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Author Message

BEGINNER
Guest

Status: Offline

Posted: Sat 21 September 2002, 13:44    Post subject: Ik wil vliegen, wat nu?

Hoi, ik wil vliegen, wat nu? Moet ik naar een zaak gaan, hout kopen, motortje enz., en bouwen, of moet ik naar een zaak en daar een complete set kopen? En zelfs dan, wat voor
een vliegtuigje moet ik mee beginnen? Kan ik niet beter bij een vliegclub vragen of iemand er een weg doet? En wat is eigenlijk beter? Elektrisch- of brandstofmotor? Groeten van
een aanstormend modelvlieger.
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Ron van Sommeren
Senior contributor

Joined: 12 Mar 2001
Posts: 52
Location: Druten/Nijmegen
Status: Offline

Posted: Sat 21 September 2002, 16:23    Post subject:

Ga op een zondagmiddag naar een club en laat je een en ander demonstreren. Als het druk ik, krijg je een goed overzicht. Praat met mensen, informeer, gebruik internet ...

De meeste vliegers bouwen hun eerste toestel uit een bouwpakket: ribben zijn gestanst, alles is op de juiste lengte.

Wordt lid van een modelvliegvereniging: veiliger, sneller, veel goedkoper, zonder risico. Bovendien mag je in Nederland niet zomaar ergens vliegen, daarvoor heb je een ontheffing
nodig van de Rijks Luchtvaart Dienst (of zijn opvolger), toestemming van boer/politie is niet relevant. Clubs hebben die ontheffing. De contributie heb je er binnen een dag uit: je
eerste vlucht bij een vereniging eindigt netjes met een vliegtuig i.p.v. een bouwdoos (lees 'droeve resten').

Verenigingen bij jou in de buurt vind je hier:
http://www.airtoi.nl/clubs.php3
http://www.modelvliegsport.nl/ onder 'clubs'

Ik hoop dat Toine Martens, de webmaster hier, het mij niet kwalijk neemt maar er is een drukker forum:
www.modelbouwforum.nl

------------------
Met vriendelijke groet, Ron van Sommeren

E-fly-in & LRK-torquemax meeting, Nijmegen/Winssen, 22 juni 2003.
lrk-torquemax borstelloze zelfbouw e-motoren discussie.

[This message has been edited by Ron van Sommeren (edited 21-09-2002).]

[This message has been edited by Ron van Sommeren (edited 21-09-2002).]
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Robin Melchior
Senior contributor

Joined: 05 Apr 2002
Posts: 29
Location: Heemstede - NL
Status: Offline

Posted: Sat 21 September 2002, 21:18    Post subject:

IK hoop niet dat Ron van Sommeren mij DIT kwalijk neemt; maar "drukker" betekent niet altijd "beter"...

Ik heb even een kijkje genomen op modelbouwforum, en ik heb toch wat opbouwende kritiek; ik moest echt even een aantal minuutjes kijken voordat ik door had welke deel-
forums nu eigenlijk over het vliegen gingen. De dubbele titels (zoals "Flying Circus", "Radiografische Modellen" en "Vliegen Materieel") zetten een beginner ook op het verkeerde
been.

Bovendien mis ik een beginnerscategorie, waar onze vragensteller van hierboven logischerwijs het eerst naar op zoek gaat. Doordat er allerlei ingewikkelde topics besproken
worden in de categorien, is er voor beginners een hoge drempel om hun topics te posten.

Een beginner verwijs ik toch liever door naar het overzichtelijke http://www.modelvliegen.com

Bij deze alleen wat opbouwende kritiek, zodat we met zijn allen tot een betere begeleiding van oa. beginners in staat zijn...

De site van FMS, waar ik webmaster van ben, heeft misschien niet het drukst bezochte forum, maar is overzichtelijk voor de gebruiker. Alle feedback over mijn site is natuurlijk
ook van harte welkom...
------------
http://fms.nl.nu

[This message has been edited by Robin Melchior (edited 21-09-2002).]
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Ron van Sommeren
Senior contributor

Joined: 12 Mar 2001
Posts: 52
Location: Druten/Nijmegen
Status: Offline

Posted: Mon 23 September 2002, 21:25    Post subject:

@Robin

Hoe kan ik iemand iets kwalijk nemen in een open, eerlijke discussie  ?

Tot twee weken geleden verwees ik meestal naar www.modelvliegen.com als zijnde het drukst met goede en deskundige antwoorden. Een aantal acties van de webmaster heeft
een flink aantal mensen op de kast danwel weg-gejaagd, waaronder mijn persoon. Ze zijn allemaal terechtgekomen bij www.modelbouwforum.nl . www.modelvliegen.com is m.i.
op sterven na dood.

Ik kan me helemaal vinden in de punten die jij aanstipt met betrekking tot www.modelbouwforum.nl . Ik heb jouw opbouwende kritiek doorgegeven aan de webmaster van dat
forum.

------------------
Met vriendelijke groet, Ron van Sommeren

Elektro fly-in & zelfbouw e-motor meeting, Nijmegen/Winssen, 22 juni 2003.
lrk-torquemax borstelloze zelfbouw e-motoren discussie.

[This message has been edited by Ron van Sommeren (edited 23-09-2002).]
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Robin Melchior
Senior contributor

Joined: 05 Apr 2002
Posts: 29
Location: Heemstede - NL
Status: Offline

Posted: Tue 24 September 2002, 12:58    Post subject:

De omstandigheden op http://www.modelvliegen.com waren mij nog niet bekend (misschien omdat webmaster P. alle negatieve berichten weet te onderscheppen) Na echter wat
threads op http://www.modelbouwforum.nl te hebben bekeken wordt mij alles duidelijk.

Daarom schaar ik mij achter http://www.modelbouwforum.nl in de hoop dat deze zal uitgroeien tot een van de betere nederlandstalige forums over modelvliegen.
----------
http://fms.nl.nu
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