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Op zaterdag 13 december 2008 was het weer 
zover. Pampa Modelfighters organiseerde, al 
voor de 7de keer, zijn grootse internationale 
indoormeeting in de ondertussen zeer 
welbekende sporthal “Lakerveld” in Houthalen. 

Opnieuw werden er weken vooraf al inschrijvingen 
opgenomen van onze binnen-en buitenlandse 
piloten via allerlei wegen (forums, websites, 
...). Dit jaar hadden we een maximum van 40 
piloten bepaald. Vorig jaar merkten we nl. dat 
meer dan 40 piloten erg veel is, zelfs in zulke 
enorme grote zaal. Aangezien vorig jaar op de 
dag zelf ook nog een aantal niet-ingeschreven 
piloten kwamen opdagen, hadden we dus nu 
een maximum gezet. 

Tot onze spijt liepende inschrijvingen dit 
jaar niet erg vlot. Op het einde van de 
inschrijvingsperiode waren er slechts 32 piloten 
aangemeld. Veertien van hen zijn Belg en maar 
liefst achttien zijn Nederlander. 

Op de zaterdag zelf, werd er door enkele leden 
van Pampa Modelfighters gezwoegd om er voor 
te zorgen dat alles in orde zou staan vooraleer 
de eerste piloten zouden arriveren. Matten 
werden uitgerold, stroom werd voorzien voor 
de laders en de tafel voor de inschrijvingen met 
frequentiebord stond ook al gauw weer klaar.

Het was niet lang wachten, of de eerste 
deelnemers stonden al te dringen aan de deur 
met hun toestellen. Opnieuw zagen we natuurlijk 
een grote toestroom van de bekende shockies, 
alom bekend voor hun helikopterformaties 
(oftewel het hoveren). 

Ook dit jaar waren er toch een aantal piloten 
die het aandurfden om hun eigen (speciale) 
creaties te tonen aan de andere piloten en het 
aanwezige publiek. Het is opmerkelijk dat met 
indoor (en vooral depron-) toestellen piloten 
dit wel durven, in tegenstelling tot de gewone 
modelvliegerij. Ook Barile Salvatore was dit 
jaar opnieuw aanwezig met zijn lijn-bestuurde 
Skystar. Dit zorgt telkens weer voor wow-
geroep bij het publiek. 



Al gauw stond de hal vol met piloten met hun 
toestellen. Opmerkelijk was dat dit jaar erg veel 
publiek zijn weg had gevonden naar onze hal. 
Het was een komen en gaan van mensen, die 
gelukkig niet in de zaal moesten komen maar 
konden genieten op de terrassen 2 verdiepingen 
hoog. 

Al bij al kwamen er uiteindelijk 28 piloten 
deelnemen. Eén piloot had al op voorhand laten 
weten dat hij vanwege ziekte niet kon komen. 
De andere drie niet-aanwezige piloten stuurden 
echter hun kat. Als organisator van een event 
is dit altijd jammer omdat je toch alles voorziet 
voor het aantal ingeschreven deelnemers. 
Het is altijd jammer te moeten zien 
dat sommige piloten zomaar afwezig 
blijven, zelfs zonder vooraf iets te 
laten weten. Maar soit, dit zal bij 
zulke evenementen altijd wel 
voorkomen zeker ? Misschien is 
een oplossing zoals de vliegclub 
van Lommel toepaste (op 15 
februari 2009, enkele weken 
later dus), waarbij de piloten op 
voorhand inschrijven én betalen, 
de ultieme manier om dit gedrag uit te 
sluiten ? De toekomst zal het uitwijzen.

Hoe dan ook, 28 piloten is een ideaal aantal. 
Dit zorgde ervoor dat dit keer echt iedereen 
kon vliegen, ook de mensen met langzame of 
kleine toestellen. Daardoor waren deze piloten 
ook ineens tevreden gesteld ! :-)

Zoals elk jaar konden de piloten tijdens de dag 
genieten van lekkere snacks en hapjes in het 
cafetaria van de sporthal ! We zijn hier steeds 
weer erg dankbaar voor bij de catering van de 
sporthal ! 

Dit jaar waren er echter ook enkele strengere 
regels opgelegd, vooral door de beheerder 
van de sporthal. Zo mocht er dit jaar totaal 
niet gevlogen worden met infrarood. De 
voorbije jaren was het namelijk enkele 
keren voorgekomen dat de lichten in de zaal 
plotseling (gedeeltelijk) uitvielen. Dit bleek later 
gerelateerd te zijn aan het feit dat de lichten in 
de zaal geregeld worden met infraroodsensoren. 
Dit jaar was ons ook opgedragen dat er geen 
ENKELE batterij mocht geladen worden op de 
sportvloer. Om dat op te lossen, hadden we 
twee tafels voorzien aan de uitgangen van de 
hal, waar de vloer sowieso van beton is, waar 

de nodige stroomvoorzieningen aanwezig 
waren. Het werd op deze “charging 

spots” soms wel erg druk en de 
volgeladen batterijen maakten 
ons steeds maar weer duidelijk 
dat ze vol waren door de nodige 
bliepjes, fluitjes en andere 
exotische geluidjes. 

Ook dit jaar weer was de 
organisatie op zoek gegaan naar 

enkele sponsors. Elke keer kunnen 
we weer rekenen op enkele gulle gevers. 

Dit jaar waren de sponsors ProModels, RC 
Technology Shop & Aerobertics. Ook de club 
Pampa Modelfighters deed een duit in het 
zakje door het schenken van enkele kleine 
bouwdoosjes, balsa hout, rollen bespanfolie en 
andere kleine en grote modelbouwzaken. 

In de vroege namiddag kwam onze voorzitter 
Jos Clissen de prijsuitreiking doen onder 
begeleiding van een speech waar natuurlijk 
iedereen van de organisatie, alle piloten en 
natuurlijk alle sponsoren werden bedankt voor 
hun medewerking. Daarna was het tijd voor de 
“onschuldige hand” die de prijzen aan de man 



brachten bij onze piloten. Het was 
extra fijn omdat we dit keer voor 
IEDERE aanwezig piloot een prijs 
hadden, klein of groot. Daarom was 
iedereen ook uiterst tevreden met 
hun cadeautje. 

Naar goede gewoonte van de 
inrichtende club, kregen alle 
piloten na de prijsuitreiking ook 
nog een mooie medaille naar 
huis als aandenken aan onze 7de 
indoormeeting.

Al bij al werd het een mooie, gezellige 
en onbezorgde vliegdag. Het was 
genieten van elk moment met ALLE 
toestellen. Gelukkig gebeurden er 
dit jaar niet al te veel ongelukken. 
Zo waren er, in tegenstelling tot 
de vorige jaren, erg weinig mid-
airs. Dit kan misschien ook wel 
gelegen hebben aan het feit dat 
de organisatie had verzocht zoveel 
mogelijk het zelfde vliegcircuit aan 
te houden ? 

De negen uur vliegen (9u tot 18u) 
gingen zo snel voorbij, zodat het 
leek alsof de dag nog maar net was 
begonnen. Rond 18u hadden alle 
piloten netjes de hal leeg gemaakt 
waarna er nog eventjes een half uur 
nodig was om de rest van de zaal op 
te ruimen, klaar voor de volgende 
sportwedstrijd. 

Uitgeput, maar voldaan, gingen de 
mensen van de organisatie richting 
huis, uitkijkend naar onze 8ste 
indoormeeting ergens eind 2009. 

Graag bedank ik persoonlijk 
nogmaals al de aanwezige piloten 
en onze sponsors maar ook de 
inrichtende club zelf die het toch 
maar weer elk jaar mogelijk maakt 
om dit evenement door te kunnen 
laten gaan in deze supergrote 
sporthal ! 

Davy Carmans


