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Drones nemen een vlucht

RACEN IN DE LUCHT
Drones hebben de toekomst. De onbemande vliegende voertuigen bieden niet
alleen aan het leger, fotografen en filmmakers nieuwe mogelijkheden, maar je
haalt er ook je boodschappen mee in huis. Racen met drones is eveneens in
opkomst. Panorama bezocht een training van de Dutch Drone Squad en racete
mee in de virtuele cockpits van de Nederlandse top.
TEKST RYAN CLAUS, FOTO’S PAUL TOLENAAR

Rond half acht rijden de eerste auto’s het parkeerterrein van het Alkmaarse
Sportpaleis op. Als de deuren openvliegen, stappen er enthousiaste jongens en
vrolijke mannen uit. Uit de kofferbakken worden sporttassen, metalen koffers en
rugzakken opgevist. “Heb je nog een beetje geoefend?” wordt er aan elkaar gevraagd.
“Neuh, het weer zit ook niet echt mee de laatste tijd, hè? Dat wordt dus helemaal niks
vanavond!”
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Normaal wordt het Sportpaleis gebruikt door wielrenners, zaalvoetballers en
volleyballers, maar vanavond zijn het vooral de controllers die het zware werk zullen
verrichten. In het midden van de houten wielerbaan verwelkomen Klaas (23) en
Boudewijn (21) van de Dutch Drone Squad de twaalf deelnemers voor een avondje
racen, stunten en vooral indrukwekkende tijden neerzetten met handgemaakte
drones. “Dit zijn allemaal fanatiekelingen,” zegt Klaas trots. Sinds de zomer van 2017
organiseren de jonge oprichters hier elke maand laagdrempelige oefensessies. “Lol
maken staat centraal,” zegt Boudewijn. “Goede resultaten zijn leuk, maar niet het doel
van onze vliegavonden. Iedereen is welkom, van fanatieke en ervaren racers tot
nieuwkomers die nog nooit hebben gevlogen en het willen uitproberen, of gewoon
mee willen kijken. Inschrijven kost een tientje en eten en frisdrank zijn gratis.”
Voor de gelegenheid heeft Klaas zijn oma vanavond meegenomen. “Zij was
nieuwsgierig naar wat wij hier steeds komen doen.” Oma Schoute is niet de enige
toeschouwer. Een enkele jonge droneracer heeft zijn ouders meegenomen om het
spektakel te bewonderen. Klaas begrijpt die nieuwsgierigheid wel. “Het is een tamelijk
nieuw fenomeen. Racen met drones gebeurt pas sinds een jaar of vijf. In 2015 werd
het eerste NK gehouden in een winkelcentrum in Utrecht. Daar scheurde de acht
beste racers van ons land tegen elkaar. Sindsdien is de sport blijven groeien, ook in
Nederland.”

Koukleumen
Drones zijn vooral bekend vanwege hun praktische nut, zoals het maken van mooie
filmpjes en foto’s vanuit de lucht. In films en series zien we drones veelvuldig ingezet
worden als militair instrument. Maar een paar jaar geleden ontdekten creatievelingen
in Australië dat hun hypermoderne speelgoed ook voor ouderwets vermaak gebruikt
kan worden. Al snel veranderden grote steden als Brisbane en Melbourne in een
toneel voor droneraces. Een jaar later sloeg de hype over naar Nederland. Inmiddels
kunnen geoefende vliegers zichzelf bijna maandelijks aanmelden voor grote
wedstrijden met geldprijzen die weinig onderdoen voor de meer populaire sporten.
“Nederland telt inmiddels enkele honderden racers die een zeer indrukwekkend
niveau halen,” vertelt Boudewijn. “Wij zijn zelf geen profs, we vliegen gewoon voor de
lol.”
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Elwin: “We zijn nerds.”
Ook onder de geoefende experts zijn de gezellige oefenavondjes van de Dutch Drone
Squad razend populair. “We hebben al regelmatig profs en internationale racers over
de vloer gehad. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan deze mooie
locatie,” geeft Klaas toe. “Droneracen wordt voornamelijk lekker in de buitenlucht
gedaan, maar in het winterseizoen biedt het Sportpaleis uitkomst.
Met dit weer ben ik buiten niet te vinden,” bromt een van de racers. “Beetje
koukleumen, je vingers niet meer voelen, drone kwijt in het hoge gras, bah. Ik ben blij
dat we hier terechtkunnen.”

Nerds
Bij binnenkomst van de racers barsten de gesprekken over technische onderdeeltjes
los. De uitgestalde schoolbankjes en tafeltjes raken binnen vijf minuten bedolven
onder kleurrijke en lichtgevende mechanische onderdelen en apparatuur van
tientallen meegereisde drones. Het eerste halfuur heeft veel weg van een lesje
handvaardigheid. Alle deelnemers sleutelen intensief aan hun vliegende
racemonsters. Jan-Paul, een vijftiger zonder werk, is hier vanavond voor het eerst. Hij
vliegt normaal buiten, met vrienden of gewoon in zijn eentje. Hij weet niet wat hij van
vanavond kan verwachten. “Dit is mijn eerste keer op zo’n parcours. De meeste van
deze gasten zijn keigoed. Ik vlieg al een paar jaar buiten, op veldjes. Daar gebruiken
we de bomen en struiken als obstakels. Ik probeer elke week een paar keer te
vliegen.”
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Volgens de 18-jarige Dennis is behendigheid het belangrijkst.
Hij haalt vier drones in verschillende kleuren uit zijn tas. Met een schroevendraaier
sleutelt hij aan een mengelmoes van kabels en mechanische plaatjes, ingebouwd in
een plastic omhulsel. Zijn speeltjes zijn getapet aan een accubatterij en worden in de
lucht gehouden door vier kleine propellertjes. Ook een cameraatje en antenne zijn
ingebouwd. “Je moet niet twee linkerhanden hebben als je deze sport wil beoefenen,”
zegt Jan- Paul. “Drones die specifiek zijn gemaakt om te racen zijn kant en klaar te
koop in de winkel, maar er is hier niemand die zo’n ding heeft. Als daar iets aan kapot
gaat, wat vaak gebeurt in deze sport, weet je niet hoe het te repareren. Als je het zelf
maakt wel.”
‘BEETJE KOUKLEUMEN, JE VINGERS NIET MEER VOELEN, DRONE KWIJT IN HET HOGE
GRAS, BAH. IK BEN BLIJ DAT WE HIER TERECHTKUNNEN’
Een beetje droneracer kan technisch goed uit de voeten en sleutelt zijn eigen
snelheidsduiveltje met gemak in elkaar.
“Het nadeel van zelfgemaakte drones zijn de hoge kosten,” zegt Olly in zijn rolstoel.
“Deze hobby gaat zo hard qua techniek. Je moet veel geld uitgeven om up-to-date te
blijven.”
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Zijn teamgenoot Koen gaf vorig jaar meer dan 40.000 euro uit aan zijn nieuwe hobby.
“Ik heb achterlijk veel drones ondertussen, een stuk of twaalf,” zegt hij terwijl hij een
trekje neemt aan zijn vaporizer. “Ik ben een grootgebruiker.” Olly begint te lachen: “Of
je kan gewoon niet vliegen.”
Aan de overkant van de tafel priegelt Elwin, een volwassen man met brilletje, net zo
fanatiek aan zijn quadcopters. “We vinden het allemaal leuk om te sleutelen. De
meesten van ons werken in de technische sector,” zegt hij. “We zijn best wel een
groepje nerds bij elkaar, ja. Er zijn weinig vrouwen te bekennen in de wereld van
droneracing.”
Elwin doet al drie jaar mee aan verschillende droneraces. Hij oefent zeker drie keer
per week. “Ik ben fanatiek, maar helaas niet erg goed,” geeft hij toe. “Het is geen
voordeel om oud te zijn in deze snelle sport. Wedstrijden speel ik regelmatig, maar ik
ben helaas nog nooit op het podium beland. Wel steeds net ernaast.”

5/11

Ook in het Sportpaleis staat Elwin niet bekend om zijn flitsende scores. Voor zijn
snelste rondje op het parcours noteerde hij 23 seconden: tien seconden trager dan
zijn jonge sportgenoot Dennis (18).
“Mijn drone is niet eens zo veel sneller,” gooit de tiener er een schepje bovenop.
“Het draait vooral om strak en snel door bochten manoeuvreren. Behendigheid is
veel belangrijker dan topsnelheid. Lef speelt ook een grote rol.”

Dave (links) heeft last van een technisch mankement.

Grote wedstrijden
De jonge Dennis geldt als een van de grote aanstormende talenten in de jonge sport.
Sinds twee jaar oefent hij elke dag uren achtereen, buiten in het veld of thuis via
Velocidrone, een simulatieprogramma voor droneracen. “Dat is nagenoeg hetzelfde
als het echte werk,” zegt hij. Op zijn zestiende ontdekte hij het racen met drones,
tijdens een lokale wedstrijd in Leeuwarden. Hij was direct onder de indruk. “Ik heb
diezelfde avond meteen alles besteld wat ik nodig had,” zegt hij enthousiast. “Ik maak
veel uren en kijk veel filmpjes van professionele racers op YouTube. Ik doe ook steeds
vaker zelf mee aan wedstrijden.”
Zijn motivatie heeft zich inmiddels uitbetaald. In december vloog hij nog naar
Birmingham om mee te strijden in de iSeries, een grote wedstrijd met een prijzenpot
van 10.000 pond. Daarvoor konden slechts 24 racers meedoen, enkel op uitnodiging.
Hij viel weliswaar buiten de prijzen, maar zijn deelname smaakt naar meer. Ook hier
in het Sportpaleis heeft Dennis zijn naam gevestigd. “Twee weken geleden deed ik
hier voor het eerst mee. Het is me meteen gelukt om een nieuw trackrecord neer te
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zetten, dat staat nog steeds op mijn naam. Daar krijg je wel wat respect voor, maar ik
doe het vooral voor mijzelf. Ik wil steeds beter worden en aan grote wedstrijden
meedoen.”
Ook hij heeft vanavond vier drones meegenomen. “Voor de zekerheid. Sommigen hier
hebben vijftien drones bij zich. Het is een oefensessie, dus het staat al vast dat er
dingen gesloopt gaan worden. Ik wil mijn eigen record verbeteren, dus ik ga straks zo
hard als ik maar kan.”

Gangmakers
De middenbaan, waar doorgaans met vijf tegen vijf ouderwets wordt gevoetbald, is
door de Dutch Drone Squad omgetoverd tot een speels raceparadijs. Paaltjes,
hoepels, matten en allerlei andere obstakels uit de gymzaal moeten het de racers
vanavond lastig gaan maken. De race-avond is opgedeeld in zeven speelrondes van
elk drie heats, waarin de drones van vier piloten, zoals zij graag genoemd worden, het
parcours langs alle obstakels zo snel mogelijk moeten afleggen. “De meeste racers
komen hier vaker en hebben een persoonlijke recordtijd,” legt Klaas uit. “We racen
hier dan ook niet zozeer tegen elkaar, maar wel tegen onszelf. Het is oefenen, maar
iedereen is wel gretig om zijn skills te blijven ontwikkelen en zijn eigen tijd te
verbeteren.”
Nadat de drones naar ieders smaak zijn opgepimpt en de eerste versnaperingen
achter de kiezen zijn verdwenen, roept Klaas het startsein. “TIJD!” Het viertal Dennis,
Jan-Peter, Lucas en Dave plaatsen hun drone zorgvuldig in handgemaakte
startblokjes op enkele millimeters vóór de gele startstreep op de sportbaan. Als alles
goed ligt, lopen zij terug naar de zijkant van de baan om naast elkaar plaats te nemen
op een schoolbankje.
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Eén piloot recht zijn rug en schouders, de ander laat zich onderuitgezakt neerploffen
en nog een piloot buigt zich diep naar voren. Tegelijkertijd doen zij hun
virtualrealitybril voor hun ogen, die hen via een zendertje verplaatst naar de cockpit
van hun drones. “Het cameraatje in de drone laat ons via deze bril zien wat de drone
ziet, zodat wij bochten en obstakels beter kunnen inschatten,” legt Dave uit. “In
principe scheur je dus zelf met een rotvaart over de baan heen. Cool, hè?”
‘BEHENDIGHEID IS VEEL BELANGRIJKER DAN TOPSNELHEID. LEF SPEELT OOK EEN
GROTE ROL’
Tussen het bankje en de racebaan hangt een gigantisch vangnet, voor het geval een
drone met 130 kilometer per uur ongewenst uit de baan klapt. “Die snelheden
worden weleens gehaald,” zegt Koen trots. Hij telt de eerste race van de avond af.
“GO!” Met een rotgang zoemen drie drones de lucht in richting de eerste hoepel. De
drone van Dave komt door een technisch mankement niet van de grond. Intussen
zoeven de snelheidsmonsters van Dennis, Lucas en Jan-Peter zigzaggend over de
baan. Op sommige momenten vliegen de drones te snel door de bochten en
obstakels om ze met het blote oog te volgen. Het geluid in de hal klinkt als een lightversie van een Formule 1-race. Achter het vangnet besturen drie piloten kalmpjes hun
afstandsbediening door hun brilletjes heen. Na 33 seconden jaagt Lucas zijn drone
als eerste over de finish, een snelle ronde. 37 seconden later volgt Dennis, die
uiteindelijk als enige drie rondes weet vol te vliegen in vijfenhalve minuut, met ook
nog eens de hoogste gemiddelde snelheid van de drie piloten. “Aardig begin, even
opwarmen,” zegt hij koeltjes als hij zijn drone weer opraapt.

Niels: “Ik ben ontzettend competitief.”
In de derde ronde laten gangmakers Koen en Olly zien wat ze in huis hebben. In de
tweede ronde raast de drone van Koen zo hard tegen een hoog obstakel aan dat het
in elkaar stort. Een luid applaus en gelach galmt door het Sportpaleis. “Ik weet niet
wie dat gedaan heeft, hoor,” grapt Koen. Als hij zijn drone van het veld wil halen, knalt
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de drone van Olly tegen zijn hoofd. “Pas op, malloot! Dat wordt een bult op m’n kop.”
Olly is het er niet mee eens. “Jij hebt mijn drone kapotgemaakt. Jij gaat ’m maken
ook.”
De racers kunnen er om lachen. Koen vraagt aan de organisatie of hij zijn resultaten
mag bekijken, maar Klaas weigert.
“Je kent de regels. Aan het einde van de ronde pas.” Op zijn laptopscherm houdt hij
de resultaten via een live-besturings-programma nauwkeurig bij, tot op de
milliseconden. “Dit kan iedereen thuis nog checken. Uiteindelijk vliegt iedereen op
zo’n avondje zeven of acht keer over het parcours heen. Tenzij je je dag niet hebt en
vaak crasht.”

Nieuwkomer Jan-Paul heeft zo’n rotavond. Zijn eerste ronde duurt nog geen minuut.
“Er zat een draadje los, balen.
Het is natuurlijk een spookavond, zo’n eerste keer. De krappe obstakels zijn een
stukje lastiger dan de grote bomen die ik buiten gewend ben.”

Sponsors
Tussen alle gezelligheid is één racer meer geconcentreerd bezig met de race dan de
rest. Deventenaar Niels (28) wordt alom beschouwd als de Max Verstappen van het
Sportpaleis. Afgelopen oktober won hij het NK Drone Racing 2018, na een jaar van
veel trainen. “Ik ben ontzettend competitief en ik vind dit superleuk.” Zijn talent voor
het besturen van drones komt niet uit de lucht vallen. Vliegen is hem met de paplepel
ingegoten. Zijn vader is fanatiek modelvlieger. Vanaf zijn 11de ging Niels al mee naar
modelvliegwedstrijden, ook om zelf mee te doen. Tegenwoordig jaagt hij in zijn
dagelijks leven voor het bedrijf Clear Flight Solutions op vliegvelden wereldwijd met
een robotvogel op gevogelte dat voor overlast zorgt bij landende en opstijgende
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vliegtuigen. Hiermee vermindert hij bird strikes. “Ik was dus al heel behendig met het
besturen van vliegende apparaatjes. Sinds ik droneracen heb ontdekt is het een
verslaving geworden.”

Niels is een van de weinigen die serieus droomt van een carrière als prof. Grote
geldbedragen heeft hij met zijn drone nog niet binnengeharkt, maar dit jaar hoopt hij
op een doorbraak. Daarvoor zal hij eerst meer sponsors moeten zoeken.
“Ik heb er al een paar, kleine bedrijfjes die dronerace-onderdelen maken. Dat is nog
niet genoeg voor het hoge inschrijfgeld die de grootste wedstrijden vragen. Dat loopt
in de duizenden euro’s. Daar kan ik wel wat sponsorhulp bij gebruiken. Daarvoor
moet ik hier veel blijven vliegen, filmpjes maken en op social media actief zijn. Het
zou mooi zijn als het lukt.”
De jonge sport groeit volgens Niels snel. In 2016 sloot Eurosport een deal met de
internationale dronerace-federatie DR1 Racing en doet sindsdien verslag in zeventig
landen van drie mondiale competities. Wereldwijd reizen verschillende teams de
wereld over om mee te doen aan wedstrijden en kampioenschappen. De
Nederlander Dino Joghi behoort tot de wereldtop en haalde in één jaar 70.000 euro
aan prijzengeld binnen. “De toekomst ziet er goed uit. Ik voorzie grotere drones, meer
show en licht en bomvolle stadions.”
Toch is er volgens Niels in Nederland nog genoeg werk aan de winkel als onze
landgenoten echt mee willen gaan doen om de grote prijzen. “In Amerika en ZuidKorea staan de fanatiekelingen dagelijks om acht uur op en stoppen pas weer om
acht uur ’s avonds. Vind je het gek? Jochies van 16 jaar winnen er prijzen mee van
50.000 euro. Dat wil ik ook!”
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