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stroomden ze in rijtjes binnen en al gauw stond de
zaal weer vol met heel wat toestellen. Zoals altijd
weer zijn de foamies het meest in trek maar
er waren zeker heel wat “speciale” toestellen
aanwezig die specifiek voor onze meeting
waren gemaakt. Hierover later meer.

Op zondag 18 december 2011 organiseerde de
club “Pampa Modelfighters” voor de 10de keer hun
welgekende internationale indoormeeting in de
sporthal van Houthalen. Deze sporthal staat
ondertussen bekend als één van de grootste in Vlaanderen. Hierdoor kunnen wij elk
jaar heel wat piloten aantrekken uit België en
Nederland.
De inschrijvingen gingen dit jaar erg goed en
erg snel. Op vrij korte tijd hadden maar liefst
53 piloten zich aangemeld. Dit is volgens ons
zelfs een record sinds we de grote hal mogen
gebruiken.We hoopten al enkele jaren om
meer Belgen aan te kunnen trekken en voor de
allereerste keer waren er inderdaad meer Belgen
dan Nederlanders, nl 34 tegen 19 !

De meeste piloten waren oudgedienden die elk
jaar komen als wij de indoormeeting organiseren.
We zagen deze keer echter ook een aantal
nieuwkomers. Misschien kwam dit wel door de
reclame die we gemaakt hadden op andere
indoormeetings waar sommige leden van PMF
zelf aan hadden deelgenomen ?
Zondag 18 december was er eentje als uit een
dozijn. Veel mist, donker, grijs, winderig maar
vooral ERG ERG koud. Al van ‘s morgens vroeg
stonden enkele leden van Pampa Modelfighters
paraat om de matten uit te rollen, de tafels klaar
te zetten, de laadhoekjes te preparen maar ook
om de grote hoop prijzen tentoon te stellen.
Zoals elk jaar weer mochten we genieten van mooie
prijzen, opnieuw aangeboden door de bekende
sponsors : Promodels, Wouters (Bergeijk) en
Albatros (Mechelen). Ook de club zelf had weer
enkele prijzen ter beschikking gesteld. Sowieso
zou elke aanwezige piloot een prijs winnen. En
dat is altijd meegenomen natuurlijk.
Nadat alles netjes klaar gemaakt was, konden
de piloten zich beginnen aanmelden. Vrij vroeg

Buiten de foamies zien we tegenwoordig
ook veel toestelletjes van Parkzone en e-Flite.
Denken we vooral aan de Vapor en Sukhoi, maar
ook meer en meer “semi-scale” toestellen zoals
de Mosquito, T-28, Piper, Corsair, P-51, Beast
en ga zomaar door. Er is zelfs een groep piloten
die als team enkel en alleen maar vliegt met deze
“Ultra Micro” toestellen. Drie dezelfde T-28’s
tegelijkertijd in de lucht is zeer zeker een mooi
beeld.

kleine, aangedreven door vier
10-grams motortjes. Erg leuk
om te zien hoe klein en licht
ze wel zijn.
Eén van de aanwezige
piloten had een zelfgemaakt
zweefvliegtuigje mee, gesneden uit op
elkaar geplakte depron. Na wat knutselen met
naald en draad, is het ons uiteindelijk gelukt om
met een ParkZone Piper een zweversleep te doen
en het zweefvliegtuig op hoogte af te werpen.
Echt heel leuk om te zien hoe goed dit ging.
Wat onze indoormeetings betreft hadden we dit
keer ook een premiere. Onze piloot Ivan had een
4D-toestel meegebracht. Dit toestel heeft zijn
motor in het midden van de romp hangen en drijft
een motor aan met verstelbare propellor. Met zulk
4D-toestel is het mogelijk om ook achteruit te
vliegen. Voor Ivan was het alleszins de eerste
keer, maar door de vele vluchten deze dag had
hij het achteruit vliegen snel onder de knie. Het is
echt grappig om te zien hoe een toestel met de
neus naar onder duikt om dan net boven de grond
achteruit te vliegen. Meerdere malen hoorde je
piloten roepen “oei”, “ai”, maar het ging altijd
goed. Helaas, in de laatste minuten van onze
vliegdag werd onze piloot iets te hevig waardoor
het toestel uiteindelijk toch crashtte en iets minder
mooi naar huis ging dan dat hij gekomen was.
We hadden dit keer ook een zeer mooi toestel
aangedreven met twee motoren. Helaas ontbreekt
me de naam van het toestel maar het leek
alleszins toch een semi-scale model te zijn.
Met zoveel piloten en zo weinig tijd, alhoewel 9u
lang, wordt er altijd héél veel gevlogen. Gelukkig
is onze hal zo groot dat zelfs met 10 toestellen
tegelijk in de lucht het nog steeds veilig genoeg
was. Er gebeurden deze keer ook veel minder
botsingen dan de voorbije jaren, alhoewel er toch
duidelijk meer verkeer was in de lucht.

Buiten de
vliegtuigen hadden
we natuurlijk nog heel wat helikopters. Vooral de
coaxiale maar toch ook sommige “echte”. Je ziet
dat de helikopters tegenwoordig een inhaalslag
aan het doen zijn, want ze worden steeds kleiner
en steeds krachtiger en steeds wendbaarder. Een
mooie evolutie.
Enkele keren tijdens de dag hadden we ons
“a-knoken” moment, het tijdstip waarop de
“langzame(re)” toestellen het luchtruim kunnen
verkennen zonder dat er andere 3D-toestellen
aan het vliegen zijn. Dit moment wordt meestal
door onze oudere piloten geapprecieerd.
Ook hadden we dit jaar weer Jos Melis, die
meerdere keren tijdens de dag een demonstratie
gaf met zijn zeer lichte toestelletjes, aangedreven
door een elastiek. Volgens ons wegen de
toestelletjes tussen één en twee gram. Ongelooflijk
mooi hoe deze toestelletjes super rustig rondjes
draaien op weg naar het plafond om daarna rustig
weer naar onder te zweven.
Ook deze keer was Barile aanwezig met zijn
indoor-lijnbesturing. Twee minuten lang rondjes
draaien met een toestel aan een koordje, je zou
voor minder zat worden. Maar er konden natuurlijk
ook weer de nodige figuren vanaf. Loopings,
inverted, alles was er bij.
Zo zie je maar dat indoor eigenlijk weggelegd
is voor iedereen. Kan je zelf niet bouwen, dan
heb je tegenwoordig zeer mooie kant-en-klare
toestellen, al dan niet met bijgeleverde zender.

Wat speciale modellen betreft, waren sommige
piloten weer goed bezig geweest. Zo zagen
we een vliegende slee van de Kerstman met
bijhorende herten, een Startrek Enterprise,
een SR-71a Blackbird (alhoewel we hier geen
vliegpoging van hebben gezien), een vliegende
Mario-kart en ga zo maar door. Waarschijnlijk
vergeten we nog heel wat mooie toestellen
te vermelden. Bij de Enterprise kostte het wat
moeite om hem aan het vliegen te krijgen, maar
éénmaal in de lucht ging het allemaal erg goed.
De arreslee daarentegen zoefde meermaals door
het luchtruim met bijhorende “Kerstman-lach” van
piloot Patrick.
Nog vernoemenswaardig waren het aantal
quadcopters (of multicopters) die dit keer aanwezig
waren. Waren er in het begin nog enkel de “grote”
(45cm), dan waren er dit keer ook enkele hele

De haan met zijn kippenhok

Ben je wel een bouwer, dan kan je voor weinig
geld met wat depron en kleine motors en servo’s
de mooiste dingen in elkaar knutselen, in de hoop
dat het gaat vliegen. Indien het dan niet vliegt, heb
je altijd alleen maar de kost van de depron en de
lijm. De rest kan je hergebruiken.
Tijdens de dag konden onze piloten genieten van
een lekker hapje en een drankje in het cafetaria.
Zoals altijd weer maken de beheerders van het
cafetaria de nodige lekkere hapjes zoals verse
soep, croques uit het vuistje, broodjes gezond en
supergrote spaghetti’s.
Na 9u vliegen en plezier was het weer tijd om alles
op te ruimen. Dankzij de vele helpende handen,
zelfs van niet-leden, was de zaal op een recordtijd
helemaal leeg en netjes en klaar voor de volgende
sportploegen. Graag danken wij zeker de nietleden die zo actief mee geholpen hebben.
Volgens ons ging iedereen naar huis met een lach.
De ene met een kapot toestel, de andere met een
mooi nieuw gewonnen toestel, maar alleszins met
weer een herinnering meer van een toffe vliegdag
!
Rest me iedereen te bedanken die elk jaar weer
meehelpt bij de organisatie maar vooral ook onze
sponsoren en de piloten die talrijk afzakken naar
onze meeting !
Om te eindigen raden we alvast aan de agenda
vrij te houden voor onze volgende indoormeeting.
Deze zal met grote kans opnieuw doorgaan in
december ! En ja, we zullen proberen dit te doen
VOOR 20 december zodat we tenminste nog
kunnen vliegen vooraleer de wereld vergaat.

Davy Carmans

P.S. Op de volgende pagina vindt u nog wat extra
foto’s, maar indien u alle foto’s wilt bekijken in
groot formaat, surf dan even naar http://www.
pmf.be/fotoalbum/thumbnails.php?album=81
Ook op het modelbouwforum (http://www.
modelbouwforum.nl) vindt u nog extra foto’s !
Indien er nog mensen zijn die nog extra foto’s of
video’s hebben, neem dan even contact op met
info@pmf.be aub.

