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Toine
moderator

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

Posted: Sun 24 October 2004, 16:17    Post subject: indoor Hoofddorp

Het derde achtereenvolgende weekend gaan indoorvliegen.
Deze keer weer in Hoofddorp, weliswaar op het allerlaatste moment verplaatst van zondag naar zaterdag, maar dat had ik gelukkig op tijd vernomen.

Deze keer mijn eerste indoor loopings gemaakt, was wel spannend. Verder alleen maar gekeken naar het vlieggedrag van de Blade met de stijvere vleugels, zodat ik met wat
meer zelfvertrouwen naar de volgende stap (rollen en hooveren) kan uitzien.

Nu volgen wat foto's.

links: kijk, zo hoog kan mijn Bladerunner
rechts: mijn Pitts kan veeeel hoger

links: Derk: ik snap niet waarom niet iedereen dit kan, is toch niets aan!!
rechts: indoor 'spy in the sky'

links: Goldwinger
rechts: wel rond maar niet roterend

links: bladstil (en niet propstil dus)
rechts: waarover spreken zij??

[This message has been edited by Toine (edited 24-10-2004).]
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Posted: Sun 24 October 2004, 16:18    Post subject:

links: niet alleen vliegen dus
rechts: hoe zou die nou boven blijven??

links: goeroe met gehoor
rechts: werkelijk schitterend gebouwde Pitts van Claude

links: Anton kijkt nog steeds met zijn vingers
rechts: ben er nog niet helemaal uit wat dit is of hoe dit heet

links: vliegende schotels indoor?
rechts: de Pitts, gevlogen door Bert
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Posted: Sun 24 October 2004, 16:19    Post subject:

Omdat ik zelf de foto heb gemaakt weet ik welke kant deze Ultimate opvloog, maar ben ik nou de enige die er moeite mee heeft om dat in een oogopslag te zien? Gaat hij recht
op zijn doel af, of komt hij rechtstreeks uit zijn kooi?

[This message has been edited by Toine (edited 24-10-2004).]
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