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De eerste nieuwsbrief van kunstvlucht modelvliegsport is bij velen positief ontvangen. Bijna alle clubs in 

Nederland, 143 stuks, hebben de eerste editie ontvangen. De ruime meerderheid van deze clubs, heeft de 

nieuwsbrief naar haar leden doorgestuurd, waardoor dagelijks aanmeldingen binnenkomen.  

Uit de ontvangen reacties blijkt, dat er een grote behoefte is om GRATIS informatie te krijgen over de passie die 

wij met elkaar delen. Modelvliegen.  Niet alleen de radio bestuurde kunstvlucht, maar ook andere 

onderwerpen zullen in de aankomende nieuwsbrieven worden toegevoegd.  En de nieuwsbrieven worden 

uitgebreid. De nieuwsbrief gaat ook al over de grens. Ook vanuit België, komen de eerste aanmeldingen 

binnen.   

Wil je jouw club voorstellen in de nieuwsbrief, een evenement  kenbaar maken? Laat dat ons weten op 

kunstvlucht.modelvliegsport@gmail.com. En geef het door aan iedereen. Het is tenslotte gratis.      

 

 

NIEUW LOGO EN NIEUWE WEBISTE. 

 

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een nieuwe website. Een hele complete website voor iedereen. 

Met een nieuw logo voor de F3A kunstvlucht.  

Informatie over modellen, zenders, techniek, reviews, wedstrijdinformatie, foto’s, een forum, en nog veel 

meer, kan je op deze website vinden . 

Ook de volgende nieuwsbrief gaan wij in deze nieuwe lay-out versturen. Vanaf de eerste week van april zal de 

nieuwe website actief zijn.  

 

http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl/
mailto:kunstvlucht.modelvliegsport@gmail.com
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Even voorstellen 

Ignace Pawlenko, dat is mijn naam. 13 Jaar, woonachtig in Lommel (België) en dol op wedstrijden 

modelbouwvliegen. Ik studeer moderne wetenschappen op Mater-Dei in Overpelt. Dit is een zeer open 

studierichting waar ik nog alle kanten mee op kan. Ik weet nog niet welk beroep ik wil gaan doen, maar zoals 

veel mensen ,aangezien ik modelbouw doe vermoeden, is piloot wel een mogelijkheid. 

                

 

http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl/
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De 'modelvliegtuigmicrobe' heb ik niet overgekregen van één van mijn ouders maar van mijn grootvader, die 

zelf vroeger ook een heel goede wedstrijdvlieger (F3B) was. Ik ging in augustus 2012 een weekend mee naar 

een sleeptreffen. Daar ben ik geïnteresseerd geraakt in modelbouwvliegen en heb ik dat jaar leren vliegen met 

de "Easystar" van Multiplex. Later op dat jaar ook met de "Funcub", eveneens van Multiplex. 

De winter van 2012-2013 brak aan en hierin leerde ik indoorvliegen. In dit indoorseizoen heb ik  zeer veel 

geleerd zoals: rollen, loopings maken, knife-edge, wing-over,…  Hierdoor groeide mijn interesse in het 3D en 

figuren vliegen. Het outdoor seizoen van 2013 leerde ik vliegen met een Extra 330 SC van 1m60cm. Dit was een 

zeer grote stap aangezien ik daarvoor enkel met de Funcub, Easystar en wat indoormodellen kon vliegen. Na 

een geslaagd outdoor seizoen met deze Extra , kon ik al aardig figuren en 3D vliegen.  

Veel bijleren en vooral veel plezier hebben, dat is hetgeen wat telt. Hierdoor wou ik deelnemen aan een 

wedstrijd om te kijken of dat me beviel. Dit deed ik dan ook in het indoorseizoen 2013-2014. Met succes: de 

1ste plaats in de beginnende klasse indoor precisie vliegen (F3P-C) van het Belgisch kampioenschap. Dit met de 

F3P kit Elanor 2013. Mijn interesse in het wedstrijd vliegen was nu zo groot dat ik ook outdoor wedstrijden wou 

vliegen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik nam deel aan de beginnende klasse outdoor precisie vliegen (F3A-C). 

Nogmaals met succes: de 1ste plaats in het Belgisch kampioenschap. Na dit jaar brak ook weer een nieuw 

indoorseizoen aan: 2014-2015 (afgelopen winter). De gevorderde klasse van het indoor precisie vliegen (F3P-B) 

ging me afgelopen winter zeer goed af met de F3P kit Trivia. Ik behaalde de 1ste plaats in het Belgisch 

kampioenschap. Om nog meer bij te leren en plezier te beleven nam ik ook deel aan de Nederlandse F3P 

wedstrijden en een internationale wedstrijd in Duitsland (F3P DM 2015, 2de plaats behaald). Je kunt er alleen 

maar van bijleren want keer op keer is er weer iets dat je bijleert van zo'n wedstrijd. Komend outdoor seizoen 

is mijn doel om de expert klasse van het outdoor precisie (F3A-A)  te vliegen. 

Kortom vind ik het modelvliegen  een hele mooie, fascinerende  hobby. Je komt op vele plaatsen, leert 

interessante mensen kennen en het is een continu leerproces; zowel wat de vliegtechniek en de modellen 

betreft. De (internationale) wedstrijden vind ik het leukst van allemaal, je leert er ook veel van bij. Ook mijn 

grootvader betekend zeer veel voor mij. Hij heeft mij alles geleerd en staat altijd klaar voor mij. Mensen die 

interesse hebben in het wedstrijd vliegen: twijfel niet! Het is echt geweldig leuk en leerrijk! De club waar ik 

vlieg is Neerpelter modelvliegclub. Ik vlieg nu 2.5 jaar vlieg, en ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen! 

 

Tot ziens op één van de wedstrijden, 

Ignace Pawlenko. 

 

 

http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl/
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  Nieuws. 

Op zondag 1 maart is de voorlaatste wedstrijd gehouden in de Calandhal te Amsterdam. Diverse vliegers en 

juryleden uit de F3A, F3A-X en F3P waren aanwezig. Er werd een compleet programma gevlogen voor alle 

klassen, met een verassende grote opkomst van de C klasse.   

               

Op zaterdag 28 maart is de grote finale van het indoorvliegen in Wognum. Voor het indoor seizoen 2014-2015 

de laatste officiële wedstrijd voor het NK. Aanvang van de eerste ronde zal rond 10.00 uur van start gaan. Rond 

16.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de kantine en zullen de Nederlandse kampioenen bekend zijn 

voor de A, B, C en Aeromusical klassen. Iedereen is welkom en de entree is gratis.  

 

 AGENDA. 

28-03 F3P indoor finale wedstrijd NK, klasse A, B, C, AM.   

  Sporthal de Bloesem, conferencelaan 19, 1687 RA, Wognum.  

  Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren en gratis entree. 

26-04 F3A kunstvlucht wedstrijd NK, klasse B, C.     

  Modelvliegvereniging Delta Oss.      

  Frankenbeemdweg 5, 5346 JN, Oss.      

  Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren, gratis entree. 

02-05  F3A-X kunstvlucht wedstrijd NK, klasse A, B, C.    

  Modelvliegclub Ter Apel, MTA.      

  Achterbeetseweg, 9563 AA, Ter Apelkanaal.    

  Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren, gratis entree. 

http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl/
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10-05  F3A kunstvlucht wedstrijd NK, klasse A.     

  Radio vliegclub Brabant.       

  Veldstraat 7, De Moer (Loon op Zand, naast het Efteling Golfpark). 

  Aanvang 10.00, gratis parkeren, gratis entree. 

30-05 F3A kunstvlucht wedstrijd NK, klasse A.     

  Goudse modelvliegclub GMVC.      

  Hoogeveenseweg 91, 2741 WG, Waddinxveen.    

  Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren, gratis entree. 

 

 Jurycursus. 

Op zondag 15 maart is de eerste van de twee cursusdagen gehouden. Een geheel vernieuwde en uitgebreide 

cursus, bestaande uit een theorie dag en een praktijk dag. Maar liefst 26 deelnemers, bestaande uit 

wedstrijdvliegers, juryleden en nieuwkomers, hadden zich aangemeld voor deze cursus. Diep werd ingegaan 

over de kwaliteiten die een jurylid moet hebben om goed te kunnen jureren. Consistent, Accuraat, Onpartijdig 

en Objectief. Uitgebreid kwam de Aresti ter sprake en de berekeningen voor de punten.   

Doelstelling van deze jurycursus :   - Uniforme standaard in juryopleiding (basiskennis).   

    - Gecertificeerde juryleden, waardering en erkenning.  

    - Zo accuraat en juist mogelijke waardering van de figuren.  

    - Verhoging van het niveau in jureren en vliegen.   

    - Dat vliegers begrijpen waarop wordt gelet waardoor de prestaties zowel 

       nationaal als internationaal bevorderd worden.    

    - Vergroting van acceptatie van de scores. 

Eind deze maand wordt het praktijkdeel gehouden.  

                

http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl/
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  Wat is dat?????     Door Hans Steeg. 

 
In de modelvliegwereld vliegen heel wat toestellen rond , in verschillende klassen variërend in grote, 
motorisering, en uitvoering. 
De F3AX is eigenlijk een mix van schaal en aerobatics , het zijn toestellen die in het echt ook vliegen en op een 
bepaalde schaal zijn nagebouwd. 
Daarbij zijn winglets, spoilers en andere aerodynamische aanpassingen om het toestel neutraler te laten 
vliegen verboden. 
Deze groep is begin jaren 80 ontstaan doordat er mensen waren die vonden dat een grote benzinemotor ook 
op een daarvoor ontworpen modelvliegtuig moest kunnen ,met name de familie Knol heeft aan de bakermat 
gestaan van deze klasse. 
Er kwamen meer vliegers met een dergelijk toestel en zij zochten elkaar op en begonnen een onderlinge 
competitie genaamd RC1X. 
Met name de ontwikkelingen vonden plaats in Duitsland die hier al rap overgenomen werden en zodoende 
steeg het niveau van vliegtuigen en vliegkunde. 
Tegenwoordig zijn er ook in deze klasse vliegtuigen te verkrijgen in een bouwpakket , ARF , RF, al dan niet van 
GFK,CFK, Volledig houtbouw of een gecombineerde versie daarvan. 
Op dit moment vliegt de groep onder de vlag van de KNVvL , met een eigen reglement en programma’s die 
geadopteerd zijn uit de Duitse competitie F3AX van de DMFV. 
De programma’s zijn ingedeeld in een A,B en C klasse ( de laatste is de instapklasse) , het zijn zogenaamde 
“turn around” programma’s dat wil zeggen dat men vanaf start tot landing een vastgelegd programma vliegt 
met midden- en keer figuren, dit is te vinden op www.f3ax.nl  
Ook wordt er geprobeerd de lat hoger te leggen door onbekende programma’s te gaan vliegen , dit is voor alle 
klassen hetzelfde en op vrijwillige basis. 
Voordat ik in allerlei saaie theorie terecht kom, het weekend ziet zo uit , zaterdag wedstrijd vliegen , 
zaterdagavond barbecueën , zondag training . 
Kortom gezelligheid en prestatie zijn bij deze groep van gelijke waardering. 
Voor de wedstrijddata en verenigingen zie de site www.f3ax.nl . 
 

 

Wordt vervolgd. 

http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl/
http://www.f3ax.nl/
http://www.f3ax.nl/
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Agenda overige wedstrijden: 

28-03  NK competitie F3F   Maasvlakte 2 

29-03 NK competitie Pylonrace  De Peel 

04-04 NK competitie F5J   Ginkelse Heide 

12-04 NK competitie F3J   Heeze 

12-04 NK competitie Pylonrace  Kaatsheuvel 

18-04 NK competitie  F5B   Dalfsen 

19-04 NK competitie F3K, mini’s  Swalmen 

26-04 NK competitie F3C, F3N  Veendam 

03-05 NK competitie F5J   Oosterland 

03-05 NK competitie  Modelparachutisten Tilburg 

10-05 NK competitie Pylonrace  Winssen 

17-04 NK competitie F4C, F4H, sp.sch.  Leeuwarden 

17-04 NK competitie F3C, F3N  Winssen 

 

Agenda evenementen: 

27-04 Modelvliegshow MVC Pegasus, Locatie Elsenburg, Enkhuizen. Aanvang 12.00 uur. Gratis entree. 

24-05 Modelvliegshow MVC Apollo ’68 Horst. Aanvang 11.00 uur. Gratis parkeren. Entree onbekend. 

 

http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl/

