
 

 

Bouwbeschrijving speed 
 
Hier volgt een bouwbeschrijving van onze Speed. Het is aanbevolen om heel wat ervaring te 
hebben in het bouwen van vliegers. Ervaring van het maken van matrassen is een pré. 
Wanneer je toch besluit de speed te gaan maken is het belangrijk de onderstaande stappen 
nauwkeurig te volgen.  
 
Succes 
 
De file 
 
Gebruik bij het uitprinten van de mallen de laatste versie van foilmaker. Op dit moment is dit 
versie 1.6 Beta 2. Heb je die niet dan kan je die hier downloaden. Het belangste is dat je de 
foilmaker file opent, kijkt of je print instellingen goed zijn, en dan gaat afdrukken. Ga niets in 
de file zitten wijzigen. Alles wat je veranderd heeft invloed op het vlieggedrag. 
 
De Mallen 
 
Na het uitprinten van de mallen snij je nauwkeurig de mallen uit. De dekken snij je uit de 
mallen met zoom van 3mm en de profielen zonder zoom. De reden dat de mallen een zoom 
hebben van 3 mm is dat we later dubbelzijdig tape gaan gebruiken om de dekken aan elkaar te 
plakken en dit tape heeft een breedte van 6 mm. De profielen knippen we op de stof met zoom 
uit dus een 7 mm buiten de getekende profiel. 

 

 
 
 
Stof uitsnijden 
 
Nu kunnen we de mallen uit stof gaan halen. Gebruik spinakerdoek van goede kwaliteit zoals 
chikara en zeker geen regenjassendoek. De mallen van de dekken kunnen strak tegen elkaar 
aan uit het doek gehaald worden. Teken aan de TE van de dekken wat extra lengte af (+-5cm), 
dit zou je nog eens nodig kunnne hebben. Let op de weefrichting van de stof, altijd in 
lengterichting van je mal. Niet scheef, het rekpercentage is hier namelijk hoger. 
De profielen worden wat verder van elkaar uit de stof gehaald. De reden hiervan is dat de 
mallen van de profielen geen zoom bevatten. Teken de profielen wel strak langs de mallen af 
maar knip ze een centimeter buiten deze lijn uit. Belangrijk!! Geef op het profiel aan waar de 
vent openening begint, deze heb je later nodig bij het stikken van de profielen op het dek. 
Maak ook crosvents in de profielen. Je kan de crosvents gebruiken die foilmaker aangeeft 



 

 

maar je kan ook meerdere kleine crosvents maken wat dichter tegen het onderdek aan om 
vervorming van het bovendek te voorkomen. 
 
Nu hebben we de ingredienten om een speed te maken. 
 
De eerste delen tapen 
 
Wat we eerst gaan doen is de boven- en onderdekken aan elkaar zetten met behulp van 
dubbelzijdig tape met een breedte van 6 mm, verkrijgbaar bij de betere vliegerwinkel. Dat 
doen we als volgt.  

  
Leg de mal van het onderdek voor je neer met de buitenkant boven en plak aan de LE 
(Leading Edge), dit is de plek waar het bovendek aan het onderdek zit, het dubbelzijdig tape. 
Plak het bovendek, dat bij deze cel hoort, door de buitenkant aan de bovenkant te houden, met 
zijn LE op het tape. De LE’s zitten aan elkaar geplakt. Herhaal deze stap bij elke cel in de 
vlieger. 
 
Alle delen aan elkaar tapen 
 
Nadat je dit gedaan hebt, ben je in het bezit van allemaal lange stroken. Nu gaan we de 
stroken aan elkaar zetten waarmee we de dekken creeren. Plak aan elke strook aan de linker 
kant het dubbelzijdig tape. Doe dit bij elke strook aan dezelfde zijde!! 
 

  
 
 
Wanneer alle stroken voorzien zijn van tape kunnen we de stroken aan elkaar gaan plakken. 
Nu kan je de linker plakrand plakken op de rechterkant van de volgende strook waar geen 
tape zit. Wanneer je dit voor alle stroken herhaald hebt, heb je het boven en onderdek al 
gevormd. 
 



 

 

De lucht inlaat maken 
 
Omdat het belangrijk is dat de vlieger “luchtdicht” blijft gebruiken we vents die dienen als 
kleppen. De lucht gaat er wel in maar gaat er niet meer uit. De kleppen maken we als volgt: 
voor één klep snij je twee keer deel A uit het chikara, deel B uit een stevig stuk materiaal, 
bijvoorbeeld mylar, kevlar. Deel C snij je één keer uit gaas. Voor de juiste mal klik je hier. 

  
 
Op één stuk van deel A plak je aan de lange zijde dubbelzijdig tape. Het andere deel plak je 
hier nu bovenop. Stik nu, door het tape heen uiteraard, de lange zijde aan elkaar en stik in het 
midden (zie stippellijn) aan de achterkant van de klep de twee delen aan elkaar. Dit hoeft niet 
geplakt te worden, dit dient alleen dat de 2 delen aan de achterzijde niet zoveel van elkaar 
kunnen verschuiven. 
Plak op deel B aan beide zijden dubbelzijdig tape. Aan de ene kant wordt het gaas geplakt en 
aan de andere wordt de opening van de deel A rondom de opening geplakt. Wanneer dit 
gebeurd is zie je dat je er wel lucht vanaf de voorkant doorheen kan blazen maar niet 
andersom.  
 

   
 
Plak nu op het gaas rondom de opening wat dubbelzijdig tape. Dit is nodig omdat we de klep 
aan de binnenkant van de dekken op hun plek gaan plakken. Geef voor jezelf aan op welke cel 
je de kleppen wilt hebben. Ga er vanuit dat je minstens drie nodig moet hebben om de vlieger 
tijdens vlucht goed bij te kunnen vullen. 
 
 
 
 
 
Lucht inlaat plaatsen 
 
Plak de klep zo’n 3cm onder de LE, dit omdat hier het drukpunt van het profiel ongeveer ligt. 
Nu is alles aan elkaar geplakt maar zit nog niet definitief vast. Stik nu met de naaimachine de 
opening vast op het dek door rondom de opening te stikken. 
 



 

 

   
 
Als je hiermee klaar bent en je kijkt aan de buitenkant van de vlieger zie je een aantal ovalen 
zitten die je net gestikt hebt. Aan de binnenkant van de ovalen moet je het chikara weghalen 
en zie je het gaas tevoorschijn komen. 
 
Profiel voorzien van crossvents 
 
Omdat we maar een paar cellen voorzien van een inlaatklep hebben we in de vlieger 
natuurlijk een goede lucht circulatie nodig. Dit bereik je door crossvents te maken in de 
profielen. Wij doen dit met een soldeerbout we maken meerdere kleine crossvents verdeeld 
over het profiel, dit is op de foto's mooi te zien. 
 

  
 
 
 
Verstevigingen 
 
Door de enorme krachten die er op de speed uitgeoefend wordt is het belangrijk de speed in 
de eerste cellen goed te verstevigen. Het beste wat je hiervoor kan gebruiken is kevlar of 
mylar omdat dit voldoende stevig is en geen enkele rek bezit. Bekijk de foto’s hoe de 
verstevigingen er ongeveer uitzien. Dit mag je naar eigen inzicht wijzigen maar pas op. De 
krachten die erop komen zijn erg groot dus beter te veel dan te weinig. 
 

    
 



 

 

   
 
Bevestigingen 
 
Om de speed te kunnen besturen zijn er aanhechtingspunten nodig. Wat wij hiervoor 
gebruiken is het witte lussenband wat ook gebruikt wordt om lusjes voor te maken voor 
matrassen. Ook dit is verkrijgbaar bij de betere vliegerwinkel. Voordat we dit op de speed 
bevestigen stikken we er een lijn dyneema op. De reden hiervoor is dat het lussenband nogal 
rekt en hiermee de speed uit elkaar zou kunnen scheuren. Door dyneema hierop te stikken 
(200kg) ,wat niet rekt, haal je ook de rek uit het bandje. 
 

  
 
Vervolgens proberen we het bandje, waar de hoofdlijnen aan geknoopt worden, in een zo 
recht mogelijke lijn tussen de tips te stikken op het onderdek. Vergeet niet om ook hiertussen 
dubbelzijdig tape te plakken om de speed zou luchtdicht mogelijk te houden. Maak lussen aan 
de tips die zo’n 7.5cm uitsteken. 
 

  
 
De bevestigingen van de stuurlijnen zitten op een iets andere manier gestikt, dit is goed te zien 
op de foto. 
 



 

 

Plaatsen profielen 
We zijn nu zover dat we de speed aan het onderdek kunnen gaan voorzien van de profielen. Je 
begint met stikken daar waar het onderdek overgaat in het bovendek. Op het profiel heb je een 
streepje gezet waar de vent opening begint. Dit streepje leg je op de scheiding bovendek-
onderdek en op de scheiding cel 1 cel 2. Controleer of je de onderkant van het profiel op het 
onderdek stikt. Je stikt dus door het dubbelzijdig tape heen. Herhaal deze stappen voor alle 
profielen. 
 

  
 
Wanneer alle profielen op het onderdek bevestigt zijn kunnen de profielen aan het bovendek 
gestikt worden. Hierbij komt enigszins de ervaring om de hoek kijken die opgedaan moet zijn 
bij het maken van matrassen. Is dit nog onduidelijk dan adviseer ik om het stuntvliegers boek 
er nog eens bij te pakken. 
 

 
 
Het sluiten van de TE 
 
 
Voordat we de TE helemaal dicht maken stikken we in de middelste cel aan de TE een klepje 
waarmee we de lucht uit de speed kunnen laten. Dit klepje zit tijdens de vlucht binnen de 
speed gevouwen en wanneer die opgeruimd wordt trek je het klepje naar buiten en zo kan de 
lucht er weer uit. Dit klepje bestaat uit 2 rechthoekige lapjes chikara. Aan een kant aan de 
korte zijde wordt klitteband gestikt. Dit zorgt ervoor dat de TE mooi gesloten en luchtdicht 
blijft tijdens de vlucht. Daarna worden de 2 stroken aan de lange kanten aan elkaar gestikt met 
er tussen. Dubbelzijdig tape. Je kan er eventueel een koordje mee in stikken. Dit 
vergemakkelijkt het naar buiten trekken van het klepje. 
 



 

 

  
 
Plak daarna het klepje aan de rand van TE met dubbelzijdig tape en stik het vast. 
 

 
 
Nu gaan we de TE over de hele lengte sluiten. Plak dubbelzijdig tape vanaf de tip naar de 
klepje toe net achter het einde van de profielen langs. Wanneer dit gebeurd is kan je de TE 
afknippen op zo’n 1.5cm naast het tape, dit mag ook minder zijn er zijn meerder oplossingen 
om dit te doen. Daarna sla je dit 2 keer 7mm om . Het ligt nu bovenop het tape en nu kan je 
TE luchtdicht dichtgestikt worden omdat we door het tape heen stikken. 
 

  
 



 

 

  
 
 
De stokhoezen 
 
In de tips zitten koolstof stokjes die de tip mooi strak houden. Gebruik hiervoor 8mm 
koolstof. De hoes wordt gemaakt van 5cm breed dacron dat ongeveer de lengte heeft van de 
tip. Plak eerst de tip van de speed (boven- en onderdek) aan elkaar vast. Plak aan de 
buitenkant ook dubbelzijdig tape, aan beide zijden. 
Vouw het dacron in de lengte richting. Ter hoogte waar de bandje uit de speed komen knip je 
een kleine opening in de vouw van het dacron waar de lusjes doorheen komen. Zorg ervoor 
dat je de hoes kan afsluiten aan één zijde met bijvoorbeeld een extra lapje dacron met wat 
klitteband. Plak de hoes aan de tip en stik deze vast. Dit kan nog wel wat problemen geven 
omdat je door 2 lagen dacron, 2 lagen kevlar, 3 lagen tape, en 2 lagen chikara stikt. De naald 
insmeren met evt. wat siliconen spray kan het stikken wat vergemakkelijken. 
 

  
 
Sluit de hoes aan de korte zijde door deze een keertje om te slaan en vast te stikken. Zaag de 
8mm koolstof stok op lengte af en steek deze in de hoes. Probeer hiermee de stok in de hoes 
door de lus heen te steken. 
 
Het vliegen 
In het linker gedeelte van de figuur is een kleine schets weergegeven hoe de stuurbar met zijn 
lijnen eruit kan zien. In het rechter gedeelte is te zien welke lijnen naar welk gedeelte van de 
speed lopen. De hoofdlijnen worden geknoopt aan de middelste lijn aan de bar en die lopen 
naar de LE van de speed. De stuurlijnen worden links en rechts aan de bar bevestigd en die 
gaan naar de TE van de speed. 
 



 

 

 


