Tips voor het bouwen van de 2m Spirit
van Great Planes

Tips voor het bouwen van de Spirit (2 meter zwever van Great Planes)

___________________________________________________________________________
In dit document zijn enkele tips aangegeven die het bouwen van een Spirit vergemakkelijken. Zeker
de modelbouwers met weinig bouwervaring kunnen hier voordeel mee doen.
Voor het grootste gedeelte is de volgorde van de bouwbeschrijving die is bijgevoegd in de bouwdoos
aangehouden. Deze beschrijving is op zich prima, maar de onervaren bouwers kunnen bij een aantal
stappen nog wat extra informatie gebruiken.
Over de origineel toegepaste vleugelverbinding, heb ik mijn twijfels. Ik heb gekozen voor een
degelijkere constructie. Dit heb ik verderop toegelicht.
De foto’s zijn niet allemaal goed gelukt, maar de bedoeling is er wel uit te halen.
Veel succes bij het bouwen.
_________________________________________________________________________________
Begin:
Kopie
Ik heb de tekening van de Spirit gekopieerd.
De kopie kun je dan in stukken knippen en op de bouwplank opspannen. Let op dat de kopie exact
dezelfde grootte (schaal) heeft als het origineel. Kopieerapparaten hebben vaak de neiging om een
klein beetje te verkleinen of te vergroten.
Over de kopie doe je huishoudfolie.
Secondelijm (dun en dik) kun je alleen gebruiken als je geen kieren hebt tussen de te lijmen vlakken.
Om deze reden heb ik Uhu-Hart gebruikt. Vooral de gelaserde delen zijn niet helemaal haaks.
Het kielvlak + het richtingroer bouw je in een klein uurtje.
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Opgesteld op 13-4-2011 door S. Buitendijk
2

Tips voor het bouwen van de Spirit (2 meter zwever van Great Planes)

___________________________________________________________________________
Schuren
Voor het schuren van balsa gebruik ik grote schuurblokken van 10cm breed en 30cm lang.
Bij het schuren van bijvoorbeeld het kielvlak+richtingroer en stabilo+hoogteroer is dit handig omdat
je met een klein / smal schuurblokje snel een te diepe "geul graaft" in de ribben. Ik gebruik korrel 80
en 120. Dat is te verkrijgen op rollen die bedoeld zijn voor schuurmachines.
Het schuren van het kielvlak+richtingroer kost je 3-kwartier.
Het stabilo+hoogteroer idem dito.
Scharnieren
De scharnieren (buigbaar nylon) pas lijmen (met dunne secondelijm) na het bespannen.
Dit buigende nylon is beter geschikt voor duinzand dan een echt scharniertje inclusief
scharnierpennetje (komt zand tussen).
Let er bij het insnijden van de scharniertjes op dat je exact in het midden insnijdt. Het staat achteraf
erg lelijk als de roertjes (richtingroer en hoogteroer) niet in een lijn liggen met het kielvlak en stabilo.
Bovendien komt het de aerodynamica niet ten goede.
Lijmen
Probeer zoveel mogelijk te lijmen met houtlijm en niet met secondelijm (kieren).
Liever niet de witte houtlijm, omdat dit later moeilijk schuurt.
Het lijmen van het stabilo kost je een half uur.

__________________________________________________________________________________
Opgesteld op 13-4-2011 door S. Buitendijk
3

Tips voor het bouwen van de Spirit (2 meter zwever van Great Planes)

___________________________________________________________________________

Voorlijst vleugel
Deze zijn per 4 stuks gefreesd en zitten nog aan elkaar vast.
Maak ze los met een mesje en niet door "los te breken".
Ik laat de hoofdligger, de voor- en achterlijst bij het lijmen uitsteken aan alle zijkanten.
Later wegschuren gaat makkelijker dan bijschuren...
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Ribben
De volgende afbeelding is een scan van de ribben van de vleugel.
Met deze scan en een bouwtekening is (later) een nieuwe vleugel te bouwen.
De maat van 188mm op rib 2 dient ter controle om de schaal 1:1 te houden.
Kopieerapparaten en printers verschalen meestal. Je kunt bijna altijd een "schaal-factor" in stellen op
de betreffende apparaten.
De scan past op een A4-tje.
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___________________________________________________________________________
Vleugelverbinding
De meegeleverde aluminium constructie in de bouwdoos en de ARF-versie is in het verleden bij
meerdere Spirits gebroken tijdens de start. De aluminium strip wordt verlijmd met triplex strips aan
beide zijden. Dit is niet sterk genoeg. Tegen beide zijkanten van de hoofdliggers moeten origineel 2
strips gelijmd worden. Het materiaal van deze strips voldoet niet. Het is een wat steviger soort balsa
waarvan de nerf horizontaal loopt terwijl dit verticaal moet zijn.
Volgens de bouwbeschrijving moeten deze strips verlijmd worden met secondelijm. Secondelijm
voldoet voor deze toepassing ook niet. In de volgende afbeelding is aangegeven hoe een degelijker
constructie verkregen kan worden in geval van een 2-delinge vleugel. De verbinding van de
vleugelhelften wordt hierbij verkregen door een rondstalen 5mm pen. Deze pen zal bij een
zwaardere belasting buigen en niet breken.
Deze verbeterde constructie is ook toe te passen bij de ARF versie. De ARF versie is mogelijk
gebouwd volgende de bouwbeschrijving, dus met secondelijm en niet met epoxy. Dat is vragen om
problemen.

1 - Hoofdligger onderkant
2 - Vulwig (Triplex met dezelfde breedte als de hoofdligger)
3 - Messing buis <Diameter>6mmx<Diameter>5mmx108mm
In deze messing buis komt een stalen pen van <Diameter>5mmx210mm
4 - Vulwig (Triplex met dezelfde breedte als de hoofdligger)
5 - Hoofdligger bovenkant
6 - Indekking bovenkant
7 - 1e rib W2
Alles rondom de messingbuis met epoxy verlijmen.
Aan de zijkanten van de messingbuis zouden stripjes "SPRTW04" gelijmd moeten worden.'
De Amerikanen noemen dit 1/8 Ply Dihedral brace.
Dit wordt dus ECHT triplex (1,5mm). De nerf loopt namelijk in de verkeerde richting bij het origineel.
Bovendien is balsa hier niet toereikend wat krachten betreft.
Let op bij een 1-delige vleugel: Dezelfde "SPRTW04" strips worden toegepast bij een 1-delige
vleugel. Ook hier twijfel ik sterk aan de sterkte van deze strips.
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___________________________________________________________________________
De lengte van de triplex strips zijn bij mij verschillend. De voorkant is “één vak” langer dan aan de
andere kant, de kant van de achterlijst. Dit heb ik gedaan om geen abrupte overgang te creëren van
triplex naar balsa. Verderop in dit document nog een tip t.a.v. het afbouwen van de versterking.

De messingbus voor het verlijmen opruwen / ontvetten met schuurpapier. De achterkant van de
bus dichtplakken met een plakbandje om te voorkomen dat er lijm in loopt.
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___________________________________________________________________________
De messingbus heeft een buitendiameter van 6mm. De hoofdligger heeft een breedte van 7,8 –
8mm. Ik heb deze ruimte opgevuld met een 1,5mm triplex strookje van 6mm breed.
Doe dit bij beide vleugelhelften aan dezelfde kant.
Laat de messingbus aan de voorkant uitsteken om inlopen van lijm te voorkomen.

Probeer vóór het lijmen of alle onderdelen passen.
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Voor de vleugelverbinding heb ik epoxy gebruikt. Dat is een klusje waarbij je handschoenen moet
gebruiken. Het is handig als de temperatuur in je kamer niet hoger is dan ca. 20° Celsius. De potlife
lijkt wel te halveren met elke toename van 2° Celsius.
Ik ben begonnen met het lange triplex zijstripje. Deze kun je aan één zijde helemaal insmeren met
epoxy en positioneren. Vervolgens de onderste wig, de messingbus, de bovenste wig en het 6mm
strookje triplex rondom insmeren met epoxy en plaatsen.
Dan als een speer de overige ribben en het “tussenbalsa” voorbij de messingbus voorzien van
gewone houtlijm.
De bovenste ligger kun je dan aanbrengen. Let op dat de ligger aan beide kanten (in lengterichting)
uitsteekt. Want; wegschuren gaat later beter dan bijschuren.
Als laatste het korte triplex plaatje aan een kant voorzien van epoxy en met knijpers tegen de liggers
positioneren. De epoxy loopt dan waarschijnlijk op een paar plaatsen weg. Dat is alleen maar goed.
Controleer wel de hoogte van de ligger vóór het uitharden. Let er bij het aandrukken van de
bovenste ligger op dat je de wig niet uit de constructie perst. Anders klopt de hoek van de
messingbus niet meer. Voor de onderste wig kun je eventueel een spelt zetten om uitdrukken te
voorkomen.
Doe één vleugelhelft tegelijk (potlife epoxy)!

Op de aangegeven posities in de volgende afbeelding (de eerste 6 vakken na de messingbus) heb ik
tussen de onderste en bovenste hoofdligger ook balsa verlijmd. Dit balsa heeft een breedte gelijk aan
de hoofdligger en de nerf loopt verticaal. Voordat de vleugelverbinding en de bovenste ligger worden
verlijmd moet dit balsa al gelijmd zijn. Dit balsa heb ik toegevoegd om een gelijkmatige afbouw in
sterkte te krijgen. Daarbij heb ik ook het balsa gebruikt zoals dat origineel bedoeld is. (dus tegen de
ligger aan)
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Na het uitharden (24h) van de vleugelverbinding kun je de liggende balsa plaatjes (indekking) lijmen.
Hierop komen de 3 dikke ribben. Het liggende balsa plaatje tussen de hoofdligger en de voorlijst
alleen nog verlijmen aan de hoofdligger en nog niet aan de voorlijst. Later, na het verlijmen van de
ribben, kun je het liggende balsa plaatje met de voorlijst verlijmen.
Om de eerste rib (gedeeld in tweeën) in één lijn te krijgen heb ik een plaatje gebruikt met een hapje
eruit.

Voor de juiste hoek van de eerste rib kun je het meegeleverde tooltje gebruiken. Als de 3 dikke
ribben vastgelijmd zijn kun je het onderste voorste balsa plaatje aan de voorlijst lijmen.
__________________________________________________________________________________
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Dat is op de volgende afbeelding goed zichtbaar. Hier moet dat nog gebeuren.

De indekking (het balsa plankje over de bovenkant van de ribben) kun je goed lijmen met
secondelijm. Begin bij de voorlijst. Dan de hoofdligger. Daarna de ribben.
Op de eerste rib heb ik met pen wat cirkeltjes gekrabbeld. Je kunt dan bij het (weg)schuren zien hoe
ver je bent. Ik heb er voor gekozen om het tipdeel pas in een later stadium aan het binnendeel te
lijmen in tegenstelling tot de bouwinstructie. Vooral voor het schuren van de indekking / voorlijst, de
hoek bij de vleugelverbinding en het tipblok is dat handiger.
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___________________________________________________________________________
Volgens de bouwtekening moet je de vleugel aan de buitenkant 2 inch (50,8mm) verhogen voor de
juiste hoek. Controleer nog wel, met de vleugelpen er in, of de vleugelpen dan ook precies
horizontaal loopt. Dit kan ook goed met een blokhaak zodra je al een endje op weg bent met
schuren. Ik heb de achterlijst tegen 2 aanslagjes geschoven. Door langs de bouwplank te schuren
(indien 90°) krijg je dan een mooie haakse hoek.

Na het schuren heb ik 0,8mm triplex tegen de wortel van de vleugel gelijmd. Dit is handig om
beschadigingen door het transport te voorkomen en bovendien heb ik 2x 6mm ronde houten
pennetjes toegevoegd om het verdraaien tegen te gaan. Dit is op zich niet noodzakelijk, want met
elastieken op de romp valt er niks te verdraaien. Het maakt het geheel wel meer af. Ik verlijm de
pennetjes pas na het bespannen.
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Het tipdeel (outer panel) verlijmen met het binnendeel (inner panel)
Deze delen zijn onder 10˚ met elkaar verbonden. Oftewel beide delen moeten onder een hoek van 5˚
geschuurd worden. Het tipdeel kun je ter hoogte van de tip verhogen met 33mm voor de juiste hoek.
Het binnendeel kun je verhogen met 52mm voor de juiste hoek.
Op pagina 14 en 15 van de bouwinstructie kun je zien dat tegen de zijkanten van de hoofdligger de
plaatjes “SPRTW06”. Dat is op zich prima, maar ik heb zelf balsa tussen de hoofdliggers toegevoegd
zoals op de afbeelding. De hoogte van de “SPRTW06” plaatjes is wat aan de geringe kant. Met het
balsa ertussen vergroot je het lijmoppervlak gunstig. Neem wel dezelfde breedte als de ligger.

Een onscherpe foto, maar de bedoeling is duidelijk.

__________________________________________________________________________________
Opgesteld op 13-4-2011 door S. Buitendijk
14

Tips voor het bouwen van de Spirit (2 meter zwever van Great Planes)

___________________________________________________________________________
De “SPRTW06” plaatjes heb ik verlijmd met 5 minuten epoxy. Deze epoxy heeft als voordeel dat het
wat dikker is dan 24 uurs epoxy. Dan heeft het minder de neiging weg te lopen.

Als de W03 ribben zijn verlijmd en je de vleugel met een fijnere korrel rondom hebt geschuurd is het
verstandig om met een stofzuiger (met borstel) de vleugel goed stofvrij te maken.
Dan kun je, zoals ik heb gedaan, de vleugeldelen gaan bespannen. Ik heb goede ervaringen met
Oracover en slechte ervaringen met Solarfilm.
Ik ben begonnen met de bovenzijde. Zet eerst alle randen goed vast zonder kreukels. Zoals je kunt
zien maak ik een overlap aan de onderzijde van de vleugel.
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De “W03” rib is 3mm dik. Ondanks dat krimpt de Oracover zo sterk dat deze rib krom getrokken kan
worden.

Het kromtrekken is grotendeels te voorkomen door de folie in zijn geheel pas te laten krimpen zodra
je het “naastgelegen” deel ook rondom hebt vastgezet. Zie volgende afbeelding.

__________________________________________________________________________________
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Ik moest daar weer even aan herinnerd worden.

Het resultaat: Een vleugel met rode tippen. Deze kleuren zijn puur functioneel, want zo is het model
op grotere hoogte beter zichtbaar dan bijvoorbeeld een geheel witte vleugel.
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Ter bescherming van de achterlijst ter hoogte van de elastieken kun je een triplex plaatje verlijmen
zoals in de volgende afbeelding. Ik had zelf 2 plaatjes gezaagd uit 0,8mm triplex toen ik zag dat ze ook
in de bouwdoos meegeleverd waren. De plaatjes in de bouwdoos zijn wat mij betreft wat aan de
korte kant. Ik heb dus gekozen voor het eigen idee.
Na het bespannen heb ik wat folie weggesneden op de plek van het plaatje. Ik heb ongeveer 3mm
folie rondom onder het plaatje laten zitten. Ik heb ze verlijmd met 2 componentenlijm. Je kunt daar
24 uurs of 5 minuten epoxy voor gebruiken.

Na de vleugel, het stabilo en het kielvlak + richtingroer volgt de romp. In de beschrijving wordt
aangeraden om alle vlakken op de bouwtekening vast te spelden. Ik zie hier het nut niet zo van in. Je
kunt in 2 uurtjes bereiken wat in de volgende afbeelding is te zien.
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De volgende stap is een wat haastig klusje. De zijkanten moeten tegen de onderkant gelijmd worden.
Je moet wel 2 zijkanten tegelijk doen. Probeer voor het lijmen of alles past. Ik heb het zelf in 2 delen
gedaan. Het achterste deel van de romp heb ik in 2e instantie gelijmd. Je kunt, in tegenstelling tot
wat de afbeeldingen in de bouwhandleiding suggereren alle spanten verlijmen op de onderplaat.
Achter de achterlijst van de vleugel heb ik i.p.v. balsa een triplex plaatje van 2cm breed verlijmd. Ik
vind balsa op deze positie wat te kwetsbaar.

Ik heb er voor gekozen om het stabilo demonteerbaar te maken. Ik heb daarom een triplex plaatje
van 0,8mm op de plek van het stabilo op de romp gelijmd. Met een kunststof boutje van 3mm en een
inslagmoer in het stabilo is demontage later mogelijk. Onder de inslagmoer heb ik nog wel een triplex
“ring” gelijmd met een diameter van ca. 20 Eurocent (Ø25mm). Het kopje van de bout zit direct
onder het triplex, omdat je anders problemen krijgt met de stuurstang van het hoogteroer.
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Lijm het triplex stabilo-opleg-plaatje pas nadat je hebt gecontroleerd dat het niet verdraaid verlijmd
komt te zitten t.o.v. de vleugel oplegging. Dus leg een liniaal op de oplegpunten (beide zijkanten van
de romp) van de vleugel, en één liniaal op het stabilo triplex. De linialen moet in één lijn liggen als je
er met een timmermansoog vanaf de voorkant tegenaan kijkt.
Voor het schuren van de romp rondom de kap is het verstandig eerst het balsa in de kap te lijmen. De
kap kan dan niet meer vervormen zodat je een “vaste maat” hebt.
Om krassen op de kap te voorkomen kun je deze wat intapen. Maar als je de kap tijdens het schuren
dreigt te raken is het beter om te schuren en te passen en te schuren en te passen en te schuren en
te passen en te schuren en te passen en te schuren en te passen en te schuren en te passen en te
schuren en te passen en te schuren en te passen en te schuren en te passen.

Het resultaat van het schuren van het balsa neusblokje in de volgende afbeelding.
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Omdat het witte binnenkapje niet helemaal paste heb ik tegen het balsa neusblokje een triplex
plaatje van 1,5mm gelijmd. Zo is het zachte balsa ook direct beschermd tegen jarenlang gebruik.
De rondhouten pennen t.b.v. de vleugelverbinding lijm ik pas als allerlaatste. Deze zitten tijdens het
bouwen en schilderen alleen maar in de weg.

Het resultaat nu een avondje prutsen met kleurstiften is wat mij betreft onacceptabel geworden. De
inkt is in elkaar gaan vloeien. Bovendien heb ik van “deskundigen” begrepen dat na een paar weken
zon de kleuren al flink vervaagd zijn. Ik heb de kleuren dus weer verwijderd.
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Gelukkig heb ik een collega met een enorme Fleischmann collectie en een dito potjes verf
assortiment (6 schoenendozen vol netjes opgestapeld met potjes…). Het resultaat hiermee is uiterst
acceptabel. De potjes verf kosten (zou je ze kopen) ca. 1,35 Euro per stuk en het penseeltje ook. Ik
vond dit erg meevallen. Je hebt ongeveer 7 kleuren nodig.
De transparante kap heb ik ter hoogte van de rand van de “binnenkap” (het gedeelte waar de lijm
straks komt) ook geschilderd. aan de buitenkant dan. Dan zie je later de lijm niet meer.

Het kielvlak lijm je op de romp door het liefst 2 blokhaken tegen beide zijden te houden. Neem het
oplegvlak van het stabilo als referentie. Voor het controleren van de “gratis bocht” kun je een rei
langs het kielvlak houden. Ik heb het kielvlak en de 2 driehoek latjes aan de zijkanten verlijmd met
epoxy. De Spirit vliegt beter als het kielvlak blijft zitten.
Je kunt de romp op 3 manieren afwerken.
1) Lakken.
2) Bespannen met folie.
3) Schilderen.
Ik heb gekozen voor het schilderen. Het hout dat je blijft zien na het lakken vind ik persoonlijk niet zo
mooi. Bij het bespannen loop je een grote kans dat de folie na een aantal vliegdagen hier en daar
begint los te laten. Zeker bij het vliegen op zandvlakten.
Schilderen is de mooiste , maar wel moeilijkste optie. Schilderen kost ook de meeste tijd. Trek er
maar minimaal 2 weken voor uit. De volgorde bij het schilderen is als volgt:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Grondverf. Dit hoeft niet direct goed te dekken. Het gaat om een ondergrondje.
Plamuren van gaatjes en kiertjes. Kan met epoxy + microballoons.
Schuren met korrel 280 / 320.
Daarna optioneel: Spuiten met een filler.
Schuren met korrel 320.
Schilderen met een iets verdunde verf *1) Opmerking.
Na volledig drogen schuren met korrel 400.
Goed stofvrij maken en weer schilderen met een iets verdunde verf.
Nog voordat de verf volledig droog is (24 – 36 uur bij de meeste soorten verf) nogmaals
schilderen met een iets verdunde verf.
10) Er vanuit gaande dat alle verf goed dekt en volledig gedroogd is de romp nat schuren met
een korrel 600 - 800. Ik heb goede ervaringen met een schuursponsje als schuurblokje (geen
puntbelasting). Tijdens het schuren het schuurpapier regelmatig in een kommetje water
woelen. Met het water wordt het slijpsel afgevoerd, de wrijving verminderd en de
temperatuur laag gehouden.
Mocht je door alle lagen verf “heen gaan” begin dan weer bij stap 8. Dat kan lokaal. D.w.z. je
hoeft niet alles opnieuw te schilderen.
11) Poetsen / boenen met Commandant 4.
12) Poetsen / boenen met Commandant 5.
Als het goed is glimt de romp dan hetzelfde als de folie van de vleugel, het stabilo en het kielvlak.
Bezuinig niet op een goede kwast en laat de verf goed drogen (kan soms 2 – 3 dagen duren) voordat
je verder gaat.
*1) Opmerking
Ik heb mijn Spirit romp geschilderd met deze Flexa. Ik zou dit een volgende keer niet nogmaals met
deze verf doen. Deze verf heeft verdund en onverdund een week nodig om te drogen. Omdat ik dat
te lang vind zal ik een ander merk proberen.
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Uiteindelijk is de romp ongeveer wit geworden. De apparatuur is ingebouwd en het stabilo
vastgeschroefd. Gekozen is voor de originele “stootstang” aansturing van het hoogte- en
richtingroer.

Met het oog op vliegen in de Soester Duinen en de bijkomende hoeveelheid duinzand is dit een
aanrader. Bij het toepassen van een zogenaamde “bowdenkabel” in combinatie met vliegen op een
zandvlakte zal tussen de binnenkabel en de buitenhuls al snel zand en stof komen. Dit gegarandeerd
heeft stroef lopen tot gevolg.
Dit is een bowdenkabel:
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Zorg er bij het afstellen van de aansturing voor dat de hevels op de servo’s haaks staan op de richting
van de stuurstang anders zal de stuurstang zich meer zijdelings gaan verplaatsen dan in de
lengterichting.
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___________________________________________________________________________
Er moet relatief veel lood in de neus van de Spirit. Dit is geen punt om je zorgen over te maken. Een
Spirit van 900 gram vliegt net zo goed als een Spirit van 1100 gram. Om te voorkomen dat het lood er
uit valt heb ik het met epoxy verlijmd.
Omdat het model vaak aan en uit gezet zal worden is het comfortabel om een makkelijk bereikbare
schakelaar te maken. Het liefst aan de binnenzijde.
Dit heeft meerdere voordelen:
o Minder makkelijk bereikbaar voor vuil.
o Je kunt hem bij het werpen niet per ongeluk schakelen.
o Voor de Spirit misschien wat minder relevant, maar het is beter voor de aerodynamica.

Het is verstandig om de ontvanger in een boterham- of diepvrieszakje te stoppen. Om de snoertjes
en het uiteinde heb ik een tie-wrap (aan de schrijfwijze heb een studie gericht) gebonden.
Het ontvangeraccupakket is bevestigd met klitteband. Mocht je het handig vinden om een
laadkabeltje te solderen net als ik, doe dit dan tussen de accu en de schakelaar en niet tussen de
ontvanger en de schakelaar. Tijdens het laden het model uitgeschakeld laten.
De cockpitkap van de Spirit kun je op veel manieren vastzetten. Zelf heb ik gekozen voor een trekveer
tussen de kap en de romp. Ik wilde niets schroeven en geen plakband of elastieken gebruiken. Het
moet probleemloos honderden keren verwijderd kunnen worden al is het alleen maar voor het aanen uitzetten.
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___________________________________________________________________________

De antenne (als je niet met 2,4 GHz vliegt) kun je door een buitenkabel door de romp laten lopen.
Buitenlangs is kwetsbaar en ook niet nodig. De buitenkabel garandeert een recht stuk antenne. Als je
om welke reden dan ook slechts één ontvanger hebt en wel meerdere modellen is een buitenkabel
makkelijk t.b.v. het doorvoeren.
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___________________________________________________________________________
Voor de levensduur van de Spirit is het verstandig om hoezen te maken voor de vleugels en het
stabilo. Mijn hoezen maak ik altijd van radiatorfolie. Daar heb je 2 soorten in. Dubbel bedrukte en
enkel bedrukte. De enkel bedrukte zijn goed voor onze hobby. De dubbel bedrukte zijn wat te stug.
Deze hoezen zijn ook handig bij een klein regenbuitje. Om te voorkomen dat de vleugel er uit kan
glijden kun je een klittebandje aan een flap maken.

Ik heb gekozen voor een vleugelbevestiging met postbode-elastieken. In de betere
kantoorboekhandel kun je deze krijgen. De elastieken die ik heb gevonden hebben wel de breedte
van een postbode-elastiek, maar ze zijn minder lang. Daarom hoeven ze alleen maar bovenlangs
vastgemaakt te worden en dat komt natuurlijk de aerodynamica ten goede.
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Tot slot:
Veel plezier met het bouwen van en vliegen met de Spirit.
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