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Al 12 jaren lang organiseert Pampa Modelfighters rond
Kerstmis hun overbekende Internationale indoormeeting.
En al heel wat van die jaren genieten wij van de grote
hal Lakerveld in Houthalen. Ook al durven we niet meer
met 100% zeggen dat het de grootste sporthal is van
België, toch weten we dat dit een hal is waar je echt
“u” tegen mag zeggen. Deze hal is maar liefst 60m lang
en 45m breed en beschikt over een vrije hoogte van 11
meter ! Ideaal dus om een bende modelbouwers/vliegers
een ganse dag bezig te houden.
En dat iedereen ons kent, dat merken we telkens aan de
massale stroom van inschrijvingen die steevast beginnen
vanaf het eerste moment dat het evenement nog maar
wordt aangekondigd.
En zo gebeurt het dus dat de club echt moet beslissen
om een maximum aantal deelnemers vast te leggen.
Dit jaar kozen we ervoor om maximum 50 piloten toe
te laten. De reden is vooral veiligheid plus de kans op
crashes te verminderen. Helaas hield dit ook in dat
we op een bepaald moment echt de noodrem hebben
moeten trekken en mensen hebben moeten weigeren.
Voor deze ongelukkigen hebben we maar één advies :
Volgend jaar vroeger inschrijven !
Indoorvliegen doe je vooral om niet in de koude te
moeten staan op het veld en lekker, beschut van wind
en regen, toch te kunnen vliegen. Ook al kunnen
we niet spreken van een echte winter, toch was het
deze zaterdag 21 december best wel koud waardoor
het sowieso extra fijn was om te vertoeven in onze
indoorhal.
Als organisatie kunnen we tegenwoordig gelukkig
rekenen op een aantal helpende handen van onze leden
om ‘s morgens zo vroeg mogelijk alles klaar te maken
voor de grote groep piloten die zouden gaan arriveren.

We merkten dit
jaar dat de
delegatie
piloten uit
Nederland
weer erg

gegroeid
was. We
misten
ook heel
wat mensen
die er normaal
altijd bijzijn, maar
daarentegen zagen we
ook een heleboel nieuwe gezichten.
Wat opvalt is dat de indoor toestellen
steeds lichter en kleiner worden. Fullacro toestellen van minder dan 100 gram
worden zo goed als gemeengoed. Men
gaat zover dat de 2mm depron
zelfs nog wordt uitgefreesd om
er dan een plastieken laagje
over te lijmen en dan te
verstevign met erg dunne,
lichte carbon. Zelfs de kabels
van de regelaar, servo’s en
ontvanger worden gestript om
nog enkele grammen
kwijt te spelen.
Wat ook erg opvalt is dat
de RTF (Ready to Fly)
toestellen ook steeds
kleiner en lichter worden,
maar toch beschikken
over kwalitatieve
hardware, waaronder zelfs
3-assen gyro’s (bv UMX Extra
300 van Parkzone). Hierdoor
wordt 3D vliegen en hoveren een makkie.
We hebben het zelf getest : hoveren met
een UMX Extra 300 met de zender op de
grond !!
Toch hebben we gelukkig ook nog de
echte modelbouwers. De mannen die
ofwel plannetjes downloaden, printen, aan
elkaar plakken en bouwen, ofwel zelf met
pen en papier aan de slag gaan om hun

droomtoestel te bouwen.
En dat dit erg goed
lukt, blijkt ook uit het
feit dat alle toestellen
ook nog eens netjes
vliegen en alle figuren
kunnen uitvoeren.
Tegenwoordig lijkt
het ook wel alsof elke
indoorpiloot beschikt over één
of ander soort quadcopter. Deze kleine
toffe “helikopters” met vier of meerdere
motoren, worden ook elk jaar kleiner en
kleiner. Een voorbeeld is de HobbyKing
Pocket Quad, die volledig
uitgerust met een UltraMicro DSM2 ontvanger
en lipo slechts 30 gram
weegt en 7 cm breed
is! Het is ongelooflijk
hoe sommige piloten
deze toestelletjes
van ver nog zo goed
kunnen zien.
We hadden dit
jaar ook weer een aantal
speciallekes... Een vliegend
schaap, een vliegende
kerstslee (met rendieren),
een Angry Birds vogel (met
motor in het midden), een
Sponge Bob quadcopter met
FPV, een volledig gevormde
F-104 Starfighter, een soort
Space Shuttle en zelfs een
parapente. Deze laatste kon echter niet
lang vliegen, waarschijnlijk door een
gemis aan wind.

De SpongeBob quadcopter had, zoals
reeds kort aangehaald, een volledige
FPV set (First Person View) aan boord.
Dit betekent een camera met zender.
En dat allemaal met een totaal gewicht
van slechts een aantal gram. Toch kon
de piloot aan de ene kant van de zaal
rustig zitten met zijn FPV bril (Fatshark)
en toch door heel de zaal zoemen zonder
ergens tegen te vliegen. Knap staaltje van
technologie en vliegkunst !
Helaas hadden we dit jaar ook een klein
accidentje. Een snel toestel was niet
wendbaar genoeg waardoor het toestel
tegen het gezicht van één van onze
Nederlandse piloten botste. Gelukkig viel
de wonde goed mee en al snel stond onze
ongelukkige piloot weer mee te vliegen
met zijn vrienden.
Zoals elk jaar hadden we weer heel wat
prijzen vergaard via een aantal sponsors.

Volgende sponsors besloten ons een
handje te helpen : Wouters Modelbouw,
ProModels, Albatros Mechelen en
Aerobertics. Wij willen hen sowieso
bedanken voor hun medewerking en de
mooie geschonken prijzen.
Ook Pampa Modelfighters zelf deed zoals
altijd weer een duit in het zakje en schonk
ook weer leuke prijzen zodat uiteindelijk
IEDEREEN naar huis ging met een kleine
of een grote prijs !
Graag wil Pampa Modelfighters weer een
aantal mensen bedanken : allereerst onze
piloten, zonder hen zouden we maar een
saaie dag hebben. Ook willlen we onze
sponsors bedanken. Ook de helpende
handen van Pampa Modelfighters zelf zijn
we dankbaar voor hun
hulp. Ook de gemeente
Houthalen-Helchteren
mogen we danken
omdat we deze grote
zaal nu toch al een
aantal jaren mogen
gebruiken!
Davy Carmans
uit naam van Pampa
Modelfighters
Meer foto’s vindt u op
http://www.pmf.be/
fotoalbum/

