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Of ik naar de LB dagen 2007 kom?

Ja  0% [ 0 ]
Vanzelfsprekend.  0% [ 0 ]
Een beetje serieuze modelvlieger laat zo'n kans niet lopen.  100% [ 1 ]

Total Votes : 1

Author Message

Bruno van Hoek
New contributor

Joined: 25 Sep 2006
Posts: 5

Status: Offline

Posted: Wed 18 April 2007, 08:28    Post subject: Eerste meeting/workshop/clinic van dit jaar (12 mei).

Het begint al een beetje een instituut te worden:

Net als voorgaande jaren organiseren (hier goed doorbakken in de Spaanse hitte tijdens het WK 2006, v.l.n.r.) Henk de Jong en Bruno van Hoek
i.s.m. hun club, op het MVA terrein weer twee LB dagen. De eerste op zaterdag 12 mei, de tweede op zaterdag 15 september.

Iedereen is welkom, met of zonder LB model. De dagen verlopen in een gemoedelijke, informele sfeer en zijn bedoeld om belangstellenden met elkaar in
contact te brengen, kennis over te dragen en bovenal te vliegen.
Er zullen LB vlieglessen worden gegeven, ook voor degenen die nog nooit een handvat hebben vastgehouden. Daartoe hebben we trainermodellen
beschikbaar.
Zelf zijn we - zolang het weer een beetje meewerkt, nooit te beroerd om demo's te geven met onze wedstrijdkunstvluchtmodellen
We beginnen om 11:00 uur lokale tijd.

Op http://modelvliegenalmere.nl/ vindt u de routebeschrijving maar ook andere informatie over onze club.

Hier een impressie van eerdere LB dagen:
http://modelvliegenalmere.nl/gallerij/evenementen/lb2005-05/index.php
http://modelvliegenalmere.nl/gallerij/evenementen/lb2005-09/index.php

Wel even van te voren aanmelden Bruno (via PM)

Wat doet de gemiddelde LB wedstrijdvlieger?

Model 1,6 kg, eigen ontwerp, volledig houtbouw.
Lijnen 2x 21m - 0,38 mm staalkabel, Motor SuperTigre ST 60.
Vliegsnelheid 5,3 sec per vlakke ronde, ~ 85 kmh, lijntrek ~ 3 kg

De figuren in de juiste volgorde: http://airtoimedia.nl/web/upload/Bruno/F2b%20A4.jpg

Entry van figuur 13 uit het F2B-programma:

Wie dit spektakel (naast het inmiddels overbekende, en dus soms wat saai wordende  RC vliegen) op zijn of haar show wil hebben in 2007,
even een PM en we kijken of en hoe dit ingepast kan worden in ons trainings- en wedstrijdschema.
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