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Inleiding 
Beginnen met een Moustique is een goede keus. Het 
is een eenvoudig model, je leert er de belangrijkste 
basistechnieken mee en je kunt er al wedstrijden mee 
vliegen. In een gymnastiekzaal zal het model twee á 
drie minuten vliegen. Op wedstrijden wordt er wel 
meer dan zes minuten mee gevlogen. Hoewel we 
geprobeerd hebben deze bouwbeschrijving zo goed 
mogelijk te maken, zul je vaat wel tegen een aantal 
problemen aanlopen. Als iets niet lukt of niet duidelijk 
is, bel of mail dan met een andere indoorvlieger. Zij 
zullen je graag helpen. 

Voorbereidend werk.  
Als je nog nooit een vliegtuig gebouwd hebt zul je een 
aantal nieuwe woorden en begrippen moeten leren. In 
figuur 1 staan de namen van de belangrijkste 
onderdelen van een indoormodel.  
Op de bouwtekening vind je nog meer nieuwe termen. 
Maak een vergroting van de tekening op een 
kopieerapparaat (x1,41). 

 
We hebben een bouwbord nodig van zachtboard van 
22x60 cm. Liefst 15 mm dik. Neem de bouwbladen 1a 
en 1b. Knip het papier langs de onderbroken lijnen op 
maat. Knip aan de linkerzijde van blad 1b de 
driehoekjes uit de rand (figuur 2).  
Leg van blad 1b de linkerkant op de rechterkant van 
1a. Verschuif zo dat het hele + teken en het halve + 
teken een heel + teken vormen. Zet op beide bladen 
een gewicht zodat ze niet kunnen verschuiven. Plak 
de beide bladen met plakband aan elkaar.  
 
 

 
Leg nu het aan elkaar geplakte blad 1 op het 
bouwbord. Neem stukjes plakband van ongeveer 5 
cm lengte. Plak ze aan de rand van het blad (figuur 3) 
en sla ze om de rand van het bouwbord (het plakband 

 
hecht niet goed op het zachtboard). Bevestig eerst de 
korte zijden van het blad, daarna de lange zijden. Plak 
op dezelfde manier de bouwbladen 2a en 2b aan 
elkaar. Bevestig het hele blad 2 op de andere zijde 
van het bouwbord.  
Plak nu lange stroken cellotape op de grijze gebieden 
van de bladen 1 en 2. Je kunt dan later op de 
tekening onderdelen aan elkaar lijmen zonder dat ze 
aan de tekening vast plakken.  
We hebben nog andere hulpmiddelen nodig. Snij 
rechte latjes uit een plankje 2 mm balsahout van de 
volgende afmetingen. 10x250mm (4 stuks), 10x50mm 
(2 stuks) en 10x16mm (16 stuks). Maak uit lagen 2 
mm balsa een stelblok volgens figuur 4. Doe je 
uiterste best om de zijkanten en de gleuven goed 
haaks te maken. 
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In figuur 5 zijn een aantal malletjes getekend die je 
van dik golfkarton moet maken. Lijm twee lagen 3 mm 
karton op elkaar als je geen dik golfkarton kunt 
vinden. Ook hier geldt: zo goed mogelijk haaks 
uitsnijden. Uit dun triplex of etalagekarton maken we 
mallen voor het snijden van de vleugel- en 
stabiloribben, zie de bouwtekening.  

Twee soorten lijm  
We hebben twee soorten lijm nodig. De ene is 
bestemd voor het aan elkaar lijmen van balsahouten 
onderdelen. De andere lijm moet worden gebruikt als 
je de bekleding op het geraamte aan wilt brengen.  
De lijm voor de houten onderdelen is UHU-Hart 
(celluloselijm) en deze kun je beter iets verdunnen 
met aceton of thinner. De beste en zuinigste manier 
van lijmen is met behulp van een injectiespuit. Steek 
een staaldraadje of speld in de naald om te 
voorkomen dat hij verstopt raakt. De bekleedlijm is 
Bisonkit, verdund met de speciale Bison verdunner. 
Verhouding lijm-verdunner 1:2.  

Benodigde materialen  
Voor de vleugelliggers en de -ribben is een plankje 
1,5 mm middelhard balsa nodig (gewicht van een 
plankje van 10x100 cm 18-27 gram). Voor het stabilo 
en het kielvlak neem je 1 mm balsa, gewicht van een 
plankje 10-18 gram. Voor de romp is iets lichter balsa 
nodig: een 4 mm plankje van 40-50 gram of een lat 
van 10x10 mm van 10-15 gram. De nerf moet mooi 
recht zijn. Voor de propellerbladen is een zacht 1 mm 
plankje nodig, bij voorkeur kwartiers gezaagd. Dat 
hout is stijver in een richting dwars op de nerf en het 
is herkenbaar aan het geblokte uiterlijk. Verder is 
nodig een stukje 0,5 mm staaldraad voor de 
propelleras en de achterhaak, een stukje 0,5-0,8 mm 
hard aluminium (bijv. deksel van een bierblikje) voor 
het lagertje (kun je ook kopen) en een stukje 
aluminium- of kunststofbuis Ø2 mm inwendig voor de 
vleugelbevestiging. Dit buisje kun je ook zelf maken 
door dun spanpapier om een stukje staaldraad te 
rollen en te impregneren met verdunde lijm of 
spanlak. Wel bijtijds het buisje er af schuiven! Voor 
het bekleden kan dun spanpapier gebruikt worden, 
hele dunne keukenfolie of mylar. Meer specifieke 
materialen zoals rubber, lagertjes, teflon, 
bekledingsmaterialen e.d. zijn bij een van de 
indoorvliegers verkrijgbaar. 

Het bouwen van vleugel, stabilo en kielvlak.  
We beginnen met het uitsnijden van de ribben en de 
liggers. Voor het snijden gebruiken we bij voorkeur 
een scheermesje. om te voorkomen dat je jezelf snijdt 
kun je een zijde afdekken met een stukje plakband of 
het mesje overlangs door midden breken. Langs de 
ribmal snijden we in 1,5 mm brede stroken de ribben 
uit. Maak een paar extra als reserve. De liggers 
worden uitgesneden langs een stalen liniaal. Snij ze 1 

á 2 cm te lang uit. Merk op dat bij de vleugel de 
liggers links langer zijn dan rechts!  
Voor het bouwen van het stabilo leggen we het 
bouwbord op tafel met zijde 1 naar boven. Leg de vier 
lange hulpstrips op het bouwbord. De dikke zwarte 
lijnen moeten nog te zien zijn. Prik met een paar 
spelden de strips op het bouwbord vast. Snij niets van 
de strips af, je hebt ze ook nog voor de vleugel nodig.  
Neem een stabilolijst. Leg hem tegen een hulpstrip 
(figuur 6). Druk nu met een stel blokje (10x16) de lijst 
tegen de strip; 

 
prik met een speld het blokje vast op het bouwbord 
(figuur 7). De drie andere lijsten op dezelfde manier. 

 
Let er op dat de dunne einden van de lijsten op de 
juiste plaats komen: aan de tippen van het stabilo. 
Zorg er ook voor dat de lijsten op de smalle kant 
staan. In geen geval de spelden door de liggers 
steken!  
We hebben je wat overbodig werk laten doen, maar je 
weet nu in ieder geval hoe het stellen van de lijsten 
moet gebeuren. De lijsten moeten in het midden van 
het stabilo aan elkaar gelijmd worden. Dat gaat als 
volgt: neem een van de voorlijsten met zijn stelblokjes 
los. Breng wat lijm op beide einden van de voorlijsten, 
laat de lijm even drogen, doe er weer een beetje lijm 
op, zet de lijst op zijn plaats, druk de lijsten tegen 
elkaar aan en zet de lijst weer met stelblokjes vast. 
Doe hetzelfde met de achterlijsten.  
Neem een rib en pas hen in het midden van het 
stabilo, snijd er aan beide zijden zoveel af dat de rib 
op zijn plaats blijft staan. De rib mag niet extra 
gebogen worden om hem op zijn plaats te krijgen. 
Maak nu de volgende rib op lengte, enzovoort. Als je 
een rib te kort hebt afgesneden is dat niet zo erg. 
Maak een nieuwe en zet de oude een plaats verder 
naar de tip. Als de zeven ribben op hun plaats staan 
worden ze vastgelijmd: neem er een uit, doe wat lijm 
aan beide uiteinden, laat even drogen, doe weer wat 
lijm aan de einden en zet de rib op zijn plaats. Vermijd 
dikke lijmklodders.  
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Laat het stabilo een half uur drogen, neem de 
stelblokjes los en neem het stabilo voorzichtig van het 
bouwbord. Snijd de uitstekende einden van de lijsten 
af. Neen de hulpstrips van het bouwbord.  
Om het kielvlak te bouwen draaien we het bouwbord 
een halve slag, maar nog steeds zijde 1 boven. Prik 
eerst de vier hulpstrips op het bouwbord (figuur 8). 
Dan een kielvlaklijst met stelblokjes vastzetten, 
daarna een volgende lijst, enz… 

 
Als je weet hoe het moet dan kun je lijmen. De 
uitstekende delen afsnijden, behalve één (zie figuur 
8). Als het droog is afnemen.  
De vleugelbouw gaat net als het stabilo. Let weer op 
de juiste positie en stand van de liggers. De 
linkervleugel is langer dan de rechter, dit is geen 
vergissing. De middenrib juist links van de knik 
monteren.  

De romp.  
Het hout van de romp moet van goede kwaliteit zijn, 
een mooie rechte nerf hebben en geen zwakke of 
brosse plekken. om gewicht te sparen kan de 
motorstick aan de einden taps geschuurd worden van 
6x4 naar 5x3 mm. Denk er vooral bij het schuren van 
de staartboom om dat je van je af schuurt. Je kunt 
anders de staartboom gemakkelijk kapot knikken.  
Bij het aan elkaar lijmen van de motorstick en de 
staartboom gebruiken we het grote stelblok. Plak 
cellotape tegen een van de smalle zijden.  
Vouw het plakband niet om, wel kun je het overtollige 
plakband afsnijden (figuur 9). Neem het bouwbord 
met zijde 1 boven. 

 
Prik met spelden het grote stelblok op de plaats 
"staartboom aan romp lijmen". Eerst droog oefenen. 
Neem de motorstick en de staartboom. Leg de 
motorstick op zijn plaats, zet hem vast met twee 
stelblokjes, leg de staartboom op zijn plaats, schuif 
hem tegen de motorstick en zet de staartboom vast 
met stelblokjes. De verbinding moet er zo uit zien als 
in figuur 10. 

 
En nu met lijm: neem de onderdelen van het 
bouwbord, smeer de twee schuine vlakken in met lijm, 
laat even drogen en breng weer wat lijm aan. Zet nu 
de onderdelen op hun plaats.  
Als de romp droog is, neem hem dan van het 
bouwbord en leg hem ondersteboven. Prik met een 
speld een gaatje tussen de motorstick en de 
staartboom (langs het lijmvlak), doe lijm op het haakje 
en steek het erin. Vervolgens knopen we een 
garendraadje om het haakje, en lijmen de beide 
uiteinden langs de zijkanten van de motorstick vast 
(figuur 11).  

 
Nog enkele slagen omwikkelen. Breng wat extra lijn 
aan over de haak en het draadje en knip na het 
drogen de uiteinden kort af.  
Het lagertje lijmen we met een beetje celluloselijm 
provisorisch op zijn plaats. Met een stukje staaldraad 
zorgen dat het lager l' tot 2' zijtrek naar links krijgt (van 
onder af gezien dus naar rechts, zie figuur 12). 

 
De lijm laten drogen en daarna net als het 
achterhaakje met garendraad vastbinden, omwikkelen 
en aflijmen. Als lijm kun je hiervoor ook secondenlijm 
of twee componenten lijm gebruiken. De buisjes voor 
de vleugelsteunen worden later aangebracht.  
Lijm op het uiteinde van de staartboom een stukje 3 
mm balsa (zie bouwtekening).  

De propeller.  
Eerst moet uit middelhard balsa de propellerligger 
geschuurd worden, l cm lang en taps van Ø3 tot Ø2 
mm aan de einden. Het midden wordt versterkt door 
er een paar wikkelingen spanpapier omheen te lijmen. 
Daarna wordt de propelleras gebogen en goed haaks 
in de ligger gelijmd. Eerst het haakje eraan buigen, 
met een speld voor en achter een gaatje door het 
spanpapier van de ligger prikken, het asje erdoor 
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steken en het uiteinde twee keer haaks ombuigen. 
Het asje terugtrekken zodat het teruggebogen eind in 
de ligger steekt, controleren of het asje goed haaks zit 
en aflijmen met celluloselijm.  
De propellerbladen worden uitgesneden en geschuurd 
volgens de "hoogtelijnen" van de tekening. Dus naar 
de randen en de tip toe kan het blad dunner 
geschuurd worden. De propellerbladen moeten 
voorzien worden van de juiste spoedverdraaiing en 
profielwelving. Daarvoor bestaat een hele simpele 
truc. Men neemt een ronde vorm, een verfblik bijv., 
met een diameter van ±12 cm, legt de propellerbladen 
een half uur in warm water en bindt ze daarna met 
bijv. verbandgaas onder een hoek op de bus (zie 
bouwtekening). Door belde bladen op elkaar te leggen 
krijgen ze precies dezelfde vorm. Denk om de juiste 
richting, de prop draait rechtsom! Nu laten drogen, 
een halve dag op de verwarming of een kwartier in de 
oven (op de laagste stand met de klep open, wees 
voorzichtig!). Nu moeten de bladen onder de juiste 
hoek aan de ligger gelijmd worden. Daartoe moet een 
malletje gemaakt worden volgens figuur 13. Het lijmen 
kan het beste met verdunde houtlijm, celluloselijm 
krimpt wat veel (tenzij je de lijm verdunt met aceton en 
er enkele druppels wonderolie aan toevoegt). 

 
Nadat het eerste blad verlijmd is wordt de halve 
propeller omgedraaid, zodat het tweede blad 
aangebracht kan worden. Tenslotte worden twee 
teflonringetjes over de as geschoven om de wrijving 
bij het draaien te verminderen.  

Het bekleden van het stabilo.  
Bij een zaalmodel wordt alleen de bovenkant bekleed! 
Eerst weer droog oefenen: leg de bekleedfolie op 
zijde 1 van het bouwbord op de plaats van de 
stabilotekening. Verschuif de folie zo dat ze de 
tekening ruim bedekt. Met zachtjes blazen kan de 
bekleding vlak uitgespreid worden. Neem het stabilo 
in de hand, met de bolle kant van het stabilo onder. 
Houd het stabilo 1 á 2 cm boven de folie, laat het 
stabilo vallen. Kijk of er rondom folie uitsteekt. Het is 
van belang dat dit goed gaat, omdat het heel moeilijk 
is om na het lijmen de folie las te nemen. Mooi werk is 
dan bijna niet meer mogelijk.  
Dan nu met lijm: leg het stabilo - met de bolle zijde 
boven - op een vlak stuk papier. Voor het aanbrengen 
van de lijm gebruiken we een lijmstokje waarop een 
stukje fluweel o.i.d. is gelijmd (figuur 14).  

 
Eventueel kun je ook een fijn penseel gebruiken. 
Breng lijm op het fluweel aan (de Bisonkit dus ...). 
Breng al deppend met het fluweelstokje lijm op de 
stabilolijsten en de twee buitenste ribben (de andere 
ribben worden niet gelijmd). ie mag nauwelijks lijm 
zien, maar je moet het wel kunnen voelen. Keer het 
stabilo om en laat hem op de folie vallen (een 
wachttijd, zoals de Bisongebruiksaanwijzing 
voorschrijft, is in ons geval niet nodig). Van de lijst die 
het dichtst bij je ligt druk je met een wijsvinger het 
midden op de folie. Druk met de andere wijsvinger de 
lijst over de hele lengte op de folie vast. Draai nu het 
bouwbord een halve slag zodat de andere lijst dichtbij 
je ligt en druk die aan op de folie. Tot slot nog de twee 
ribben: stap voor stap aandrukken met een vinger.  
Met een beetje handigheid is het bekleden zonder al 
te grote plooien en kreukels te doen. Kreukels hebben 
overigens nauwelijks nadelige invloed op de 
vliegprestaties. Bij papier Is het zelfs gunstig omdat 
de vleugel bij variërende vochtigheid niet zo gauw zal 
kromtrekken. Mocht de bekleding op een ongewenste 
plaats vast gaan zitten dan is dit met verdunnen 
waarschijnlijk wel weer te verhelpen. Als je met papier 
bekleedt, dan in geen geval de vleugel spanlakkenl In 
plaats van kontaktlijm kan ook Glutofix, verdunde witte 
houtlijm of Pritt gebruikt worden.  

Het bekleden van vleugel en kielvlak.  
Het bekleden van de vleugel en het kiel vlak gaat op 
dezelfde manier als het stabilo. Eerst moeten beide 
vleugelhelften (tijdelijk) aan elkaar gelijmd worden. De 
liggers hadden ook uit één stuk gesneden kunnen 
worden om ze dan na het bekleden bij het 
aanbrengen van de V-stelling in te knikken.  

Het afsnijden van de folie langs de randen.  
Neem een nieuw, scherp scheermesje. Leg het stabilo 
op het bouwbord, de bolle kant boven, een lijst net 
buiten het bord. Pak bij de tip de uitstekende folie 
tussen duim en wijsvinger en zet het mes er in (figuur 
15).  
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Ga met het mes naar rechts en doe alsof je met de 
ene hand het stabilo van het bord wilt trekken en dat 
met het mes in de andere hand probeert tegen te 
gaan. Ga zo rondom het sta bilo, de vleugel en het 
kielvlak. Let op dat je niet in de lijst of de rib snijdt. 
Vooral niet krampachtig werken. 

Stabilo op de romp lijmen. 
Neem het bouwblad 3a/3b. Knip het langs de 
onderbroken lijnen In stukken. Plak de delen 3a en 3b 
aan elkaar. Zet de kartonnen 1, 2 en 3 met een beetje 
lijm op de aangegeven plaatsen. 
Neem het bouwbord met zijde 1 boven. Zet het grote 
stelblok op de plaats "staartboom aan romp lijmen". 
Prik het met spelden vast. Zet de romp met spelden 
tegen het stelblok vast. Zorg dat hij goed tegen het 
blok aan sluit. Leg het papier met de drie kartonnen 
zoals in figuur 16 is aangegeven.  

 
Als je bouwbord dikker of dunner is dan 15 mm moet 
je iets onder het papier of resp. het bouwbord leggen 
cm te zorgen dat de staartboom precies op karton 2 
komt te rusten. Je zou ook de kartonnen aan kunnen 
passen.  
Leg het stabilo zoals is aangegeven in figuur 17 en 
verschuif het karton als dat nodig is. 

 
Als je zeker bent dat alles goed staat, dan breng je 
lijm aan op de twee aangegeven plaatsen en je zet 
het stabilo op zijn plaats. Laat het een kwartier 
drogen. Vanaf nu zul je voorzichtig met  je model 
moeten omgaan: een plotselinge beweging kan 
schade opleveren. Je kunt het model het beste bij het 
lager tussen duim en wijsvinger beetpakken. 

Het kielvlak op de romp lijmen. 
Leg de romp met het stabilo op de kop op tafel. Neem 
het kielvlak en houdt het op zijn plaats. Merk op dat 
het scheef ten opzichte van de vliegrichting moet 
staan (figuur 18). 

 
Breng lijm op de aangegeven plaatsen op het kielvlak 
en breng het op zijn plaats, houd het even op zijn 
plaats en laat het los, het moet nu rechtop blijven 
staan. Laat het vijf minuten drogen. 

Rubbermotor knopen. 
Oefen eerst het maken van een steek (figuur 19).  

 
Dat gaat als volgt: neem de twee einden van de 
rubberstreng (1), sla de einden over elkaar (2), steek 
het ene eind onder het ander door (3) en trek losjes 
aan (4). 
Nu het maken van de rubbermotor (figuur 20): 

 
Neem een streng rubber. De meest gebruikelijke 
rubbermotor voor dit model is een lus van 35 cm lang 
en heeft een doorsnede van lx2 á 3 mm. 
Schuif twee ringetjes om een einde van de 
rubberstreng en schuif ze naar het midden van de 
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streng. De ringetjes kun je snijden van een stukje ~3 
mm hardplastic buis. 
Maak een steek en schuif hem naar het midden van 
de streng (4). 
Leg de einden op elkaar en leg er een dubbele steek 
in (5). De knoop nog niet aantrekken.  
Maak het rubber op de plaats van de knoopvochtig 
(spuug mag ook). Het vocht dient als smeermiddel en 
voorkomt dat je het rubber kapot trekt. Trek de knoop 
aan en probeer hem op te schuiven tot :tI cm van het 
eind. Trek hem nu goed strak aan. 
Schuif nu de eerst gemaakte steek vanuit het midden 
naar de platte knoop (6). Bevochtig indien nodig 
nogmaals. 
Schuif een van de ringen naar de knoop en laat de 
andere in het midden van de streng. De rubbermotor 
is klaar. 
Het is mogelijk dat de knoop later eens losschiet 
doordat je te los geknoopt hebt. Als de motor vet is 
(waarover later meer) dan maak je de einden zo goed 
mogelijk schoon, legt er dezelfde knoop in, maar je 
laat wat langere eindjes over en legt daar nogmaals 
een steek in (7). Het is mogelijk dat ook deze knoop 
loswerkt. Neem dan maar een nieuwe motor. 
Eventueel kunnen de eindjes met een klein drupje 
secondenlijm op elkaar gelijmd worden. 

Balanceren. 
Eerst worden uit vrij hard. balsa de vleuge1 steunen 
geschuurd (~ 2 mm), zodanig dat ze precies in de 
vleugelbusjes passen. Het mag niet te zwaar, maar 
ook niet te licht schuiven. De voorste steun is 60 mm 
lang, de achterste 55 mm. 
De precieze plaats van de busjes op de romp wordt 
als volgt bepaald: haak de propeller in het lager. 
Schuif een ring van de motor op de haak van de as en 
de andere ring op de achterste haak. Steun de 
motorstick op een stokje en verschuif de romp zover 
totdat deze horizontaal blijft liggen (figuur 21).  

 
Maak op de romp op de plaats van het steunpunt met 
zacht potlood een merkteken. 
Neem het bouwbord met kant 1 boven. Leg een kant 
van het bord geli jk met de rand van de tafel. Prik het 
grote stelblok vast op de plaats "vleugelbusjes aan 
romp lijmen". Leg de romp op ongeveer 1 cm voor het 
grote stelblok. 
Zet de romp tussen stelblokjes vast op het bouwbord 
en let op de plaats van het merkteken (figuur 22).  

 
Dit moet overeenkomen met de driehoekige 
merktekens op de tekening. Daarmee wordt het 
zwaartepunt van het vliegtuig aangegeven. Het 
voorste busje komt ±105 mm voor het evenwichtspunt 
te zitten en het achterste busje 150 mm achter het 
voorste. Het zwaartepunt van het model komt dan uit 
op ongeveer 70%.  
Schuif op elk van de vleugelsteunen een busje. Leg 
de steunen in de gootjes van het grote stelblok (figuur 
23).  

 
Laat het busje aan weerskanten van de romp even 
ver uitsteken.Controleer voor de zekerheid of de 
steunen in hetzelfde vlak liggen. Lijm de busjes op de 
romp met niet al te veel lijm. Lijm ze niet aan de 
vleugelsteunen! Laat een kwartier drogen. Neem de 
romp van het bouwbord. Als het nodig is breng je nog 
wat lijm tussen busje en romp. Pas als alles droog is 
mag je de steunen voorzichtig uit de busjes trekken.  

V-stelling in de vleugel maken.  
Neem het bouwbord met kant 2 boven. Neem de 
stukken karton nr. 4, 5, 6 en 7. Merk op dat de 
kartonnen 6 en 7 niet precies gelijk zijn. Zet ze maar 
eens "met de ruggen tegen elkaar". Doordat de 
kartonnen niet precies gelijk zijn kan de gewenste 
verdraaiing van de linkervleugel ingebouwd worden.  
Prik de kartonnen 4 en 5 met elk twee spelden op hun 
plaats vast. Zet de kartonnen 6 en 7 vast op het 
bouwbord en vast op de kar tonnen 4 en 5. Bekijk 
figuur 24.  
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Zet de twee lange stelblokjes vast op de plaats 
"vleugel op steunen lijmen", en zet daarop het grote 
stelblok vast.  
Steek de langste vleugelsteun in het voorste 
tissuebusje, de andere in het achterste. De steunen 
mogen aan de onderkant net niet uit de busjes steken. 
Zet de romp met spelden op het stelblok vast zoals in 
figuur 25 is aangegeven.  

 
Je moet nu wel heel voorzichtig zijn dat je het 
bouwbord niet draait zodat je het kielvlak van de romp 
stoot. Beter is het om op zoek te gaan naar een niet al 
te hoge doos. Je zet dan het bouwbord op die doos 
en je kunt nu je bouwbord in elke gewenste stand op 
tafel zetten.  
Pak de vleugel en leg hem op de kop. Maak snedes 
op de plaatsen waar je de lijsten aan elkaar lijmde. 
Breek de voorlijst en de achterlijst op die plaatsen. 
Hanteer de vleugel voorzichtig opdat in het midden de 
bekleding niet wordt losgescheurd. Zet de vleugel op 
de bouwstelling, waarbij de knikken op de steunen 
komen (figuur 26).  

 
Let op wat de voor- en achterlijst van de vleugel is. 
Kijk of de zaak zo staat als het moet zijn. Lijm de 
vleugel op de steunen.  

Je ziet nu waarschijnlijk dat er een plooi in de 
bekleding is gekomen. Het ziet er niet zo mooi uit; op 
de vliegprestaties heeft het echter geen invloed.  
Lijm nu de schoren op hun plaats. Laat een half uur 
drogen en neem de spelden weg die de romp op zijn 
plaats hielden. Neem het model van de bouwstelling 
en geniet maar eens even van de aanblik. Neem de 
vleugel en de propeller van de romp.  

Toebehoren.  
Zoek een doos waarin je je model kunt opbergen. De 
maten moeten minimaal 56x34x14 cm zijn. Zorg er 
voor dat de flappen niet naar binnen kunnen zakken 
zodat ze je model beschadigen. De mooiste oplossing 
is om de doos te "verbouwen" zoals in figuur 27 is 
aangegeven.  

 
Voor de bevestiging van de romp worden twee 
schuimrubber blokjes in de doos gelijmd. In de blokjes 
wordt een inkeping gemaakt waarin de romp geklemd 
wordt. Voor de vleugelbevestiging worden twee 
busjes aan een balsa latje gelijmd, waarna het geheel 
in de doos geplaatst wordt. Net als bij de bevestiging 
van de vleugel op de romp. ook nu moeten de busjes 
goed uitgelijnd zijn, om te voorkomen dat er verkeerde 
verdraaiingen in de vleugel ontstaan.  
Voor het opwinden van de rubbermotor is een 
opwindtol nodig met een overbrenging van ongeveer 
1:10. Met behulp van een oud handslijp- of 
boormachientje, een oude wekker of wat Meccano-
onderdelen is wel wat te maken.  

Het vliegen.  
Voor het invliegen is een tochtvrije ruimte nodig van 
minimaal 10x10 m grondoppervlak (bijv. gymzaal, 
kantine, hangar, kerk). omdat een zaalmodel nooit 
met stilstaande propeller een zweefvlucht zal maken 
wordt het model direkt als een motorvliegtuig 
ingevlogen. Onthoud dat je het model het beste bij de 
neus beet kunt pakken. Dwing jezelf, niet te hard met 
het model te lopen. In het ergste geval houd je een 
houten stok in je hand en dwarrelen de vellen achter 
je aan. Haak de propeller in het lager. Breng de 
rubbermotor op zijn plaats. Controleer:  
• of de langste vleugelsteun in het voorste busje zit.  
• of de onderkanten van de steunen en de busjes op 

gelijke hoogte zitten.  
• Of de verdraaiing in de linkervleugel zit (figuur 28).  
• of de rechtervleugel vlak is.  
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• of het stabilo vlak is.  
• of het stabilo schuin staat ("tilt" heeft, zie figuur 

28).  
• of het kielvlak vlak is. 

 
Pak met de linkerhand de neus van de romp beet en 
draai met de rechterhand de propeller 200 slagen 
rechtsom. Neem nu de neus tussen duim en 
wijsvinger van de linkerhand en houd tegelijkertijd de 
propeller in bedwang. Pak in de buurt van het voorste 
tissuebusje de romp tussen duim en wijsvinger van de 
rechterhand. Laat de propeller draaien en laat het 
model los (dus niet gooien). Het model moet nu een 
linkerbocht gaan vliegen. Als het ergens tegenaan 
vliegt, dan niet schrikken. Laat het model gerust zijn 
gang gaan. Pas als het helemaal tot rust is gekomen 
kun je het voorzichtig oppakken. ook als het tegen 
iemand aan dreigt te vliegen vraag dan of hij of zij wil 
blijven staan en laat het model zijn gang gaan totdat 
het rustig op de grond ligt. 
Het model mag niet duiken en het model mag niet te 
hard willen klimmen en dan iedere keer terug vallen 
(dit heet pompen, zie figuur 29).  

 
Als het model pompt dan moet de voorste steun iets 
verder in het busje gedrukt worden. Als je vindt dat 
het model duikt, druk dan de achterste steun wat 
verder in het busje. 
Als je vindt dat het model een mooie baan vliegt dan 
kun je voor de volgende vlucht de motor wat meer 
opwinden. Nu doen we dat echter niet meer met de 
hand, want je kunt daarbij gemakkelijk de propeller of 
het model beschadigen. We gebruiken het 
opwindapparaat. Ook gaan we het rubber in het 
vervolg smeren met wonderolie, want alleen dan kan 
de motor helemaal goed aflopen en gaat hij langer 
mee. Houdt het model aan de voorkant tussen duim 
en wijsvinger vast. Daarbij worden de propeller en het 
lager tegelijkertijd tussen de vingers geklemd. De 
rubbermotor wordt aangehaakt bij de propeller (met 
het knoopje aan de andere kant!). Door een helper 
worden nu ±500 omwentelingen in het rubber 
gedraaid. Dan met je vrije hand de motor van het 
opwindapparaat afnemen en aan de achterhaak 
hangen. Bij het opwinden kun je het beste het rubber 
eerst flink uitrekken, tot ongeveer 4x zijn 

oorspronkelijke lengte. Als de helft van het aantal 
gewenste toeren er in zit, kom je langzaam in tot de 
lengte van de motorstick. Op deze manier krijg je 
meer toeren in de motor en gaat hij langer mee!  
Als je vindt dat het model redelijk vliegt zet dan op de 
steunen vlak boven de busjes een merkstrepen. Dat is 
gemakkelijk om een volgende keer de goede positie 
terug te vinden. Als je na vele vluchten de stand van 
de steunen niet meer verandert, kun je het onder de 
busjes uitstekende deel afsnijden. Als je je er 
vervolgens aan went om de steunen altijd tot precies 
onderin de busjes te steken, zul je er altijd zeker van 
zijn dat de vleugelinstelling goed is.  
Gaat het zover allemaal goed, dan kan het aantal 
toeren opgevoerd worden, net zolang tot het model bij 
het plafond is. Bij een glad plafond kun je het er zelfs 
tegenaan laten vliegen. Bij de juiste opwindtechniek 
kunnen ongeveer 1600 omwentelingen in het rubber 
gedraaid worden. In grote, hoge hallen zijn dan tijden 
van 10 minuten mogelijk! Maar in een gymzaal is 5 
minuten al haalbaar. Het is een kwestie van slim 
experimenteren met langer, korter, dikker of dunner 
rubber, een grotere propellerdiameter, meer 
verdraaiing, andere bladvorm en dan wordt het pas 
echt leuk!  

Hoe nu verder?  
Dat hangt van jou af . Als je de hobbel van het 
bouwen hebt genomen, dan kan het best zo zijn dat 
het bouwen en het vliegen je niet het genoegen bracht 
dat je verwachtte, of dat je teveel tegenslagen hebt 
gehad. Wij vinden dat niet zo erg en we hopen dat jij 
dat ook zo vindt. Je hebt iets onderzocht en je bent 
weer wat wijzer geworden.  
Het is mogelijk dat je nieuwsgierig bent 
geworden naar wat het model werkelijk kan, en 
dat is niet niks. Het is dan nodig te 
experimenteren met verschillende maten 
rubber. Ook over het opwinden van de 
rubbermotor is nogal wat te vertellen.  
Onthoud dit: als er iets niet lukt, of je hebt 
anderszins iets te vragen, bel of mail met een 
andere indoorvlieger. Ze zullen je graag 
helpen! 
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