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In de winterperiode gaan we om de 
week een paar uurtjes de gymzaal 
in en dat doen we dan een keer of 

tien. Op die manier kun je toch bezig 
blijven met je hobby en contacten met 
je clubgenoten blijven onderhouden. 
Door het vaste tijdsblok waarin we 
gebruik maken van de zaal zien we een 

Tekst en foto’s: Sander Geertse - MVC Delta

andere mix van piloten dan normaal 
gesproken buiten op het veld. Daar
naast komen ook veel leden langs om 
zomaar een praatje te maken. Op die 
manier leren we elkaar beter kennen, 
dat is ook goed voor de onderlinge 
samenhang binnen de club. Het is er 
altijd wel een dolle boel! 

INDOOR 
Buiten is het koud, het waait, het regent, maar je wil wel 
vliegen… INDOOR! Leuk en gezellig met zijn allen de gymzaal 
in om te vliegen. Circa 14 jaar geleden zijn we hier als club 
(Modelvliegclub Delta in Zeeland) mee begonnen. Opletten want de wanden zijn hard!

VLIEGEN

In dezelfde periode als het indoor
vliegen vindt in Goes ook altijd de gro
te modelbouwbeurs plaats. Hier staan 
we als club ook altijd met een stand. 
We spreken dan met nieuwe geïnteres
seerden en nodigen deze mensen dan 
ook meteen uit voor de volgende indoor 
vliegsessie. Op deze manier hebben 
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we er al een aantal nieuwe leden bij 
gekregen. De club betaalt de zaalhuur 
en alle leden kunnen gebruik maken 
van de mogelijkheid om binnen te 
komen vliegen. We vliegen dan steeds 
in sessies van een kwartier. Per sessie 
wisselen we vliegtuigen af met drones 
en helikopters. Dit vanwege de beperk
te ruimte en het feit dat piepschuim 
zich niet zo goed laat combineren met 
wentelwieken. 

Door die beperkte ruimte zitten er ook 
een aantal uitdagingen verbonden aan 
het indoorvliegen. Zo heeft een gym
zaal bijvoorbeeld een behoorlijk agres

Zoals eerder vermeld kan er ook prima 
met drones en helikopters in de zaal 
worden gevlogen. Voor deze groep 
mensen is het vooral voordelig dat er 
binnen geen rekening gehouden hoeft 
te worden met “drifting”, het duwen 
van de wind tegen een toestel. In 
de beginperiode hadden we wel wat 
problemen met het binden van de 
goedkopere helikopters. Deze werden 
onopzettelijk gebonden met willekeu
rige andere modellen in de zaal. Om 
die reden mogen bepaalde goedkope 
helikoptermodellen niet meer gebruikt 
worden tijdens het indoorvliegen. 
Daarnaast hebben we ook regels 
opgesteld over de maximale grootte en 
het gewicht, want rotorbladen kunnen 
behoorlijke (letsel)schade aanrichten. 

Wij houden voor helikopters een maxi
mum van de “450” klasse op 3S accu’s 
aan. Als we het over veiligheid hebben 
is indoor helikoper vliegen nooit zonder 
gevaar, ongeacht de maat. De piloot 
moet zich daar bewust van zijn. Het is 
dan ook aan de piloot om ervoor te zor
gen dat zijn of haar materiaal in orde 
is en er geen onnodige risico’s worden 
genomen tijdens het vliegen. Bij de 
drones geldt een maximale grootte van 
4 inch met een maximaal gewicht van 
300g vliegklaar. Voor de dronevliegers 
is het FPVvliegen hier natuurlijk een 
hele leuke mogelijkheid. Hierbij kun 
je ook denken aan het plaatsen van 
allerlei obstakels. Denkt hierbij aan het 
uitzetten van een parcours met bijvoor
beeld pionnen en paaltjes.
Indoor vliegen is een sport op zich, bij 
de FAI geclassificeerd als “F3P”. Even 
zoeken op YouTube levert vele mooie 
filmpjes op. In deze klasse moeten de 
toestellen lichter zijn dan 300g en een 
vaste routine vliegen. Gouden regel 
is hier: hoe lager het gewicht, hoe lang
zamer en strakker men kan vliegen. 

sieve “geofencing”: muren en een dak. 
Je zult een looping daarom ook op tijd 
in moeten zetten. Zet je de looping te 
vroeg in, dan ga je op mollenjacht. Zet 
je de looping te laat in, dan zit er in
eens een dak in de weg. Daar komt bij 
dat er soms wel tien mensen tegelijker
tijd aan het vliegen zijn. Enige vlieger
varing is dan ook wenselijk en je zult je 
materiaal hierop aan moeten passen. 
Met grote brandstof modellen kun je in 
een gymzaal natuurlijk niets beginnen. 
Maar júíst door de beperkingen van 
“het luchtruim” hebben wij als club wel 
gezien dat het niveau van de gemid
delde piloot verbetert door het indoor 
vliegen. Enerzijds doordat je wat meer 
risico durft en soms ook móét nemen 
(om anderen te ontwijken). Anderzijds 
doordat het vliegen niet een maand 
of vier stilligt. Natuurlijk gaat het ook 
wel eens mis, dan was die muur toch 
dichterbij dan gedacht of dan was 
de zaal toch ineens minder hoog dan 
tijdens het vorige rondje. En dat kan 
natuurlijk ook niet anders als je met 
zovelen tegelijk aan het vliegen bent: 
de midair collision. Hoe goed iedereen 
ook zijn of haar best doet, het hoort er 
allemaal bij. Over het algemeen zijn de 
schades vrij gemakkelijk en ter plaatse 
te repareren met wat tape en/of lijm. 
Hierbij kan de ongelukkige dan altijd 
rekenen op niet alleen de humor, maar 
ook de helpende handen van de mede 
piloten.

Ook helikopter 
en drone 

vliegen kan 
indoor beoefend 

worden.

Shockflyer prepareren met een streamer voor een combat fight.
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“foam friendly” is. Het bouwen van een 
standaardmaat (span 860mm) model 
weegt qua schuim ongeveer 60g. Laat 
je het tussenliggende schuim éénzijdig 
wegfrezen van 3 naar 1mm dan kun je 
hier een kleine 20g besparen. Als je nog 
verder gaat en slechts een raamwerk 
van depron laat staan en beplakt met 
mylar van 0,003mm dikte kun je nog 
eens 20g besparen aan totaalgewicht. 
De meest extreem lichte modellen zijn 
gebouwd uit carbon staaf en buisma
teriaal met alleen mylar in de vlakken.

Bij ons is het aanbod van vliegtuigen 
heel divers: van langzaam vliegende 
shockflyers tot snelle “racebakkies” 
en mooie schaalmodellen. En ook voor 
deze groep hebben we natuurlijk een 
aantal regels opgesteld. Voor de vlieg
tuigen geldt een maximaal vliegklaar 
gewicht van 300g. Daarnaast wordt het 
aangeraden om allemaal dezelfde vlieg
richting aan te houden. Net als bij het 
dronevliegen zijn er voor vliegtuigen 
ook leuke spelletjes te bedenken, zoals 
bijvoorbeeld limbovliegen of pylon
races. Het bouwen van de vliegtuigjes 
is niet super moeilijk. Toch zitten we 
nog ver verwijderd van het niveau van 
de “F3P” klasse. Er zijn nu een aantal 
leden bezig met het bouwen van een 
model van 80g vlieggewicht in plaats 
van de gebruikelijke 110130g (vol de
pron). Na de voor en nadelen van dun 
gefreesde modellen gaan we nu ook 
open gefreesde modellen beplakken 
met mylar.

Voor de bouw van een acrobatisch F3P 
model moet je een aantal zaken in over
weging nemen. Een licht model geeft 
meer mogelijkheden om acrobatische 
figuren te maken, maar kost daarente
gen ook veel meer geld en neemt meer 
bouwtijd in beslag. Het bouwen van de 
vliegtuigen vereist een vlakke bouw
plaat. Het vliegtuig wordt na het uit
snijden, frezen of lasersnijden gespoten 
in de gewenste kleuren. De contouren 
van vleugels, romp en staart worden op 
z’n kop samengevoegd. Hierna wordt 
de verstijving aangebracht met carbon 
staafjes of buismateriaal. Daarna komt 
de besturing erin en tot slot wordt het 
model omgedraaid en verlijmen we de 
bovenkant van het model. Lijmen kan 
gedaan worden met een polyurethaan
achtige schuimlijm die taai blijft. Als 
de pasvorm perfect is kan er ook CA 
lijm gebruikt worden die uiteraard 

Het schuimmateriaal is in zeer veel ver
schillende kwaliteiten te koop. Slechts 
enkele hiervan zijn geschikt om hier 
modellen van te maken. Het materiaal 
moet vormstabiel, homogeen en licht 
zijn. Hoe lichter het uiteindelijke model 
wordt, des te moeilijker wordt het om 
dit zonder schade de sporthal in te krij
gen. De superlichte modellen worden 
meestal in een box vervoerd en dat 
neemt thuis dus veel ruimte in beslag. 
Om te leren vliegen is indoorvliegen 
minder geschikt, dit door de eerder 

Met Mylar 
bespannen 
model.

Een Gee-Bee als shockflyer. 

Indoorvliegen is een echte aanrader voor 
het koude winterseizoen

De aandrijving, accu en servo’s worden 
bepaald door het uiteindelijke doelge
wicht. Bij het bouwen van modellen 
onder de 80g zal elk overbodig gewicht 
voorkomen moeten worden. Zo wordt 
de behuizing van de servo’s aan de 
onderkant verwijderd en de bekabe
ling uitgewisseld door draad van circa 
0,3mm dikte. Deze worden direct op 
de print van de gestripte ontvanger 
gesoldeerd. De modellen kun je zelf 
maken of als voorbewerkte kit kopen. 

benoemde geofencing waarbij een 
foute stuurbeweging al snel fataal is. 
Maar het is zeker niet onmogelijk! Door 
middel van het leraarleerling systeem 
(draadloos of via een kabel) kunnen de 
functies een voor een aan de leerling 
worden vrijgegeven. Een snel reactie
vermogen van de leraar is hierbij wel 
handig! Al met al is het indoorvliegen 
een echte aanrader voor het koude 
winterseizoen. Zowel leerzaam als 
gezellig!
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