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Author Message

pndekker

Joined: 26 Jan 2005
Posts: 1
Location: Velserbroek
Status: Offline

Posted: Wed 23 February 2005, 19:12    Post subject: Bijdrage winterbouwproject

Wil een ieder die nog niet betaald heeft aan het winterbouwproject dit as. vrijdagavond op de clubavond regelen aub!!
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John G.
Junior contributor

Joined: 21 Mar 2007
Posts: 15
Location: Noordwijkerhout
Status: Offline

Posted: Mon 13 August 2007, 19:17    Post subject:

Krijgen we dit najaar weer een bouwproject ????
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wubbe
Junior contributor

Joined: 13 Dec 2005
Posts: 16
Location: Haarlem
Status: Offline

Posted: Thu 16 August 2007, 09:56    Post subject:

John,

Stel eens wat voor. Ik zou wel wat weten te verzinnen:
- Een depron Langevelderslag-hellingzwever
- Een depron Mini DLG
- Een balsa Mini DLG

Andere voorstellen?

Dát lijkt me nu eens een goede reden om naar de clubavonden toe te komen.

Leon
_________________
Doe mee met DLG, kijk op www.f3k.nl
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John G.
Junior contributor

Joined: 21 Mar 2007
Posts: 15
Location: Noordwijkerhout
Status: Offline

Posted: Thu 16 August 2007, 15:43    Post subject:

Hmmmm , Een eenvoudig hellingkistje in een ( bijna ) onverwoestbare uitvoering lijkt me wel wat.

Bij voorkeur in houtbouw,geschikt om te ballasten en eenvoudig te repareren
Iets Combat- achtig lijkt me wel wat.

Bijv een spitfire- achtig model. Mooie klassieke lijnen.
Of een F-14 look-a-like etc........

Maar , voor een winterbouwprojekt moet het ook te maken zijn door
een scholier kwa leeftijd en budget. Anders vallen deze toekomstige piloten buiten de boot.

Wilt wellicht die leraar* van die ene school ook meedoen ??.
(*weet zijn naam niet 1-2-3 *)
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John G.
Junior contributor

Joined: 21 Mar 2007
Posts: 15
Location: Noordwijkerhout
Status: Offline

Posted: Thu 16 August 2007, 15:48    Post subject:

Sorry Paul , dat ik dit oude item uit de kast heb doen laten vallen.

Wellicht is er voldoende animo voor een nieuw winterbouwprojectje.
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wubbe
Junior contributor

Joined: 13 Dec 2005
Posts: 16
Location: Haarlem
Status: Offline

Posted: Thu 16 August 2007, 16:02    Post subject:

Iets spitfire-achtigs of F14? In houtbouw???
Dan doet er zeker geen scholier mee.

Ik denk dat we (als we rekening moeten houden met scholieren) iets moeten maken wat:
- zonder lijn omhoog kan (helling of DLG dus)
- op de fiets te vervoeren is
- eenvoudig te bouwen of te repareren is

Ik weet dat Gerrit-Jan kuiper een Depron DLG heeft gebouwd met een spanwijdte van 1 m. Als je daar ook een kist voor maakt kun je die prima op de fiets meenemen (en ook
nog van een duin afgooien)

Kijk hier: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=39347

Misschien dat GJ een ontwerp voor de clubavonden wil maken, dat heeft hij al eens eerder gedaan met een opvouwbare parkflyer.

Leon
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Fotor
New contributor

Joined: 17 Aug 2007
Posts: 2

Status: Offline

Posted: Fri 17 August 2007, 19:50    Post subject:

Ik zie 2 leuke opties:
1) Een DLG maken. Dit kan ofwel van depron, ofwel van balsa. Gerrit-Jan Kuiper heeft van beide al voorbeelden gemaakt. Niet duur en goed te bouwen, ik denk ook door jeugd
met de juiste begeleiding. Overal inzetbaar.

2) Een piepschuim of EPP hellingmodel maken. www.epp-modelle.de heeft een aantal interessante modellen. Prijzen liggen tussen 15 en 30 euro voor de voorgesneden epp
vleugels/rompjes. Wellicht zijn er lagere prijzen mogelijk bij massa-afname. Of iemand moet een aantal vleugels zelf kunnen snijden uit piep of epp, dat zou de kosten verder
kunnen drukken. Kosten lijken me redelijk, heel makkelijk te bouwen en met een haak kan het waarschijnlijk ook wel aan het elastiek. Dit zit snel in elkaar, kan waarschijnlijk in 1
of 2 clubavonden gemaakt worden. Leuk om combats mee te houden op het duin! Wellicht spreekt dat ook de jeugd aan, misschien de ouderen onder ons wat minder.

Ik stem voor optie 2 (wil nog eens iets hebben waarmee ik een poging tot DS-en kan wagen.....).

Raymond
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wubbe
Junior contributor

Joined: 13 Dec 2005
Posts: 16
Location: Haarlem
Status: Offline

Posted: Sat 18 August 2007, 21:15    Post subject:

Volgens mij moeten we die wel in massa zelf kunnen snijden, toch? Ik weet zeker dat er piep-snijdende clubleden zijn.
Quote:

wil nog eens iets hebben waarmee ik een poging tot DS-en kan wagen.....).

Volgens mij heb je daar een steviger model voor nodig dan een EPP vleugel, de belasting kan heel hoog oplopen.

Leon

[zo, voorlopig geen antwoord meer van mij, ik ga morgenochtend op vakantie. Er gaan wel kisten mee, DLG's wel te verstaan  ]
_________________
Doe mee met DLG, kijk op www.f3k.nl
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Fotor
New contributor

Joined: 17 Aug 2007
Posts: 2

Status: Offline

Posted: Fri 24 August 2007, 09:22    Post subject:

Met zulke EPP modellen schijn je prima te kunnen DS-en, mits je er een lekkere dikke ligger inlegt en ze helemaal inpakt met glasvezeltape. Er is een bepaalde manier van tapen
waarmee je zulke vleugels toch heel stijf kan krijgen. En het materiaal is lekker crash-proof. Kan je tenminste 3 pogingen wagen voordat je er echt niet meer mee kan vliegen.
Ik ga het lekker toch proberen  .....

Maar een DLG projectje is ook leuk hoor!
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gjkuiper
Junior contributor

Joined: 29 Jan 2005
Posts: 7
Location: Vogelenzang
Status: Offline

Posted: Mon 17 September 2007, 08:47    Post subject:

Is de "dizzy bird nix", leuk op de helling en smijtbaar.

of ander evt een Bonsai, tekeningen zijn er en evt pakketjes cnc snijden laten door Adrie Brand.

Kunnen we hem misschien ook vergroten naar 1mtr.

GJ
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