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Toine
moderator

Joined: 06 Apr 2000
Posts: 371
Location: Amsterdam
Status: Offline

Posted: Sun 01 April 2007, 17:27    Post subject: Uit de oude doos van Icarus

Uit het oude clublokaal van Icarus komen een aantal foto's van vroeger te voorschijn.
Ze waren opgeplakt op kartonnen panelen en hingen daar aan de muur.
Nu zijn de panelen in stukken met elk een foto gesneden zodat ze makkelijk gescand kunnen worden.
De bedoeling is om er een fotogallery van te maken.
Hier alvast een voorproefje:

Het gaat om 30 a 40 foto's, sommige met onderschrift zoals deze, andere zonder. De meeste foto's vermelden niet het jaar waarin deze gemaakt is.
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John G.
Junior contributor

Joined: 21 Mar 2007
Posts: 15
Location: Noordwijkerhout
Status: Offline

Posted: Sun 01 April 2007, 20:23    Post subject:

Leuk idee Toine , om ze vast te leggen op computer.

Dan kan iedereen ze zien op electronische wijze en het blijft toch altijd leuk
die nostalgische kiekjes van weleer.

Groeten en succes, John
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Bruno van Hoek
New contributor

Joined: 25 Sep 2006
Posts: 5

Status: Offline

Posted: Mon 02 April 2007, 13:07    Post subject: Re: Uit de oude doos van Icarus

Dit zal tussen 1965 en 1968 zijn.
Op de achtergrond de flats van de Aalbersestraat..
Zie ik daar een delta van de heer van Wijk? Mijn oud-vliegvrienden Rolf Edel en Cees van Vliet konden smakelijk vertellen over deze experimenten.
Ze hadden ook makkelijk praten, want ze zaten in no-time bij de nederlandse F2B top.

Als er nog meer foto's komen: oud Daedalus collega's zullen ze ook met genoegen bekijken. We waren tenslotte samen de voortrekkers van het LB vliegen in Amsterdam.... Het
WOC combat-team was een samenwerkingsverband van Daedalus- en Icarus vliegers en gevreesd in heel Europa.

Omdat wij wel bij elkaar gingen 'buurten' herinner ik me 1 specifiek geval in het Icarus clublokaal. (van Reigersbergenstraat?)
Daar hingen minstens twee oude F2B modellen aan de muur, de ene was een Grondal Nobler

in een soort marine kleuren, zeegroen van onder en donkerblauw van boven. En de vleugel was ontzettend kromgetrokken.
Het andere model was (naar toenmalige maatstaven) heel groot, waarschijnlijk voor een 10 cc. Weet iemand wat er met die modellen is gebeurd?
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Bruno van Hoek
New contributor

Joined: 25 Sep 2006
Posts: 5

Status: Offline

Posted: Sun 24 August 2008, 22:11    Post subject:

Waar blijven die andere foto's?
_________________
Alleen F2B piloten hebben alles in de hand...
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Toine
moderator

Joined: 06 Apr 2000
Posts: 371
Location: Amsterdam
Status: Offline

Posted: Mon 15 September 2008, 19:07    Post subject:

@Bruno:
wat in het vat zit, verzuurt niet 

Ze staan nu alle 43 online.
Uit de oude doos van Icarus Amsterdam

In de naam van elke foto staat de afmeting (hoogte x breedte) in mm

De volgorde is willekeurig
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