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Posted: Mon 29 November 2004, 13:01    Post subject: Hoofddorp 21 november 2004

Omdat ik niet eerder tijd had om over deze meeting te berichten dan maar een week na dato. Weer met mijn Blade gevlogen, echter minder dan ik had gewild. Door de grote
drukte (meer dan 20 piloten) waren er minder rustige momenten. Het vliegen zelf ging ook niet helemaal zo stabiel als ik wilde. De Blade was wat onwillig op de rolroeren. Het
bleek dat de uitslagen van de rolroeren niet groot genoeg waren en in ieder geval veel kleiner dan ik in de zender had ingesteld. Er niet achter kunnen komen waar dit aan lag,
dus thuis maar eens goed uitzoeken.

Zelf vliegen betekent minder foto's maken. Toch nog een drietal gemaakt.

Koen met (toen nog zijn) Hirobo XRB Lama

Harold blijft op veilige hoogte

Claude met een eigenbouw vrije vlucht model van 3 gram met rubbermotor
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