5 drones uitgevlogen
De duurste 18 seconden van mijn
leven (m'n ontmaagding niet
meegerekend - grapje!): zo lang
duurde het voor deze drone
onherstelbaar crashte. Ik weet nog
altijd niet hoe ik hem in de lucht
heb gekregen, zo moeilijk liet de
handleiding zich lezen. Maar
ineens hing hij 20 meter hoog, om
dan na een onbedoelde looping
prachtig te pletter te slaan. Het
wereldrecord 'om ter snelst een
drone laten crashen' staat officieel
op mijn naam.
+ Hiermee lijkt het vinnig en tof
vliegen, als je niet crasht na 18
seconden
- Onbegrijpelijke handleiding, niet
crashbestendig
Van spotgoedkoop tot peperduur:
naast de Parrot BeBop testte ik nog
vier andere drones uit. Mijn
vliegrapporten.

WLtoys V222 quadcopter

Parrot BeBop Drone +
Skycontroller
Te koop: Dreamland
De duurste drone die je bij
Dreamland kan kopen en met

De beste koop voor beginners, een
toptoestel, ook door zijn stoere,
jongensachtige carrosserie. Hier
ben ik de piloot en niét het toestel
zelf. Deze kleine drone laat zich
makkelijk besturen en toont zich
heel crashbestendig. Want meteen
na mijn vlucht kwakt de volgende
'piloot' het toestel recht tegen de
muur. En dat zonder schram of
andere schade. Het perfecte en
betaalbare instapmodel voor wie
eens wil zien of dronevliegen iets
voor hem is.

amper 393 gram een lichtgewicht.
Maar toch laat dit toestel zich heel
makkelijk besturen, wat er voor
deze prijs nog aan zou mankeren.
Geslaagde kwaliteit ook van de
foto's én videobeelden. Alleen lijkt
de beloofde batterijduur van 22
minuten in werkelijkheid eerder uit
te draaien op hooguit 15 minuten.
Bovendien is deze drone zo klein
dat hij al na 250 meter nauwelijks
méér is dan een moeilijk zichtbaar
'streepje' in de lucht. Resultaat: we
zijn 'm moeten gaan zoeken in het
patattenveld verderop wegens
platte batterij.

+ Makkelijk bestuurbaar en
crashbestendig

+ Zeer makkelijk bestuurbaar,
kwalitatieve foto- en videobeelden

- Zoveel vliegplezier duurt
hoogstens 8 minuten: dan is de
batterij op

- Ook hier mag de batterij gerust
langer meegaan

Te koop: www.drone-kopen.be

WLtoys V676 nano quadcopter
X-Drone RC Channel
Te koop: www.drone-kopen.be
Te koop: Fun
Dit kleinste model is speelgoed
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voor 'op den bureau', om even mee
rond het hoofd van collega's te
hangen. Een échte drone kan je dit
niet noemen, wel een nerveus,
zoemend insect, ideaal om je
onpopulair te maken op de
werkvloer. Nee, collega van de
maand word je er niet mee. Laat
zich ook amper besturen, al duurt
de frustratie niet lang: na 4 minuten
is de batterij leeg.
+ Deze drone past in elke
binnenzak
- Al de rest
Hubsan X4 V2
Te koop: www.drone-kopen.be
Hoe kleiner, hoe moeilijker drones
zich laten besturen. Met 8 bij 8 cm
heeft dit tof ontworpen toestel een
klein draagvlak en dat voelde ik
meteen. Ik had op geen enkel
moment het gevoel dat ik met het
ding vloog, ik zat alleen
voortdurend te corrigeren. Een
lastige puber dus: te veel een eigen
willetje, oncontroleerbaar, wel nog
betaalbaar, maar zeker niet
volgroeid. Zo klein dat ik hem met
het blote oog meteen verloren was.
+ Tof design
- Te klein voor het blote oog én te
vinnig
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