op het veld. Was ineens handig voor de
mensen van de wandelclub maar ook voor
de eigen piloten natuurlijk.
Het terras werd ook gezellig gemaakt en als
snel zat dat boordevol met mensen met een
lekker biertje of ander drankje voor zich.

Pampa Modelfighters
Clubdag
27 april 2008
Elk jaar, aan het begin van het seizoen, organiseert
de club Pampa Modelfighters een dag waarop alle
leden worden uitgenodigd om het vliegseizoen
officieel te openen. Dit is de zogeheten clubdag.
Meestal is dit een dag waarop de nieuwste
aanwinsten die geproduceerd werden tijdens de
winterperiode hun intrede doen op het veld. Ook
dit jaar was dit weer het geval.
Reeds vroeg in de morgen was er een heen-enweer geloop van heel wat mensen op het veld. Dit
kwam mede door een ander evenement dat plaats
had op ons terrein, namelijk een wandeltocht van
een wandelvereniging.
Als er zo wat “vreemde” mensen zijn om te komen
kijken, zie je de modelisten met hun nieuwste
toestellen echt glunderend rond lopen op het veld.

Al bij al was het een hele mooie dag met heel
veel zon, jammer genoeg alleen met redelijk veel
wind. Maar dat zijn de echte die-hards van onze
vereniging allemaal al lang gewoon.
De hongerigen werden deze dag zeker ook niet
vergeten, want er was namelijk een frituur voorzien

Er werden deze dag weer heel wat zeer mooie
vluchten voorvertoond en iedereen was gewoon
enorm blij dat de zon EINDELIJK weer aan het
schijnen was en dat er EINDELIJK weer kon
gevlogen worden.

Op het einde van deze heerlijke dag werd er met
alle aanwezige piloten ook nog een groepsfoto
gemaakt...
Het was weer een zeer fijne dag die hopelijk de
trend zal aangeven voor de rest van het jaar 2008.
Hopelijk met heel veel mooi weer en vooral veel
nieuwe modellen, vele mooie vluchten en veel
gelukkige piloten !
Op volgende pagina volgen nog enkele mooie foto’s
die de sfeer van deze clubdag weergeven.

Davy Carmans

