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Toine
moderator

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

Posted: Mon 07 March 2005, 00:26    Post subject: wat indoor Wierden op 6 maart 2005 had moeten worden

Sta je om 11 uur voor de deur blijkt er een rolstoel tennis toernooi te zijn en zegt men niets te weten van indoor vliegen.

Als de organisatoren even later komen zeggen zij pas een half uur eerder ingelicht te zijn.

De beheerder zegt dat er een misverstand over de datum was, terwijl deze al maanden op het modelbouwforum vastlag.

Kortom: geen duidelijke afspraken en geen ingebouwde controle.

Dit heeft ons echter niet afgehouden van een dag lekker vliegen.
Na enig bellen van Dick konden we in een naburige hal van 15:30 tot 17:00 uur toch nog vliegen.
Om de tussen liggende tijd door te komen zijn we met de leden van "Nijverdal" meegegaan naar hun veld. Niet al te dikke sneeuwlaag, blauwe lucht en bijna geen wind.
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Theo Coenen
New contributor

Joined: 22 Dec 2004
Posts: 3

Status: Offline

Posted: Wed 09 March 2005, 08:07    Post subject:

Moet je eens kijken hoe realistisch die moderne sporthallen toch al niet zijn, je zou haast zeggen dat jullie buiten aan het vliegen zijn. 
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