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Zaterdag 19 december 2009, we worden 
wakker onder donkere wolken met een 
buitentemperatuur van -10 graden Celsius! 
U leest het goed : MINUS 10 graden ... Pff, 
wat een dag... Alleszins geen dag om een 
hond uit te laten, maar natuurlijk wel om 
aan indoorvliegen te doen. En dat gaan we 
vandaag doen.

Al voor de achtste keer organiseert Pampa 
Modelfighters namelijk op deze zaterdag zijn 
bekende Internationale Indoormeeting. Al 
voor de vierde keer in sporthal Laekerveld, 
één van de grootste sporthallen van 
België. 

Enkele weken voordien kregen we het 
nieuws dat we nog eens mochten gebruik 
maken van deze hal. Dat het geen sinecure 
is om zulke hal te krijgen voor niet-
balsporten mag blijken uit het feit dat we 
dit jaar slechts de keuze (??) hadden uit 
één dag waarop we de hal konden huren. 
Geen andere keuzes of voorstellen waren 
mogelijk. Maar goed, één dag is beter dan 
geen, dus we zijn opnieuw de sportdienst 
van Houthalen-Helchteren dankbaar !

Omdat we dit jaar onze datum wat meer 
op voorhand kregen dan de voorbije 
jaren, hadden we het voordeel dat we de 
voorbereidingen rustiger konden doen.  
Het eerste wat gebeurde was het maken 
van een postertje met alle informatie op 
over het evenement. Deze informatie 
werd voorbereid op onze website (http://
www.pmf.be) en daarna op alle binnen-
en buitenlandse fora geplaatst. De eerste 
inschrijvingen kwamen snel na plaatsing 
al binnen. Al snel waren er 17 piloten 
ingeschreven. Dat was een goed begin, 
maar eigenlijk nog niet genoeg voor zo’n 
grote hal. Toen werd het vooral stil rond de 
inschrijvingen en werd het bang afwachten. 
Even werd gedacht aan annulatie van het 
evenement omdat de zaal toch ook redelijk 
veel geld kost. Gelukkig wachtten we nog 
een tijdje om te beslissen, want naarmate 
de datum naderde, stroomden opeens de 
inschrijvingen binnen. En dit keer zelfs 
TE veel en TE snel. Al gauw zaten we aan 
40 piloten, wat voor ons in principe het 
maximum aantal was. 
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We stopten wijselijk de inschrijvingen bij 40. 
Maar iedereen weet dat er opeens wel één of 
andere reden bestaat waarom men niet op tijd 
was en zodoende kwamen we uiteindelijk toch 
nog uit op een totaal van 44 piloten. Net voor 
het evenement zelf zegden twee piloten nog af. 
Uiteindelijk zouden er op de dag zelf nog twee 
piloten bijkomen, dus ons eindresultaat was 44 
piloten. Tijdens onze eerste indoormeeting in 
deze hal hadden we eerder ook al eens zoveel 
piloten dus we wisten ongeveer waar we ons aan 
moesten verwachten. 

Op zaterdagmorgen waren we gelukkig met 
enkele mensen die nog gauw alles in de zaal 
klaar moesten zetten. Matten werden uitgerold, 
een tafel met PC (voor de inschrijvingen) werd 
klaargemaakt en twee grote tafels werden 
volgezet met prijzen voor onze tombola. 

Dat brengt ons bij het punt waar we al onze 
sponsors moeten bedanken. Dit jaar hadden we 
erg veel sponsors ! Toch even vermelden wie ons 
allemaal sponsorde: Aerobertics (Maldegem), 
W&W Modellbau (Duitsland), Albatros (Mechelen), 
ProModels (Olen), Wouters (Bergeijk).
Onze sponsors hebben ondertussen als dank en 
aandenken allemaal een persoonlijke kader met 
groepsfoto van alle piloten gekregen !

Door de prijzen van onze sponsors konden we 
tijdens de middag ELKE aanwezige piloot gelukkig 
maken. We hadden T-shirts, servo’s, propellors, 
lijm, enkele bouwdozen van vliegtuigen, indoor 
helikopters, noem maar op. Zelfs een heuse flight 
simulator kreeg een nieuwe eigenaar. Trouwens, 
de club Pampa Modelfighters deed zelf nog een 
serieuze duit in het zakje door enkele mooie 
bouwkitjes en balsa hout tussen de vele prijzen 
te steken. Ook deze gingen gretig naar de handen 
van onze gelukkige winnaars. 

De rest van de dag werd er gelukkig ENORM veel 
gevlogen. Shockies blijven het meest ideaal voor 
indoorvliegen, maar ook dit jaar werd er met de 
nodige experimentele toestellen gevlogen. Zo 
waren er maar liefst 3 vliegende Air Race Trucks, 
waarvan jammer genoeg geen enkele de dag 
gans overleefde (niet allemaal door botsingen 
in de lucht trouwens), maar ook vliegende 
schotels, vliegende Scud-raketten en zelfs een 
zeer realistische Wright-Flyer. Deze vloog langer 
en hoger dan de echte van de Wright Brothers. 
Wat opviel was dat de BNF (Bind’N’Fly) toestellen 
van ParkZone bij modelpiloten zeer enthousiast 
ontvangen worden. Zo vlogen er een heleboel 
Vapors (12 gram), enkele Sukhoi 26’s, Blade MSX 
en Blade MSR (2 heli’s) rustig door de hal. 



Voor de mensen die deze ParkZone BNF toestellen 
nog niet kennen, even een korte verklaring. 
Deze toestellen zijn vederlicht en klein maar 
vliegen gewoon super. De BNF is een technologie 
waarbij er met eender welke Spektrum/JR zender 
kan gevlogen worden met deze toestellen. Een 
andere (eventueel bijgeleverde 2,4 Ghz) zender 
is dus niet meer nodig. Het gewicht van deze 
toestelletjes wordt bereikt door het gebruik van 
technologie waarbij de ontvanger, regelaar en 2 
servo’s allemaal tesamen op een klein printbordje 
zitten ! Alles wordt aangedreven door één Lipo 
celletje van 110 mAh. Dat de grootte en het 
gewicht toch kunnen zorgen voor erg veel plezier, 
konden we tijdens de dag maar al te dikwijls zien. 
Zelfs de vrouwen kunnen er mee vliegen ! :-)

Op aanvraag deden we regelmatig tijdens de 
dag ook een 15-minuten stop voor alle langzame 
toestellen (zoals Butterfly, ...). Al lachend werd 
dit het “ouwe peekes moment” genoemd. Tijdens 
dit moment was de spanning natuurlijk minder te 
snijden. Alhoewel, voor de piloten zelfs toch nog 
genoeg. 

Opnieuw was dit jaar onze goede vriend Barile 
aanwezig, die met zijn rondvlucht “Superstar” de 
zaal telkens weer onveilig maakte. Hij was naar 
het schijnt al meerdere malen Belgisch kampioen, 
en dat kan je zien aan wat hij allemaal kan ! 

In de vroege namiddag kwamen onze Nederlandse 
vrienden opdagen met 4 palen en een videotape. 
Na een eerste verbazing bleek dit allemaal 
tesamen een limbo opstelling te zijn. Bedoeling 
was om met de toestellen ONDER het lint (tape)
door te vliegen. 

We kunnen je garanderen dat dit lachen was ! 
Vele toestellen haalden het niet ONDER maar wel 
tegen het lint of tegen de palen. Gelukkig waren 
de palen erg licht en ook nog eens omringd door 
mousse waardoor de schade (meestal) erg goed 
meeviel. Voor sommigen was de uitdaging zo 
groot, zodat ze probeerden te zigzaggen tussen 
de palen en de linten ! Plezier alom ! 

Het feit dat er 44 piloten waren, waarvan er telkens 
heel wat samen aan het vliegen waren, leidde dit 
keer jammer genoeg tot erg veel botsingen en 
crashes. Gelukkig zijn de indoorpiloten wel wat 
gewend en wordt er dikwijls met een lach op het 
gezicht het toestel bekeken, gekeurd om daarna 
snel met lijm, plakband en VEEL goede moed, het 
toestel opnieuw vliegwaardig te krijgen. Depron 
laat dit toe, zodat een botsing dikwijls 5 minuten 
later al lang niet meer te zien is aan een toestel. 
Op sommige momenten vlogen er tot 12 toestellen 
tesamen in onze hal ! 



Heb je trouwens al ooit een toestel zien vliegen 
met één vleugel ? Bij ons kon het alleszins. Na 
een crash met een ander toestel, waarbij beide 
toestellen nogal serieus gehavend geraakten, 
bleef de piloot van de shocky erg koelbloedig en 
hield zijn toestel daarna zonder enig probleem 
in de lucht. Niet voor enkele seconden, nee, ... 
Zelfs meerdere vluchten werden nadien op deze 
manier uitgevlogen !! 

Door de vele botsingen en crashes 
zagen we nog vele andere 
toestellen op rare manieren 
vliegen of gewoon op de 
grond liggen. Enkele foto’s 
volgen op de volgende 
pagina’s ter illustratie. 

Op het einde van 
de lange vliegdag, 
kregen onze piloten 
ook allemaal weer 
een erg mooi 
aandenken. Ze 
hadden zelfs keuze 
uit drie verschillende 
modellen trofeeën. 

Na de tombola werd 
ook nog een zeer mooie 
groepsfoto gemaakt van 
alle aanwezige piloten samen. 
Zoals eerder al aangehaald, 
werd deze foto gebruikt om aan 
onze sponsors te geven als bedankje. 

We waren dit jaar erg blij om te zien dat alle (door 
de sportdienst opgelegde) regeltjes zorgvuldig 
werden nageleefd. Het moet gezegd dat als dit 
niet zo zou gebeuren, we minder kans maken 
om de zaal de volgende jaren opnieuw te mogen 
gebruiken.

Ook de regels i.v.m. het laden van batterijen 
werden erg goed opgevolgd. Het zou jammer zijn 
dat we door een kapotte lipo cel de vloer van de 
sporthal zouden beschadigen natuurlijk. Onze 
dank gaat hierbij uit naar alle piloten.

Een extra leuke bijkomstigheid was dat we dit jaar 
opnieuw bezoek kregen van Ben Rouffa, de ons 
ondertussen welbekende journalist die reportages 

maakt voor o.a. TV Limburg maar ook 
VTM. Hij legde weer de nodige 

interviews af en vele minuten 
beeld op tape. De dag erna 

kwamen we hierdoor op 
het VTM Nieuws van 

13u als laatste item. 
Mooie herinnering 
en zeer mooi in 
beeld gebracht 
wat onze hobby 
te bieden heeft. 

Om af te sluiten 
willen we graag 
nog IEDEREEN 
b e d a n k e n . 

A l l e r e e r s t 
bedanken we alle 

piloten (die soms 
wel van erg ver 

komen), want zonder 
hen zou er geen meeting 

zijn. Daarna bedanken we 
AL onze sponsors voor de zeer 

mooie prijzen. Ook bedanken we 
alle mensen van de club PMF die zich hebben 

ingezet om alles klaar te zetten ‘s morgens en op 
te ruimen ‘s avonds.

Op naar de volgende editie in 2010 en dit jaar 
hopelijk met een iets grotere delegatie van 
BELGISCHE piloten ! 





Foto’s : http://www.pmf.be/fotoalbum/thumbnails.php?album=62
Site :  http://www.pmf.be/index.php/indoor/indoormeetings

Groepsfoto :  http://tiny.cc/r3mpf
Filmpjes :  http://www.youtube.com/watch?v=ZxZYElIbjk4














































































