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Toine
moderator

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

Posted: Mon 08 December 2003, 11:54    Post subject: My Ultimate bipe

Tja, mijn Ultimate is af en heeft gevlogen.
Tijdens de indoor meeting in Markelo.

Niek heeft tijdens de meting nog de laatste servo voor me erin gezet.
Ik wilde eigenlijk de servo er niet in lijmen, maar dat bleek toch de makkelijkste en snelste manier.

Omdat ik nog nooit indoor heb gevlogen, durfde ik het niet aan om zelf te vliegen.

Gelukkig bleek Bert bereid om hem voor me (in) te vliegen. Ging helemaal perfect.
Emile heeft alles op video zei hij, dus even afwachten hoe dat eruit ziet.

Alle Ultimates bij elkaar op de groepsfoto (Gruppenbild Mit Dame?)

Hoewel er niet zoveel mensen waren, ken ik toch nog niet alle personen op deze foto bij naam.

V.l.n.r. blauw: Harmen Kip, Michel Schurink, Toine Martens, Emile Huibers, ?
V.l.n.r. rood: Bert van der Vecht, Derk van der Vecht, stand-in voor Jindra, Heino Derks

Aanvullingen zijn welkom

[This message has been edited by Toine (edited 10-12-2003).]
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