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Het weekend van of na de 21ste juli (Belgische Nationale 
feestdag) is het elk jaar steevast weer de overbekende 
“Jets over Pampa” op het veld van de “Pampa 
Modelfighters” (PMF)  in Helchteren. Dit jaar was het 
reeds de 16de editie.  
Dat dit evenement bekend staat in heel Europa en 
daarbuiten mag duidelijk zijn door de deelname van 
piloten van over de hele wereld.  
Volgens velen, zowel deelnemers als publiek alsook 
berichten op talrijke binnen- en buitenlandse fora, was 
deze editie de beste sinds jaren, zoniet de beste ooit.  
Er waren misschien iets minder piloten dan de voorbije 
jaren (zo’n 70-tal piloten met om en bij de 100 toestellen 
in totaal) maar de vliegprestaties waren fenomenaal. 
Vele toestellen waren weer speciaal voor deze show 
gebouwd en/of geprepareerd en de modellen waren 
zoals altijd weer tot in de puntjes afgewerkt. Zoals het 
spreekwoord zegt: “het moet niet altijd kwantiteit zijn, 
maar beter kwaliteit”. 
 

 

Dit jaar viel de nationale feestdag toevallig op een 
vrijdag, waardoor het feest en de vluchten een dag 
vroeger konden beginnen. Daardoor zijn er het hele 
weekend tezamen maar liefst om en bij de 300 vluchten 
gemaakt. 
 

 
 

 
 
Dit jaar hadden we het geluk dat we een aantal top-acts 
konden aanbieden. We hadden zomaar eventjes twee 
Concordes op ons veld, voorgevlogen door Michael 
Brauer en Ali Machinchy. 
U zal begrijpen dat dit een echt spektakel was zowel voor 
publiek als voor onze aanwezige piloten zelf. 
 

 
 
De spectaculaire duo-vlucht op zondag was voor onze 
vereniging een unicum, waarvoor dank aan beide piloten. 
Dit jaar was Ali Machinchy van de partij en dat op zich is 
al een show waard. Toen hij amper drie jaar oud was 
leerde hij het vliegen van zijn vader. En dat zie je aan zijn 
vliegen. Ali heeft zes modelbouwwinkels (Al’s Hobbies) in 
het Verenigd Koninkrijk en door zijn magische 
vliegkunsten “krijgt” hij regelmatig een kit om dan te 
tonen wat het toestel allemaal kan.  



Onder andere daardoor kon hij ons dit jaar verblijden met 
heel wat toestellen. En ik kan je verzekeren, hij gaat tot 
de bodem met deze toestellen!! “How low can you go” ? 
Enkele fotootjes ter verduidelijking: 
 

 
 

 
 
 
 

 
Ask 21 van Ali 

 

 
Cougar van Ali 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Mig21 van Ali 

 



 
Ultra Bandit van Ali 

 

 
Me262 van Ali 

 
Met deze fotoreeks kunnen we natuurlijk nog een hele 
tijd doorgaan. Maar, er nog heel wat andere zeer unieke 
en knappe toestellen aanwezig. Hier volgen enkele 
foto’s: 
 

 
F-5 

 

 
Kingcat 

 
U-2  

 
 

 
F-16 

 
 

 
YF-22  

 
 

 
Reuzengrote A-10 Thunderbolt  

 



We merkten dit jaar ook op dat de impeller (ducted-fan) 
toestellen meer en meer in de vergetelheid beginnen te 
geraken, want op een totaal van 100 toestellen waren er 
nog slechts 2 aanwezig.  
Ook zien we ieder jaar het aantal turboprops toenemen in  
ons deelnemersveld.  
 

 
 
Buiten de standaard PC-7 en/of Tucano hadden we dit 
jaar echter ook een ander unicum in ons midden, nl een 
F3A (3D) toestel met turboprop: 
 

 
 
Ook zagen we dit jaar een pak meer helikopters die 
aangedreven worden met een turbine motor: 
 

 
Lama 

 

 

 
 

 
 
 
Aangezien de organisatie dit jaar had besloten om een 
minimum-gewicht op te leggen voor de elektro toestellen, 
waren er heel wat minder aanwezig. We zagen echter  
dat de evolutie op gebied van elektro niet stilstaat. Deze 
elektro-jets konden het gemiddelde turbine-model met 
gemak bijhouden of zelfs vlot voorbij vliegen! 
 
 

 
Vier F16’s (Elektro Ducted Fan) 

 
 

 



Er waren ook dit jaar weer enkele nieuwigheden die we 
voor de allereerste keer kregen voorgeschoteld : 
 

1. Het boordkanon: een systeem gebaseerd op 
een alarmpistool. Bij het voorvliegen wordt dit 
systeem geactiveerd waardoor het lijkt alsof er 
met een mitrailleur geschoten wordt. 
 

2. De (Graupner) Booster turbine : een turbine die 
geen enkele hulp meer nodig heeft om te 
starten, maar dit volledig doet op kerosine. 
 

3. De inklapbare turbine (ingebouwd in een 
zwever) 

 

 
 

 
 

 
 
Ook dit jaar had PMF weer gezorgd voor een aantal 
leuke extra’s voor ons publiek. We hadden namelijk ook 
enkele echte vliegtuigen kunnen strikken (niet alleen 
static maar ook in-flight). 

Ons publiek kon een bezoekje brengen aan een echte 
Fouga Magister (ter beschikking gesteld door de 10de 
tactische wing van het Belgische leger) en zij konden ook 
plaats nemen in één van de twee cockpits om een mooie 
foto te nemen. De Fouga Magister (bekend van het 
Belgische acrobatie team “The Red Devils”) vloog dit jaar 
voor de allerlaatste keer en ook in de lucht konden we 
enkele minuten genieten van een korte demo van 2 echte 
Fouga Magisters. 
 

 
 
Maar dit was niet alles. Onze show van dit jaar werd op 
zondagmiddag om 13u namelijk officieel geopend door 
een demo van 4 echte F-16’s die 3 doorvluchten 
maakten waarvan eentje full throttle. 
 

 
 

 
 
We hadden het geluk (mede door de Sanicole airshow in 
Hechtel) dat we ook even konden genieten van een 
doorvlucht van o.a. de Red Arrows, de Patrouille de 
France alsook de B-1 Bommenwerper.  
 
Dit jaar was de kwaliteit echt hoog. Dit kwam mede tot 
uiting door slechts 3 crashes die we hadden tijdens het 
hele weekend! 



Zoals elk jaar weer, werd er ook dit jaar weer een Poly-
Color wisselbeker alsook vele andere prijzen 
weggegeven. Onze deskundige jury kende dit jaar de 
prijzen als volgt toe :  

Top 5 beste piloten  

1ste plaats Ali Machinchy  
Concorde 
Virgin-
express   

2de plaats  Schroeder Frank ME 262  
3de plaats Van Uum Ron L39 Albatros 
4de  plaats Avonds Philip F15C Eagle  
5de plaats Knut Hans Santorin 
 

Uitgereikte trofeeën  

Ongelukkigste 
piloot: 

Geyskens 
Christiaan  Santorin 

Beste elektro: Ritchie 
Rednag 

F16 (electro 
ducted fan)  

Beste 
turboprop: 

Gerard 
Lucien  Tucano 

Beste ducted-
fan:  Marc Caris  Viper 

Beste turbine: Van De Goor 
Bennie  Kingcat 

Beste demo:  Hochgemuth 
Johannes Hawk 

Beste civiel 
model:  

Brauer 
Michael  

Concorde 
British airways 

Beste militair 
model: 

Reynders 
Wim  F16 

Beste heli:  Uhres Eric  Lama 
Beste 
sportmodel:  

Henderijcks 
Bruno Super Reaper  

Grootste 
model:  

Penninx 
Marijn F16 

 
Om af te sluiten bedanken we graag de 3500 bezoekers 
die we hebben mogen verwelkomen. Zij zorgen er 
tenslotte ook voor dat deze show een succes wordt en 
ons de financiële middelen geven voor onze vereniging 
en haar jeugdwerking. Natuurlijk bedanken we ook onze 
piloten en de medewerkers van de Pampa Modelfighters 
die deze show weer elk jaar tot een fenomeen in de 
modelluchtvaart maken !  
 
De volgende editie van Jets over Pampa zal plaatsvinden 
op 21 en 22 juli 2007. Piloten die zich dit jaar hebben 
ingeschreven en waarvan we het e-mailadres hebben 
zullen begin 2007 een uitnodiging ontvangen.  
Piloten die geïnteresseerd zijn om zich ook in te schrijven 
kunnen hun e-mailadres steeds vrijblijvend doorgeven 
aan koen.achten@skynet.be! 

Meer info over onze jaarlijkse Jets over Pampa, foto’s én 
filmpjes van deze en voorgaande edities vindt u terug op 
onze website: http://www.pmf.be  
 

 
Ali Machinchy met de beker voor de eerste plaats  

én de Poly-Colorwisselbeker. 
We hebben zelfs al vernomen dat hij volgend jaar zeker opnieuw 

van de partij zal zijn. Dat belooft! 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tot volgend jaar op onze 17e Jets over Pampa! 
 
 
 

Davy Carmans 


