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Op feestdagen is de vereniging gesloten
Lidmaatschap: Junioren tot 18 jaar € 30,00 en minimum leeftijd is 12 jaar.
Senioren € 60,00 per jaar, te voldoen op Rabobank rek. IBAN
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De Voorzitter Preekt …….
dec 2017
Beste mensen,

Feestavond
In deze duistere dagen zijn er gelukkig best veel lichtpuntjes. Het was donderdag 16
november een gezellige avond, met 12 liter Snert, 3 liter tomatensoep, heeeel veel
broodjes en natuurlijk niet te vergeten de vele prijzen. Ik vond het met name leuk
dat er op alle fronten vele verschuivingen waren en niet steeds de zelfde mensen
winnen. Er werd geroepen dat het verdacht veel leek dat er een verband was tussen
de commissie leden en hun behaalde eindzege……. Maar ik weet zeker dat dit
natuurlijk allemaal terug te voeren is op het enthousiaste werk van deze mensen. Ze
gaan er gewoon voor en dan presteer je nog beter. Vandaar ook nu nog een pluim
voor de commissies, ze doen veel werk.

Kerst
Met de kerstdagen voor de deur zijn we straks wel even een paar weken dicht. Kijk
goed voor je vertrekt naar de club of er wel iemand met een sleutel alles open zet.
De eerste actviteit in het nieuwe jaar is weer op donderdag 11 januari ( zondag 7 en
donderdag 4 zijn we dicht). Geniet van de vaak gezellige dagen, en voor de nog
werkende populate, geniet van de vakante die er vaak aan vast zit.

Nieuwe Locatie:
Helaas is er nog steeds niets bekend van uit de gemeente. Er wordt nog steeds
zachtjes gepolst, beleefd gevraagd, maar de molens van deze ambtenaren gaat erg
langzaam..
Ik wens iedereen vast fjne dagen, en hopelijk gebeuren er niet te veel schokkende
nare zaken op het gebied van onze gemeenschappelijke gezondheid. We hebben de
laatste tjd veel tegenslagen gehad, en diverse mensen voelen dat nog. Gezelligheid
en aandacht helpen, vandaar:

DE BESTE WENSEN,
NAMENS DE M.B.V.D.N
Hannes
Copy voor clubboekje 1/2018 inleveren voor: 1 Februari.
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NK E-Speed ESH 2017
Zondag 1 oktober jl. was bij onze club de NK Electrospeed waarbij
vaarders uit Nederland bij elkaar kwamen om de eindrondes te
varen in hun klassen;
Mini Eco, Eco Expert, Mini Mono, Mono 1, Mono 2 en de FSR-EHydro 1 klasse.
Er werd gevaren volgens het door de ESH opgestelde regels, ook
m.b.t. het accureglement. De buitenlandse reglementen op dit
gebied vallen daar zonder probleem tussen. M.b.t. de
accugewichten zijn we hierdoor alleen ietsje ruimer zodat men in
feite geen gerommel aan het lipopakket, draden of stekkers hoeft te
doen om maar een paar grammetjes te sparen; Veiligheid staat
voorop! Hier werd ook nog verder over gesproken na de NK m.b.t.
de limiter, maar dat later.
Het weer hadden we mee, zonnig en frisjes met wind maar droog
en een graad of 18! De dag ervoor viel heel veel regen, maandag
wat minder dus we troffen het wel écht! Alleen de bladeren waren al
duidelijk aan het vallen en af en toe moesten de vaarders soms
(vaak) naar de kant om het bladrommel van de schroef en roer weg
te halen. Erg lastig, maar het was niet anders. Maar gezien de
uitslagen zijn de juiste mensen ook wel in de prijzen gevallen, want
die voeren het hele jaar al met de besten mee.
We hadden dus goed weer, echter de houten palen lagen er nog
wel in dus dat was wel wat lastiger voor de vaarders. iedereen was
goed geluimd dus wat wil je nog meer. We hadden zelfs 2
sympathieke gastvaarders uit België die ook spontaan met de NK
mee voeren in de Eco Expert, mini Mono, Mono 1 en 2 klasse
ondanks dat ze geen prijs konden winnen, allemaal erg positief. Eén
van de vaarders was zelfs een topvaarder, namelijk Bart van Geyt
die onlangs in Hongarije nog wereldkampioen in de Mono 2 klasse
was geworden, en 3e in de Mono 1. Dat hij kon varen was wel te
zien, maar hij was hier meer om te testen. De ESH had dit jaar na
eco wereldkampioen Yevgeni Gromov dit keer dus wereldkampioen
Mono 2 Bart van Geyt te gast, en dat is altijd zeer leuk én leerzaam!
Zo hadden we hier ook wel ’s Bernd Liesch op bezoek, een top Eco
Expert vaarder en meervoudig wereldkampioen.
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We schreven het al eerder, we troffen het enorm deze zondag met
het weer, het was een heerlijke rustige dag. De dag ervoor en erna
goot het van de regen! Ondanks het rustige weer kwamen er
gedurende de dag wel wat meer bladeren in het water (tja, het is al
herfst,hé!) maar het ging redelijk goed. Een paar kregen nog wat
bolle lipo’s maar daar bleef het ook bij. Geen explosies, vuur, etc.
wat je wel ’s leest. Uiteraard kan het wel, maar je ziet nu ook wel
weer hoe goed de lipo’s zijn geworden ondanks dat ze flink leeg
worden getrokken. Om dit meer te voorkomen is er een limiter in
ontwikkeling, die men nu her en der aan het testen is. Gewicht lipo,
zeer korte stekkers, lipo’s (te) zwaar belasten blijft nog een issue,
vandaar de limiter die een bepaalde Wattage af geeft, wat voor lipo
je er ook aan hangt. Heel vroeger had ene (oud speedvaarder) Erik
Bakker ook al het idee om de wattages vast te zetten om het zo
eerlijk mogelijk te houden. Blijkbaar had men toen ook al problemen
met de stromen en voltages. Dat idee heeft zich toen niet voort
gezet, maar nu gaat het er wel van komen in de vorm van een
limiter.
Er was weer veel, leuk en bijzonder materiaal gezien, wat andere
boten en interessante set ups, andere laders, etc. Erg, erg leerzaam
als je ’s wilde weten hoe het momenteel gaat met lipo laden en
borstelloze motoren. Ook in de langzamere rc boten, de auto’s en
trucks worden lipo’s en bl motoren steeds meer gebruikt, en op dit
soort dagen vind je veel info op dat gebied.
Ook een aantal geïnteresseerden waren even langs gekomen, en
misschien dat daar nog verder wat uit komt. Zo was met de
Belgische gastvaarders ook Walter Geens mee gekomen, de sectie
leider van de Naviga voor de M klasse, dat staat voor ALLE
electrische speedbootklassen. Hij heeft ook jarenlang ervaring in
met name de hydro klassen maar was er nu alleen ter
ondersteuning en om ’s te zien het het in Nederland gaat.
Ook één van de zeer oud gedienden van de ESH was als gast even
komen kijken, nl. Bas Vreeswijk.
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Het is in de buurt en hij was toch benieuwd hoe het er nu aan toe
gaat! Hij voer vroeger eind jaren 70 en begin 80er jaren ook vaak
mee in de -toen nog- FSR 2.5 KG Restricted klasse (zeg maar zo'n
beetje wat nu de eco klasse is) en de F1E-1 kg (Restricted) klasse.
Ook gevaren met wedstrijden in Engeland en de Internationale in
Schiedam, Den Haag en de Hulsbeek in Oldenzaal, etc. Maar het is
allemaal geen vergelijk meer, al het materiaal is intussen zodanig
veranderd en verbeterd. Het enigste wat in al die jaren écht is
gebleven is nog altijd het good old plakband om de boot goed mee
af te plakken, zei hij ;) . En ook wel jammer dat de F1 klassen niet
meer worden gevaren, dat waren altijd leuke en zenuwslopende
heats. De eco's van tegenwoordig varen nagenoeg net zo snel als
de F1 klasse van vroeger . Tja, brushless en lipo bestonden toen
nog niet.. Soms was het echt behelpen met materiaal dat er toen
was, als je het al kon krijgen. Wat dat betreft is er nu veel meer
keus, op elk gebied. En dankzij internet ook veel gemakkelijker aan
te komen, en in verhouding nu ook stukken goedkoper.
De thuisclub had nog 1 vaarder in de strijd die bij deze NK nog in de
prijzen kon vallen; Berend Jan haalde in de Eco Expert klasse bij de
dagwedstrijd zelfs een zeer stout stukje uit door 3 sublieme heats te
varen en telkens in de heat met 5 man goed en veilig door te
komen. Dat leverde na lange tijd eindelijk weer ‘s de 1 e plaats op,
met 3 rnd voorsprong op de nr. 2; zelfs Bart van Geyt kon zijn
supersnelle eco niet voorbij het rondenaantal van BJ krijgen!
Natuurlijk moet je ook wat geluk hebben. Een goed varende Eco 11
en weinig blad op dat moment in het water waren daar debet aan. In
de einduitslag werd Berend Jan uiteindelijk 3e, dankzij 3 goede
eerdere voorrondes in het jaar.
In de Mini Mono en Mono 1 kon Berend Jan dit jaar geen potten
breken, daarvoor waren de resultaten te slecht, voor zijn doen dan.
De oude EFT mini mono had hij bij de laatste wedstrijd weer goed
aan het varen gekregen, en dat resulteerde in een 4e plaats in de
dagwedstrijd, wat een 3e plek opleverde in de eindstand. De
ondenaantallen zaten hier heel dicht op elkaar! Marcel Dekker werd
hier 1e.
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De Mono 1 romp Envoy voer snel met de nieuwe accu’s en carbon
prop, en kon BJ nog heel goed meekomen, ondanks dat de rest op
metalen schroeven voer. Hij had zelfs de 2e beste heat in
rondenaantal! Helaas door wat pech kwam hij niet verder dan de 3 e
plaats in de dagwedstrijd, wat een 4e plek betekende in de NK
eindstand.
In de Mono 2 liet wereldkampioen Bart van Geyt nog even zien
waarom hij zo goed is; Hij vaart met rompen van Tenshock hard,
erg, erg hard! Marcel Dekker kon nog enigszins mee komen en in de
geschoonde lijst werd Marcel 1e in de dagwedstrijd, en daarmee ook
Nederlands kampioen in de Mono 2 klasse.
Ofschoon het hard lijkt te gaan zijn de ronden niet veel sneller dan
de Mono 1 boten. De Mono 2 lijkt door de power alleen ruwer, groter
te zijn en wordt met zwaarder materiaal gevaren (6s) maar in
rondenaantal varen de Mono 1 boten vrijwel net zo hard. Stefan
Veerman voer in de Mono 1 naar 29 rnd en BJ in zijn snelste heat
naar 28 rnd, Marcel Dekker naar 27 rnd en de beste ronden in de
Mono 2 zitten ook tussen de 26 en 31 rnd. Zelfs de beste Mini Mono
boot voer al 28 rnd !
Dat weinige verschil zie je ook in de mini eco en eco klasse. Die
kleine mini eco rakkers doen qua rondenaantal (37 rnd) echt niets
onder voor een eco boot (39 rnd). Het is zelfs verbazend om te zien
hoe een qua kosten simpel mini eco bootje eigenlijk net zo snel
vaart als een duurdere eco Expert boot. Je ziet het er gewoon niet
aan af bij het varen! Met ruw water zijn de grotere eco’s natuurlijk
wel meer in het voordeel.
De mini eco start klasse met allemaal dezelfde rompjes en setup en
accu’s leverden leuke strijd op waarbij Marcel Dekker de 1 e NK titel
hierin won, Berend Jan werd met een 3e plek uiteindelijk nog 3e in
de NK eindstand. Wel jammer om te moeten constateren dat er een
stuk of 20 van deze rompjes zijn verkocht er dat er dan zo weinig
meevaren in de ESH circus.
Nu kan dat zijn redenen hebben bij een aantal, maar een man of
10-12 mag je toch zeker wel hebben in deze klasse.
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In de Hydro 1 klasse voer Marcel Dekker naar de dagprijs en won
daarmee ook de NK titel. Die Outriggers (3s lipo) gaan hier écht
snel; Menig mono 2 boot (6s lipo) kan er niet aan tippen om deze
jongens bij te houden of zelfs voorbij te gaan. Maar het zijn dan ook
lichte dingen, die Hydro Outriggers en dat maakt ze zo snel met de
huidige set-up. Een Mono 2 boot is natuurlijk 3 tot 4x zo zwaar! Een
aanvaring met een Mono 2 boot overleven ze niet, zelf een
aanvaring met een boei is al erg tricky met die 2 drijvers vooraan.
Het komt hier ook echt aan op stuurmanskunst en rustig blijven,
geen gekke dingen doen onderweg. Opperste concentratie is ook
hier nodig!
De speedboeien zijn er eind van de middag ook gelijk uitgehaald,
het weer wordt slechter en de roeiboot zou ook binnenkort er al uit
gaan. Het is genoeg geweest voor dit jaar. Rest ons nog wat test
varen op de zondagmiddagen.
Na de wedstrijden werden de prijzen uitgereikt en werd er daarna
nog even na gepraat m.b.t. volgend jaar. Datums voor zover
mogelijk al een beetje geprikt, de wens om toch min. 3 man in een
klasse te hebben om deze te laten varen en de limiter werd ook
besproken; De voor- en nadelen ervan, heb je het echt nodig of niet,
wordt het verplicht of mag je ook zonder varen, welke type gaat de
voorkeur krijgen, wat zijn de kosten ervan, etc. .
Iedereen had weer een mooie en leerzame dag gehad. Genoeg stof
tot nadenken, bouwen van nog betere modellen, kortom op naar
2018 zullen we maar zeggen!
Berend Jan Rodenhuis
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Hoe bereken je de voorschakelweerstand?
Led spanning-/ stroomwaarden
Type LED
Sterkte
Stroom
Voltage
LED Blauw 3 mm
4000 mcd
20 mA 3.2 tot 3.4 volt
LED Blauw 5 mm

50000 mcd

100 mA

3.2 tot 3.4 volt

LED Oranje 3 mm

3000 mcd

20 mA

1.8 tot 2.2 volt

LED Geel 3 mm

5000 mcd

20 mA

1.8 tot 2.2 volt

LED Rood 3 mm

3000 mcd

20 Ma

1.8 tot 2.2 volt

LED Wit warm 3 mm
Led Wit warm 5 mm

15000 mcd
17000 mcd

20 mA
20 mA

3.2 tot 3.6 volt
3.2 tot 3.6 volt

Zoals gezegd kun je een serieschakeling van een led en een weerstand wel
op een spanningsbron aansluiten. De vraag is natuurlijk welke waarde die
weerstand moet hebben. Uitgangspunt bij de berekeningen is de wet van
Ohm:
U=IxR
U is de spanning in volt,
I is de stroom in ampère,
R is de weerstand in ohm
Deze formule vertelt je de spanning over een bekende weerstand als er een
bekende stroom doorheen wordt gestuurd. Maar wat te doen als je niet de
spanning wilt weten, maar de weerstand, of de stroom?
Geen probleem, met een beetje brugklaswiskunde kan de wet van Ohm
worden omgerekend tot de volgende formules:
I = U / R en R = U / I
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De led. Deze wordt in serie geschakeld met de weerstand, waarna het er zo
uitziet:
Dit is het bijbehorende schema:

Hierbij is de volgorde van led en weerstand niet van belang, zolang de led
maar in de juiste polariteit is aangesloten. Verder het natuurlijk zaak dat de
spanningsbron een hogere spanning levert dan de nominale spanningsval
van de led, anders kan er al helemaal geen stroom lopen.
In dit voorbeeld gaan we uit van een rode led met een nominale
spanningsval van 1,9 volt; als we dus een voedingsspanning U+ van 5 volt
nemen, zou het goed moeten gaan, want 5V > 1,9V. Als gewenste stroom I
kiezen we 20 mA. Nu moeten we alleen nog de weerstand berekenen.
Nu zou je misschien denken dat je gewoon de waarden voor spanning (5V)
en stroom (0,02A) in de wet van Ohm kunt invullen, maar dat is niet
helemaal juist – je moet nog rekening houden met de nominale
spanningsval over de led, die we Uled noemen. Deze laatste spanningsval
moet van de voedingsspanning U+ worden afgetrokken
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om de spanning over de weerstand R te krijgen. In formulevorm ziet dit er
zo uit:
R = (U+ - Uled) / I
Nu kun je alle getallen invullen:
R = (5 – 1,9) / 0,02 = 3,1 / 0,02 = 155 ohm
Je neemt dus gemakshalve een weerstand van 180 ohm (een algemeen
verkrijgbare waarde) als voorschakelweerstand. Deze weerstand is hoger
dan de berekende 155 ohm, dus de stroom zal naar verwachting wat lager
zijn – maar dit is geen probleem, want de lichtopbrengst van een led hoeft
vrijwel nooit een erg nauwkeurige waarde te hebben.
Voor de aardigheid kunnen we nog even uitrekenen wat die stroom dan
eigenlijk is bij 180 in plaats van 155 ohm; ook bij deze berekening moeten
we weer de nominale spanningsval van de led aftrekken van de
voedingsspanning:
I = (U+ - Uled) / R = (5 – 1,9) / 180 = 17,22 mA
Je ziet, de stroom is wat lager dan de gewenste 20 milliampère, maar dat is
niet erg; het verschil in lichtopbrengst zal nauwelijks zichtbaar zijn.
LET OP!
Goed, je kunt nu de benodigde voorschakelweerstand voor een led
berekenen, maar er zit een addertje onder het gras! Als de spanningsval
over de weerstand (U+ - Uled) erg klein wordt ten opzichte van de
voedingsspanning, kan een kleine afwijking in de voedingsspanning of de
nominale spanningsval over de led een grote
afwijking in de stroom veroorzaken.
Stel, je hebt een blauwe led (met Uled gelijk aan 3,6 volt), en een
voedingsspanning van 3,7 volt. Als je een stroom van 20mA wilt hebben,
bereken je de voorschakelweerstand dus als volgt:
R = (3,7 - 3,6) / 0,02 = 5 ohm
Je neemt dus een weerstand van 5,6 ohm, waarbij de stroom (3,7 - 3,6) /
5,6 = 18 mA wordt. Prima ... of toch niet?
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Laten we eens kijken wat er gebeurt er als de spanning een paar tiende volt
afwijkt. Bij een spanning van 3,5 volt (dus 0,2 volt onder de verwachte
voedingsspanning) zit je al onder de nominale spanningsval van de led; het
ding zal dan amper oplichten. Nog erger wordt het als de spanning 0,2 volt
hoger wordt; de stroom wordt dan (3,9 - 3,6) / 5,6 = 54 mA.
Oeps, dit is meer dan de meeste leds verdragen! Waarschijnlijk zie je de led
dan korte tijd bijzonder fel oplichten, om even later voor altijd te doven ...
Een aparte rekentool voor het uitrekenen van de weerstanden vindt je op
onderstaande site:
https://www.ledtuning.nl/nl/resistor-calculator
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NIEUWE LEDEN
We mogen weer een nieuwe leden verwelkomen binnen de vereniging

Hans Roelink
&
Michael Vogelaar
Beiden uit Hengelo

TRUCKERSNIEUWS
Vanuit de truckergroep binnen de vereniging komt weinig of geen nieuws
bij de redactie, ondanks dat er wel wel gebouwd en geshowd wordt op de
vereniging.
Jammer, want zo kunnen niet alle leden meegenieten van hun activiteiten.
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http://www.mbvdn.nl
https://www.facebook.com/mbvdn

