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VOORWOORD________________________________________ 
 

Nederland, het land van JOTA en wind. Over wind hebben we in 

het derde volle weekend van oktober meestal niet te klagen. 

Tot nu toe was de wind een tegenspeler van het radio-

scoutingspel. 

Het is ook mogelijk om met de wind te spelen,ik hoop met dit 

boekje een nieuw element aan het radio-scoutingspel te hebben 

toegevoegd. 

's-Hertogenbosch, mei 1986 

Chris Dorna, PElDZX 

 

MET DANK AAN_____________________________________ 
 

Dit boekje kwam tot stand dankzij de medewerking van John 

Verheij die mij een aantal radio-vliegertips gaf en Jan van 

der Steen die mij hielp aan historische Scoutinginformatie. 

 

Vught, maart 2006  
Dit is een herdruk van een boekje dat ik schreef in 1986. Ik heb geprobeerd 
om zo min mogelijk aan de inhoud en de lay-out te wijzigen. In de eerste 
uitgave stonden verschillende adressen,omdat deze niet meer actueel zijn, 
heb ik die in deze heruitgave verwijderd. 
 
Vught, juni 2008 
Jaap van den Handel (PA7058) attendeerde me op een paar schrijffoutjes. 
Deze zijn hersteld. 

Chris Dorna, PE1DZX 
chris@dorna.nl 

www.kristalradio.nl 
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HISTORIE_________________________________________ 
 

Al ver voor onze jaartelling 

werd er in China gevliegerd. 

Het is niet helemaal duidelijk 

hoe de vlieger uiteindelijk in 

Europa is terechtgekomen. 

In het Verre Oosten had het 

vliegeren een godsdienstige 

betekenis, in Europa was de 

vlieger aanvankelijk speelgoed. 

Pas later ontwikkelde men al-

lerlei praktische toepassingen, 

er is met name hard gezocht 

naar militaire toepassingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hierboven: 

Assistent van Marconi met 

manshoge Levitorvlieger. 

 

In 1901 lukte het Marconi het 

eerste transatlantische 

radiocontact te maken. Deze 

verbinding was mogelijk omdat 

Marconi zijn antenne op grote 

hoogte bracht met behulp van 

een vlieger. Deze vlieger 

heette 'Levitor' en was 

ontworpen door Baden Fletcher 

Smyth Baden-Powell, een broer 

van Robert Baden-Powell, 

grondlegger van Scouting. 

Hij was drie jaar jonger als 

zijn beroemde broer en ook 

beroepsmilitair. Hij vergezelde 

Robert o.a. op een 

spionagetocht door Duitsland. 

Hier werd zijn belangstelling 

gewekt voor het werken met 

ballonnen. 

Hij ontwikkelde een systeem van 

gekoppelde vliegers. Dit 

systeem was sterk genoeg om een 

(militaire) waarnemer in de 

lucht te brengen. Fletcher 

overleed op 3 oktober 1937. 

 

Het werken met seinen (vlaggen, 

geluiden en lampen) behoorde al 

tot de basisvaardigheden van de 

eerste Scouts. Onder invloed 

van leiders/instructeurs deed 

hier en daar de telegraaf zijn 

intrede in het Scoutingspel. Al 

in het weekblad "De Padvinder" 

van 11 februari 1911 werd afge- 
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- vervolg historie - 

 

beeld en uitgelegd hoe je een 

eigen telegraaf kon bouwen. 

In "Baden Powells Padvin-

dersboek" (Nederlandsche 

Padvinders Organisatie 1911) 

komen we het vaar-

digheidsinsigne Elektriciën 

tegen: "...Elementaire kennis 

der draadlooze telegrafie 

strekt ook zeer tot aan-

beveling...”. 

 

Scouting en radio hadden al 

vroeg met elkaar te maken, 

evenals radio en vliegers. 

Een leuke reden om te kijken 

wat radio-Scouting met 

vliegers kan doen. 

 

In sommige landen 

Schrijven mensen 

hun ongelukken en 

problemen op een 

vlieger. Deze laten 

ze dan op, om 

vervolgens de lijn 

door te snijden, 

daarmee 

symboliserend dat 

men zijn narigheden 

kwijt is........ 
 

VLIEGERS EN JOTA 
 

De JOTA heeft een aantal 

spelregels. Ook het vliegeren 

is aan een aantal wettelijke 

regels gebonden: 

- Vliegeren mag niet hoger 

dan 100 meter, tevens mag de 

uitgevierde vliegerlijn niet 

langer zijn dan 125 meter. 

- Vliegeren is verboden 

binnen een straal van 3 km 

van een vliegveld. In be-

paalde gevallen is het 

verboden binnen een straal 

van 8 km. 

- Vliegeren mag niet in de 

buurt van hoogspanningsmasten 

en het vliegeren (dus ook het 

onverhoopt neerstorten van 

een vlieger) mag geen gevaar 

opleveren. 

Voor je eigen veiligheid moet 

je ook aan de volgende dingen 

denken: 

- Gebruik een stevige 

vliegerlijn (100 meter 

scheerlijn is altijd nog te 

gebruiken. 

- Vliegers kunnen een enorme 

kracht ontwikkelen, gebruik 

dan werkhandschoenen. 

- Vlieger nooit bij onweer. 



  

 
6 

 

 

VLIEGER-ANTENNES_________________________________ 
 

Met name antennes voor de 

korte golf zijn goed te 

maken. Als antennedraad 

gebruik je bij voorkeur 

litze-draad of gevlochten 

bronzen vissnoer. 

Eigenlijk is iedere soort 

elektriciteitsdraad te 

gebruiken als het maar niet 

te zwaar is. 

Theoretisch is het ook 

mogelijk om vliegerantennes 

voor de twee-meterband te 

maken. 

In het handboek Radio 

Scouting worden diverse 

kristalontvangers beschreven, 

met een langdraadantenne aan 

een vlieger heb je een 

prachtige ontvangst. 

 

Meer technische informatie 

kan jullie zendamateur vinden 

in o.a.: Electron juni 1981 

of CQ-PA 21 september 1979 

 

 

1. Antennedraad langs de vliegerlijn  

   opgehangen. De antennedraad hoeft  

   nu niet zo sterk te zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  TX-RX 

 

 

2 .Antennedraad als deel van de  

   vliegerlijn. De antennedraad  

   moet stevig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   TX/RX 
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-vervolg antennes- 

 

 

3. Verticale antenne. De antennedraad 

   mag niet zwaar zijn. Erg stug 

   draad geeft problemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  TX/RX 

 

TX  = zender                   = antennedraad 

RX  = ontvanger 

TRX = zendontvanger             = vliegerlijn 

 

VOSSENJACHT______________________________________ 
 

Een eenvoudig 2-

meterpeilzendertje kan worden 

opgelaten aan een vlieger. 

 

Het bereik van dit zendertje 

wordt aanmerkelijk groter. 

Lange afstandsvossenjacht 

voor oudere speltakken 

 

 

 

 

vertikale polarisatie:                           ½λ antenne 

 

  

               zender 

                                       4 wnd 

                                                   3-8 pF 
 
                                coax 

                                          tap op ¾ wnd 

 

 

                              ½λ antenne 
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-vervolg vossenjacht- 

 

Horizontale polarisatie: 

Wanneer we een eenvoudig 

zendertje in een vlieger 

monteren en we spannen de 

draden van de dipoolantenne 

volgens nevenstaande tekening 

langs de stokken van de 

vlieger dan wordt de antenne 

in beide gevallen (van links 

naar rechts of van boven naar 

onder) horizontaal 

gepolariseerd. Voor 

vossenjachten is deze 

polarisatie niet ideaal. 

  

 

Door middel van een eenvoudig 

mechaniekje kan je een 

voorwerp loskoppelen van een 

vlieger. Als je nu een 

peilzendertje (niet zo'n hele 

dure) aan een parachuutje 

naar beneden laat komen, komt 

het terecht op een plaats die 

echt geheim is. Peilen met de 

peilontvangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 BLIKVANGER  

 Een aantal gekleurde 

vliegers op één 

vliegerlijn of een vlag 

of spandoek aan een 

vlieger is een mooie 

blikvanger voor jullie 

JOTA-aktiviteit. 
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LUCHTFOTOGRAFIE__________________________________ 
 

Een aantal groepen richt 

speciaal voor de JOTA een 

donkere kamer in. Als je een 

vlieger hebt welke een 

behoorlijke kracht kan 

ontwikkelen is het mogelijk 

om een fototoestel (geen dure 

spiegelreflex) op te laten. 

Via een of andere elektrische 

toestand of middels 

nevenstaande constructie 

ontspan je de sluiter. 

Een luchtfoto van jullie 

JOTA-station! 

 

wasknijper spannen, 

speld in de veter 

steken en de veter 

hier aansteken 

 

 

 

 

                     knoop 

 

 

 

naar de  

kamera      draadontspanner 
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WEDSTRIJDEN______________________________________ 
 

Al heel vroeger werden er in 

China vliegerwedstrijden 

georganiseerd. Erg 

spectaculair was het 

vechtvliegeren. Het was de 

bedoeling om met jouw 

vliegerlijn de lijn van je 

tegenstander door te snijden, 

de vlieger die neerstortte 

was voor de winnaar. 

 

Het is natuurlijk ook 

mogelijk om minder agressieve 

wedstrijden te houden: 

Wie heeft de mooiste vlieger, 

welke vlieger stond het 

langste in de lucht, welke 

vlieger is het sterkste, aan 

welke vlieger zat de langste 

staart. 

Vliegeren hoeft dus niet 

beperkt te blijven tot het 

jaarlijkse JOTA-gebeuren. 

 

 

SEINEN___________________________________________ 
 

Een zaklamp of een speciaal 

geconstrueerde seinlamp 

kunnen onder een vlieger 

gehangen worden. 

Door middel van morsesignalen 

kunnen berichten overgebracht 

worden. 
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SOORTEN VLIEGERS_________________________________ 
 

Er zijn vele soorten 

vliegers. Iedere vlieger 

heeft zijn specifieke 

eigenschappen.  

In dit boekje worden drie 

verschillende vliegers 

beschreven. 

 

 

 

1. SLEE-vlieger: 

Dit is een erg eenvoudige 

vlieger die het bijna 

altijd doet. 

Erg stabiel is hij niet, 

maar hij kan wel een 

behoorlijke trekkracht 

ontwikkelen. 

Het is erg leuk om 

meerdere sleetjes te 

bouwen en deze aan één 

vliegerlijn op te laten. 

 
 

 

2. CONYNE-vlieger: 

Een erg stabiele vlieger, waar 

je wel wat meer wind voor 

nodig hebt. Deze vlieger is 

uitstekend geschikt voor 

luchtfotografie. 

De Conyne-vlieger is een 

zogenaamde doosvlieger. 

3. LEVITOR-vlieger: 

Het ontwerp van Baden 

Fletcher Smyth Baden-

Powell. Deze vlieger heeft 

soms een staart nodig en 

kan ook een behoorlijke 

kracht ontwikkelen. 

Vooral vanuit historisch 

oogpunt in dit boekje 

opgenomen. 
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MATERIAAL & TIPS_________________________________ 
 

JOTA- vliegers kun je goed 

van plastic maken. Als je een 

'echte' vlieger wilt maken 

dan kun je zogenaamd 

spinakernylon gebruiken, dit 

is erg stevig en in allerlei 

kleuren verkrijgbaar in 

speciale vliegerwinkels 

(adressen achterin dit 

boekje). Het is ook goed 

mogelijk om vliegers van 

katoen (oud tentdoek?) te 

maken. 

Stokken haal je bij de 

houthandel. Bamboe heeft als 

voordeel dat het erg sterk 

is, verkrijgbaar bij 

tuinwinkels. 

 

Het oplaten van een vlieger 

doe je tegen de wind in. Als 

je een goede vlieger hebt dan 

hoef je niet te rennen. 

Als een vlieger de neiging 

heeft om te duiken dan kan 

een staart uitkomst bieden. 

Een wijdverbreid misverstand 

is dat een staart zwaar moet 

zijn. Het tegendeel is het 

geval, een staart moet licht 

zijn en zoveel mogelijk wind 

vangen, gebruik dus een lange 

plastic strook (paar meter). 

 

 

DE SLEE-VLIEGER__________________________________ 
 

Dit is een erg eenvoudige 

vlieger welke makkelijk is te 

maken van een vuilniszak 

(ritselplastic). 

De vlieger is niet zo ge-

schikt om zware voorwerpen 

mee in de lucht te brengen. 

De maten die zijn aangeven 

bij de tekening zijn afgeleid 

van de maten van een 

vuilniszak. De vlieger mag 

natuurlijk ook groter of 

kleiner gemaakt worden. 

Als de vlieger de neiging 

heeft om naar links of rechts 

te trekken dan zit het lusje 

van de toom 

 

(dit is het touw tussen de 

twee punten) niet in het 

midden. 

De stokjes zijn 3-4 mm dik. 

Het is erg leuk om meerdere 

slee-vliegertjes op één 

vliegerlijn te zetten. Iedere 

vlieger heeft dan een 

hulplijn. De onderlinge 

afstand van deze hulplijnen 

moet groter zijn dan de 

lengte van de hulplijn + de 

lengte van de toomdraden, 

anders komen de vliegers met 

elkaar in de knoop. 
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TOOMPUNT : 

De punt van de vlieger om een 

houtje vouwen en vastzetten 

met een plakbandje. 

TOOM: 

Dit is een touwtje tussen het 

linker- en rechtertoompunt. 

Dit touwtje is 6 keer zo lang 

als de hoogte van de vlieger 

(hier dus 3,60 m). In het 

midden zit een lusje waaraan 

de vliegerlijn wordt 

bevestigd. 
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CONYNE-VLIEGER___________________________________ 
 

Deze doosvlieger is te maken 

van plastik, katoen of tyfec 

(te koop in vliegerwinkels). 

Voor de stokken kun je het 

beste bamboe gebruiken. 

De vlieger bestaat uit twee 

delen welke aan elkaar 

bevestigd worden. 

 

Allereerst maak je de 

achterkant. Op de tekening is 

er in het midden van de 

achterkant een groot gat , 

dit kan eventueel weggelaten 

worden, de vlieger wordt 

daardoor wel minder stabiel. 

 

Langs de punten van het 

houten achterframe kun je 

dunne touwtjes spannen, 

hierom kun je dan het doek 

stikken. 

De voorkant bestaat uit twee 

identieke stukken, maak in 

het midden van  deze stukken 

een zoom. Bevestig de achter- 

en de voorkant aan elkaar en 

maak de toomdraden vast 
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DE LEVITOR_______________________________________ 
 

Historisch gezien, zijn 

katoen en bamboe de meest 

aangewezen materialen om 

jullie Levitor te maken. 

Plastik, tyfek of spinaker 

zijn echter ook goed te 

gebruiken. 

Speciale aandacht is nodig om 

ervoor te zorgen dat de 

vlieger in evenwicht is, dus 

erg nauwkeurig meten en 

knippen! 

 

Het verdient aanbeveling om 

de hoekpunten behoorlijk te 

verstevigen. 

De Levitor kan erg onrustig 

zijn in de lucht, een mooie 

lange staart kan dan ook geen 

enkel kwaad. 

Het kan nodig zijn wat met de 

lengte van de toomdraden te 

experimenteren . 

De maten op de bouwtekening 

zijn in centimeters, 

uiteraard kan de Levitor ook 

veel groter worden. 
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TOT SLOT_________________________________________ 
 

Dit boekje is verre van 

volledig, er zijn 

verschillende manieren om aan 

meer informatie over het 

vliegeren te komen: 

 

Een aanrader is 

www.vliegerblad.nl. Hier kan 

je de laatste 25 jaargangen 

van het blad Vlieger nog eens 

nalezen. In november 2006 

gaat de laatste editie van 

dit blad verschijnen. 

 

Verder zijn er verschillende 

leuke boekjes over het bouwen 

van vliegers.  

 

Net zoals er mensen zijn die 

van de radiotechniek hun 

hobby hebben gemaakt, zo zijn 

er ook mensen die van 

vliegeren hun hobby hebben 

gemaakt. 

 

Radiotechnische problemen 

kunnen opgelost worden door 

jullie zendamateur. 

 

Regelmatig worden er 

vliegerfeesten gehouden, hier 

zie je allerlei verschillende 

vliegers en kun je 

vliegerenthousiasten 

ontmoeten. 

 

Vliegermaterialen zijn vaak 

te vinden in de rommelkist en 

anders onder andere te koop 

bij één van de vele 

vliegerwinkels in Nederland. 

Bij de herdruk (2006) 
 
In de oorspronkelijke versie werden op 
deze pagina twee vliegerwinkels 
genoemd. Inmiddels zijn dit er veel 
meer. Ik ga ze hier niet noemen. 
 

 

 


