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Zaterdag 28 maart is het indoorseizoen afgesloten tijdens de F3P finale in Wognum. Daarmee is voor de
radio bestuurde kunstvlucht het buitenseizoen weer begonnen. Voor het Nederlands kampioenschap
F3A-A, F3A-BC en F3A-X worden totaal 11 wedstrijden gehouden bij diverse modelvliegclubs in het land.
Traditioneel wordt het buitenseizoen van de kunstvlucht geopend met de eerste F3A wedstrijd bij
modelvliegvereniging Delta Oss op zondag 26 april aanstaande. De eerste F3A-X wedstrijd zal gehouden
worden op 2 mei bij MTA, modelvliegclub Ter Apel. Ben je geïnteresseerd in kunstvlucht, ben je van plan
een ander vliegtuig aan te schaffen, zoek je informatie of vind je het leuk om eens een wedstrijd mee te
maken? Dan ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Alle wedstrijden zijn gratis toegankelijk en de
gezelligheid staat voorop.
Op 30 maart is de geheel vernieuwde website van de subcommissie kunstvlucht online gegaan. Dankzij de
inzet van Roy Oostema is deze vernieuwde website voorzien van veel nieuwe onderwerpen en informatie.
Neem eens een kijkje op deze vernieuwde website, zeker de moeite waard.
www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl .

Agenda: Kunstvlucht

26
04
zondag

02
05
zaterdag

10
05
zondag

30
05
zaterdag

F3A kunstvlucht wedstrijd NK, klasse B, C.
Modelvliegvereniging Delta Oss
Frankenbeemdweg 5, 5346 JN, Oss.
Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren, gratis entree.

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.

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.

F3A kunstvlucht wedstrijd NK, klasse A.
Goudse modelvliegclub GMVC.
Hoogeveenseweg 91, 2741 WG, Waddinxveen.
Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren, gratis entree.
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06
06
Zaterdag

21
06
zondag

F3A-X kunstvlucht wedstrijd NK, klasse A, B, C.
MSO, Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken.
Kijlsterweg 23, 9502 EL Stadskanaal.
Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren, gratis entree.

F3A kunstvlucht wedstrijd NK, klasse B, C.
MVVDB, Modelvliegvereniging Den Bosch.
Tweede hoefsteeg, Rosmalen.
Aanvang 10.00 uur, gratis parkeren, gratis entree.
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In de picture: Modelvliegvereniging Delta Oss

Door Richard van Wijk
Het is al echt een traditie geworden, op 26 april wordt wederom de eerste F3A BC wedstrijd in 2015
georganiseerd bij Modelvliegclub Delta Oss. De clubleden zijn dan al weer druk bezig geweest om het veld
en de pits geheel op orde te krijgen. Er is altijd activiteit bij de club maar voorafgaand aan deze wedstrijd
spant men zich extra in om van deze wedstrijd weer een succes te maken.
Gezelligheid en veiligheid staat hoog in het vaandel bij deze club. Met meer dan 50 enthousiaste leden en
een uitgebreid en breed scala aan vliegtuigen kan men gerust zeggen dat het een actieve club is waar zowel
in de winter als op zomerse dagen veel gevlogen wordt. Er worden niet alleen prachtige schaalmodellen
gebouwd en gevlogen, maar ook andere modellen komen ruimschoots aan bod, de variatie in
vliegtuigmodellen is groot, van beginnersmodel tot de grote schaalmodellen en kunstvluchtmodellen.
Bij Delta Oss wordt ook veel aandacht besteed aan opleiden van "nieuwe" vliegers, beginnende vliegers
worden begeleid door goed opgeleide en ervaren instructeurs. De club heeft speciaal voor de initiële
opleiding een tweetal lestoestellen in gebruik zodat beginnende vliegers eerst even kunnen "proeven" en
ervaren wat modelvliegen is. Kom gerust eens langs om te kijken en de sfeer te proeven, of bezoek onze
website op http://www.deltaoss.nl/

Wat betreft de F3A BC wedstrijd is het altijd spannend hoeveel deelnemers zich aanmelden en wat het
nieuwe seizoen weer gaat brengen, sommige vliegers hebben een nieuw toestel gebouwd en hebben
grootse plannen. Anderen zetten de eerste stappen in de wereld van de kunstvlucht.
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Het is gewoon leuk en gezellig op zo’n wedstrijddag en je kan er veel van leren. Wil je het een keer
“proeven” hoe het is om met een wedstrijd mee te doen, schrijf je dan in via de website
www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl
Het motto is, meer vliegers, meer gezelligheid en meer kans om wat te leren van anderen.
Gewoon doen dus ! Er is niks te verliezen, en je wordt gewoon weer een ervaring rijker.

Tot ziens in Oss.

Nader bekeken: Puma laagdekker
Door Jacco Schipper
Via een clubgenoot, die mij meenam naar een F3A clinic, kwam ik te weten dat Winfried de Vries, samen
met deze clubgenoot, de tekening van de Robbe Puma ging bewerken en aanpassen. Het idee hierachter
was om een bruikbaar freespakket samen te stellen, om de Puma zo met een nieuwe constructie te kunnen
bouwen, geschikt voor elektro aandrijving. En dit mooie toestel nieuw leven in te blazen.
De Puma heeft al een hele geschiedenis geschreven in de kunstvlucht. Hij heeft zijn charme nooit helemaal
verloren, gezien de aandacht die hij ook recent weer krijgt. Ook viel ik voor de (retro)looks van het model.
Om de instap in de kunstvlucht te kunnen maken, zou dit model goed kunnen voldoen, waarbij de kosten
laag blijven. Als je het leuk vind om te bouwen is het als perfect uitgevoerd freespakket gegarandeerd een
succes.

Deze Puma bouwen is bijna niet meer te vergelijken met het bouwen vanaf tekening. Alle onderdelen
vallen als puzzelstukjes in elkaar en met een goede rechte bouwplank, houtlijm, secondenlijm, een aantal
basisgereedschappen zoals lijmklemmetje, spelden, een goed mesje, klein zaagje en vooral een goede
rechte schuurklos moet het kunnen lukken. De bespanning is met krimpfolie.
De aandrijving die ik heb gebruikt, is een NTM propdrive 42-48 650 kV met een APC 13 x 8 propeller
Gebruikte accupakket: 5s lipo 4500 mAh.
De maten van de Puma zijn: Spanwijdte 140 cm, romplengte 117 cm.
Zonder accupakket en zonder ontvanger kan je de Puma al compleet
klaar hebben rond de € 200,--.
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Als model heeft de Puma zich al lang bewezen. En ook deze
Puma vliegt uitstekend. Na een proefvlucht met enige
aanpassing aan de domping en zijwaartsstelling van de motor,
blijkt hij de figuren van de F3c prima aan te kunnen. Wel moet
er iets op het gewicht van de staart worden gelet om met de
accu goed naar voren, op de juiste balans te komen. De lichte
v-stelling van de vleugel zorgt voor stabiliserende
vliegeigenschappen in normale vlucht
Al met al een leuk project om te doen, een makkelijk te bouwen model en als overstap van trainer naar
meer kunstvlucht een mogelijke kandidaat.
Voor meer informatie kan je kijken op de website van http://foamtoair.f3ascore.com/. Hier vind je veel
foto´s die je een houvast geven bij het bouwproces en hoe je de Puma kan bestellen.

Wedstrijdverslag: Indoorfinale 28 maart Wognum

Op zaterdag 28 maart vond de finale plaats van het Nederlands kampioenschap F3P indoor in één van de
mooiste sporthallen van Nederland. De Bloesem in Wognum. Er werden drie ronden gevlogen door 11
wedstrijddeelnemers in de klasse A, B, C en AeroMusical. Aan het einde van de wedstrijd werden alle
prijzen uitgereikt aan de dagwinnaars en aan de Nederlandse Kampioenen van alle disciplines.
Vliegers en organisatie waren zeer enthousiast over de vele bezoekers. Met name van omliggende clubs zijn
veel geïnteresseerden komen kijken. Zij werden beloond met diverse mooie vluchten. Met name de
Aeromusical heeft een grote indruk achtergelaten.
Tijdens deze wedstrijd is er een proef gehouden met een digitaal scoresysteem. Dit digitale systeem is
ontwikkeld en getest door Winfried de Vries. Juryleden en schrijvers konden op een IPad de score invoeren,
waarna direct na de vlucht de score bekend was. Het systeem werkte zeer duidelijk en snel. Gekeken wordt
naar de mogelijkheden om dit systeem ook voor andere wedstrijden te gaan gebruiken.
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Dag uitslag F3P finale Wognum:
F3P-A
1: Derk van der Vecht
2: Ton Goede
3: Robin Janssen

F3P-B
1: Ignace Pawlenko

F3P-C
1: Andries Altenburg
2: Sjef Salemans
3: Patrick Kramer

F3P-AM
1: Derk van der Vecht
2: Nando te Riele
3: Bert van der Vecht

Uitslag Nederlands kampioenschap F3P seizoen 2014-2015:
F3P-A
1: Derk van der Vecht
2: Ton Goede
3: Robin Janssen

F3P-B
1: Ignace Pawlenko (BE)
2: Johannes Kolks (BE)
3: Michel Debusschere (BE)

F3P-C
1: Andries Altenburg
2: Sjef Salemans
3: Mart Dinkla

F3P-AM
1: Derk van der Vecht
2: Nando te Riele
3: Bert van der Vecht

Toegelicht: F3A-C programma 2015
Wat voor figuren worden er gevlogen in de instapklasse C van de F3A kunstvlucht? Waarop worden de
figuren beoordeeld? Met welk type vliegtuig kan je deze figuren vliegen? Wat is het voordeel van
wedstrijdvliegen? Vele vragen worden regelmatig gesteld over deze tak van modelvliegen.
Het F3A-C programma is een iets uitgebreidere versie van het bekende brevetprogramma. Hierin worden
eenvoudige kunstvluchtfiguren gevlogen met enkele rollen. Daarvoor is een goede rolroertrainer al zeer
geschikt. De Puma zoals de in deze nieuwsbrief eerder beschreven is daar één van. Andere vliegtuigen die
een goede optie zijn, zijn onder andere modellen van Sebart in de 30 en 50 serie, de Kyoso Calmato
laagdekker, de Curare 40 en 60, Axiome 70 en Rainbow 50 F3A.
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In tegenstelling met het recreatief besturen van een modelvliegtuig, wordt er veel meer gebruik gemaakt
van het richtingsroer tijdens de vlucht. Strakke lijnen, sierlijke figuren en keerlussen geven de vlucht een
realistisch vliegbeeld. Je leert jouw vliegtuig meer en meer te beheersen en het geeft je meer vertrouwen in
jouw kunnen. Vliegen met crosswind, corrigeren, uitbalanceren van het vliegtuig, aanpassen van de Expo,
kleinere roeruitslagen en nog veel meer, zorgen ervoor dat je het maximale plezier uit het vliegen kan
halen.
Het F3A-C programma bestaat uit 11 figuren,
welke beoordeeld worden op verschillende
punten. Er wordt onder andere gelet op de
hoogte, rolsnelheid, stops, stijglijnen,
verdeling, gelijkheid en koersafwijking.
Ook hebben ieder figuur een andere
moeilijkheidsgraad, waarbij de puntentelling
rekening mee houdt. Tijdens een wedstrijd
worden drie vluchten gevlogen, waarvan de
beste twee vluchten meetellen voor de
dagprijs. Om voor het Nederlands
kampioenschap mee te kunnen doen, moet je
drie van de vier wedstrijden meedoen.
Waaronder in ieder geval de finalewedstrijd.
Op de finaledag wordt er gevlogen voor de
dagprijs en wordt de einduitslag van het
Nederlands kampioenschap bekend gemaakt.
Voor de F3A-C klasse is voor de kampioen
tevens een mooie prijs beschikbaar gesteld.

Ben je geïnteresseerd in wedstrijdvliegen? Wil je meer weten? Kom gerust eens langs op een wedstrijd.
Kijk eens op de website http://www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl of stuur een mailtje naar
kunstvlucht.modelvliegsport@gmail.com . Wij helpen je graag.

Nieuws: F3A-X
Zaterdag 2 mei staat de eerste F3A-X wedstrijd op de agenda. Deze zal worden gehouden op het veld van
Modelvliegclub Ter Apel. Aansluitend is er op de zondag een trainingsdag gepland.
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Belangrijkste wijzigingen voor dit jaar:
1. Programma's: A- programma = Duitse F3AX A programma
B- programma = Duitse F3AX B programma
C- programma = Nederlandse C programma van 2012
2. Competities: Er zijn 3 aparte competities:
1. Bekende programma (zie website)
2. Onbekende programma (voor A en B) overhandigd tijdens de briefing voor aanvang van
de wedstrijd.
3. Freestyle (voor A,B en C)
Dus men is niet verplicht mee te doen met het onbekende programma of de Freestyle.
De piloten zijn vrij om te kiezen aan welke competities ze mee willen doen. Dit wel graag opgeven bij
inschrijving uiterlijk een week van te voren.
3. Zaterdag is wedstrijddag en zondag training / oefendag, bij slecht weer op zaterdag kan een gedeelte van
de zaterdag op zondag worden gevlogen.

Nieuws: Sponsoren
Voor het komende seizoen heeft onze hoofdsponsor Aerobertics, zijn sponsoring verlengt. Ook stelt
Aerobertics in samenwerking met de subcommissie kunstvlucht, een ARF F3A 50 vliegtuig beschikbaar voor
de winnaar van het Nederlands kampioenschap in de klasse F3A-C. Net als vorig jaar, toen de winnaar van
2014, Sam Bimbergen, de schitterende prijs in ontvangst mocht nemen. Aerobertics is één van de meest
toonaangevende winkels op gebied van de kunstvlucht en meer.

Aerobertics heeft een webshop met een zeer uitgebreid assortiment. Van trainers tot jets met
straalmotoren, drones, helikopters, van klein tot groot en heel veel onderdelen.
Kijk op de website: http://www.aerobertics.be of bezoek de winkel.
Aerobertics BVBA
Maalse Steenweg 367
8310 St-Kruis, Brugge, België
Telefoon: 0032-50 858020
E-mail: info@aerobertics.be
Met speciale dank aan Bert Delaere.

Nieuwe sponsor
Het bedrijf A-Frames heeft zich als sponsor gemeld bij de subcommissie kunstvlucht, waar wij zeer
dankbaar voor zijn. Eigenaar van A-Frames is Jacco Schipper. Het bedrijf is in 2001 opgericht, en maakt
lijsten voor musea en kunstenaars. Het bijzondere is dat alles in eigen beheer geproduceerd wordt, van
ruwe balk tot eindproduct. Er worden veel Canadese houtsoorten gebruikt, zoals esdoorn, noten, essen en
kersenhout. Verder nog een aantal diverse andere bijzondere houtsoorten. Voor elk werk wordt een lijst op
maat gemaakt. Een groot deel van het werk bestaat uit het houtbewerken en kleuren. De kleuren zijn door
A-Frames zelf ontwikkeld. Vanwege dat er kwetsbare en vaak kostbare werken ingelijst worden, voldoet
A-Frames aan de gevraagde normen voor conservatie, die daarvoor passend zijn.
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Voorbeelden van musea zijn het Haags Gemeentemuseum, museum Boymans van Beuningen en het Fries
Museum, waar de lijsten van A-Frames gebruikt worden. A-Frames heeft vaste connecties met galeries,
diverse collectioneurs van moderne kunst, en vertegenwoordigen verschillende fotografen en kunstenaars.
Veel van het werk gaat naar buitenlandse collecties.

Agenda: overige wedstrijden
26-04
03-05
03-05
10-05
17-05
17-05
30-05
30-05
30-05
31-05
13-06
13-06
14-06
14-06
14-06

De subo
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie
NK competitie

F3C, F3N
F5J
Modelparachutisten
Pylonrace
F4C, F4H
F3C, F3N
F5B
F5J
Modelparachutisten
F3J
F3K
Pylonrace
F4C, F4G, F4H
F3J
F3C, F3N

Veendam
Oosterland
Tilburg
Winssen
Leeuwarden
Winssen
Wijk en Aalburg
Olst
Odoorn
Oosterland
Mill
Almere
Hulten
Ginkelse Heide
Well

www.helikopter.modelvliegsport.nl
www.f5j.nl
www.rc-parachute.nl
www.f3d.nl
www.schaal.modelvliegsport.nl
www.helikopter.modelvliegsport.nl
www.f5b.nl
www.f5j.nl
www.rc-parachute.nl
www.f3j-sport.nl
www.f3k.nl
www.f3d.nl
www.schaal.modelvliegsport.nl
www.f3j-sport.nl
www.helikopter.modelvliegsport.nl

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.

Wordt verwacht: Komende nieuwsbrief
De komende nieuwsbrieven beloven ook erg interessant en leerzaam te worden. Zonder
twijfel Nederlands bekendste en meest succesvolle RC1/F3A vlieger wordt uitgebreid
geïnterviewd. Het gaat natuurlijk over Jan van Vliet. De interviews zullen over zijn hele
modelvliegcarrière gaan. Van de jaren 60 toen hij besmet is geraakt met het vliegen tot de
dag van vandaag. Er zal aandacht zijn voor de technische ontwikkelingen, de ontwikkeling
van de F3A sport en natuurlijk zullen er mooie anekdotes worden opgetekend met mooie
foto's uit het heden en verleden.

Aangeboden door de subcommissie kunstvlucht van de KNVvL
Website:
www.kunstvlucht.modelvliegsport.nl
E-mail:
kunstvlucht.modelvliegsport@gmail.com

