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Het grote succes van het indoorvliegen heeft 
er voor gezorgd dat Pampa Modelfighters 
ondertussen al toe was aan zijn 3de 
indoormeeting, deze keer op 3 december van 
vorig jaar.  
 
De vereniging werkte ook dit jaar weer met 
voorinschrijvingen die er voor zorgden dat we 
met maar liefst 32 piloten waren, waaronder 
ook veel van onze Nederlandse vrienden. Het 
moet gezegd, de vereniging heeft blijkbaar erg 
verre vrienden, want er waren zelfs mensen 
vanuit Amsterdam (en verder) bij ons 
aanwezig. Hiervoor zijn wij als vereniging 
natuurlijk erg dankbaar.  
 
De dag was simpel opgezet, nl gewoon 
gezellig (vrij) vliegen van 9u ’s morgens tot 16u 
’s avonds.  
 
We hadden niet de bedoeling om er een 
wedstrijd van te maken, maar toch hebben we 
dankzij onze 2 sponsors iets kunnen uitdelen. 
RC Technics bezorgde ons één bouwdoos 
van een indoor Yak die we konden verloten. 
Via de schenking van Protech konden we 
iedere piloot een mini indoor toestelletje uit 
depron meegeven (keuze uit een Extra, een 
Turbo Raven of een Edge). 
 

 
 
Na de technische briefing werd er vollen bak 
gevlogen in de sporthal van Helchteren.  
 
Er kwamen weer heel wat nieuwe toestellen 
(zoals de Aïto, de Infinity en vele anderen) aan 
de start. 
 

 
 

 
 

 
 
Ook het andere “speelgoed” zoals de 
overbekende dubbel-rotorige heli’s en de 
welbekende X-Twin dubbeldekkertjes deden 
niet onder voor de groteren (-sic-). 
 

 
 



 
 

Maar niet alleen dit speelgoed was erg klein, 
ook onze vriend Vanden Brande kwam ons 
weer verblijden met zijn “klein grut”, nl 
VLIEGENDE toestelletjes van slechts enkele 
gram.  
 
Hoogtepunt van de dag was waarschijnlijk de 
Formule-1 racer (euh dat is wel een vliegtuig 
dus) die zich vast vloog in de structuur van de 
basketring en die er op geen enkele manier uit 
te krijgen was.  
 

 
 

 
 
Oplossing was de IFO (met elektro impeller 
(!!), dus geen prop en des te gemakkelijker). 
Zo dachten we tenminste. Na enkele botsingen 
lukte het bijna, maar uiteindelijk kwam ook de 
IFO vast te hangen in de basketring ! ☺ 
 

 
 
Uiteindelijk werd er dus maar gekozen voor 
een lááááááááááánge stok waarmee 
uiteindelijk beide modellen gered werden.  
 
Om te eindigen nog enkele sfeerbeelden van 
de modellen, ons publiek en uiteindelijk de 
gelukkige winnaar van de bouwdoos !  
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
Op naar onze volgende indoor meeting ! 
 
Met dank aan de deelnemers en de 
organisatoren. 
 
Met vele groeten, 
 

Davy Carmans 


