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Welke van de 5 vind je het mooist.
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Message
Posted: Fri 17 March 2006, 16:43

Post subject: Video's hellingvliegen LVS december 2005

Van Wim kreeg ik een aantal videos die zijn gemaakt tijdens het hellingvliegen op Langevelderslag.
Alle opnames met Canon digitale fotocamera bevestigd op de zwever van Wim.
(met een dergelijke camera kan maximaal 3 minuten video worden opgenomen)
Alle opnames zijn van december 2005.
Naast de 'lange' .AVI versies zijn ook de .WMV versies beschikbaar (deze zijn kleiner in omvang met nauwelijks kwaliteitsverlies)
Via rechtermuisknop op je eigen harde schijf opslaan en dan bekijken.

video 1: 2 min 19 sec
.AVI 34,5 Mb of .WMV 6,27 Mb

video 2: 1 min 48 sec
.AVI 23,6 Mb of .WMV 4,88 Mb

video 3: 1 min 49 sec
.AVI 27,2 Mb of .WMV 4,88 Mb

video 4: 1 min 43 sec
22,2 Mb of .WMV 4,63 Mb

video 5: 3 minuten
.AVI 52,5 Mb of .WMV 9,83 Mb
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Posted: Sun 23 April 2006, 10:59

Post subject:

Geen stemmen?
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Posts: 371
Location: Amsterdam
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Leden die zich aangemeld hebben voor deze groep en hierin kunnen posten, mogen ook hun stem uitbrengen.
Alle anderen kunnen wel kijken, maar geen reactie plaatsen of stemmen.
Ben je dus lid van een van de bij de Driedekker aangesloten clubs, meld je dan aan voor het forum (registreren) en geef mij een PB om je lid te maken van deze groep.

Vanaf 2007 kan iedereen die aangemeld is voor het forum hier posten
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