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Ron van Sommeren
Senior contributor

Joined: 12 Mar 2001
Posts: 52
Location: Druten/Nijmegen
Status: Offline

Posted: Fri 12 August 2005, 19:37    Post subject: 13e int. Cumulus elektro fly-in, Nijmegen/Winssen, 28Aug

Cumulus elektro fly-in, Winssen bij Nijmegen, In combinatie met een meeting voor zelfbouwers van elektromotoren. zondag 28 augustus.
Meer informatie:
http://home.hetnet.nl/~ronvans/

Ook weer erbij:
www.batt-mann.de
www.modellbau-steinhardt.de

Als je voor de eerste keer meedoet, graag je e-mail adres, gewone adres en telefoonnummer naar mij sturen. Dan zijn die gegevens al ingevuld op het inschrijvingsformulier. Bij
de feitelijke inschrijving hoef je dan alleen nog maar kanaalnummer(s) in te vullen en handtekening te plaatsen voor 'voldoende WA verzekerd'. Zo verloopt de inschrijving vlot:
ron.van.sommeren@hetnet.nl

Philipp Gardemin, redacteur van www.aufwind-magazin.de , komt met een 3m60 grote (schaal 1:3) Piper Super Cub. Het toestel is voorzien van een grote TM685 buitenloper
(www.torcman.de)

Bouwartikelen:
http://www.aufwind-magazin.de/redaktion/piper304/index.html
http://www.aufwind-magazin.de/redaktion/piper604/index.html
Video:
http://www.aufwind-magazin.de/download/Piper_360cm_Erstflug.wmv (3MByte)

De drie-motorige Ju-82 die op de E fly-in site staat, is gestript, wordt voorzien van grotere motoren en 'Wellenblech'. Volgend jaar misschien erbij.
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Ron van Sommeren
Senior contributor

Joined: 12 Mar 2001
Posts: 52
Location: Druten/Nijmegen
Status: Offline

Posted: Tue 23 August 2005, 16:37    Post subject:

Mit der Sopwith Pub von Andreas Zitz

Back to top

Display posts from previous: All Posts Oldest First Go

Airtoi forum Forum Index -> Algemeen All times are GMT + 1 Hour

Page 1 of 1

Jump to: Algemeen Go

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum

You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

You cannot vote in polls in this forum

 Airtoi forum is een onderdeel van Airtoi, wordt onderhouden door Toine Martens en maakt gebruik van phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Page generation time: 0.034s (PHP: 69% - SQL: 31%) - SQL queries: 13 - GZIP disabled

1 van 1 18-9-2017 13:05


