarvan de plaats wordt aangegeven met vlaggen. De intense hitte zo rond de 
veertig graden noopt tot vroeg uit de veren te gaan, veelal rond vijf uur. Op het veld ervaar je 
wat een kip in een grill voelt.  
 
Rond half elf is het daarom wegwezen geblazen. Tijdens de training gaat het direct mis. Het 
speciaal voor de eerste vlucht gebouwde still-air model vertoonde structurele kuren. In ons 
kikkerlandje het tot ons vertrek zo’n ongunstig weer geweest dat invliegen onmogelijk was. 
Dus moest het op dit veld gebeuren en dat leverde niet het door mij gewenste resultaat. Het 
vervangende vliegtuig bood alle hoop maar bezorgde op een bizarre wijze schrik om ons 
hart.  Dit model zag ik bij een trainingsvlucht verdwijnen in het ruige achterland. Op zich niet 
onoverkomelijk als niet na de landing het signaal wegvalt. Wonder boven wonder dat, 
ondanks dit ernstige euvel, Norbert het model weet te vinden. Pim is niet verheugd, immers, 
wie vliegt, zeker op deze dagen, met een oude zwakke batterij! Wat blijkt: niet de bij nader 
inzien nieuwe batterij, maar de zender is de oorzaak. Zoiets lijkt praktisch onmogelijk, maar 
alles gebeurd, vroeg of laat de eerste keer. Henk is niet enthousiast over mijn startmethode 
die, mede omdat ik linkshandig ben, een zeker risico vormt. Dus brengt hij mij een meer 
zekere methode bij. 
 
Eindelijk breekt de wedstrijddag aan. Slechts een zwakke wind en een koelte rond 34 graden 
om 11 uur. Een handicap zijn mijn in de afgelopen weken door rubber aangetaste handen. 
Maar gelukkig biedt Pim assistentie aan. Zo beperkt hij mijn activiteiten tot winden en starten. 
Wat een ongekende luxe! Maar, resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst. Dat blijkt uit de eerste vlucht. Het vliegtuig doet niet wat het da dag 
vantevoren deed. Onvoldoende stijging om door de inversielaag te komen. Met 201 
seconden lig ik er dus al vroeg uit.  
De daarop volgende vluchten zijn wat betreft de vliegtijd volmaakt. De zesde met slechts 135 
sec. is het resultaat van een verkeerd startmoment. De laatste vlucht is bijzonder spannend. 
Henk staat nog vol als eerste op de paal. Dan de start met een weigerende prop, dus een 
valse start met vervolgens een reglementair bepaalde tweede kans. Terecht besluit hij tot de 
inzet van een ander vliegtuig. De benodigde tijd biedt Wim de kans op een max. Vervolgens 
opnieuw Henk. Hij wacht en wacht…geen teken van thermiek. De vaantjes hangen, de klok 
tikt verder en mijn kansen op een laatste vlucht vervliegen. Maar er daagt een begin van een 
oplossing. Ik mag mij aanmelden, nog voor de start van Henk. Den zijn start en resteren nog 
vijf minuten. Vlug winden. Pim rent met mijn vliegtuig naar de start. Dan roept Pieter:”Gaan 
Frans, vlug!!”. Het wordt de mooiste vlucht van de dag en natuurlijk een max! Plaats 64 van 
de 77 deelnemers is bepaald geen klapper. Wim plaats 71 ook ver onder de verwachting. 
Henk in de flyoff met 35 deelnemers met als teleurstellend resultaat een 33e plaats. 
Resultaat van net iets teveel vergen van de rubbermotor met als gevolg erg veel gesprongen 
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Wie zegt dat vrije vlucht 
voor mannen is?? 

strengen. Dus de deksel op z’n neus. De vraag rijst: Was de deelname voor mij de moeite 
waard? Samengevat is de deelname aan zo’n grote wedstrijd, de gezonde spanning en 
bovenal het gezellig inspirerend samenzijn met de overige landgenoten en anderen met 
Norbert in het bijzonder, een belevenis die ik niet had willen missen. Bijna tweeduizend jaar 
geleden sprak, beter dan ik kan vertolken, ene Griek in de volgende geest: 
 
“In het leven komen onaangename en harde dingen voor. En is dat niet ook zo bij 
wedstrijden? Stik je daar niet van de hitte? Heb je het niet benauwd en zit je niet met z’n 
allen als haringen in een ton? Is het niet moeilijk een bad te krijgen?  Ben je de herrie, het 
geschreeuw en de andere narigheden niet zat? Maar ik heb het idee dat je alles verdraagt en 
doorstaat omdat je het afmeet aan het gedenkwaardige feit dat je mag deelnemen.”                                                    
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Waardoor kan mijn vliegtuig vliegen? 
                                                                                                                                                                    (bron: liftkracht.nl, 2012) 
 

Constant zijn wij vrije vlucht vliegers bezig met het ontwerpen, maken en vliegen van 
vliegtuigen. Maar weten wij eigenlijk ook precies waardoor het vliegtuig vliegt? En wat is 
beter voor de vliegprestaties? We gaan daarom eens wat meer in op de achtergrond van 
vliegen. Ofwel de aerodynamica, “aero” staat voor lucht en “dynamica” voor beweging. Dit 
artikel is natuurlijk niet van toepassing voor onze luchtvaartstudent Kevin Lamers. 
 
Wet van Bernoulli 
Voordat we het gaan hebben over het vliegtuigprofiel, beginnen we met de formule van 
Bernoulli. Bernoulli was een natuurkundige uit de 18e eeuw, dus lang voor de begin van de 
luchtvaart. Hij was een geleerde in stromingsleer, waarbij drukveranderingen is gerelateerd 
aan de beweging van een vloeistof.  
 
Hieruit volgde zijn formule, de wet van Bernoulli: 
p + 1/2 ρV² = p + q = Constant 
met p = druk en ρ = dichtheid 
 
We kunnen ook zeggen p is statisch en 1/2 ρV2 is dynamisch. Dan volgt: 
Statische druk + Dynamische druk (q) = Constant 
Ook bij een beweging is er altijd een statische druk. Hier een plaatje van een buis om het 
weer te geven. Stel de constante is 20, en beide drukken zijn hetzelfde: 10 + 10 = 20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stel nou de buis wordt smaller, zoals hier is weergegeven: 
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Eerst is er meer statische druk en minder dynamisch, en bij het smalle stuk andersom. 
Oftewel eerst 15 + 5 = 20 daarna 5 + 15 = 20, dit komt omdat de constante niet verandert. 
De dichtheid verandert ook niet. Bij de dynamische druk kan alleen V veranderen. Dus als de 
buis smaller wordt, neemt statische druk af, dynamische druk toe, en moet de snelheid ook 
toenemen. Dit zie je ook gebeuren bij een rivier, des te smaller de rivier, des te sneller is de 
stroming. Met een speciale Venturi buis kan men doelbewust een vernauwing in een buis 
aanbrengen, om de snelheid te verhogen en de druk te verlagen. Hierbij gebruiken we de 
volgende formule: A × V = Constant, met A de oppervlakte van de diameter van de buis en V 
de snelheid. Als A groter wordt dan moet V kleiner worden en zo ook andersom. Deze 
formule heet ook wel de wet van continuïteit. 
 
Vleugel "Airfoil" 
Nu weten we hoe druk is gerelateerd aan snelheid. Maar hoe werkt dat nou bij een 
vleugelprofiel, dat door druk de kracht lift wordt gecreëerd. We beginnen met een plaatje van 
een doorsnede van een vleugel: 
 

 
 
In dit plaatje wijst de bolle kant naar boven de lucht in, en de rechte kant naar beneden naar 
de aarde toe. De wind komt van links. Het maakt niet uit of de wind wordt veroorzaakt 
doordat de vleugel een snelheid heeft en door de lucht vliegt of er wind wordt geblazen om 
een vleugel, zoals dat in een windtunnel gebeurt. Met de 
snelheid wordt de relatieve snelheid genomen tussen de lucht en de vleugel. Gelukkig maar 
want het wordt uitgelegd alsof er lucht langs wordt geblazen dan dat iets door stationaire 
lucht vliegt. Er zal namelijk worden gesproken alsof de lucht beweegt en op plaatjes lijkt het 
ook alsof de lucht beweegt. 
 
Een vleugel kan allemaal vormen hebben, platter of juist met een grotere welving. Dit heeft 
allemaal effect op de liftkracht. Hier zijn twee soorten vleugels die lift creëren. De linker is 
plat met een hoek en de rechter is met een welving. Ze creëren allebei lift. Hier komt het 
eerste probleem, de rechter kan worden uitgelegd met de wet van Bernoulli, maar de linker 
niet. Dit komt doordat daar weinig drukverschil is. Maar voor nu gaan we over op de 
gewelfde vleugelprofielen, die je vindt bij de grotere en langzamere vliegtuigen. 
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Eerst maken we een doorsnede voor de geometrie van een vleugelprofiel: 

 
 
Het voorste puntje, aanvalsboord, en achterste puntje, vluchtboord, vormen de richtlijn van 
de vleugel. Deze lijn heet de koorde. De hoek is altijd berekend uit de koorde en de 
luchtstroom samen. De bovenkant is de bovenrug en de onderkant de onderrug. Tenslotte is 
de skeletlijn de lijn die alle punten heeft met een zelfde afstand naar de boven- als de 
onderrug. De maximale afstand tussen de koorde en de skeletlijn, geeft de mate van de 
welving van de vleugel. Met deze hoeveelheid wordt vergeleken met andere vleugels. 
Maar hoe zit het nou met drukverschil bij vleugels? De lucht stroomt langs twee kanten om 
de vleugel heen, de onderrug en bovenrug. Bij gewelfde vleugels is de bovenrug langer dan 
de onderrug. We beginnen even met een vleugel onder een 0° hoek. 
 

 
 
Zoals je ziet maakt de luchtstroom bovenlangs een langere weg dan onderlangs. Nu halen 
we de continuïteitswet en het principe van Bernoulli er bij. De doorsnede van de luchtstroom 
wordt onderbroken door de vleugel. Dus bij een kleinere A, is er een grotere V. Dus de 
luchtstroom versnelt langs de vleugel. De luchtstroom wordt precies bij de Aanvalsboord 
verdeelt naar onderen en boven. Doordat de vleugel langs de bovenrug een grotere 
vermindering maakt in de A (oppervlakte in doorsnede van de luchtstroom), krijgt de 
luchtstroom daar een nog hogere snelheid. Met logisch nadenken klopt dit ook. Als de lucht 
voor en na de vleugel altijd op de zelfde plek moet blijven, moet de lucht bij een langere weg 
(bovenrug), sneller gaan dan de onderrug om op de zelfde tijd weer bij elkaar te zijn. De wet 
van Bernoulli zegt dat bij een hogere V, er een hogere dynamische druk is. Dit wil zeggen 
dat er een drukverschil optreedt bij de vleugel. Hierdoor zal er een grotere druk boven en 
onder de vleugel zijn. Maar omdat de snelheid boven de vleugel sneller gaat, is daar een 
grotere druk. Dus als we de kracht van de druk beneden de vleugel van boven aftrekken, 
dan krijgen we een resultante kracht naar boven. Deze resultante kracht wordt liftkracht (Flift) 
genoemd.  
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Nu hebben we naar een rechtvliegende vleugel gekeken, maar wat als hij onder een hoek 
staat. Als de vleugel een hoek heeft, dan zal de luchtstroom niet meer bij de Aanvalsboord 
verdelen maar een klein beetje lager. Het punt waar de lucht zich verdeelt tussen 
bovenlangs en onderlangs heet ook wel het Stop punt “Stagnation point”. Zie hieronder: 
 

 
Nu zal de bovenrug een groter gedeelte van de oppervlakte in de doorsnede van de 
luchtstroom zijn. Hierdoor is er een hogere snelheid, dus een hogere drukkracht. En daarom 
een grotere liftkracht. Hieruit kan je opmaken: 
Grotere hoek → Lager stop punt → Grotere V boven → Grotere druk boven → Grotere 
Liftkracht 
 
Nu we dit weten, zouden we ook een symmetrische vleugel lift laten creëren: 
 

 
 
Zo zie je dat een symmetrische vleugel met een groot genoegen hoek ook lift kan creëren, 
het stop punt moet nu lager dan het Aanvalsboord zijn. Bij een rechtuitvliegende vleugel 
zouden de drukkrachten gelijk zijn en dan zou er geen liftkracht zijn. Doordat de vleugel 
symmetrisch is kan de vleugel ook op z’n kop vliegen met een hoek, en dan is er ook lift. 
Daarom zie je dit soort type vleugel ook veel bij stuntvliegtuigen. 
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Drukverdeling 
Tot nu toe werd gezegd dat er boven de vleugel een bepaalde druk is en onder ook. Dat is 
ook wel zo, maar zowel boven als onder is er geen constante druk bij een bepaald punt, 
maar een hele drukverdeling. Overal in de atmosfeer is een bepaalde constante druk. Als we 
een lagere of hogere druk kunnen maken, kunnen we aerodynamische krachten maken. 
In het volgende plaatje zien we de druk verdeling bij een gewelfde vleugel. 
 

 
 
Pijlen weg van de vleugel geven een lagere druk dan de omgeving, en pijlen tegen de 
vleugel geven een hogere druk aan dan de omgeving. Zo zie je dat de druk overal over de 
vleugel anders is. Zoals je in dit voorbeeld ziet heffen de verschillende druk punten op de 
vleugel elkaar op. Dit komt doordat de gewelfde vleugel een hoek naar beneden heeft. Dit 
moet zo, omdat een gewelfde vleugel met een 0o hoek wel lift creëert. 
Hieronder zijn nog 3 voorbeelden van vleugels in bepaalde hoeken met de druk verdeling. 
 
Bij een -8° zijn de drukkrachten beneden de 
vleugel groter en er is een grotere druk net boven 
de aanvalsboord. Dit beide resulteert in een 
resultante kracht naar beneden waardoor er geen 
liftkracht meer is. 
 
Bij een +4° verplaatst de hoge druk zich omlaag 
van de aanvalsboord, en boven wordt het gebied 
van de lage druk groter. Dit resulteert in een 
grotere liftkracht. 
 
Bij een +10°, verspreid de lage druk zich nog 
verder, en de hoge druk nog verder naar 
achteren onder de vleugel. Dit creëert een nog 
grotere liftkracht. 
 
 
 
 
Nu zou je denken dat je de hoek eindeloos groter kan maken tot misschien wel +90° om een 
zo groot mogelijk liftkracht te krijgen. Dit is namelijk niet mogelijk, er is namelijk een kritieke 
grens voor de hoek. Dit is anders voor elke soort vleugel. Als je die overtreedt, creëert de 
vleugel geen lift meer, maar komt de vleugel in een zogenaamde “Stall” . Voordat we dat 
kunnen begrijpen, gaan we eerst kijken hoe de lift verandert ten opzichte van de hoek. Er 
komt namelijk nog een kracht bij als er liftkracht gecreëerd wordt. De aerodynamische kracht 
van de drukverschillen komt uit een middelpunt van de druk verdeling , ook wel het drukpunt 
“CP, Center of Pressure” genoemd. Van dat punt wordt de resultante kracht van de verdeling 
gemaakt. Die kracht is dan te ontbinden in liftkracht, en wrijvingskracht “Drag”. Deze 
wrijvingskracht wordt bij een vleugel geïnduceerde weerstand genoemd. Zie hieronder: 
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Dus alle drukkrachten die op de vleugel werken maken samen de resultante 
aerodynamische kracht: Fres. Deze kracht staat namelijk niet altijd recht naar boven, dat 
hangt van de hoek af en drukverdeling. Deze kracht wordt dan ontbonden in wrijvingskracht 
en liftkracht. De liftkracht is de component van de resultante kracht loodrecht op de lijn van 
de snelheid van de vleugel, en de wrijvingskracht is de component die precies tegen deze lijn 
van snelheid inwerkt. Zoals je weet heeft wrijvingskracht een tegenliggende werking op de 
snelheid van de vleugel. En een snelheid is nodig om het drukverschil te maken, die weer 
nodig is om de aerodynamische kracht te maken. Een lagere snelheid creëert een lagere 
liftkracht. Hieruit kan je al concluderen dat hier iets gaande is. 
 
Aerodynamische kracht 
We hebben tot nu toe de werking uitgelegd, maar hoe reken je nou de grootte van de kracht 
van een vleugel wiskundig uit. 
Een oppervlakte en een druk resulteert in een kracht. De kracht van de druk en oppervlakte 
is proportioneel. Dit is te definiëren met deze formule: A × p = F. De aerodynamische kracht 
die wordt gemaakt door de vleugel is een vector kwantiteit. Die kracht is weer de som van 
alle krachten die rond de vleugel werken. Dus de formule wordt dan: F = ∑(p×A×n). De 
grootheid n duidt de loodrechte richting van een bepaald punt op de vleugel. De kracht F kan 
ook met de integraal: F = ∫(p×n)dA . Hiermee wordt wel de integraal over de hele vleugel 
genomen. 
 
Oftewel: F = ∑(p×A×n) = ∫(p×n)dA 
 
Deze kracht is dus de resultante kracht, dat de druk heeft gecreëerd rondom de vleugel. 
Deze vector kracht grijpt natuurlijk aan op het drukpunt (CP) “Center of Pressure”. Maar hoe 
bereken je waar dit punt zich bevindt? Eerst maken we de functie p(x), wat van de druk en 
afstand van de aanvalsboord afhangt. Met de integraal van deze functie, kun je de plaats van 
de CP bepalen.  
 
Dit doe je op deze manier:  CP = ( ∫ (x×p(x))dx) / ( ∫ (p(x))dx) 
 
Toch is er een probleem met het aannemen dat de aerodynamische kracht altijd bij de CP 
aangrijpt. Dit omdat bij een grote hoek, de drukkrachten rond de vleugel veranderen. 
Hierdoor verandert de plek van de CP. En dit zorgt voor problemen met het ontwerpen van 
de vleugel. De drukkrachten rond de vleugel creëren namelijk ook een moment. En daardoor 
wil de vleugel draaien. Hier hebben ingenieurs een oplossing voor bedacht. Onderzoekers 
hebben uitgevonden als je een ¼ lengte van de aanvalsboord naar achteren langs de koorde 
gaat, dat daar een soort van evenwicht zit. Dit wordt het aerodynamisch middelpunt van de 
vleugel genoemd “Aerodynamic Centre, AC”. Hier grijpt de resultante aerodynamisch kracht 
aan, zonder dat er een moment gecreëerd wordt. En als de vleugel een grotere hoek krijgt, 
blijft dit punt op dezelfde plaats en het drukpunt niet en het moment van de vleugel blijft hier 
ook constant. Zie hieronder: 
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Grootte liftkracht 
Hoe bereken je nou de grootte van de liftkracht? De aerodynamisch kracht is te ontbinden in 
liftkracht en geïnduceerde weerstand. Geïnduceerde weerstand is het neveneffect als 
liftkracht wordt gecreëerd. Later meer hier over. Zo heb je dan de grootte van de liftkracht, 
die loodrecht op de vlucht route van de vleugel staat door het aerodynamische middelpunt. 
Een vleugel daarentegen is niet 2D, maar 3 dimensionaal. Wat blijkt de grootte van de 
vleugel heeft met de grootte van de liftkracht te maken. Bij een vliegtuig creëert het hele 
vliegtuig liftkracht, zelfs de romp ook, desalniettemin is het grootste gedeelte van de liftkracht 
gecreëerd door de vleugels. Daarom wordt de totale liftkracht niet bekeken uit het 
aerodynamisch middelpunt maar uit het drukpunt van het hele vliegtuig. Dit zal ergens 
midden in de romp zijn. Toch kunnen we totale liftkracht meten. Voor een kracht hebben we 
de volgende formule nodig: 
 
Kracht = Oppervlakte × Druk = F = p × A  
 
Hieruit volgt de liftformule: 
Flift = q × S × CL = 1/2 ρV² × S × CL 
 
ρ = Dichtheid 
V = Snelheid 
S = Vleugeloppervlakte 
CL = Liftcoëfficiënt  
 
Nu zie je welke factoren met de liftkracht te maken hebben. Zo zie je dat de dynamische druk 
uit de Wet van Bernoulli terugkomt, dat voor de druk geldt van de krachtformule. Een 
oppervlakte S, de grootheid voor vleugeloppervlak meetelt, de A uit de krachtformule. En nog 
een coëfficiënt CL. Deze coëfficiënt is een dimensieloos getal. Maar waarvoor dient dit getal? 
Dit getal houdt met de rest van de factoren, die met liftkracht te maken hebben, rekening. 
Een soort van getal dat de karakteristieken van de vleugel maakt. Zo zie je als je de formule 
omschrijft: 
 
CL = Flift / (1/2 ρV² × S) 
 
Hieruit kan je opmaken dat de CL een relatie maakt tussen de liftkracht en kracht formule 
(dynamische druk maal oppervlakte). De CL hangt van de vorm, hoek, lucht viscositeit en 
compressibiliteit af, dan wel grotendeels van de vorm en hoek. De grootte van de CL kan 
men in een windtunnel berekenen. In de windtunnel weet men namelijk de kracht, dat de 
vleugel oplevert, bij een bepaald windsnelheid, luchtdichtheid en vleugelgrootte. 
Onderzoekers meten dit dan onder verschillende hoeken en maken daar een grafiek van. Zo 
zie je dan hoe de hoek is gerelateerd aan de waarde van CL. 
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Zo zie je dat naarmate er een grotere hoek is, de waarde van CL stijgt. Als je dan naar de 
formule weer kijkt zie je dat naarmate er een grotere CL is de lifkracht moet toenemen. Dit 
verklaart ook waarom bij een grotere hoek er een grotere liftkracht is. 
Een vleugel genereert naast liftkracht ook een geïnduceerde weerstand. Die wordt met een 
vergelijkbare formule uitgerekend. 
In het onderzoek wordt hier weer op terug gekeken en toegepast. 
 
Overtrek “Stall” 
Dan nu een belangrijk begrip in de aerodynamica van een vliegtuig vleugel: de “Stall”. Eerder 
is er gezegd dat er iets niet klopt met het punt: des te groter de hoek, des te groter de 
liftkracht. Dat is zo tot een bepaald punt. Zoals je al hierboven ziet in de grafiek is er een 
maximale CL voor een vleugel, voor een bepaalde hoek. Daarna daalt de CL abrupt, en zo 
ook de liftkracht. Dit is een kritiek punt voor een vliegtuig. Het kan dramatische gevolgen 
hebben voor een vliegtuig als dit punt wordt bereikt. Er is ineens geen liftkracht meer en het 
vliegtuig stort snel naar beneden. Een piloot moet snel ingrijpen om het noodlot te stoppen.  
Maar waarom gebeurt dat. Zoals eerder gezegd bij een grotere hoek is er ook een grotere 
geïnduceerde weerstand. En bij een grotere weerstand is de snelheid lager. En bij een 
lagere snelheid daalt de liftkracht. Hierdoor hoeft de vleugel dan nog niet neer te storten, 
mits de stuwkracht maar groot genoeg is. Het plotselinge grote verlies van liftkracht komt 
doordat de stroom van lucht de contouren van de vleugel niet meer vloeiend volgt. De 
luchtstroom langs de bovenrug na het hoogste punt volgt de bovenrug niet meer maar gaat 
rechtdoor en de lucht eronder gaat draaien in wervels. Als de luchtstroom vloeiend is heet 
het een laminaire stroom en als de luchtstroom in kronkels gaat is het een turbulente stroom. 
Dus als er bij een vleugel een turbulente stroming ontstaat, is dat het punt waar de vleugel in 
een overtrek raakt. 
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F1A in de Scandinavische Wereldbeker wedstrijden 20 12 
Door Allard van Wallene, vertaald door Kevin Lamers 

 
Net zoals de drie wereldbeker wedstrijden in de VS en Oekraïne, werd er in Scandinavië een 
vergelijkbaar trio georganiseerd onder de vlaggen van Zweden, Denemarken en Noorwegen. 
Daar houdt ook meteen de vergelijking tussen deze wedstrijden op. De locatie van deze Vrije 
Vlucht-week was Rinkaby in Zweden, al jaren het toneel van zowel de Zweedse als de 
Deense wedstrijd. Voor de mensen die niet bekend zijn met het vliegterrein: het veld is een 
licht glooiend, met gras begroeid gebied van 2 x 1 km, beheerd door de Zweedse 
luchtmacht. Rondom het terrein zijn kleine bosjes te vinden en verder is de Baltische zee op 
slechts enkele kilometers afstand, wiens aanwezigheid de weercondities vanzelfsprekend 
sterk beïnvloed. Het weer was van alles wat: zon, wolken, regen, mist, wind en nog meer 
wind. Het verkassen gaat traditioneel met bijna de zelfde frequentie als het vliegen van 
maxen. Onder dergelijke instabiele condities met zeer versnipperde thermiek was de grote 
vraag in de F1A (A2) klasse 'to LDA1 or not to LDA'. Typisch voor LDA kisten is dat ze niet zo 
goed overweg kunnen met kleine bellen: of ze vliegen er dwars doorheen, of ze reageren er 
zo sterk op dat de krappe bocht enig stijgen voorkomt. Vanwege deze eigenschappen blijven 
de meest LDA's in de koffers tijdens de reguliere ronden, om hun kunsten pas in een van de 
latere fly-off ronden te hoeven laten zien. Alleen de vliegers die voldoende vertrouwen 
hadden in hun LDA kisten, zetten deze in tijdens de fly off, maar ondanks de geweldige 
prestaties op papier, was dit niet altijd de formule naar succes. Het verslag hieronder zal zich 
focussen op de F1A klasse. 
 
Swedish Cup, donderdag 7 juli 
De eerste wedstrijd van de drie had het geluk van het beste weer. Droog, half bewolkt en 
weinig wind. De eerste ronde startte aan de oostkant van het veld. Deze locatie is berucht 
onder Vrije Vlucht piloten vanwege zijn onbetrouwbare thermiek, om nog maar niet te 
spreken over het vervloekte 'gat' waar het terrein enkele meters afloopt en alle stijgende 
lucht in zich zuigt. Kom je hier niet hoog genoeg overheen, dan mis je gegarandeerd. 
Afgezien van dit waren de condities niet erg moeilijk en met maar 5 maxen te behalen, 
bereikte veel mensen de fly off. De fly off was gepland om 7 uur in de avond, wat genoeg tijd 
overliet om nog te trainen voor aanvang hiervan. Noemenswaardig was de LDA flapper van 
Jari Valo. Eenmaal goed afgesteld zou deze kist over de 110 meter gelanceerd worden, 
helaas was de kist erg inconsistent. Aan het begin van de 10 minuten durende ronde, snelde 
Jes Nyhegn naar de bovenwinds gelegen weide, terwijl andere besloten om het dichter bij de 
startlijn te proberen. Snel werd de ene naar de andere kist gelanceerd. Per Findahl maakte 
een goede lancering naar een meter of 95 met zijn kist met MID103 profiel, maar werd 
verrast met een tijd te kort voor de max van 5 minuten. Uiteindelijk haalden slechts 4 man 
het, Nyhegn, Kosonoshkin, Carter en Colledge. John Carter moest zijn tweede fly off vliegen 
met een standaard slanke bak (M&K), daar zijn LDA kist nog niet terug was van de 5 
minuten vlucht. De keuze 'LDA of niet' werd dus voor hem gemaakt. Nyhegn en Kosonoshkin 
kozen voor hun LDA's en Colledge voor een standaard model. Thermiek was niet tot 
nauwelijks aanwezig. John lanceerde als eerste, benedenwinds van de andere drie. 
Ondanks een niet bijster hoge lancering, wist het model zijn hoogte goed vast te houden 
(geholpen door het wapperen van de eigenaar). Daarna was het Colledge die lanceerde. 
Nyhegh volgde snel met vlak daarna ook Kosonoshkin. Beide LDA vliegers lanceerden lager 
dan wat te verwachten is van dergelijke kisten door een lichte pomp op het hoogste punt. 
Opvallend genoeg zakte beide LDA's erg snel, terwijl Colledge's kist wel bleef plakken. 
Terwijl iedereen deze laatste 3 kisten in de gaten hield, was Carter's model nog steeds op 
lage hoogte langs de horizon aan het glijden, bijna de 7 minuten vol vliegend. De winnende 
vlucht! Colledge werd tweede, gevolgd door Nyhegn en Koshonoshkin. Een duidelijke 
overwinning van de conventionele kisten over de LDA's. 
 

                                                 
1 LDA = Low Drag Airfoil, oftewel vleugelprofiel met lage weerstand 
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1 John Carter GBR 900 +300 +416 
2 Bill Colledge GBR 900 +300 +374 
3 Jes Nyhegn DEN 900 +300 +309 
4 Mikhail Kosonozhkin RUS 900 +300 +233 
5 Stefan Rumpp GER 900 +296 
 
Nordic Cup, vrijdag 8 juli 
Vergelijkbare weerscondities als de Zweedse wedstrijd zou een leuk jubileum cadeau voor 
de organisatoren zijn geweest die de wedstrijd voor de 25ste keer organiseerden, maar de 
weergoden hadden duidelijk andere plannen. Het was grijs en winderig vanuit een 
onaangename noordoostelijke richting. Er was geen andere mogelijkheid dan te gaan staan 
achter een rij bomen. De voorspelling was dat de wind nog sterker zou worden met als 
gevolg dat slechts twee rondes werden gevlogen met een max van 2 minuten. Bij het niet 
positioneren van je model in stijgende lucht, was je met 80 tot 90 seconden aan dek. 
Thomas Weimer werd erg teleurgesteld toen zijn vleugel explodeerde tijdens een energieke 
versnelling voor de lancering. De vleugelpen was uit de ligger gebroken en met de schok 
bezweek het vliegtuig op meerdere plaatsen. Bij latere inspectie bleek dat een gebrek aan 
Kevlar omwikkeling rond de ligger, ter hoogte van de pennen, de oorzaak was en 
toeschouwers vonden het een wonder dat de vleugels het nog zolang uitgehouden hebben. 
Na deze twee rondes, waarbij het zelfs nodig was te verkassen in verband met de variabele 
windrichting, besloot de organisatie, dat het restant van de 5 rondes later op de dag 
gevlogen zou worden. Uiteindelijk toch wat vrije tijd en dus gingen we de toerist uithangen in 
Ahus. Het weer was echter verre van uitnodigend want de stranden waren bedekt met mist 
en een kille wind deed zijn best de grijze mist verder landinwaarts te blazen. Om 14.00 
gingen we verder met de wedstrijd, met de startplaats wederom aan de oostkant van het 
veld. Vol vliegen was relatief eenvoudig onder een bewolkte hemel. In ronde 4 stak de mist 
echter op, met als gevolg dat de modellen verdwenen in de nevel. Daarom werd besloten om 
deze ronde te schrappen, zelfs voor degenen die reeds een max behaald hadden. Een paar 
uur later draaide de wind naar het westen en zwakte deze af tot minder dan 1 m/s. De twee 
maxen voor de 4e en 5e ronde waren slechts een formaliteit voor mensen met een volledige 
score. De fly off kon meteen na de reguliere ronden gevlogen worden en was gezegend met 
perfecte weersomstandigheden. Bewolkt, geen wind en milde temperaturen. Eindelijk het 
type weer waarin de LDA kisten hun werkelijk potentiëel moesten kunnen laten zien. 
Kosonoshkin maakte opnieuw vele testvluchten. We hebben hem geen wijzigingen zien 
aanbrengen aan zijn afstelling, daarom concludeerde we dat hij ofwel de lucht aan het 
uittesten was of aan het wennen was aan de andere zwaaistijl van een LDA kist in 
vergelijking met een standaard Benedek kist die hij in de eerdere ronden gebruikte. De max 
was bepaald op 7 minuten en snel waren alle deelnemers aan het hengelen, praktisch in alle 
richtingen startend. Ondanks het late tijdstip en de windstille condities, was er nog steeds 
goede lucht te vinden. Opmerkelijk was het resultaat van junior F1A vliegster Tereza 
Vosejpková, die haar model erg laat in het tijdslot lanceerde. Hoewel haar lancering in de 
verste verte niet in de buurt kon komen van die van de LDA raketten, slaagde ze erin met 
een meer dan 5  minuten een welverdiende 4de plaats te bemachtigen. Alleen Per Findahl 
en Kosonoshkin vlogen de 7 minuten vol met een perfecte lancering in goede lucht. Doordat 
het snel donker werd was er na het vliegen van de F1C en F1B fly offs geen tijd meer voor 
nog een F1A fly off. Daarom werd besloten dit de volgende ochtend te doen. De ochtend van 
de Noorse wedstrijd begon onder een dicht wolkendek en ongeveer 1 m/s wind. Findahl ging 
meteen bovenwinds bij het klinken van het signaal dat de start van de ronde aangaf, 
Kosonoshkin volgde zijn voorbeeld. Per vroeg Kosh om wat afstand te houden, een 
lijnkruising stond blijkbaar niet op zijn planning. Toen lanceerde Per, een perfect patroon met 
een goede hoogte als resultaat. Kosh volgde 30 seconden na hem, maar het was al snel 
duidelijk dat Per's model de hoogte beter vast hield en dus een langere tijd neerzette dan 
Kosh.   
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1 Per Findahl SWE 720 +420 +381 
2 Mikhail Kosonozhkin RUS 720 +420 +300 
3 Ivan Bezak SVK 720 +335 
4 Tereza Vosejpková (J) CZE 720 +334 
5 Robert Hellgren SWE 720 +328 
 
Tijdens de prijsuitreiking, die de volgende dag gehouden werd in de pauze van de Noorse 
wedstrijd, kondigde wedstrijdleider Henning Nyhegn aan dat hij zou stoppen met het 
organiseren van dit evenement. Iedereen was het er over eens dat Henning het erg goed 
gedaan heeft, al die jaren als organisator, en we wensen hem nog velen jaren plezier van 
deze mooie hobby. De Deense wedstrijd zal blijven bestaan verzekerde hij ons, een nieuwe 
wedstrijdleider was al in opleiding bij hem. 
 
Norwegian Cup, Zondag 10 juli 
Deze wedstrijd is nieuw op de FAI kalender en maakte het trio compleet. Misschien 
beginners geluk, maar het weer begon perfect. We konden in het westen starten, de kant 
van het veld die er om bekend staat beter voorspelbare thermiek te hebben. Ook was het 
mogelijk de volle lengte van het veld te gebruiken zonder het risico te lopen tussen de koeien 
of paarden te landen. De dag begon grijs, maar de zon brak al snel door met een 
windsnelheid van zo'n 3 m/s. In de vijfde ronde daarentegen, begon de wind naar het zuiden 
en later oosten te draaien en trok deze aan tot zo'n 6 m/s. Deze ronde werd stil gelegd terwijl 
veel vliegers al aan het hengelen waren. Gelukkig werd er royaal de tijd gegeven voor de 
verhuizing naar de oostkant van het veld. De max werd verlaagd naar 150 seconden. De 
typische droge thermische activiteit wakkerde aan en het werd een ware uitdaging de max te 
halen. Onder deze winderige condities was het niet mogelijk een degelijke fly off te 
organiseren en dat werd dan dus uitgesteld voor een aantal uur. Modellen zouden met deze 
windrichting en sterkte al met twee minuten het veld afvliegen. Later op de avond werd de 
startlijn aan de zuidkant van het veld opgezet terwijl de wind ondertussen in sterkte afnam. 
De max werd vast gesteld op 5 minuten. De lage bomen direct bovenwinds gaven geen 
grote problemen voor het onder controle houden van de modellen, maar thermiek was er 
amper. Mijn hoogtemeter grafiek liet zien dat er enkele gebieden met goede lucht waren 
boven de 60 meter, maar daaronder had het model de neiging erg snel te zakken, wat 
nadelig is voor de lager lancerende reguliere kisten. Het was daardoor geen wonder dat 
slechts 3 de max haalde, allen met een LDA kist. Van Wallene en Koshonoshkin eindigde 
beide net onder de vol vliegers, beide ook met een LDA kist. De 7 minuten fly off werd snel 
georganiseerd met Jari Valo, Jes Nyhegn en Stefan Rumpp op zoek naar goede lucht. Jari 
was de eerste die zijn LDA flapper lanceerde maar het model kwam niet goed uit en kwam in 
een hopeloze duikvlucht terecht. Hij redde zijn model van een onvermijdelijke crash door 
gebruik te maken van zijn RC-DT. Jes lanceerde vanaf dezelfde locatie als de ronde ervoor. 
Stefan lanceerde vlak bij waar hij begon te hengelen. In eerste instantie leek Stefan's kist 
beter, maar de zwaartekracht wist wel raad met de 480 gram zware kist. Jes versloeg Stefan 
met 11 seconden. 
 
1 Jes Nyhegn DEN 870 +300 +293 
2 Stefan Rumpp GER 870 +300 +282 
3 Jari Valo FIN 870 +300 +19 
4 Allard Van Wallene NED 870 +283 
5 Mikhail Kosonozhkin RUS 870 +280 
 
Opmerkingen met betrekking tot dit evenement 
En zo kwamen de drie wereldbeker wedstrijden tot een eind. Alle ronden en alle fly offs 
konden gevlogen worden, zei het niet dat hiervoor de nodige verhuizingen en aanpassingen 
in het tijdschema nodig waren, door de aldoor veranderende weercondities. Het is ook 
duidelijk geworden dat LDA's niet heersen onder elke weeromstandigheid. Kleine gebieden 
van positieve lucht zijn niet het domein van de LDA modellen en het was een onmogelijke 
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taak om uit te vinden of dergelijke condities daar waren die de keuze voor een regulier model 
verantwoordde. Vliegers kozen daarom vaak voor het LDA concept in de fly off en hoopte op 
het beste. Met een klein beetje geluk en een goed afgesteld regulier model was je van tijd tot 
tijd echter beter af. Al met al lijken de LDA kisten globaal genomen beter dan de standaard 
kisten. Er lijkt een consensus te zijn in de kisten aangezien de meeste het Midic 103 profiel 
gebruiken (Kosonoshkin, Findahl, Valo en anderen) met verschillende turbulatoren op 
verschillende locaties op de vleugel. Kosh's vleugel was bekleed met zilveren Micafilm en 
had een 0.15 m dikke turbulator op 50%, Findahl's vleugel was met Oracover folie bekleed 
en had een lichte nevel van blanke lak. Een 0,1 mm dikke '3D' zigzag turbulator was 
geplaatst op 60% van de koorde. Valo had zijn geflapte vleugel bespannen met Polyspan om 
op die manier extra ruwheid te creëren. Van Wallene gebruikte koolstof ingedekt schuim voor 
het middenpaneel en een conventionele D-doos tip. De 'turbulator' was een ruwe 2K laklaag 
op de bovenzijde. De tippen zijn bespannen met Oracover en Micafilm aan respectievelijk de 
onder- en bovenzijde, met aan de bovenzijde ook nog een turbulator strip op 50%. De stabilo 
profielen waren voornamelijk dunne licht gewelfde profielen à la M&K, deze hebben volgens 
velen de beste ‘pitch up’ eigenschappen om de kist na het loslaten van de startlijn in 0,2 
seconden verticaal te krijgen. 
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‘HET HEIDEHAANTJE’ een verslag met een knipoog ;) 
Frans Voskens 

 
Zoals elders te lezen vertoonde mijn onlangs gebouwde model kuren. Zo was de zweeftocht 
niet of nauwelijks realiseerbaar. Alles wees in de richting van een onjuiste 
vleugelverdraaiing. Dus na controle en bijstelling op naar het Roozendaalse veld. Opnieuw 
een teleurstelling. Het vliegtuig ging vanaf ‘de bult’ rechtuit vrijwel over het zandpad in 
Noordelijke richting, kruiste het fietspad en landde ca. 100 meter voorbij het naar links 
afbuigende verlengde zandpad in de hei. En daar was sprake van een vreemde ongezellige 
ontmoeting. Een forse auto blies de nodige CO2 en zuren over de ‘stille heide’. Het was 
oppassen geblazen want er gebeuren in die omtrek vreemde dingen. Nauwlettend hield ik 
oogluikend het mogelijke gevraag in de peiling. Plotseling werd de stilte verbroken: O.P. 
(Onbekend Persoon): “Daarom heb ik zo’n hekel aan die vliegtuigjes!”. Vanzelfsprekend 
schrok ik. Daar stond iemand, maar wie?? Was het een bos-, heid-, milieu- of een 
andersoortige wachter? De man was gekleed in een soort buitenmodel pak. Zoiets zegt 
tegenwoordig weinig. Was het niet een man in een braaf TNT-jasje die onlangs een overval 
pleegde? Verdacht was dat de man zich niet bekend maakte, wie hij was en in welke 
hoedanigheid hij het recht had om zo hoog van de toren de stilte zo bruut te verstoren. Nu 
wist ik het: hier is geen sprake van een bos-, heide-, milieu- of andersoortige wachter, maar 
van een hoog van de toren blazende torenwachter! Misschien wel de brandtorenwachter op 
zoek naar de rakkers die zijn monument met verf bekladde.  
F. (dat ben ik dus):”Hoezo een hekel aan?” 
O.P.: “U verstoort het wild”. 
F.: “Ik heb geen verstoord wild gezien.” 
O.P.: “Dat ziet u ook niet.” 
Bij mijzelf denk ik: een bijzondere man want als ik het niet zie, hoe ziet hij het dan wel? 
Waarschijnlijk met infraroodogen? 
OP:”Ik zal de gemeente verzoeken om geen vergunning te verstrekken”. 
F.:”Wij  vliegen hier reeds vanaf 1938.” In werkelijkheid veel eerder! 
O.P.:”Dat wordt gedoogd.”Ondertussen loop ik terug in de richting van het fietspad. 
F.:”Wij zijn hier ook actief op de bomentrekdag.” De auto komt CO2 producerend nabij. 
F.:”Waarom geeft u geen verbaal?” 
O.P.:”Waarom zou ik u een verbaal geven. Ik gedoog.” 
F.:”Dat is dan twee keer gedogen.” De auto kom tot stilstand.  
F.: “Wie gaat u informeren?” 
O.P.: “De gemeente!” 
F.:”Dit terrein is niet van de gemeente.” 
O.P.: “Van de erven van…”Boven het motorgeronk versta ik de rest niet.  
Mijn opponent lijkt niet op de hoogte van het Omgevingsbeleid Luchtvaartterreinen 
Gelderland want daar valt te lezen op blz. 5 artikel 1.5 lid 3: 
 
Bij het verlenen van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet-
luchtvaartterreinen door luchtvaartuigen 
Hier zou het samenspel met de gemeenten zich moeten beperken tot het maken van 
efficiënte werkafspraken over de gemeentelijke issues ten aanzien van openbare orde en 
veiligheid. Voor alle duidelijkheid: het delegeren van het maken van deze ontheffing aan 
gemeenten wordt NIET gewenst geacht. Deze bevoegdheid en de in dit verband te maken 
milieu-afwegingen blijven bij de provincie.  
 
Het vinnige gesprek gaat verder. 
F.:”Doe wat u niet kunt laten. U kunt beter letten op de wildverstorende loslopende honden.” 
O.P.:”Doen wij ook!” 
F.:”Ik heb daar weinig van gezien!” 
O.P.:”Dan bent u er niet!” 
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Einde gesprek. Ieder vervolgt zijn weg. Hoofdschuddend loop ik terug naar de bult denkend 
aan de Griekse dichter Homerus die ca. 2800 jaar geleden sprak:”Homo Homeli 
Lupes.”ofwel: de ene mens is voor de ander gelijk aan een wolf. 
 
 
F3K wedstrijd Swalmen 

Frans Hilgers 
 

Het is zondagmorgen, het beloofd een mooie dag te worden. Helaas Jurgen gaat niet mee 
vandaag om zijn entree in de fullsize te maken. Hij is door zijn rug gegaan, gaat inmiddels 
weer beter gelukkig.  Jasper en ik gaan samen Bastiaan ophalen die vandaag niet hoeft te 
werken. We rijden door nog een mistig landschap met een waterig zonnetje. 
Na een klein uur rijden komen we aan in Swalmen en als we het veld opdraaien rijden Loet 
en Helle achter ons het veld op. Ze blijken om de hoek op een camping gestaan te hebben 
zodat Loet zaterdag nog even heeft kunnen trainen. 
Inmiddels verschijnen er meerdere piloten, uit het noorden van Nederland en uit Belgie en 
Duitsland. Mijn twee belangrijkste tegenstanders voor vandaag zijn Arie Kraak en Gerhard 
Mars. 
Arie is vandaag met Jorn (wedstrijdleider) meegereden en is om 5:00 opgestaan. Ik gelukkig 
pas een uur later. Alle piloten beginnen hun kisten uit te pakken en in elkaar te zetten. 
Sommige halen ze gemonteerd en al uit de auto sommige zijn nog langere tijd bezig de 
laatste aanpassingen te doen. Bastiaan en Jasper beginnen met invliegen, ik even later ook. 
De Mini vliegt ineens niet goed hij pomt enorm. Het lijkt erop alsof er een stukje lood is 
uitgevallen. Even wat erbij stoppen zorgen dat CG weer goed is en dan weer invliegen. 
Gelukt dus klaar voor de wedstrijd.  Het weer is prachtig weinig wind en een stralende zon. 
En later blijkt zal ook de rest van de dag zo zijn. 
Na de briefing start de wedstrijd met de Mini’s. Er zijn 4 groepen dit keer door een groot 
aantal fullsize piloten. Het voordeel is dat je wat meer tijd hebt tussen de rondes door en ook 
nog iemand kunt timen. Ik heb het geluk dat ik vandaag het merendeel van de wedstrijden 
als timer en tevens coach Frans Bal heb. Afgelopen wedstrijden veel van hem geleerd.  
Vincent is een geduchte tegenstander, nieuw dit jaar in de wedstrijden. Gelukkig ik pak  de 
eerste ronde een 1000. Kijken of we dit kunnen voortzetten. 
Ronde 2 gaat wat minder, Jasper is inmiddels uitgeschakeld helaas is zijn pook gebroken. 
Hij heeft geen reserve kist bij zich. Het blijkt dat het af en toe net als formule 1 is, alles moet 
in orde zijn en je moet er de nodige tijd in stoppen.  Het is toch wel spannend hoe vliegen 
Arie en Gerhard.... Ik heb het idee dat ik net iets beter vlieg. In mijn ooghoeken zie ik dat 
Bastiaan het heel erg goed doet. Hij gooit enorm hoog, ik denk het hoogst van allemaal. 
Tijdens het vliegen kom ik toch wel tot de conclusie dat ik nog een echt lichte Mini mis voor 
weinig wind. 
 
Ronde 3 gaat goed en 4 en 5 minder. Ronde 6 
is weer een 1000 blijkt later. Even kijken wat de 
tussenstand is. Helaas voor de Mini nog geen 
tussenstand bekend .. er is iets fout gegaan 
met invoeren, Jorn zal alles even opnieuw 
invoeren. Gelukkig voor Jorn dat er niet zoveel 
Mini’s waren. De laatste ronde was een lastige, 
iedereen vloog de eerste worp goed en daarna 
viel alles uit de lucht en dus met een lichte kist 
in het voordeel.  
Uiteindelijk geen slechte wedstrijd, en nu maar 
wachten op de uitslag, hebben Arie of Gerhard 
van mij gewonnen. 
De verassing komt als 1ste  Vincent en als 2de 
Bastiaan en ik als 3de . Dit is goed nieuws 
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ik heb Gerhard en Arie achter me weten te houden... dat betekend dat ik NK kampioen ben 
2012 Mini. 
Wat ik wel jammer vind is dat ik toch een paar goede mini piloten gemist heb tijdens de 
verschillende wedstrijden, te weten Jaap Braam, Kevin Lamers en Remy van Wijk 
Eindconclusie: 
Mini is een uitdaging en dat blijft het ook, in het verleden stapte de winnaar over van Mini 
naar full size. Ik wil dit echter nog niet doen. Het full size veld is altijd gevuld en ik zou het 
zonde vinden als het mini veld zou verdwijnen. Dit is ook waar ik me het komend jaar hard 
voor wil maken dat deze klasse blijft bestaan.  
 
 
“Back in action” Poitou 2012 
 
Na wat jaartjes afwezigheid op het ‘outdoor’ vrije vlucht circuit besloten Mark, Luis en 
ondergetekende weer eens af te reizen na het zuiden. Opleiding e.d. hadden een tijdje roet 
in het eten gegooid en dus was het vliegen even op de achtergrond geschoven. Maar, na 2 
weken hard te hebben gebouwd arriveerden we met een tussenstop en nog wat meer 
bouwen dan toch op de vertrouwde stek in Pas de Jeu! De epoxy en lak op de modellen nog 
maar net droog  hadden we 1,5 dag de tijd om onze modellen in te vliegen. Moet kunnen! 
Gelukkig het mooiste weer van de wereld (wat helaas tijdens de wedstrijd wel anders zou 
zijn…) om de boel weer op orde te krijgen. Ging niet geheel zonder kleerscheuren: bij z’n 
tweede lancering brak bij Mark de tipknik verbinding… Gelukkig was het te repareren. Luis 
had vlak voor Poitou zijn versie van een Super G2 afgebouwd, compleet met elektronische 
timer en niet als zoemer, maar als bunter.  Na de eerste proefstartjes door Mark waarbij het 
de bouwplankafstelling bijna spot on bleek, ging Luis aan de slag om niet alleen ervaring met 
de kist op te bouwen, maar ook zelf wat meer routine in het zwaaien en bunten op te 
bouwen. Ging voor de eerste keer niet onaardig! 
 
F1B dag 
De F1B dag begon al goed… Op het veld aangekomen hingen er dreigende wolken boven 
het veld die tijdens de eerste ronde hun dreiging waarmaakte: de eerste druppels vielen al 
snel uit de luch… De wedstrijdleiding zag het lijk al drijven en gooide het schema van de 
wedstrijd om. Een ronde extra voor de pauze en de rondes inkorten. Na nog wat 
onderbrekingen met her en der om het veld gerommel in de lucht lukte het uiteindelijk om de 
5 rondes uit te vliegen. Voor de nederlandse F1B vliegers bleek de wedstrijd niet uit te 
draaien op een enorm succes; bij Kevin DTde een model een aantal seconden te vroeg 
waardoor hij 179 seconden vloog… Bij de andere vliegers verliep het allemaal niet veel 
beter; in de aantrekkende wind bleek het niet altijd even makkelijk om de belletjes er uit te 
pikken. Het resultaat na de 7 rondes was dan ook dat er geen enkele nederlandse vlieger 
had volgevlogen… Maar we verkeerde ons in goed gezelschap, van de 35 vliegers hadden 
er slechts 5 volgevlogen. Deze fly-
off werd een frans onderonsje 
waarbij Benjamin Marquois 
overtuigend met een 7 minuten 
vlucht won. 
 
 
F1A dag 
De F1A dag leek in te beginnen 
zoals de F1B… Grijze lucht en wat 
twijfelende druppeltjes. Gelukkig trok 
het snel op en kwam een lekker 
zonnetje te voorschijn met een 
briesje wind. Kortom een mooie 
vliegdag! Mark en Luis leken in de 
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voorgaande dagen de modellen redelijk te hebben afgesteld, maar toch begon de wedstrijd 
niet geheel vlekkeloos.  Mark had problemen met loslating van de huid op z’n middenpaneel. 
Lanceringen gingen hierdoor alle kanten op. Luis had wat te kampen met wat kuren van een 
nieuw model gecombineerd met wat gebrek aan ervaring in de winderige condities. Toch 
hebben ze allebei de wedstrijd uit kunnen vliegen en in ieder geval gemotiveerd terug 
gekomen om in de toekomst weer wat meer te gaan vliegen. Ook heel wat waard! In 
tegenstelling tot de wakefield vliegers lieten de nederlandse A2 vliegers zien wat ze waard 
waren in de thermisch lastige condities. Allard van Wallene en Antoon van Eldik vlogen 
allebei vol en konden zich na de 7 rondes opmaken voor de fly-off. En dit zou wat beloven te 
worden!  
De organisatie koos er voor om de 5 minuten over te slaan en net zoals bij wakefield meteen 
te beginnen met de  minuten vlucht. En waar je dan normaal zou denken dat dit al een 
behoorlijk obstakel zou zijn sloegen maar liefst 6 van de 7 vliegers zich hier doorheen met 
spectaculair doorstijgende vluchten. Na een uur werd de volgende fly-off ronde gevlogen. 
Voorzichtig werden de LDA kisten al in elkaar gezet om kort voor de fly-off te beslissen hoe 
of wat. Er was nog redelijk wat wind, thermiek en turbulentie en het gros van het startveld 
besloot met conventionele kisten te vliegen. Interessant om te zien hoe dit toch een soort 
van dimensie aan het spel heeft gegeven. Eerst was het meer een afweging tussen een 
bepaalde slankheid kiezen (en de bij die kist horende afstelling) maar nu met de LDA kisten 
zijn ook profielen en vliegstijl behoorlijk anders. Maakt deze afweging toch weer anders als 
dat hij voorheen was… Ook de 9 minuten ronde bleek maar voor weinig vliegers een 
probleem: slechts één vlieger miste hier 32 seconden. Dus door naar een zeldzaamheid: 11 
minuten fly off! Met 5 mensen door waaronder 2 nederlanders.  Spannend! Van deze 5 
vliegers waren er 4 overgestapt naar een LDA kist, slechts Aringer vloog met een normaal 
kort rondekistje. De wind was inmiddels afgenomen en de momentjes ook spaarzamer… Na 
een aantal minuten zwaaien knalde zowel Antoon als Allard z’n model van de lijn. Knalde het 
goede woord: Spectaculaire hoogtes! Uiteindelijk won Allard overtuigend met een vlucht van 
meer dan 5,5 minuut. Mooi werk! Uiteindelijk stonden Allard en Antoon (3e) dan ook beide op 
het erepodium en was daarmee Poitou 2012 weer voorbij. En met een aankondiging van de 
plannen voor de WK 2013 en wat ze daaromheen organiseren kijken we rijkhalzend uit naar 
Poitou 2013! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Gedenkwaardig moment voor Frans V.  Zi jn wakefield overleefde Poitou 2011 niet… 
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De leukste wegvliegverhalen 
Henk van Hoorn 

Landmacht bergt modelvliegtuigje  
Na een winter noest bouwen had ik als jochie van 11 jaar eindelijk 
de fel begeerde Dolphin van Keil Kraft vliegklaar. Het bakbeest van 
maar liefst 75 cm spanwijdte ( dus véél groter dan de werpmodellen 
die ik tot dat moment had gemaakt) ging op Moederdag 1958 voor 
het eerst de lucht in op de heide bij ons in Wezep.  
Na een paar starts aan de lijn waarna het model heftig op en neer 
ging, schoot me weer te binnen dat er op de tekening stond 
aangegeven dat er in dat geval nog wat gewicht in de neus moest. 
 
Doppie er uit, wat korreltjes lood er in en daar ging m,n trotse bezit weer omhoog. Een 
perfecte start en …oei oei wat hoog. Met m,n korte beentjes rende ik er achteraan 
maar….het model ging alsmaar hoger en hoger en m,n vader zei dat de heide  wel eens te 
klein zou kunnen zijn. Voor m,n gevoel hebben we de kist wel een uur nagekeken voordat 
het als een stipje hoog in de wolken verdween. 

 
Goed gebouwd hé Pa…zeker jongen en weet je wat? Morgen gaan we de Caprice van Keil 
Kraft ophalen. 
Een half jaar later, en ondertussen lekker aan het vliegen met de Caprice, stopte er een  
grote legerauto voor de deur. 2 Soldaten kwamen er uit en hadden iets bij zich wat op een 
modelvliegtuig leek….mijn Dolphin!!! Ze hadden het die middag op de schietheide gevonden 
en na enig puzzelen op het naamkaartje waren ze bij ons terecht gekomen. Ik moest nog wel 
uitleggen hoe dat model daar terecht was gekomen en beloven dat ik nooit op de schietheide 
zou komen vanwege de schietoefeningen die daar met vliegtuigen gedaan werden. 
Terwijl ik de Dolphin aan het inspecteren was en een plan de campagne maakte hoe het te 
herstellen hoorde ik de soldaten aan m’n vader uitleggen waar ze het model precies 
gevonden hadden: de Dellenweg op, dan bij de 2e ingang het terrein op en in de buurt van 
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de doel borden waar de vliegtuigen op schieten. Moet toch minstens een kilometer of 5 zijn 
geweest wat dat vliegtuigje heeft afgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende middag zei ik tegen moe: ik ga nog even bij Japie spelen. Het was een heel 
eind fietsen maar na een half uurtje stond ik dicht bij die borden. Het duurde niet lang of er 
kwamen een paar vliegtuigen aan….. 
Wat ik nu zoveel jaren laten en wijzer zou doen indien m’n nieuwe Stephanchuk St-70 er zou 
liggen? Ophalen natuurlijk, ja toch? 
 
De heilige rustplaats                                                  

                              Heinz Stoffels (Duitsland) 
 

Na mijn terugkeer in de vrije vlucht (1986), ging ik vaak naar wedstrijden in Nederland. De 
meeste op de Rozendaalse heide, maar ook op Boshoven bij Weert. Aangezien dit gebied 
niet erg groot is, waren de vluchttijden bijna altijd twee minuten.  
Tijdens een van deze wedstrijden zat mijn wakefield zo hoog dat hij niet meer te zien was 
(mede door de donkere lucht), ook niet met een verrekijker.  
Na de wedstrijd ben ik met mijn vrouw, Klaus Kuempel gaan zoeken. Daarvoor moesten we 
eerst de brug bij het kanaal zien te vinden. Vanaf daar terug naar het punt waar we voor het 
laatst het model hadden gezien. En daar vanuit zijn we gaan zoeken. Uiteindelijk bij de 
eerste boerderij die wij tegenkwamen, heb ik gevraagd of ze toevallig een modelvliegtuig 
hadden gezien. Helaas was dit niet het geval. Het leek dan ook niet zinvol om verder te 
zoeken. Zonder zender is het “een zoektocht naar een speld in een hooiberg”. Een geluk 
was wel, deze boerderij verkocht verse asperges... Met een zak asperges rijker en een 
vliegtuig armer zijn we terug naar huis vertrokken. Ik heb nog nagedacht om het weekend 
erop terug te komen, maar in onze ogen had dit weinig zin. De enigste hoop was nog dat 
iemand hem zou vinden en bellen.  
 
Jaren later toen ik op een dag thuis kwam van mijn werk, zei mijn vrouw dat er iemand had 
gebeld uit Nederland, die een model had gevonden. Pas toen ik belde naar de vinder bleek 
dat het om het model ging die ik op Boshoven was verloren. Afgesproken was om het 
weekend erop mijn vliegtuig te komen halen. 
Eenmaal daar aangekomen vertelde hij de manier waarop het model was gevonden. 
De man maakte vaak een wandeling met zijn hond in het bos. In dit bos stond een voormalig 
klooster. Bij dit klooster stond een hutje en daar zag deze man het vliegtuigje liggen. De man 
had toen alleen het telefoonnummer opgeschreven en mij gebeld.  
Het model lag nu nog steeds in dat hutje, toen ik hem ging ophalen. Het model was bijna 
helemaal intact met een uitzondering van een paar dingetjes, zelfs de timer liep vlekkeloos 
(omdat het model droog was gehouden in de hut).  
Nadat ik het model gerepareerd had, heb ik nog verschillende wedstrijden ermee gevlogen. 



 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Handig voor op de hei?  (tandysmodelplanes.com) 

 
Old school moments 

Peter Keim 
 

Voorjaar 1964  
Ik wist dat de thermiekrem (lontje) bestond, maar had nog 
geen ervaring wat er mis kon gaan als je hem niet 
gebruikt. Het model Pinguïn II werd opgetrokken en 
vertrok in een bel, richting schuin naar de duinen van 
Walcheren. Weg model. Twee weken later kreeg ik een 
briefkaart met de melding dat “.. er bij mij een vliegtuig van 
U is aangekomen..”. Zes kilometer verder naast een 
boerderij. Het model moet door de zeewind weer het land 
op gedreven zijn. 
 
 
 
 
 
 
Zomer 1964  
Voor mijn eerste A-2 had ik een motorromp gemaakt met 
een 0,8 cc Cox. Na een start bleek dat de bovenwind 180 
graden op de benedenwind stond. Wat teveel brandstof, 
model richting duinen en weg. 
Enkele dagen later bracht een vakantieganger de romp, 
die aangespoeld was, thuis. Motor enigszins geroest. Ik 
had nog net tijd genoeg om nieuwe draagvlakken te 
maken voor mij eerste modelvliegerskamp, toen nog in 
Ermelo. Later heeft het model definitief de kuierlatten 
genomen. 
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Chipmunk uit Aero Modeller (1953).Ook leuk uit schuim of depron te bouwen. De bouwtekening is op ware grootte, maar groter 

vliegt beter! 
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Bratwursten, Pommes mit Mayo en een overheerlijk bi ertje ‘Zulpich 
2012’ 

Bastiaan Duijghuisen 
 

Donderdagavond 21.00 aangekomen op het veld. Een aantal mensen nog even een hand 
gegeven en daarna gelijk de tent op gaan zetten voor het helemaal donker zou zijn. Rond 
een uur of 10.30 kwamen Niels en Herman het veld opgereden. In het donker ging Niels de 
tenten opzetten. Herman had voor de zekerheid 3 tentjes meegenomen want het jaar ervoor 
hadden ze in een tent geslapen waar ze wakker werden in een aantal centimeters water. 
Algauw had Niels zijn tent op gezet en de tent van Herman. Herman kwam er algauw achter 
dat hij maar 1 eenpersoons luchtbed mee had genomen. Dus Herman maar met een paar 
dekens een soort van luchtbed geïmproviseerd.  
 
Wakefielddag 
De wakefield dag begon al vroeg. Het was mooi weer maar er kwamen een heleboel wolken 
aan. Ik had Bernard Jr belooft dat ik hem zo helpen zover ik dat kon omdat hij donderdag 
door zijn rug was gegaan. Het was een stukje lopen naar de startplaats. Een aantal spullen 
naar de startplaats toegebracht. Tentjes opgezet. Modellen werden opgebouwd. Het sein 
voor de eerste ronde was gegeven. De ronde was na een aantal minuten al gesloten. Om 
12.00 uur zou er meer informatie gegeven worden. Frank vond het een mooi moment om zijn 
nieuwe Wakefield maar eens in te gaan vliegen. Naar een paar startjes met weinig torsie 
gelijk met volle torsie omhoog gegaan. Er werden nog een paar dingen afgesteld maar naar 
een paar vluchten werd het model wedstrijd klaar verklaard en kon hij de rest van de 
wedstrijd met zijn nieuwe kist vliegen. Ondertussen werden er al plannen gemaakt voor als 
de wedstrijd niet door zou gaan om 12 uur. We zouden naar het zwembad gaan wat in de 
buurt was. Om 12 uur werd de wedstrijd uitgesteld tot 3 uur maar de voorspellingen zagen er 
niet uit dat het mogelijk was om die dag nog te gaan vliegen. Dus wij om 12 uur naar 
Euskirchen om zwembroeken te gaan kopen. Toen we weer terug kwamen op het veld 
kregen we te horen dat de wedstrijd was uitgesteld naar zondag. Wij snel onze spullen 
gepakt en op weg naar het zwembad wat een half uur rijden was. Eenmaal bij het zwembad 
aangekomen bleek het dicht te zijn wegens onderhoud. Dus wij op zoek naar een nieuw 
zwembad en dat was al snel gevonden met behulp van TomTom. Weer een half uur rijden. 
Aangekomen bij het zwembad zijn we al snel gaan zwemmen. Na het zwemmen zijn we 
doorgegaan naar een restaurant (naam weet ik niet meer).  Op weg naar het restaurant 
kwamen we erachter dat het maar een 10 min rijden was vanaf het veld naar het zwembad. 
Na een lekker stuk vlees en droog weer op weg naar de camping voor een goede nachtrust. 
 
A2 dag 
Een mooie zonnige dag met een licht briesje. Er waren een heleboel A2 vliegers gekomen. 
De startplaats was een goede 15 min lopen. De meeste mensen waren op de fiets of pakten 
de auto. Maar ik niet, dus het was even sjouwen met alle spullen. Eenmaal aangekomen op 
de startplaats. Spullen klaargemaakt en een paar proefstartjes gemaakt om alles te 
controleren. Toen bij de paal gaan kijken in welke volgorde er gevlogen werd. Ik was als 
laatste omdat ik dacht: dan heb ik het voordeel dat er meer thermiek is. Niet over nagedacht 
dat je dan ook misschien in tijdnood kon komen. Toen iedereen was geweest ging ik me 
klaar maken voor mijn wedstrijdvlucht van 3.30 min. toen ik aan het zwaaien was voelde ik 
een paar keer een belletje maar ik dacht het kan ook turbulentie zijn. Naar een paar minuten 
zwaaien voelde ik een goede bel en daar ging ik dan op weg. Ik snel mijn lijn oprollen en 
naar de tijdwaarnemer lopen en vragen hoelang ik al vlieg. Niemand die iets zei tot ik mijn 
model zag DT’en en wist dat ik een max had gevlogen. Kei-blij mijn model opgehaald en 
weer klaargemaakt voor de volgende vlucht wat je moest weer op tijd klaar staan wil je niet in 
tijdnood komen. 2de vlucht weer een max naar een mooie vlucht .maar de modellen gingen 
steeds meer naar het bosje toe. Bij Ivo ging het weer mis een DT gelijk na de bunt en dus 
een flinke misser. 3de vlucht na een lancering die fout ging maar gelukkig nog wel goed 
uitkwam zakte in het achterveld uit de bel en net geen max: 8 sec gemist. 4de vlucht 
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kwamen Jurgen en ik in tijdnood we hadden nog 10 min om onze vlucht te maken. Jurgen 
ging al snel weg waarna ik gelijk klaarstond om te gaan zwaaien. Na een paar rondjes 
gemaakt te hebben en niks gevoeld ben ik maar snel weg gegaan omdat ik van de 
tijdwaarnemer hoorde dat ik nog maar 20 sec had. Dus gelanceerd en gelijk daarna ging de 
toeter. De ronde was voorbij maar mijn model vloog nog maar niet lang genoeg voor een 
max. in de pauze nog een startje gemaakt om mijn lancering beter af te stellen. Niels heeft 
zijn model dat in de 3 ronde in de boom was geland er weer uit gehaald en het kielvlak er 
weer opgelijmd. 5 en de 6de ronde weer een max en toen de laatste ronde. Ik wilde nog snel 
een laatste max neerzetten maar de wind was zo gedraaid dat iedereen in de lijn van de 
startpalen stond en stond mekaar dus in de weg. Ik wilde mijn model op trekken maar toen 
viel die naar rechts weg waardoor de rechter tip tegen de kuit van de vrouw van Maarten 
aankwam en daarna op de grond belandde:een paar scheurtjes in de bekleding en de eindtip 
een beetje gescheurd. Met wat seconden lijm in elkaar gezet en weer gaan vliegen maar er 
was weer een hoop bewolking en de thermiek was helemaal weg dus weer in de laatste paar 
seconden van de ronde gelanceerd en weer geen max. Jammer, maar voor Antoon was het 
helemaal jammer die had alles vol toen het in de laatste ronde mis ging. Hij zat helemaal 
verkeerd en kwam dus niet in de fly off. 14 man in de 1ste fly- off waaronder Willem en Niels. 
Willem ging als eerste weg en kwam hoog over de startlijn heen in een mooie bel waar veel 
mensen op mee zijn gelift Niels lanceerde net iets te vroeg waardoor hij in mindere lucht 
kwam en daardoor miste. 2de fly off met nog maar 8 mensen. Lang zwaaien maar er kwamen 
geen grote bellen meer. Maar uiteindelijk wist Jurgen Schellhase de langste tijd neer te 
zetten. Nadat we alles hadden opgeruimd naar de chinees waar we weer lekker hebben 
gegeten. 
 
Zondag Wakefield dag 
Weer op tijd eruit. We moesten alle spullen weer naar de startplaats toe brengen want ik zou 
Gerard weer helpen. Mooi weer en weinig wind in de ochtend. In de eerste ronde miste Henk 
van Hoorn omdat zijn VIT niet helemaal in kwam. Frank had waarschijnlijk de draden 
verkeerd aangehaakt waardoor het model met draaiende prop naar beneden kwam. Allebei 
geen schade. Het was wel dringen geblazen aan de startpaal om de eerste te zijn. Sommige 
melden zich al aan voor dat de ronde begonnen was. Er kwamen een hoop mooie maxen 
voor bij maar als je niet hoog genoeg zat en je kwam boven het maïsveld leek het wel of je 
model naar beneden getrokken werd. Er waren een aantal modellen in de maisveld geland 
maar de meeste kwamen er zonder schade uit. Ik heb een aantal modellen opgehaald 
waaronder die van Kevin en Gerard. In de pauze werd de startlijn verplaatst richting Enzen 
want de wind draaiden richting camping en het bos. We zijn eerst wat gaan eten bij het 
kleine friettentje op het veld. Na het eten toch besloten om met de auto de spullen op te gaan 
halen en naar de nieuwe startlijn te brengen wat een heel eind verderop was. Kevin had in 
de pauze zijn nieuwe elektronische kist afgesteld zodat hij de laatste paar ronde met zijn 
elektronische kist kon vliegen. Ik met 2 modellen van Gerard  samen met Roel lopends op 
weg naar de nieuwe startlijn. Waarna ik in een stoel ben gaan zitten en een klein dutje heb 
gedaan. De laatste 2 ronde weer Gerard’s model opgehaald. Er stonden 9 mensen in de fly 
off. Hoogste Nederlander was Jan Klinkien op de 13de plaats. In de eerste fly off was een 
mooie fly off iedereen draaide hun moter op en wachte op een bel en weg waren ze. De 2de 
fly off met 7 mensen was voor Andiukov een spannende fly off want hij was net 5 min voor 
dat deze fly off begon terug met geen model want zijn model lag in de boom. Snel nog een 
2de model in elkaar gezet en allebei de modellen nog flink aan geschroefd en gewoon met 
de schuifmaat nameten. Bij hem lijkt het allemaal zo makkelijk. Maar hij draaide zijn motor op 
en doet hem in de motorbuis en bam kapot. Dat kan iedereen overkomen en de meeste 
zouden hun reserve model hebben gepakt, maar hij niet. Hij pakte een grote verlengde 
kurkentrekker om zijn kapotte motor eruit te halen. Eenmaal de oude motor eruit wond hij zijn 
nieuwe motor op. Twee keer goed adem halen bij de startpaal en zonder op zijn schermpje 
te kijken of er thermiek is gewoon zijn model omhoog gooien totdat er een paramotor 
aankwam vliegen en onder zijn model langs vloog. Desondanks vloog hij wel zijn vlucht vol in 
tegenstelling tot de rest en won deze wedstrijd.  
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Daarna snel terug naar de camping spullen opruimen en snel naar huis want de volgende 
dag moest ik gewoon weer om 7.30 op mijn stage adres zijn. 
 
 
 
 
Wedstrijduitslagen 
 
Internationale ranking Oktober 2012  
F1A: 
1   Roland Koglot              SLO 157 MR-1  MM-1  PA-1  SM-1  CR-2  HE-5   
                                       JP-9  KW-4  
2   Mikhail Kosonozhkin        RUS 156 HE-1  NC-1  MV-1  MR-2  DK-2  BC-2   
                                       PT-10 SE-4  NO-5  HL-10 SZ-1  
3   Brian Van Nest             USA 150 SC-1  KU-1  OM-1  AC-2  MA-3  MM-12 
4   Per Findahl                SWE 147 DK-1  BC-1  HE-2  MV-2  PA-3  HL-3   
                                       MG-3  MM-4  SH-5  MR-8  ES-7  BL-23           
                                       SE-9  NO-9  
5   Yuri Titov                 RUS 123 NL-2  AN-2  CB-2  ZM-4  

 
F1B: 
1   Oskar Findahl            SWE 151 BL-1  ES-1  MG-1  SE-2  NO-2  
2   Bartolomiej Skibicki     POL 150 LC-1  JP-1  MR-1  DZ-1  CR-1  HE-2               
                                     BL-4  
3   Thomas Mackus            LTU 150 HE-1  DK-1  NO-1  BC-1  MR-2  
4   Pavel Lomov              RUS 141 NL-1  SE-1  DK-2  
5   Anna Krzywicka           POL 121 BL-2  NC-2  JP-2  
6   Clement David            FRA 100 PT-1  HL-1  

 
 
 

Swedish Cup                           jul 2012 
F1A(52) 4 in fly-off 
   1  John Carter                   GBR   900  +300  +416 
   2  Bill Colledge                 GBR   900  +300  +374 
   3  Jes Nyhegn                    DEN   900  +300  +309 
   4  Mikhail Kosonozhkin           RUS   900  +300  +233 
   5  Stefan Rumpp                  GER   900  +296 
 
  18  Allard Van Wallene            NED   880 
  20  Win Bellen                    NED   875 
  23  Kees Van De Ven               NED   853 
 
 
F1B(36) 18 in fly-off 
   1  Russell Peers                 GBR   900  +300  +420 
   2  Didier Barberis               FRA   900  +300  +402 
   3  Michael Woolner               GBR   900  +300  +365 
   4  Vladislav Urban               CZE   900  +300  +347 
   4  Hakan Broberg                 SWE   900  +300  +347 

 
   8  Pim Ruyter                    NED   900  +300  +305 
  15  Henk Van Hoorn                NED   900  +201 
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Danish Cup                           jul 2012 
F1A(42) 12 in fly-off 
   1  Per Findahl                   SWE   720  +420  +381 
   2  Mikhail Kosonozhkin           RUS   720  +420  +300 
   3  Ivan Bezak                    SVK   720  +335 
   4  Tereza Vsejpkova (J)          CZE   720  +334 
   5  Robert Hellgren               SWE   720  +328 
 
   9  Antoon Van Eldik              NED   720  +255 
  13  Kees Van De Ven               NED   720  +60 
 
F1B(34) 26 in fly-off 
   1  Hakon Broberg                 SWE   720  +420  +313 
   2  Mike Woolner                  GBR   720  +420  +304 
   3  Timur Useynov                 RUS   720  +420  +285 
   4  Maxim Solodov                 RUS   720  +420  +246 
   5  Thomas Markus (J)             LTU   720  +360 
 
 
Poitou                                      Jul 2012 
F1A(55) 7 in fly-off 
   1  Allard Van Wallene            NED   1290  +420  +540  +334 
   2  Gerhard Aringer               AUT   1290  +420  +540  +315 
   3  Antoon Van Eldik              BEL   1290  +420  +540  +258 
   4  Emmanuel Ragot                FRA   1290  +420  +540  +179 
   5  Thomas Weimer                 GER   1290  +420  +540  +158 
 
  16  Win Bellen                    NED   1238 
 
F1B(33) 5 in fly-off 
   1  Benjamin Marquois             FRA   1320  +420 
   2  Gerard Marquois               FRA   1320  +359 
   3  Serge Tedeschi                FRA   1320  +227 
   4  Bernard Marquois              FRA   1320  +224 
   5  Jean Luc Drapeau              FRA   1320  +191 

 
  12  Roel Lucassen                 NED   1287 
  15  Keven Lamers                  NED   1270 
  16  Henk Van Hoorn                NED   1249 
 
 
Herfstspektakel        Sept 2012 
F1A(4)   
     1  Maarten van Dijk      180 180 180 180 180 180 180  1260 
     2  Niels Wijnhoven       180 180 180 155 180 180 180  1235 
     3  Willem Hulshof        180 180 180 180 180 180 106  1186 
     4  Win Bellen             96 117 180 180 130 180 180  1063 
 
F1B(6)   
     1  Richard Ulderink      180 180 164 180 180 180 180  1244 
     2  Gerard Willemsen      180 180 135 180 180 180 180  1215 
     3  Pim de Ruyter         180 180 97 180 180 180 180   1177 
     4  Frans Voskens         180 180 150 114 180 180 180  1164 
     5  Henk van Hoorn        180 103 180 146 133 180 180  1102 
     6  Kevin Lamers          180 180 104 156  -   -   -    620 
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F3K Nederlands kampioenschap Swalmen                          Sept  2012 

 
 

 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
          

         NLC HOOLIGANS 

                             Don’t f*ck with us… 


