
Mr. Lin Magician 
Bouwverslag 
 
Mensen die me kennen, weten dat ik iemand ben die altijd 
probeert te vliegen met “tuigen” die niet bedoeld zijn om te vliegen. 
Des te gekker of moeilijker te vliegen, des te liever ! Dat is mijn 
motto.  
 
Meestal probeer ik echter te starten van een plan of soms wel 
vanuit de zogeheten “natte duim”. Deze keer blonken echter mijn 
oogjes al een hele tijd, telkens ik op het web aan het surfen was. 
Iedere keer maar weer, kwam ik dit toestel van GWS opnieuw 
tegen.  
 

 
 
Het is de zogeheten “Mr. Lin Magician”. Na lang zoeken en 
berekenen, bleek dat ik hem het beste kon bestellen in Amerika. 
Zelfs met verzendingskosten bijgerekend, zou hij nog minder gaan 
kosten dan de kit in Belgie te gaan kopen. De kit, met bijgeleverde 
motor en propeller, kostte bij http://www.all-e-rc.com slechts $35 
(zo’n 25,84 EUR). Nu enkel afwachten hoe hij in België zou 
aankomen en wat er allemaal in de doos aanwezig gaat zijn. 
 
Slechts 6 dagen nadien stond er een grote doos aan de deur.  
 

 
 

Nieuwsgierig als altijd begon ik dadelijk met het uitpakken. Wat zat 
er allemaal in de doos ?  
 
Een grote zak met veeeeeel onderdelen : 
 

 
 

 
 
De depron onderdelen (tovenaar en hoed en natuurlijk het 
achterste gedeelte van de “bezem”) :  
 

 
 



In de doos zat zelfs een (Speed 300 ?) motor met propeller : 
 

 
 
Het pakketje met plastieken onderdelen is duidelijk gemaakt voor 
meerdere kits van GWS : 
 

 
 
En dan nog wat kleine spullen zoals stangetjes, lijm, klitteband,… : 
 

 

Dan nog een hoop (waarschijnlijk nooit gebruikte) stickers en een 
CD-ROM met een productcatalogus uit 2004 (!!) : 

 
 
En nog wat plastieken onderdelen (vooral voor bevestigingen) : 
 

 
 
En last but not least de aluminium onderdelen voor het vormen 
van de bezem : 
 

 
 
Ik had bij de bestelling van de kit ineens ook maar alle nodige 
electronica mee besteld.  
 
2 Pico standard servo’s van GWS :  
 

 



Een Jeti ECO-18 brushless regelaar :  
 

 
 
De reden dat ik een brushless regelaar had besteld, was omdat ik 
een motortje ter test had gekregen om te gebruiken i.p.v. de 
standaard meegeleverde brushed motor.  
 
Dit is het motortje dat ik zou gaan gebruiken : 
 

 
 
Ondertussen heb ik beide motoren even op de weegschaal gelegd 
en het mag gezegd, het zijn toch weer enkele (zes) grammetjes 
minder : 
 

 
 

Nu werd het tijd om te beginnen met het bouwen. De veel-
kleurendruk handleiding (voor het grootste gedeelte in het Japans) 
is erg simpel en goed te gebruiken : 

 
 
De eerste stap was het aan elkaar bevestigen van de twee 
aluminium buizen. Tot mijn spijt merkte ik hier dat de buizen in één 
geheel niet echt 100% recht was. Ik heb nog wat proberen plooien 
maar heb het uiteindelijk zo gelaten. Het aan elkaar zetten was 
niet meer dan twee gaatjes boren en met de bijgeleverde 
schroefjes de buizen in een plastieken stukje bevestigen.  
 

 
 
De tweede stap was het maken van de achterkant van de bezem. 
Dit ging op de standaard “shocky” manier, nl het afschuinen van 
het hoogteroer en bevestigen met (meegeleverde) plakband. 
 

 
 
Hierna was je dan al zover dat je de achterkant van de bezem op 
de aluminium buis kon bevestigen. Zowel in de buis als in de 
depron waren twee gaten reeds voorzien. Het vastmaken gebeurt 
zonder lijm met twee in elkaar klikkende plastieken onderdelen. 
 



 
 
Na het bevestigen van de “kwiklink”, was dit onderdeel al geheel 
klaar. 
 

 
 
Op het hoogteroer was reeds een plaatsje aangegeven waarop de 
servo simpelweg kon gekleefd worden. D.m.v. het geplooide 
stootstangetje kon deze servo zeer goed op de juiste plaats 
gekleefd worden : 
 

 
 
Nu werd het tijd om te beginnen aan de tovenaar. Het principe van 
de eerste stappen is ongeveer hetzelfde als bij het hoogteroer. 
 
Eerst moest het achterste gedeelte losgemaakt worden van de 
tovenaar. Dit zou gaan dienen als richtingsroer.Ook weer even 

afschuinen en vastplakken met de plakband en voorzien van een 
plastieken stootstukje : 
 

 
 
Daarna kon de tovenaar op dezelfde manier (met twee klikstukjes) 
op de bezem gezet worden.  
 

 
 
Om toch iets te verstevigen, werden tegen de depron delen twee 
plastieken strips geplaatst : 
 

 
 
Onderaan de tovenaar was een sleuf gemaakt waarin 2 plastieken 
stukjes gelijmd moeten worden. Deze stukjes zullen later de 
versteviging (??) tussen de tovenaar en de hoed vasthouden : 
 



 
 

Het vastmaken van de servo voor het richtingsroer gebeurde op 
dezelfde gemakkelijke manier zoals bij het hoogteroer (Op deze 
foto kan je trouwens ook zien waar later de ontvanger moet komen 
– makkelijker kan toch niet ?) : 
 

 
 
Hierna kwam voor mij het meest bizarre stuk, nl het “vast” maken 
van de hoed, die als vleugel moet gaan dienen. Ook hier wordt 
NERGENS gebruik gemaakt van lijm en wordt het enkel vastgezet 
met twee plastieken strips en de klik stukjes. Dat dit niet zo’n goed 
idee is, zou later gaan blijken. 
 

 
 

 
 
Eventjes wat meer in detail :  
 

 
 
 
 
 
Voila, en zo was de tovenaar dan uiteindelijk klaar. 
 

 
 
 
 
Om het geheel op zijn minst toch een beeeeetje te ondersteunen, 
moesten er twee voorgeplooide draadstangetjes bevestigd worden 
tussen de plastieken onderdelen aan de onderkant van de 
tovenaar en aan de twee plastieken onderdelen die ondertussen 
ook al links en rechts gekleefd waren aan de hoed zelf. 
 



 
 
Ik vond echter dat deze twee stangetjes (van slechts één mm 
draadstang) toch wel wat te zwak waren. Daarom heb ik ze 
vervangen door twee carbon staafjes van twee mm waarin ik dan 
zelf een lusje geplakt heb. Het geheel (links / rechts) werd hierdoor 
ineens een heel stuk steviger.  
 
Wat me nu opviel was dat dit geen gemakkelijk te herbergen 
toestel zou worden. Door het bizarre design waarbij de onderkant 
van de tovenaar ONDER de aluminium buis steekt, kan je het 
toestel niet zomaar neerzetten op je werkbank. Daarom had ik, om 
het allemaal wat handelbaarder te maken, hem dan maar in de 
bankschroef vastgemaakt. Op volgende foto zie je dat ook de 
klitteband voor de batterijen al is bevestigd alsook de motor. 
 

 
 
Daarna kon ik de draden van de motor naar de regelaar wat 
verlengen om zodoende de regelaar mooi te hangen op de plaats 
die in de handleiding werd aangegeven. 
 

 

Nu moest enkel nog de ontvanger (een nieuwe Multiplex RX-5) 
bevestigd worden. 
 

 
 
En toen was het “vliegtuig” klaar. 
 

 
 
Ik koos als batterijpakket een FlightPower 3S1P pakket van 1200 
mAh die mooi op de klitteband kon bevestigd worden. 
 
Na het nameten van het zwaartepunt (dat trouwens 
verbazingwekkend goed lag zoals aangegeven in de handleiding) 
was het wachten op mooi weer. Ik durfde het toestel niet in te 
vliegen bij veel wind omdat ik mijn twijfels vooral had bij de 
stevigheid van de hoed.  
 
Na enkele weekenden wachten was het eindelijk zo ver. Bij mij 
thuis scheen het zonnetje mooi en was de wind heel zachtjes, dus 
de Magician mee in de auto. 
 
Tot mijn spijt was het bij ons op het veld, zoals meestal, veel 
winderiger. Ik wou het toch proberen, en dat had ik beter niet 
gedaan. Bij het uitladen van het toestel uit de auto kreeg hij 
opeens een enorme windvlaag onder de hoed. Aangezien ik hem 
enkel vasthad bij het topje van de hoed en de bezem, brak het 
topje dat boven de hoed uitstak onmiddellijk. Dus met de staart 
tussen de benen de tovenaar terug de auto in. 
 
Bij het thuiskomen heb ik dan geopteerd om de hoed toch maar 
vast te lijmen aan de tovenaar zelf (bovenaan dus). Dat voelde al 
een heel stuk steviger aan.  
 



Na nog drie weekenden wachten was het dan zover. Het werd tijd 
om de tovenaar zijn maiden vlucht te geven. Dus met goede moed 
opnieuw naar het veld.  
 
En ja hoor, de wind was gunstig en dus nam pa het toestel in de 
hand en gingen we ervoor. Bij het vasthouden voor het opgooien 
merkte mijn pa op dat het toestel enorm wegtrok naar links. Dus 
even uittrimmen naar rechts tot alles mooi rechtdoor bleef hangen. 
En daar ging hij, uit de hand, de mooie blauwe lucht in. Eventjes 
de neus in de wind en even wat (terug)trimmen op de richting. En 
haha, hij vloog… Jippie. En goed zelfs. Maaaaaaaaaaar, 
aangezien ik er een brushless motor op had zitten nu, was hij 
serieus overpowered. Zelfs met bijna gas toe, was hij nog veel te 
snel. Hierdoor begon vrij snel de voorkant van de hoed zo hard te 
flapperen, dat ik ervoor vreesde dat hij elke seconde kon breken of 
uit elkaar vliegen. Dus, gas eruit (bijna helemaal) en rustig tegen 
de wind in landen. En dat ging verbazingwekkend goed.  
 
Eénmaal thuis, besloot ik om twee carbonnen staven van twee 
mm te bevestigen van aan de aluminium buis naar de linker 
voorkant en de rechter voorkant. 
 

 
 
Het toestel werd hierdoor dadelijk een stuk stabieler. 
 
De week erna ben ik hem dan opnieuw gaan vliegen en ik moet 
bekennen dat mijn oplossing subliem werkte. Zelfs bij wat meer 
snelheid was het flapperen volledig weg ! Uiteindelijk moest ik 
zelfs niks trimmen, alles stond na het landen zoals het was 
ingesteld voor de vlucht. En, het is een beauty, hij vliegt zeer mooi, 
stabiel en is erg grappig om te zien !  
 

 
 
Ondertussen, bij het schrijven van dit artikel, heb ik met het toestel 
al een vlucht of zeven gemaakt. Zelfs bij “wat meer” wind, blijft het 
toestel het nog goed doen. Leuk is dat er idd veel overschot is qua 
aandrijving, zodat je de wind kan opvangen.  
 
Het enige minpuntje is het zwakste onderdeel en dat is het stuk 
depron dat onder de aluminium buis uitsteekt. Dit stuk vangt altijd 
de slag bij het landen op. Je kan de tovenaar vrij langzaam 
maken, maar als je de fout maakt om hem iets te snel neer te laten 
zweven, dan bestaat de kans dat de depron een beetje breekt. Ik 
heb gemerkt dat er al een hoekje is afgebroken.  
 
Het zou m.a.w. mooi geweest zijn als er een manier kon gevonden 
worden om dat euvel te verhelpen. Eén manier zou kunnen zijn 
om een landingsgestel vooraan in de neus te maken met carbon 
buizen. Maar of dat stevig genoeg is, dat weet ik niet. En tja, dat 
zou het “beeld” van de tovenaar wel een beetje storen, want dan is 
het geen echte bezem meer hé ! ☺ 
 
Al bij al een aanrader voor de gevorderde piloot die eens wat 
anders wilt.  
 
Hopelijk binnenkort ook te zien op de vliegshows !  
 
Vriendelijke groeten, 
 

Davy Carmans 
 
 

P.S. Een kort filmpje van het testen van de roeren, vind je op 
http://youtube.com/watch?v=KBDAtsAqZAw 


