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Post subject: Rookie en Jet treffen 2004

Voor het eerst met een turbine model gevlogen.

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

Een Kangooroo met Wren 54 turbine.
Weliswaar met leerling-leraar systeem, maar toch.
Very cool!!! vrij makkelijk te vliegen, ook rollen en looping.
Van Theo (die eerder had gevlogen) hoorde ik dat je bij rollen geen extra down hoefde te geven. Wel dus toen ik vloog, maar dat was op dat moment ook maar halfgas.
Nadat de dual rate omgezet was naar grotere roeruitslagen ging rollen niet alleen sneller, maar ook een stuk beter.

Uiteraard ga je in vijf minuten met een vreemde zender en een nieuw model niet alles uithalen.
Theo Coenen heeft op mijn verzoek wat foto's van me gemaakt terwijl ik aan het vliegen was.
Klasse Theo (je hebt je beroep gemist

)

vooraf eerst even de bril goed poetsen

Dimitri heeft de start gedaan en nu ben ik aan de beurt

effe goed kijken hoe hij zich houdt in zijn eerste bocht

blijklbaar zat ik redelijk hoog

de tijdwaarneming functioneerde ook prima

kijkt Dimitri nu de andere kant op?

Toch wel blits zo'n bril!
Voor mij ideaal gewoon, kan deze over mijn gewone bril heen opzetten.
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Posted: Sat 15 May 2004, 22:35

Post subject:

oh ja,

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

hier ging het dus om

de Kangooroo achter de Turbo Raven

Wren 54 turbine op de Kangooroo

Volgens mij staat Hans hier te vliegen

Proefstand met draaiende turboprop

[This message has been edited by Toine (edited 16-05-2004).]
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Posted: Sat 15 May 2004, 23:26

Post subject:

Ook de L-39 Albatros met Wren 44 turbine was er.

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

rustig zijn beurt afwachtend

vlak voor de start
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