
Alle begin is moeilijk 
 

 
 
Een bekend gezegde, dat ook voor de modelvliegsport 
geldt. Maar alles is te leren en dus ook het modelvlie-
gen. Of je uiteindelijk slaagt hangt voor een groot deel af 
van de manier waarop je het aanpakt. Daarom in deze 
informatieflyer wat tips en ook iets over de kosten. 
Een radiografisch bestuurd modelvliegtuig is volledig 
vergelijkbaar met een normaal vliegtuig. Het wordt be-
stuurd met beweegbare roeren, die in de vleugels en 
staart zijn opgenomen, net als bij zijn grotere broer. 
De zender, die je in je hand hebt, is uitgerust met een 
aantal stuurknuppels. Zodra je daar mee beweegt, wordt 
dat als een signaal naar de ontvanger van je modelvlieg-
tuig verzonden. Daar wordt dit signaal doorgegeven naar 
een stuurmotor (servo), die het signaal omzet in een 
beweging: één van de roeren zal een uitslag vertonen. 
Op deze wijze besturen we alle roeren met een eigen 
servo. 
Als we een model hebben met een verbrandingsmotor, 
wordt ook de gasregeling via zo'n servo bestuurd. 
 

Het model 
Je eerste motormodel moet stabiel vliegen. Een hoog-
dekker (de vleugel bovenop de romp) is hiervoor zeer 
geschikt. Diverse bouwdozen zijn hiervoor verkrijgbaar. 
Meestal begint men met een Charter, Taxi of een soort-
gelijke Trainer. De spanwijdte van de hoofdvleugel ligt in 
de buurt van de 1,5 meter. Voor de besturing zijn 3 ser-
vo’s nodig: richtingroer, hoogteroer en gasregeling. De 
ailerons laten we voor de beginners nog even buiten 
werking. 
Er zijn ook kant en klare vliegtuigen te koop, zoals de 
afgebeelde hoogdekker Colibri, maar als men het model 
zelf gebouwd heeft is de constructie door en door be-
kend en zijn eventuele reparaties gemakkelijker uit te 
voeren. 

Leren vliegen met een zweefvliegtuig wordt door de 
meesten makkelijker gevonden omdat het wat langza-
mer vliegt, maar er is geen wezenlijk verschil. 
Kies om te leren zweefvliegen bij voorkeur een model 
met een spanwijdte van ongeveer 2 à 2,5 meter. De 
stabiel vliegende Gentle Lady van Goldberg is hiervoor 
onder andere zeer geschikt (zie afbeelding hieronder). 

 
Ook een zwever wordt bij voorkeur met een hulpmotor 
omhoog gebracht (brandstof of electro). 
Het op hoogte brengen met behulp van een lier is voor 
beginners niet aan te raden, omdat het om snelle reac-
ties vraagt bij eventuele bijsturingen. 
 

De motor 
Een beginnerskist met een spanwijdte van zo’n 1,5 
meter vliegt prima met een 4 tot 5 cc tweetaktmotor. 
Later kan deze motor ook in het volgende model ge-
bruikt worden, bijvoorbeeld een ailerontrainer. De 
Freedom 20 van Goldberg is een goede en complete 
ailerontrainer voor een motor van 3,5 tot 5 cc. 
Nieuwe ontwikkelingen van de laatste jaren op het 
gebied van borstelloze electromotoren en lichtgewicht 
“LiPo”-accu’s maken het mogelijk om dit soort modellen 
ook electrisch te vliegen. 
De gasregeling wordt dan vervangen door een snel-
heidsregelaar en de ontvanger krijgt zijn voeding via 
een ingenieus systeem uit dezelfde motoraccu. Bij 
IKARUS zijn we voorstander van het electrovliegen, 
omdat er dan op vijf dagen van de week gevlogen mag 
worden i.p.v. drie. Bovendien ben je verlost van het 
vervelende schoonmaken van je vettige model na 
afloop. En het vliegen is een heel stuk rustiger, geen 
motorgeluid meer, slechts het “snorren” van de propel-
lor is nog net hoorbaar. 
Om de prijs hoef je het ook niet meer te laten, want het 
electrovliegen is inclusief toebehoren nog maar een 
fractie duurder dan het (2-takt) motorvliegen. 
 

De radiobesturing 
Er is een enorm aanbod in radiografische besturin-
gen. Belangrijk zijn de accucellen. Deze dienen ge-
puntlast te zijn. Vliegen met losse cellen is vragen om 
(storings)problemen. 
Vraag uw handelaar om apparatuur in de 35 Mega-
Herz-band, aangezien deze band alleen aan vliegtui-
gen is toebedacht. Andere banden, zoals de 27, 30 
en 40 MHz, mogen ook door schepen, auto's, enz. 
worden gebruikt. 
Een ontwikkeling van de laatste jaren is apparatuur 
op de 2,4 GigaHerz-band, die volgens een nieuw 
digitaal zend- en ontvangsysteem werkt en geen vast 
kanaal meer nodig heeft en dus ook zonder kristallen 
werkt. Ook deze apparatuur is goed geschikt voor de 
modelvliegsport maar is wel wat duurder. 

In de huidige moderne computerzenders is van alles 
vóór te programmeren, servobewegingen te mixen en 
servodraairichtingen eenvoudig om te draaien of te 
vertragen. Laat je goed voorlichten door je model-
bouwzaak of vraag informatie bij een modelvliegclub. 
 

Leren vliegen 
Zorg, voordat je gaat vliegen, dat je zender- en ont-
vangeraccu’s goed zijn opgeladen. Bij een afstands-
test met ingeschoven antenne moeten de roeren op 
30 meter afstand nog functioneren. 
Het leren vliegen is, op een enkele uitzondering na, 
niet in je eentje te doen. Hiervoor heb je hulp nodig 
van ervaren instructeurs. 
Modelvliegclub IKARUS heeft een aantal instruc-
teurs, die de beginnende modelvliegpiloot op weg 
helpen totdat zij zelfstandig kunnen opstijgen, enkele 
eenvoudige vliegfiguren kunnen maken en weer veilig 



kunnen landen. Zij behalen daarmee het zogenaamde 
A-brevet en mogen vanaf dat moment zelfstandig vlie-
gen. 
De meeste aspirant-piloten krijgen het modelvliegen 
binnen één seizoen onder de knie. Regelmatig op het 
veld komen en veel oefenen onder toezicht van een 
instructeur hoort daar dan wel bij. 
 

Verzekering 
Alvorens men gaat leren vliegen is het noodzakelijk, dat 
men verzekerd is. De meeste WA-verzekeringen hebben 
modelvliegen in de polis zitten (€ 2.000.000,- dekking), 
maar vraag dat wel goed na. 
 

De kosten 
De eerste aanschaf voor een hobby is altijd een hele 
hap ineens. Gelukkig schaf je de meeste zaken voor een 
langere periode aan en kun je de besturing en de motor 
ook voor latere modellen gebruiken. 
Als je alles nieuw koopt en met degelijk materiaal wilt 
beginnen beloopt de eerste aanschaf al gauw een be-
drag van rond de € 600,-. 
Het betreft dan het model, de zender, ontvanger, 3 ser-
vo’s, accu’s, motor, startaccu, brandstof en ander hulp-
materiaal. 
Bij electrovliegen vervalt de startaccu en brandstof, maar 
komen er een snelheidsregelaar en een speciaal lipo-
laadapparaat bij. 
Tegenwoordig komen er ook steeds meer goedkope 
“kant-en-klaar”-beginnerspakketten op de markt. Het 
model is dan van licht kunststof, spanwijdte ongeveer 
1,20 meter, compleet met een eenvoudige zender, ont-
vanger, servo’s, (electro)motor, accu en laadapparaat en 
vaak ook nog inclusief een cd met een vliegsimulator-
programma. De prijs van dergelijke pakketten ligt stuk-
ken lager, namelijk in de buurt van € 150,-  maar zijn 
minder geschikt voor later hergebruik in volgende model-
len. 
 
Er zullen nog heel veel vragen overblijven. Informeer bij 
modelbouwzaken, kijk op onze website of kom eens 
kijken op ons vliegveldje “De Veldhoek”. 
Zaterdags bij mooi weer is de kans het grootst dat er 
piloten aan het vliegen zijn. Daar kun je dan ook met je 
vragen terecht. Men zal je graag informeren en laten 
zien hoe alles functioneert. 
 
 
Zie ook onze website: 
www.hoppenbrouwer-home.nl/ikarus/ 

Vliegtijden 
   Zolang de zomertijd geldt: 

• Met alle soorten modelvliegtuigen: 
- Op zaterdagen en zondagen 
  van 13.30 uur tot 18.00 uur 
- Op dinsdagen 
  van 13.30 uur tot 21.00 uur 

• Met uitsluitend electromodellen: 
- Op woensdagen en donderdagen 
  van 13.30 uur tot 21.00 uur 

   Zolang de wintertijd geldt: 

• Met alle soorten modelvliegtuigen: 
- Op zaterdagen en zondagen 
  van 13.30 uur toto 18.00 uur 
- Op dinsdagen 
  van 13.30 uur tot 18.00 uur 

• Met uitsluitend electromodellen: 
- Op woensdagen en donderdagen 
  van 13.30 uur tot 18.00 uur 
 

Er wordt niet gevlogen op 1
ste

 Paasdag, 1
ste

 Pinksterdag en 
1

ste
 Kerstdag. 

 

Secretariaat: 
Herman Breukink  
W. Röringstraat 10  
7576 BE Oldenzaal 
Tel. 0541-511800 
E-mail: hbreukink@freeler.nl  

 
 

Ligging van ons vliegveldje 
aan de Langeakkersweg tussen Tubbergen, Langeveen 
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