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Slechts enkele weken voordien kregen we van de sportdienst van
Houthalen te horen dat we opnieuw gebruik mochten maken van de
grote sporthal die we ook vorig jaar mochten gebruiken voor onze
vijfde indoormeeting. We hadden deze keer zelfs de luxe dat we
konden kiezen tussen twee datums. Aangezien de tweede mogelijke
datum maar enkele dagen voor Kerstmis was, kozen we voor de
eerst mogelijke datum, nl 15 december.
Opnieuw doken we achter de computer om snel-snel een poster
te maken ter aankondiging van het evenement en dat dan via fora,
e-mails en websites bekend te maken aan de indoorpiloten.
En toen werd het, zoals altijd, afwachten. Zoals het ook altijd gebeurt,
kwamen de eerste vijf inschrijvingen vrij snel binnen, maar toen
viel het stil. Was het een verkeerde datum ? Vroegen we teveel
deelnemingsgeld ? Was het vorig jaar niet leuk genoeg ? De angst
brak ons opnieuw uit omdat de inschrijvingen stagneerden.
Maar zoals altijd is geduld een mooie deugd, want pas één week voor
de indoormeeting zelf, stroomden opeens de inschrijvingen als een
tsunami binnen. Aangezien we vorig jaar met 40 piloten waren en de
zaal toen al veel te vol stond, wilden we een inschrijvingsstop doen
bij 40 inschrijvingen, maar tot onze verbazing ging het opeens zo
snel vooruit dat we opeens al aan 48 inschrijvingen zaten. Toen pas
kregen we de kans om op alle fora en websites te vertellen dat het
gedaan was met
inschrijven, des
te meer omdat
we ook op tijd
het eten moesten
bestellen bij de
catering van de
sporthal.

de nummertjes om te trekken voor de loterij).

En zo werd het
dan wachten op
de grote dag,
daarbij alles goed
voorbereidend
(bonnetjes
voor het eten,
welkomsbrief
voor de piloten
met alle nodige
uitleg en natuurlijk

Ook dit jaar werden we weer gesponsord door twee modelbouwzaken,
nl Protech en RC Technology Shop uit Houthalen. Beiden hadden
ons weer bevoorraad met enkele bouwdozen van indoor depron
vliegtuigen.

Op zaterdag 15
december was het
dan zover. Reeds
zeer vroeg in de
morgen
opstaan
met een doucheke,
vliegtuigen in de auto
steken en ervoor
zorgen dat we zeker
alles bij hebben voor
de piloten en daarna
vertrekken richting
sporthal.
Zo vroeg in de
(trouwens ijskoude)
morgen was er nog
niet veel volk op
de baan dus had ik
nog even tijd om bij
de bakker binnen
te springen voor
enkele overheerlijke
broodjes om daarna
door te rijden naar
de sporthal.
Exact terzelfdertijd
stopte de beheerder van de sporthal op de parking dus konden we
beginnen met het klaarzetten van de sporthal.
Snel werden de grote matten uitgerold aan één grote zijde van de
zaal zodat daar
de toestellen
k o n d e n
uitgestald
w o r d e n .
Daarna kwam
er nog een
tafel voor de
inschrijvingen
en ook werden
een
aantal
van de grote
t r i b u n e s
uitgetrokken
voor
de
eventuele
bezoekers
die we wel
zouden kunnen
verwachten. En
dan was de zaal klaar voor de eerste deelnemers.
Ook deze deelnemers waren blijkbaar vrij vroeg in de morgen
vertrokken want terwijl het officiële start-uur negen uur was, stonden
de eerste piloten al te trappelen vanaf kwart voor negen.

Daarna stroomden de piloten één voor één binnen en al snel werd
de zaal (die toch 60m op 45m groot is met een vrije hoogte van 11m)
veel te klein. Al snel werden nog extra matten bijgehaald om zowel
de linker- als de rechterzijde van de zaal ook te kunnen gebruiken.
Snel daarna begonnen de eerste piloten al aan hun veelvuldige
vluchten en werd het langzamerhand een drukte van jewelste.
In totaal kwamen er deze dag 41 piloten opdagen. Tot onze spijt
kregen we van slechts één piloot de melding dat hij vanwege ziekte
niet kon aanwezig zijn. Van de anderen kwam zelfs geen excuus of

reden ter onzer oren wat wel jammer is want er was ook voor hen
eten besteld dat natuurlijk betaald moest worden. Ook hadden in hun
plaats eventuele andere piloten kunnen deelnemen. Maar ja, dit zal
overal wel voorkomen zeker ?

En zo werd het voor de piloten en ook het publiek genieten van de
meest spectaculaire vluchten met de meest flitsende vliegtuigen.
Piloten konden ogen en oren zeker de kost geven en leren uit de
bedenkingen en technische inzichten van de andere piloten.
Zoals altijd waren er dit keer ook weer de overbekende 3D-toestellen
(Extra, Infinity, ...) met op kop de Click! maar gelukkig waren er ook de
wat meer exotischere toestellen, zoals bijvoorbeeld de gyrocopters
en vliegende schijfjes (al dan niet met de Kerstman er op). Ook
waren er enkele fun-toestellen aanwezig waaronder een wel erg
mooi uitgedoste vliegende racewagen.
Wat erg opvalt is dat bijna elke zichzelf serieus nemende indoor
piloot tegenwoordig fier in de hand rondloopt met één van de vele

speelgoedtoestelletjes die in elke speelgoedwinkel of supermarkt te
verkrijgen zijn. Vele voorbeelden zijn de X-Twin en andere toestellen
van Silverlit, maar ook de PicooZ helicoptertjes maar ook bijvoorbeeld
de vliegende Libelle (ook van Silverlit) en de PalmZ. Een andere trend
is dat de piloten deze (erg goedkope) toestelletjes kopen om hem
daarna te slopen en alle hardware in te bouwen in een zelfgemaakt

vliegtuigje waarvoor ondertussen vele plannetjes beschikbaar zijn op
het Internet. Getuige hiervan waren bijvoorbeeld de Me-163 die met
hun zeer geringe gewicht toch een grote gezwindheid en snelheid
kunnen opbouwen.
Een andere discipline die we meer en meer zien voorkomen bij het
indoorvliegen, is het lijnvliegen. Dit lijnvliegen is een sport
die al bestaat van het tijdperk waarin zenders en
ontvangers nog niet bestonden. Het vliegen
gebeurt door het besturen van 2 draadjes
die verbonden zijn aan je vliegtuig. Het
vliegen gebeurt dus steeds in een
rondje. En ja, nu zijn deze toestellen
er dus ook voor indoor. De bekende
Superstart van Ikarus moest er in
dit geval aan geloven en werd
voor deze sporttak omgebouwd.
En de piloot van dit toestel was
niet zomaar de minste, want
hij bleek in deze discipline
al meerdere malen Belgisch
kampioen geweest te zijn. En
dat hij deze titel verdiende, dat
konden de meeste aanwezigen
met open mond beamen na elke
voorstelling.
Een andere, ondertussen vaste,
aanwezige piloot was Johan Van
de Brande, dit jaar vergezeld door
zijn collega piloot Jeroen Baekenlandt.
Beide piloten hadden zoals altijd een hele
verzameling toestellen mee, maar gelukkig kunnen
ze toch steeds met een kleine auto komen. Elk toestel
past namelijk in minder dan een schoendoos, zo klein zijn ze. Omdat
ze dit jaar met z’n tweeën waren, hebben ze het zelfs aangedurfd
om met hun micro Cessna een zweversleep te proberen een wel erg
kleine micro zwevertje. En dat in zo’n grote hal ? Het leek wel alsof
de toestelletjes als miertjes in een open ruimte waren. Al deze micro
toestelltjes waren erg mooi uitgewerkt tot in het kleinste detail maar
wogen elk toch niet meer dan enkele grammen !!
Jammer genoeg kwam één van de toestelletjes, de Pitts Special in
aanraking met een ander toestel en werd het toestel van het toneel
gedragen in meerdere stukken. Maar zoals altijd laten deze piloten
zich niet kennen en tegen de avond waren de stukken alweer gelijmd
en koos het toestel opnieuw het luchtruim.
Rond een uur of twee in de namiddag, namen we even pauze. Dit met
verschillende redenen. Eerst werd er een korte speech gehouden

waarin we de piloten nogmaals dankten voor hun aanwezigheid
omdat we in de eerste plaats zonder hen niet zo’n leuk evenement
zouden kunnen organiseren. Daarna werd er vooral de tijd genomen
om een beetje te vertellen over de geschiedenis van Pampa
Modelfighters en hun 25-jarig bestaan in 2007. Dit gebeuren werd
al het hele jaar door onze club gevierd en de piloten werden daarom
ook allemaal bedankt voor hun aanwezigheid door middel
van een mooie trofee met daarop het logo van het
25-jarig bestaan van onze vereniging.
Last but not least moesten we natuurlijk
ook nog de prijsuitreiking doen van
de mooie prijzen die onze sponsors
hadden aangeboden. Dit gebeurde
door een onschuldige hand en
elke winnaar was natuurlijk de
koning te rijk met hun nieuwe
aanwinst.
Het leuke bij deze loterij was
dat één van de piloten, een
Nederlander dan nog, spontaan
twee
spanningsmeters
aanbood om ook uit te loten.
Dit werd door onze piloten
natuurlijk aangemoedigd door een
applausje. En de twee gelukkige
winnaars hadden daardoor ook een
mooie prijs.
Het hoogtepunt van onze namiddag
ontstond toen onze vriend Emmanuel Henris
net na de prijsuitreiking op kwam draven met
twee mysterieuze dozen met 2 gaten in. Iedereen stond
verbaasd te kijken toen deze twee dingen elk aan één kant van de
zaal in het midden werden neergezet. Met een grote glimlach en met
één druk op de knop stonden er op slechts enkele seconden twee
luchtpylonen recht. Toen werd het tijd voor de “pylon race”. Opeens
kwamen alle piloten in actie en werd het een drukte van jewelste
in de lucht met de bedoeling om zoveel mogelijk rondjes te vliegen
rakelings langs de pylonen af. Wat opviel was dat nu opeens iedereen
zeer mooi een links parcours kon aanhouden. Dat deze drukte en de
extra stress zorgden voor de nodige botsingen en brokken, dat moge
duidelijk zijn. Ware het niet dat dit met de glimlach werd opgepakt
waarna de piloten snel gingen lijmen om terug te kunnen genieten
van dit uniek moment.
En zo ging het bijna een gans uur verder, waarna de twee pylonen
terug werden afgelaten en opgeborgen. Toen kon het “gewone”
vliegen terug beginnen.

Daarna vloog de geweldige namiddag echt snel voorbij waardoor het alweer gauw
18 uur was en dus tijd om op te ruimen. De piloten vlogen nog lekker door tot echt
op het einde zodat ze nog zo lang mogelijk konden genieten om dan snel in te
pakken en terug te rijden naar huis. Iedereen vertrok opgewekt en met een voldaan
gevoel na zo’n geweldige dag.
Om te eindigen wil ik met een persoonlijke noot eindigen : uit naam van Pampa
Modelfighters wil ik opnieuw ALLE piloten bedanken die aanwezig waren en er
vandaag zo’n geweldige plezante dag van maakten. Zonder jullie zouden we niet
zo’n plezier hebben aan het organiseren van zulks evenement. En reken er maar
op : in 2008 komen we terug !
Davy Carmans
P.S. Hieronder (en op volgende pagina) volgen nog wat fotookes van de prijsuitreiking
en nog wat extra sfeerbeelden en foto’s die al in de tekst besproken werden.

