
THE BACKGROUND
EEvveerr  ssiinnccee  cchhiillddhhoooodd  II  hhaavvee  bbeeeenn  ffaasscciinnaatteedd  wwiitthh  aavviiaattiioonn

——  wwiitthh  aa  ssppeecciiaall  ffooccuuss  oonn  mmiilliittaarryy  ffiigghhtteerrss..  AAss  aa  yyoouunnggsstteerr,,  II
ssttuuddiieedd  WWWWII,,  WWWWIIII  aanndd  KKoorreeaann  WWaarr  ffiigghhtteerrss  aanndd  iitt  ddiiddnn’’tt
mmaatttteerr  wwhhoossee  ssiiddee  tthheeyy  wweerree  oonn..

II  bbeeggaann  mmyy  ffllyyiinngg  ccaarreeeerr  aatt  1166..  SSoommeewwhheerree  aalloonngg  tthhee  lliinnee
ooff  aaccccrruuiinngg  2200,,000000--hhoouurrss,,  II  rreesseeaarrcchheedd  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  aavviiaattiioonn  rreeccoorrddss  aanndd  hhooww  ttoo  sseett  oonnee..  AAccttuuaallllyy,,  II
ddiiddnn’’tt  ssttoopp  aatt  jjuusstt  oonnee  aanndd  nnooww  llaayy  ccllaaiimm  111122  rreeccoorrddss..  

TThhee  mmaaiinn  rreeccoorrddss  ffaallll  uunnddeerr  ““ttiimmee--ttoo--cclliimmbb””  ((bbrraakkee
rreelleeaassee  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  aallttiittuuddee))  aanndd  ““ppooiinntt--ttoo--ppooiinntt””  ((aa
ttiimmee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ppooiinnttss  oonn  tthhee  eeaarrtthh))..  TThheerree  aarree
ootthheerr  ccaatteeggoorriieess  aass  wweellll,,  bbuutt  II  ffooccuusseedd  oonn  tthheessee  ttwwoo..
FFoorr  eexxaammppllee,,  II  sseett  tthhee  rreeccoorrdd  ffoorr  ttuurrbboojjeettss  ooff  aa  cceerrttaaiinn
wweeiigghhtt  ccllaassss  ffrroomm  bbrraakkee  rreelleeaassee  ttoo  1100,,000000--ffeeeett  ((6699--sseecc--
oonnddss))  aanndd  ttoo  4400,,000000--ffeeeett  ((ffoouurr--mmiinnuutteess,,  ttwweellvvee--sseecc--
oonnddss))..  TThhee  LLeeaarrjjeett  2244  wwaass  aa  hheecckk  ooff  aa  ppllaannee!!
EEvveennttuuaallllyy,,  II  aacchhiieevveedd  22000000--hhoouurrss  ooff  ssiinnggllee--sseeaatt
WWaarrbbiirrdd  ffiigghhtteerr  ttiimmee,,  770000  ooff  tthhoossee  iinn  tthhee  MMuussttaanngg..
TThhiinnkkiinngg  ooff  mmyy  rreeccoorrddss  iinn  ootthheerr  aaiirrccrraafftt,,  II  ddeecciiddeedd  ttoo
aattttaacckk  tthhee  ttiimmee--ttoo--cclliimmbb  rreeccoorrddss  ffoorr  aa  rreecciipprrooccaattiinngg--

ppoowweerreedd  aaiirrccrraafftt  iinn  tthhee  PP--5511  wweeiigghhtt  ccllaassss,,  aalloonngg
wwiitthh  tthhee  aabbssoolluuttee  rreeccoorrddss  ffoorr  aallttiittuuddee  ——  ssuuss--

ttaaiinneedd  aanndd  mmoommeennttaarryy..  MMyy  uussuuaall  tthhoorroouugghh
((aannaall))  rreesseeaarrcchh  ——  wwiitthh  aatttteennttiioonn  ttoo  ddeettaaiill
aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ssuucchh  aa  ttaasskk  ——  
ttooookk  oonnee--yyeeaarr..

SSttuuddiieess  iinncclluuddeedd  ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  ddooccuu--
mmeennttss  ffrroomm  NNAAAA,,  tthhee  UUSSAAAAFF,,  aalloonngg  wwiitthh
rreeccoorrddss  aanndd  ddooccuummeennttss  ffrroomm  RRoollllss--RRooyyccee
aanndd  PPaacckkaarrdd..  AArrmmeedd  wwiitthh  tthhiiss  kknnoowwlleeddggee,,  II
tthheenn  llooookkeedd  iinnttoo  ddooccuummeennttss  ooff  tthhee
NNaattiioonnaall  AAeerroonnaauuttiiccss  AAssssoocciiaattiioonn,,  tthhee
FFeeddeerraattiioonn  AAeerroonnaauuttiiqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaall ((FFAAII  iiss
tthhee  wwoorrlldd  rreeccoorrdd  ssaannccttiioonniinngg  bbooddyy)),,  tthhee
UUSSAAFF  FFlliigghhtt  SSaaffeettyy  CCeenntteerr,,  tthhee  UUSSNN  SSaaffeettyy
CCeenntteerr,,  aanndd  tthhee  FFAAAA..

FFiinnaallllyy,,  II  ccoonnssuulltteedd  wwiitthh  ggoooodd  ffrriieennddss
CCooll..  JJooee  KKiittttiinnggeerr  ((hhiigghh--aallttiittuuddee  ppaarraacchhuuttiisstt))  
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The Rebel heading up and away from the
Cessna Citation chase plane.

No, this is not Doug’s climb attitude for the
record flight! Rather, it shows The Rebel
going through a loop. (Aerophoto) (continued on page 44)

aanndd  BBuudd  AAnnddeerrssoonn  ((WWWWIIII  aaccee))..  II  iinntteennddeedd  ttoo  ffllyy  qquuiittee  hhiigghh  iinn
aann  aaiirrccrraafftt  llaacckkiinngg  aannyy  eennvviirroonnmmeennttaall  ssyysstteemmss..  JJooee  KKiittttiinnggeerr
aanndd  II  ddiissccuusssseedd  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  hhyyppooxxiiaa  aanndd  hhee  ssuuggggeesstteedd  aa
11..55--hhoouurr  rreeggiimmeenn  ooff  110000%%  ooxxyyggeenn  pprriioorr  ttoo  tthhee  fflliigghhtt..  BBuudd
AAnnddeerrssoonn  sshhaarreedd  hhiiss  11994499  UUSSAAFF  PP--5511  ffiigghhtt  tteesstt  rreesseeaarrcchh
ppaappeerrss  wwiitthh  mmee  aanndd  ccooaacchheedd  mmee  oonn  tthhee  bbeesstt  ppeerrffoorrmmaannccee
pprrooffiillee..  JJaacckk  RRoouusshh,,  hhaavviinngg  ttaakkeenn  hhiiss  PP--5511  ttoo  3333,,000000--ffeeeett,,
wwaarrnneedd  mmee  aabboouutt  tthhee  ccoonnttrroollss  ffrreeeezziinngg  uupp..

THE PREPERATION
TThhee  ppeerrssoonnaall  fflliigghhtt  eeqquuiippmmeenntt  hhaadd  ttoo  bbee  ccoolllleecctteedd  aanndd  ffiitt--

tteedd..  II  aallrreeaaddyy  uusseedd  aa  hheellmmeett  aanndd  mmaasskk  ffoorr  mmyy  hhiigghh--aallttiittuuddee
ccrroossss--ccoouunnttrryy  fflliigghhttss  ((aatt  FFLL  223300))..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aa  nnoorrmmaall
fflliigghhtt  ssuuiitt,,  II  aaddddeedd  eexxttrraa  ccllootthhiinngg  ffoorr  eexxttrreemmee  ccoolldd  wweeaatthheerr  
((--6600FF  aatt  hhiigghh  aallttiittuuddeess)),,  aa  ““PPuullssee  OOxx””  ttoo  mmoonniittoorr  bblloooodd  lleevveell
ooxxyyggeenn,,  aanndd  sskkiiiinngg  hheeaatt  ppaacckkss  ffoorr  ffeeeett  aanndd  hhaannddss..

AAddddiittiioonnaall  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  tthhee  fflliigghhtt  iinncclluuddeedd  mmuullttiippllee
vviiddeeoo  ccaammeerraass,,  ccaammeerraa  mmooiissttuurree  ppaacckkss  ttoo  ccoommbbaatt  bbootthh  hhuummiidd
aanndd  eexxttrreemmee  ddrryy  aallttiittuuddeess,,  PPiivvootthheeaadd  vviiddeeoo  rreeccoorrddiinngg  ssuunn--
ggllaasssseess,,  aanndd  llaarrggee  6644GGBB  ddaattaa  ccaarrddss..  TToo  tthhiiss,,  II  aaddddeedd  vvooiiccee
rreeccoorrddeerrss  ——  oonnee  eeaacchh  iinn  tthhee  MMuussttaanngg  aanndd  CCeessssnnaa  CCiittaattiioonn  jjeett
tthhaatt  wwaass  tthhee  cchhaassee  ppllaannee..  II  aallssoo  iinncclluuddeedd  aann  iiPPaadd  wwiitthh  mmyy  ssppee--
cciiaall  rroouuttee  ddiissppllaayyeedd  aanndd  tthhee  NNAAAA--rreeqquuiirreedd  ddaattaa  lliinnkk  eeqquuiipp--
mmeenntt..  TThhee  llaatttteerr  ttrraacckkeedd  mmyy  pprrooggrreessss  aanndd  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee
NNAAAA  oobbsseerrvveerr  oonn  tthhee  ggrroouunndd..

PPllaannnniinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  iinncclluuddeedd  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ooff  pprroopp//RRPPMM
sseettttiinnggss,,  mmiixxttuurree  sseettttiinngg,,  cclliimmbb  sscchheedduullee,,  ffuueell  ccoonnssuummppttiioonn,,  aanndd
ffuueell  bboooosstteerr  ppuummpp  uussee..  RReeggaarrddiinngg  ccoonnffiigguurraattiioonn,,  II  wwaanntteedd  ttoo
dduupplliiccaattee  tthhee  11994422  PP--5511  aacccceeppttaannccee  fflliigghhttss  ffoorr  ““aapppplleess  ttoo
aapppplleess””  aauutthheennttiicciittyy..  II  aallrreeaaddyy  llaacckkeedd  tthhee  hhiigghheerr--ooccttaannee  ffuueell
uusseedd  dduurriinngg  tthhaatt  ppeerriioodd  bbuutt  lleefftt  tthhee  ..5500--ccaall  rreepplliiccaa  gguunnss  aanndd
aammmmuunniittiioonn  oonnbbooaarrdd  aass  wweellll  aass  tthhee  bboommbb  sshhaacckklleess..  

LLooookkiinngg  aatt  tthhee  ccuurrrreenntt  rreeccoorrddss  ffoorr  ttiimmee--ttoo--cclliimmbb  ttoo
2200,,000000--,,  3300,,000000--,,  aanndd  4400,,000000--ffeeeett  iinn  mmyy  wweeiigghhtt  ccllaassss  ((CC--11..ee,,
GGrroouupp  11)),,  II  ffeelltt  tthheerree  wwaass  aa  ggoooodd  cchhaannccee  ooff  bbrreeaakkiinngg  tthhoossee
rreeccoorrddss  bbyy  tthhee  rreeqquuiirreedd  mmaarrggiinn..  TThhaatt  iiss  IIFF  II  ccoouulldd  mmaakkee
4400,,000000--ffeeeett  aatt  aallll!!  NNooww  tthhee  bbiigg  qquueessttiioonn  ——  wwhhaatt  wwoouulldd  mmyy
aallttiittuuddee  lliimmiitt  eenndd  uupp  bbeeiinngg??  TThhee  UUSSAAAAFF  aacccceeppttaannccee  tteesstt
fflliigghhttss  lliisstteedd  mmaaxxiimmuumm  sseerrvviiccee  cceeiilliinngg  aatt  4411,,000000--ffeeeett..  BBuutt  tthhiiss

wwaass  wwiitthh  aa  bbrraanndd--nneeww  ppllaannee  aanndd  eennggiinnee,,  tteesstt  ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd
aa  2255--yyeeaarr--oolldd  tteesstt  ppiilloott!!

WWhhaatt  wwoouulldd  eenndd  uupp  bbeeiinngg  mmyy  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorrss??  WWoouulldd  mmyy
7700--yyeeaarr--oolldd  aaiirrffrraammee  ffaaiill  oorr  ssoommee  ssyysstteemm  qquuiitt??  ((NNoott  ttoo  mmeenn--
ttiioonn  tthhaatt  mmyy  oowwnn  ppeerrssoonnaall  ““aaiirrffrraammee””  wwaass  wwaayy  oovveerr  2255!!))
WWoouulldd  tthhee  VV--11665500--99AA  jjuusstt  ffaaiill  aatt  hhiigghh  aallttiittuuddeess??  WWoouulldd  tthhee
oorriiggiinnaall  ooxxyyggeenn  ssyysstteemm  qquuiitt  ddeelliivveerriinngg  vviittaall  ooxxyyggeenn  aatt  ssoommee
ppooiinntt  aanndd  II  nnoott  nnoottiiccee??  IIff  ssoo,,  wwoouulldd  II  ddrriifftt  ooffff  hhyyppooxxiicc  aanndd  nnoott
rreeccoovveerr??  WWoouulldd  II  pprreessssuurree  bbrreeaatthh  ccoorrrreeccttllyy  wwhheenn  nneeeeddeedd??
WWoouulldd  II  ggeett  tthhee  bbeennddss  ssoo  bbaaddllyy  tthhaatt  II  ccoouullddnn’’tt  ppeerrffoorrmm??
WWoouulldd  tthhee  hhaarrsshh  tteemmppeerraattuurreess  ggeett  ttoo  mmee  ssoo  bbaaddllyy  tthhaatt  II
wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  qquuiitt  oorr  ffrreeeezzee  ttoo  ddeeaatthh??  WWoouulldd  II  hhaavvee  ggoooodd
wweeaatthheerr??  IInn  mmyy  aatttteemmpptt  ttoo  ssttaayy  lliigghhttwweeiigghhtt,,  wwoouulldd  II  ccoommpprroo--
mmiissee  ffuueell  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ccuutt  mmyysseellff  sshhoorrtt  oonn  ffuueell??  OOrr,,  mmoosstt
lliikkeellyy,,  wwoouulldd  II  wwoorrrryy  ssoo  mmuucchh  aabboouutt  aallll  tthheessee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  II
ssiimmppllyy  ddeecciiddee  tthhiiss  wwaass  nnoott  aann  aaddvveennttuurree  II  ccoouulldd  ssuurrvviivvee??

THE MASTER PLAN
TThhee  ppllaann  wwaass  ttoo  ttaakkeeooffff  aatt  mmaaxx  ppoowweerr  ((5555--iinncchheess  MMAAPP))

aanndd  aass  II  cclliimmbbeedd  ttrryy  ttoo  kkeeeepp  iitt  aatt  5555--iinncchheess  aass  lloonngg  aass  ppoossssii--
bbllee..  EEvveennttuuaallllyy,,  II  wwoouulldd  bbee  aatt  mmaaxx  tthhrroottttllee  bbuutt  ddeeccrreeaassiinngg
MMAAPP  dduurriinngg  tthhee  cclliimmbb..  II  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbaallaannccee  ccoooollaanntt  tteemm--
ppeerraattuurree  aaggaaiinnsstt  ccoooollaanntt  ccoooolliinngg  ddoooorr  ddrraagg..  AArroouunndd  2200,,000000--
ffeeeett,,  II  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  sshhiifftt  ttoo  HHIIGGHH  oonn  tthhee  MMeerrlliinn  ssuuppeerrcchhaarrgg--
eerr  ttoo  oobbttaaiinn  mmaaxxiimmuumm  ppoowweerr  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhee  fflliigghhtt..  II
wwoouulldd  bbrreeaakk  tthhrroouugghh  1100,,000000--ffeeeett  aanndd  2200,,000000--ffeeeett  ““wwiitthh
vviiggoorr..””  FFrroomm  tthheerree  oonn  uupp  iinnttoo  tthhee  ssttrraattoosspphheerree,,  II  wwaassnn’’tt  ssuurree
hhooww  mmuucchh  ““vviiggoorr””  TThhee  RReebbeell wwoouulldd  eexxhhiibbiitt..  II  wwoouulldd,,  hhooppeeffuull--
llyy,,  lleevveell  ooffff  aatt  aann  aallttiittuuddee  aabboovvee  tthhee  pprreevviioouuss  rreeccoorrdd  ((3333,,000000--
ffeeeett))  aanndd  mmeeeett  tthhee  ““SSuussttaaiinneedd  AAllttiittuuddee””  rreeqquuiirreemmeenntt  lleevveell  ffoorr
aatt  lleeaasstt  9900--sseeccoonnddss  wwiitthh  tthhee  eenndd  ssppeeeedd  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  eennttrryy
ssppeeeedd..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  pphhaassee,,  II  wwoouulldd  ssiimmppllyy  ppuullll  mmaaxx  bbaacckk
pprreessssuurree  oonn  tthhee  ssttiicckk  aanndd  ““ppoopp  uupp””  uunnttiill  tthhee  MMuussttaanngg  ssttaalllleedd,,
tthheerreebbyy  aacchhiieevviinngg  tthhee  mmaaxx  mmoommeennttaarryy  aallttiittuuddee..  PPoosstt--ssttaallll,,  II
wwoouulldd  ffaallll  ooffff  eeiitthheerr  ddiirreeccttiioonn  aanndd  ssttaarrtt  tthhee  ddeesscceenntt..

II  rreecckkoonneedd,,  ccoorrrreeccttllyy  aass  iitt  ttuurrnneedd  oouutt,,  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  ttaakkee
mmee  lloonnggeerr  ttoo  ddeesscceenndd  tthhaann  ttoo  cclliimmbb..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  iinnvvaarrii--
aabbllee  ccoonnddeennssaattiioonn  tthhaatt  wwoouulldd  bbuuiilldd  uupp  wwhheenn  tthhee  vveerryy  ccoolldd
wwiinnddssccrreeeenn mmeett  tthhee  FFlloorriiddaa  hhuummiiddiittyy  aatt

Doug Matthews airborne in his P-51D
The Rebel.


