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Posted: Sat 15 April 2006, 22:03    Post subject: 1e Ned. kampioenschap F3P 2006

Verdeeld over 3 dagen met elk 3 rondes werd er gestreden in twee klassen: C voor de beginners en A voor zeer ervaren vliegers.

F3P: indoor kunstvlucht, vliegen van een programma met verplichtte figuren die door een jury worden beoordeeld.

Vandaag, 15 april 2006 werd in Dalfsen de laatste en beslissende ronde voor het eerste Nederlandse kampioenschap in deze klasse gevlogen.

Behalve voor de eeuwige roem deden ze het hiervoor:

Dit waren de deelnemers:

Behalve een dag-uitslag in elke klasse ging het vooral om de totaal uitslag over alle drie de dagen, ofwel de eindstand voor het Ned. kampioenschap:

uitslag C klasse:
1. Koen Splinter
2. Martijn van Doesburg
3. Robbin Grob

uitslag A klasse:
1. Derk van der Vecht
2. Bert van der Vecht
3 Didier Orliaguet
(4. Daniël Kiwiet)

De winnaars van de dagprijzen in de C klasse met hun bekers en/of diploma's
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Posted: Sat 15 April 2006, 22:11    Post subject:

Na afloop was er nog ballonnen stukvliegen:

Zelfs in de middagpauze nog even oefenen:

Wat is er nu mis met die verstelprop?
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Posted: Thu 20 April 2006, 22:24    Post subject:

Op http://www.airtoimedia.nl/nkf3pdalfsen2006/ is de gehele foto impressie te vinden.

Niet al te veel foto's gemaakt, maar dat komt wel weer als ik eindelijkmijn nieuwe camera heb.
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