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Niet zo heel erg druk, ofwel lekker rustig.
Daarom per vlieger steeds 5 minuten de zaal voor jezelf. ' '
Kun je je tenminste op je vliegtuig concentreren zonder steeds op te letten of er een ander in de buurt zit.
Derk heeft nog twee vluchten met mijn nieuwe pylonracer gemaakt, zag er goed uit. Zie apart 'draadje' hierover.

even wachten

en dan ben je aan de beurt

Deze Blade is van Winfried

Heeft een sterkere motor en is torsie stijf gemaakt met kevlar draad. (schok absorberend vermogen is dus ook afgenomen, daarom laat ik de mijne maar zoals hij is ' ' )

Flink blijven oefenen Peter

dan heb je straks je broer niet meer nodig voor deze

Was deze accu nu leeg of vol?

Na afloop was ik te moe om nog mee naar Barneveld te gaan. Dick, Derk, Marcel, Jeroen en Peter gingen nog wel die kant op.
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