naam van de How-to
Spandraden aanbrengen
auteur:
Rob Hamann
naam:
Rob Hamann
gebruikte materialen:
 Vislijn 0,06 or 0,08 mm diameter
 Glasplaatje of stukje plastic 1 tot 2 mm dik
 Marabu Brilliant Painter gloss marker pennen, zilver en/of zwart, 0,8 en 2-4 mm (uit je
plaatselijke schilder- en hobbywinkel)
 0,3 mm boortje
 Dunne secondelijm
 Tamiya maskeer tape
 Scherp, nieuw scalpel mesje (no. 27)
 Korrel 800 en 1200 schuurpapier
 0,25 mm metalen draadje (kern van stroomdraad, om lijm aan te brengen of als stabilisator
stangen)
korte beschrijving:
Deze How to beschrijft een methode om spandraden en stuurkabels te maken en aan te brengen op
1:72 en 1:48 vliegtuigmodellen. De methode is minder geschikt voor modellen die gespoten worden.
daadwerkelijke beschrijving
Over de jaren heb ik een standaard manier ontwikkeld op spandraden en stuurkabels te maken voor
1:48 en 1:72 vliegtuigmodellen. Daarvoor gebruik ik vislijn met een diameter van 0.06 of 0.08 mm,
zwart of zilver geschilderd om de zichtbaarheid te verbeteren.
De overeenkomstige diameters in 1:1 staan in de tabel. Voor
schaal 1:48 modellen zou een dikkere vislijn gebruikt kunnen
worden, maar het nadeel daarvan is, dat die lijn stugger is en
moeilijker om hoekjes buigt.
De methode is beter geschikt voor modelbouwers die hun modellen met de kwast schilderen, maar
kan ik veel gevallen ook aangepast worden voor air brush technieken.
Voorbereidingen: verspanningsschema
De belangrijkste voorbereiding is om een lijst te
maken van alle spandraden en stuurkabels, die
op het model aangebracht moeten worden.
Soms kan die informatie in boeken of op Internet gevonden worden, zoals in dit voorbeeld
voor de Armstrong-Whitworth F.K.8 Big Ack.
Maar in de meeste gevallen moet de lijst geconstrueerd worden op basis van foto’s van het
originele vliegtuig. Het is van belang om een
goed beeld te hebben van wat gedaan moet
worden, want vaak moeten verscheidene spandraden op dezelfde plaats bevestigd worden, en
dat bepaalt de volgorde, waarin de draden aangebracht en gelijmd moeten worden.
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Vaak zijn een paar schetsjes voldoende, zoals voor
dit 1:72 resin model van de Fokker M.17E van HR
Models. De verspanning van dit model is tamelijk
eenvoudig, en zo’n schetsje is makkelijk te maken.

Maar zelfs als een schema voor de verspanning
gegeven wordt in de bouwhandleiding van een kit,
controleer altijd aan de hand van andere bronnen
(boeken, internet, bouwverslagen) of die juist is;
veel producenten van modelbouwdozen permitteren zich een aanzienlijke artistieke vrijheid.
Voorbereidingen: visdraad kleuren
Vislijn is tamelijk doorzichtig, en dat heeft tot
gevolg dat het alleen maar goed zichtbaar is tegen een donkere achtergrond, en zelfs dan is het
niet onder alle belichtingsomstandigheden goed
zichtbaar. Het is dus de moeite waard om het een
kleurtje te geven. Ik gebruik Marabu Brilliant
Painter gloss marker pennen zwart of zilver (afhankelijk van de hoofdtint van het model) om de
vislijn te schilderen. Het proces is eenvoudig:
plaats de punt van de marker op een stuk glas of
plastic en trek de vislijn langs de tip en hang de
lijn te drogen (hij is in een paar minuten droog).
Het voordeel van deze methode is dat er absoluut
geen druppels aan de vislijn blijven hangen, wat
meestal moeilijk te vermijden is als je de lijn
schildert met een kwast. Helaas is op de foto de
lijn niet te zien, maar dit is wel de goede opzet.
Naar mijn ervaring is het makkelijker de vislijn te
schilderen voordat de spandraden aangebracht
worden en kleine beschadigingen later te corrigeren met de fijne markeer pen, dan om het schilderen uit te stellen totdat de draden op hun
plaats zitten.
Voorbereidingen: bevestigingspunten
Een volgende stap is het boren van 0.3 mm gaatjes op alle plaatsen waar spandraden of stuurkabels aan stijlen, vleugels staartvlakken en romp
bevestigd moeten worden. In de romp moeten de
gaatjes tenminste 2 mm diep zijn; in de andere
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delen boor ik ze meestal door en door. Vaak is het makkelijker om de gaatjes te boren voordat de
delen samengebouwd worden. Het resultaat kan er dan uitzien zoals de foto hierboven van een 1:72
vac form model van de B.A.T. F.K.23 van Libramodels.
Probeer de gaatjes zo veel mogelijk te boren in
dezelfde richting as die waarin de spandraden of
stuurkabels moeten lopen; dit voorkomt dat er
een bocht zichtbaar wordt als je later de spandraad op spanning brengt. Een methode om gaatjes onder een heel kleine hoek ten opzichte van
het oppervlak te boren wordt geïllustreerd in de
foto hiernaast van het aanbrengen van een stuurkabel voor een rolroer bij het 1:72 vac form model van de Fokker F.VIIa van Broplan: Begin het
gaatje verticaal te boren en beweeg dan het
boortje langzaam naar een horizontale positie,
terwijl je doorgaat met boren. Dit is vooral nuttig
voor het maken van een bevestigingspunt voor
stuurkabels die uit de romp of de vleugel komen.
Boor de gaatjes altijd vanaf dezelfde kant als
waar de spandraden moeten komen. Zelfs als de vleugel of het staartvlak dun is, kan je heel verkeerd uitkomen als je van de andere kant begint; de dunne boor is namelijk erg moeilijk te sturen.
Zorg er tenslotte voor dat alle oppervlakken waar spandraden en stuurkabels bevestigd moeten
worden hun uiteindelijke afwerking en decals hebben. Het is vrijwel onmogelijk om dat nog te doen
als de spandraden en stuurkabels op hun plaats zitten. En maak alle geboorde gaatjes na elke verfbeurt weer schoon.
Aanbrengen van spandraden en stuurkabels
Het makkelijkste is om de vislijn in de gaatjes te steken vanaf de kant waar het contrast tussen de
kleur van de vislijn en van het model het grootst is, dus zwart draad vanaf een licht oppervlak en
zilver draad vanaf een donker oppervlak. Pak het draadje met een pincet zo’n 5 mm vanaf het eind
vast en steek het in het gaatje. Gebruik indien nodig een vergrootglas, want iets van 0,06 mm mikken in iets van 0,3 mm valt niet mee. Gebruik
eindjes vislijn die tenminste 6 cm langer zijn dan
de lengte van de spandraad of stuurkabel. Die
lengte heb je nodig om de draad vast te zetten
voor het lijmen.
De wijze van aanbrengen van de spandraden en
stuurkabels wordt hier geïllustreerd met behulp
van een 1:72 scratch-built model van de B.A.T.
F.K.26. Begin met de draden op die plaatsen waar
geen door en door gaatjes zijn (in het algemeen is
dit aan de kant van de romp). Laat een druppel
dunne secondelijm op het glasplaatje of het stukje plastic vallen. Steek het draadje in het gat en
leidt het ook, als dat mogelijk is, door het andere
gaat waar het heen moet lopen (zo heeft het
draadje alvast ongeveer de goede stand). Neem
nu aan klein druppeltje secondelijm met het 0,25
mm metaaldraadje van het glas of plastic en
breng dat op het draadje in het gat. Breng daar
na zo’n 15 seconden ook een tweede druppeltje
aan. Als de druppel te groot wordt, knip dan het
eind van het metalen draadje af, zodat je weer
kleine druppeltjes kan oppakken; het is beter om
twee kleine druppeltjes aan te brengen dan een
die te groot is. Probeer altijd het oppervlak waarop je de lijm aanbrengt horizontaal te houden.
Na een of twee minuten moet de lijm houden.
Controleer of het draadje goed vast zit door er
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voorzichtig aan te trekken. Als het los laat, boor het gaatje opnieuw en herhaal de procedure. Als
het draadje vast zit, kan je de draad door het tweede gat leiden (als je dat nog niet gedaan hebt)
en kan je daarna de draad op spanning brengen met je vingers of een pincet. Zet de draad vast met
een stukje tape. Als beide kanten van de draad
door een vleugel of staartvlak lopen, zet dan ook
de andere kant vast met een stukje tape.
Ga op deze wijze verder tot je alle draden die op
een plaats uitkomen hebt afgewerkt. Nu kun je de
spandraden vastlijmen. Doe dat door een druppeltje lijm aan te brengen op de gaatjes aan de kant
waar je de stukjes tape hebt geplakt. Breng na 15
seconden een tweede druppeltje aan.
Als de draad door een stijl loopt, breng ook dan
de lijm aan aan de kant waar je de draad op
spanning hebt gebracht en de tape hebt geplakt.
Als de draad aan de andere kant van de stijl, de
vleugel of het staartvlak doorloopt, breng dan
aan elke kant van het oppervlak een druppeltje
lijm aan. In het algemeen zou dit voldoende moeten zijn om de draad stevig te bevestigen.
Ga zo door tot je alle spandraden hebt aangebracht of tenminste alle draden aan een kant van
vleugel of staartvlakken. Na een kwartiertje kan
je de tape losmaken en de draadeindjes afsnijden
met een scherp, gebogen scalpel mesje (bijv. no.
27) zo dicht mogelijk bij het oppervlak. Als je dit
goed doet zijn alleen de “zwarte” pitjes van de
kern van de vislijn nog zichtbaar; de lijm bobbel
is dan helemaal verwijderd, zoals op de linkervleugel op de foto. Schuur het oppervlak licht na
met schuurpapier korrel 800 en 1200.
Breng nu een laag verf aan op het oppervlak. Elk
restje lijm of vislijn zal nu duidelijk te zien zijn
(links) en kan met scalpel en schuurpapier alsnog
verwijderd worden. Hierna is het oppervlak klaar
voor de laatste afwerking met verf en decals.

Bijzondere gevallen: stabilisatiestangen
Soms worden stabilisatiestangen gebruikt om trillingen in de spandraden te voorkomen. I gebruik daar
meestal 0,25 mm metaaldraad (de kern van elektriciteitsdraad) voor, recht gerold tussen twee vlakke
oppervlakken. Knip de metaaldraad op de juiste
lengte, pak het vast met een pincet, doop een eind
in de dunne secondelijm en maak dat eind vast op
het betreffende kruispunt van de spandraden. Lijm
daarna de andere kant vast. Als de stang te kort is
om deze werkwijze te volgen, moet je de stang in
een keer vastlijmen. Wees voorbereid op een stevige
vechtpartij tussen jou en je model, want de spandraden functioneren als een katapult, die het kleine
stukje metaal in alle richtingen weg schiet voordat
de lijm hecht, of het kleine stukje metaaldraad heeft een perverse neiging om aan je pincet te
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plakken, en niet aan de spandraden (en jij hebt er geen invloed op welke mogelijkheid gekozen zal
worden).
Bijzondere gevallen: stuurkabels
Er moeten stuurkabels vastgemaakt worden aan
rolroeren, hoogteroer en richtingsroer. I gebruik
in het algemeen dezelfde procedure als voor
spandraden. Bij de F.K.26 was het een beetje
gecompliceerd, omdat zowel boven- als ondervleugel rolroeren hebben en de stuurkabels door
beide roeren heen lopen. De eerste stap is om de
roeren met de gewenste uitslag vast te lijmen. Ik
gebruik daar meestal twee of drie druppels dikke
secondelijm voor en houdt de roeren in de juiste
positie met een stukje tape.
Daarna steek ik de stukjes vislijn in de gaatjes die
ik onder een hoek in de vleugel geboord heb en
lijm ze vast met een druppeltje dunne secondelijm. Als die droog is leidt ik de vislijn door de
gaatjes in de roeren en over de uithouders van de
roeren, breng ze op spanning en zet ze vast met
een stukje tape; in dit geval komen de draadjes
van boven en onder samen in het gaatje in het
onderste rolroer.
Het op spanning brengen moet voorzichtig gebeuren, want grote krachten kunnen de verbinding
tussen rolroer en vleugel doen breken. In deze
toestand wordt de vislijn vastgezet in het gaatje
in het onderste rolroer, een druppeltje lijm vanaf
de bovenkant en een druppeltje vanaf de onderkant. Als de lijm droog is kunnen de overbodige
eindjes draad voorzichtig afgesneden worden.

Ik heb ook geprobeerd hetzelfde te doen met
elastische EZ-line (zie de foto’s links). Het is een
stuk makkelijker aan te brengen, maar het eindresultaat is tamelijk grof, omdat de elastische
lijn niet erg strak kan worden aangetrokken, en
de daarmee gepaard gaarne grote krachten de
verbinding tussen rolroer en vleugel doen breken;
vandaar dat de diameter van de stuurkabel te
groot blijft.
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In het algemeen is het aanbrengen van
stuurkabels veel eenvoudiger dan in
bovenstaand voorbeeld, zoals geïllustreerd in de foto van het richtingsroerconfiguratie van de F.K. 26 hiernaast.
Bijzondere gevallen: draadspanners
Meestal worden spandraden op spanning gebracht met draadspanners. Ik modelleer die vrijwel nooit
bij 1:72 modellen, want op de juiste schaal zouden die minder dan 2,5 mm groot moeten zijn en dat
is echt te klein om te hanteren, voor mij althans. Voor de liefhebbers bestaat er wel een 1:72 PE
setje van Part Etchings, S72-161, Control horns & turnbuckles, maar die zijn aardig groot, zo’n 3
mm, dus ongeveer 22 cm in werkelijkheid.
In een 1:48 Special Hobby kit van de Fokker D.V
trof ik een set draadspanners aan, die 4 mm lang
waren, dus 18 cm in schaal 1:1. Het eerste wat ik
gedaan heb is eens uitproberen of de 0,06 vislijn
door de extreem kleine gaatjes kon (rechts op de
foto). Niks niet dus, de gaatjes opgeboord met
een 0,3 mm boortje (links op de foto).
Ik probeer de draadjes niet in elk oogje van de draadspanner vast te knopen of te lijmen. Het is
voldoende om ze door de oogjes te lijden; als je de vislijn daarna op spanning brengt is de draad
bijna niet meer te zien. Het op de juiste plaats
krijgen van de draadspanners is lastig; ze zijn als
het ware zelf remmend. Het is geen probleem als
de spandraad aan beide kanten met een stukje
tape vastgezet kunnen worden en er maar een
draadspanner op dat stuk draad moet komen. Maar
als dat niet kan bijvoorbeeld bij spandraden die
vast zitten in de romp of waar een draadspanner
aan elk eind moet komen, dan moet de juiste posi-

tie proefondervindelijk bepaald worden. Daardoor
beschadigt de laklaag plaatselijk, maar dat is
eenvoudig bij te werken met de dunne marker
pen. Om de vislijn zo veel mogelijk weg te werken kan je de draadspanners aluminium of messing schilderen.
Conclusie
Vaak wordt opgezien tegen het aanbrengen van spandraden. Mijn ervaring is dat het met wat geduld, oefening en de juiste materialen best te doen is. De methode die ik gebruik is toepasbaar op
alle schalen vanaf 1:144 levert spandraden op die een realistische indruk geven en ook na jaren nog
steeds mooi strak staan.
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