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Door Davy Carmans

Een tijd geleden werd door Thieu, de secretaris 
van Pampa Modelfighters, het idee geopperd om 
in de vereniging eens iets speciaals te doen met 
de leden in de hoofdrol. Al gauw kwam het idee 
om een extra vliegdag te doen met het thema 
Halloween. 

Het idee kreeg langzaamaan vorm en enkele 
e-mails en informatie op de website later, 
konden de inschrijvingen beginnen. De opzet 
van deze vliegdag was dat de leden een toestel 
zouden maken/kopen/versieren met het thema 
Halloween. Om de leden niet te hard in de kosten 
te jagen en om iedereen een kans te geven 
om een prijsje te winnen, was alles toegelaten 
zonder al te veel regels. Iedereen mocht dus een 
toestel zelf ontwerpen & bouwen of gewoon een 
ARF toestel kopen of wat men ook wou. De enige 
regel was dat het meegebrachte toestel nog nooit 
zou mogen vertoond geweest zijn op de club. Er 
was geen verplichting om de toestellen te laten 
vliegen maar als het kon dan mocht het. Sowieso 
maakte iedereen kans op een prijsje. Er werd 
één prijs voorzien voor de “leerlingen” van het 
jaar 2010, drie prijzen voor de meest originele 
toestellen en drie prijzen voor de mooiste of 
langste vlucht. 

Langzaamaan kwamen de inschrijvingen binnen 
en al snel hadden we 18 mensen die zouden 
deelnemen. De vliegdag zou doorgaan op zondag 

31 oktober en de jury zou bestaan uit de vrouwen 
van onze leden maar ook van niet-leden. Dat 
om het naar de piloten toe een beetje eerlijk te 
maken.

De weken daarna werd er vooral veel stiekem 
gedaan. Iedereen was benieuwd wat de anderen 
aan het maken waren en regelmatig werden 
mensen uitgehoord over hun Halloween project. 
Maar iedereen hield natuurlijk de lippen stijf op 
elkaar en geen enkele hint of tip werd, al dan niet 
per ongeluk, gelost. Ook zagen we regelmatig 
mensen in het clubhuis op zoek gaan naar 
materiaal om verder te bouwen aan hun ideëen. 

Zondag 31 oktober om tien uur was het al een 
drukte van jewelste. Heel wat volk in de club 
maar toch bleven al die mooie projecten nog 
even angstvallig verborgen in de auto. Het 
clubhuis was voor de gelegenheid zeer sfeervol 
versierd. Spinnen, heksen, spoken en geesten 
vlogen tierlijk rond en menig spook begon bij het 
aanraken hard te schreeuwen of te roepen tot 
jolijt van menige aanwezige. 

Ook al was de dag begonnen met een zwak zonnetje, 
toch werden we reeds vroeg verrast door een 
serieuze regenbui waardoor we noodgedwongen 
in de kantine moesten vertoeven. Daar konden 
we ondertussen genieten van enkele clubleden 
die zich tot in de puntjes hadden verkleed in de 



meest gekke personages. Blijkbaar was het 
“Scream” masker dit jaar in de winkels een 
topper want menigeen had dit gekocht! 

Tijdens de regen kregen we gelukkig ook wat 
animatie van “den Toffe”, ook wel bekend als 
Petit Robert. Na deze act hield de regen er 
prompt mee op en er werd gevraagd aan de 
leden om de toestellen uit te stallen voor het 
clubhuis. En het mag gezegd, het was prachtig 
wat onze leden in elkaar hadden geknutseld. 
Het ging van “normale” toestellen die uitgerust 
waren met stickers, vleermuizen en andere 
Halloween zaken tot volledig zelfgemaakte 
toestellen zoals een vliegende grafzerk. Het was 
duidelijk dat de lat erg hoog lag want er waren 
sublieme toestellen bij! Het mag duidelijk zijn 
dat er heel wat verborgen talent zit onder onze 
leden! 

Het was erg leuk om te zien dat zelfs onze 
jongste leden de laatste weken goed bezig 
waren geweest met hun geknutsel. Ook hier 
zagen we heel wat pareltjes. En de allerjongsten 
hadden hun “normale” toestel versierd met 
stickers en andere Halloween zaken tot en met 
lichtjes toe!

Terwijl we met de normale toestellen al wat 
gingen vliegen, begonnen de heksen, euh 
vrouwen, rond te wandelen tussen de Halloween 
toestellen voor hun eerste kwoteringen. Ja, het 
mag gezegd, het waren stuk voor stuk heksen 
natuurlijk. Zij waren allemaal voorzien van 
heksenneuzen, heksenhoeden, heksenbezems 
en ga zo maar door. Het was een bonte 
bedoening tussen de toestellen. Sommigen 
konden het niet laten om af en toe eens te gaan 
piepen op de heksenpapieren, maar dit werd 
meestal afgestraft met de heksenbezem. Alles 
werd in het grootste geheim gekwoteerd... 
 
Omdat de innerlijkse mens nood heeft aan 
voedsel werd er de ganse dag voorzien in veel 
lekkers. Buiten de overhéérlijke Halloweensoep  
met dikke vieze bruine spinnen met lange poten, 
mochten we ook genieten van heerlijke frietjes 
en hamburgers. De spinnen zagen er behoorlijk 
schrikwekkend uit, maar toch werden ze door 
éénieder gesmaakt. 

In de vroege namiddag werden de heksen door 
de heksenraad ter orde geroepen en vlogen 
ze in groep op hun bezem naar het veld. Daar 
stonden onze piloten al fier klaar met hun 
Halloween toestel, allemaal met knikkende 
knieën. Want nu was het zover, éénieder die zijn 
toestel ook wou proberen te laten vliegen, kon 
dit nu doen. Het was duidelijk dat de spanning 
te snijden was en dat iedereen precies altijd pas 
“als tweede” wilde gaan... :-) Het is natuurlijk 



zo dat de meeste “abnormale” toestellen niet 
ideaal zijn om te vliegen, dus meerdere malen 
ging het vooral bij de eerste poging, goed mis.

Uiteindelijk ging één van de vliegende heksen 
als eerste de lucht in. Bij het opgooien ging de 
neus recht de lucht in, volgde er een looping en 
kwam het toestel in de hekken terecht. Gelukkig 
nog goed opgevangen door de invliegpiloot van 
dienst en dus niks aan het toestel. Snel even 
wat lood op de neus en klaar voor poging twee. 
Deze keer ging het wel al wat beter. De heks 
op de bezem vloog goed. Weliswaar moest 
er bijna constant met vol down in de sticks 
gevlogen worden, dus werd er snel besloten om 
te landen en de batterij een beetje naar voren 
te bewegen. Toen ging het een stuk beter. De 
heks vloog prachtig! En zo was de eerste vlucht 
alweer achter de rug. 

Door het zien van deze mooie heks kwamen de 
andere piloten ook sneller in actie want nu moest 
het toch echt gaan gebeuren. En zo zagen we 
achtereenvolgens een vliegende pompoen, een 
vliegende grafzerk, nog een vliegende heks en 
veel meer. Ook waren er enkele gemodificeerde 
“normale” toestellen, zoals Pietje de Dood, zeer 
mooi uitgesneden in piepschuim, bevestigd op 
een soort Do-It toestel. 

Op enkele toestellen na vloog alles! Al waren 
het maar 2 rondjes, toch was het erg leuk 
om te zien dat al het werk niet voor niets was 
geweest. Jammer genoeg waren er ook enkele 
toestellen bij die het niet haalden. Maar de 
meeste piloten gaven na de eerste keer niet op 
en gingen snel weer lijmen en plakken om later 
op de dag opnieuw te proberen. 

Als er al een prijs zou geweest zijn voor meest 
ludieke poging, dan hoort deze zeker toe aan 
Maurice Carmans. Hij had een houten balk zwart 
geverfd en er de vleugels en staart opgezet van 
een jammer genoeg gecrashte Bleriot. Daarop 
had hij een heks of 2 gemonteerd en een 
40-jaar (!!) oude Cox-motor. Natuurlijk was 
duidelijk van bij het begin dat dit motortje het 
toestel van bijna drie meter spanwijdte nooit 
de lucht in zou krijgen. Iedereen was daardoor 
extra benieuwd wat de bedoeling zou zijn. Na 
een poging of zes om de motor aan het lopen 
te krijgen, wat dan uiteindelijk ook lukte, zette 
Maurice zijn Scream masker op, nam een 
rolletje koord en rolde dit af en ging toen als 
een bezetene aan de loop met het toestel als 
een hondje achter zichzelf aan. Hilariteit alom. 
Iedereen lag plat van het lachen ! Het toestel 
kon natuurlijk nooit vliegen, maar de poging 
was fenomenaal. 



Nadat iedereen die wou geprobeerd had om 
te vliegen, werden de toestellen opnieuw 
verzameld aan de kantine en gingen de heksen 
voor een laatste keer op hun controle ronde. 
Er werd stevig gekeken, gevoeld, onderhandeld 
en gelachen. Uiteindelijk kwamen ze tot een 
besluit.

Gelukkig moest er niemand in een kikker 
veranderd worden om een mooie prijs te 
winnen. De leden werden samen geroepen 
in het clubhuis en na het bedanken van alle 
medewerkers werden de prijzen uitgedeeld. Er 
waren in totaal zeven mooie prijzen, allemaal 
modelbouw helikopters, van klein tot groot. En 
het was te zien dat IEDEREEN genoot van de 
prijsuitreiking. Winnaar of niet.
Trouwens, er moest niemand naar huis met 
lege handen want onze heksen waren niet van 
de kwaadste. Ze hadden voor elke deelnemer 
een klein cadeautje !

En zo was een zeer geslaagde dag alweer achter 
de rug. Uiteindelijk werd het een prachtige en 
zonnige dag waarop veel plezier werd gemaakt 
met een lach en een traan ! Dit is zoals het zou 
moeten zijn tussen leden van een vereniging. 

Tenslotte wil het bestuur van Pampa 
Modelfighters iedereen bedanken die heeft 
meegewerkt aan deze geweldig plezante PMF-
Halloweendag ! Of zoals één van de leden zei : 
de ‘Hallo-lach-dag’.

Alle foto’s die gemaakt werden, kunnen bekeken 
worden op het fotoalbum van onze club website 
http://www.pmf.be. Filmpjes zullen tegen de 
tijd dat u dit leest waarschijnlijk ook beschikbaar 
zijn op Youtube of andere film websites. Maar 
meer info daarover vind u dan ook altijd terug 
op onze website !

Davy Carmans

Op de volgende pagina nog wat meer sfeerfoto’s.




