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Toine
moderator

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

Posted: Sun 27 February 2005, 22:42    Post subject: indoor Alphen 27 februari 2005

Ladies first.

De klacht van de dames vorige keer (dat ze nooit op de foto komen) is hopenlijk bij deze goedgemaakt:

En dan het vliegen. Weer in blokken van een half uur voor beurtelings de 'echte' slow flyers en de sneller 3D's etc.

Op die manier is er dus ook tijd genoeg voor andere bezigheden of van gedachten wisselen.

Last edited by Toine on Sun 27 February 2005, 22:53; edited 1 time in total
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Posted: Sun 27 February 2005, 22:53    Post subject:

Nog wat foto's van vliegers

'Aan de prop hangen' volgens de definitie van Rick Ruisink

Deze 9,8 gram waren niet meetbaar van invloed op de constructie sterkte van de hal!!!

Willem heeft hem er later met een lekker langzame slow flyer vanaf gevlogen
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