Pampa Modelfighters
Knuffelvliegen
Zondag 6 mei 2007

Met het inschrijvingsnummer mochten de mensen dan naar het
veld gaan alwaar één van de toestellen hun knuffel dan zou
meenemen.

Reeds jaren organiseert de club van Weert in Nederland het bij
hun overbekende “berenvliegen”. Bedoeling is dat de kinderen uit
de buurt naar het veld mogen komen met hun “beer” die dan een
rondvlucht mag maken met een modelvliegtuig. Aangezien dit een
enorm succes is en erg leuk is voor kinderen én ouders, besloot
Pampa Modelfighters dit concept ook eens uit te proberen, maar
dit keer met een andere naam, nl “knuffelvliegen”.

En toen werd het 10u. Ongelooflijk wat er toen gebeurde. Het werd
zomaar eventjes een drukte van jewelste. Op zeer korte tijd was er
een stortvloed van mensen en kinderen met knuffels. Op sommige
momenten werd het wel erg druk aan de inschrijvingsbalie. Ook
achter de omheining van het veld werd het snel zeer druk.

Kinderen uit de buurt kregen weken op voorhand al een flyer die
op school werd uitgedeeld waarop alle informatie over dit
evenement vermeld stond. Ook werd er genoeg mond-aan-mond
reclame gedaan en informatie op het Internet verspreid. Dit
allemaal met het doel om er weer een geslaagde dag van te
maken.
Wat nog leuker was, was dat heel dit evenement GRATIS werd
aangeboden door de organiserende vereniging. De kinderen
kregen bovenop de rondvlucht ook nog een leuke verrassing (een
bouwdoosje van een vliegtuigje) en later, na de vlucht ook nog een
oorkonde.
Al weken stonden de zenuwen gespannen. Zou het mooi weer
worden ? Zouden er kinderen komen ? Aangezien het de 1ste maal
was dat zulke organisatie doorging, kon er veel gebeuren.
Op zondag 6 mei stonden we allemaal op onder een stralende
zon. Reeds om 9 uur stonden 18 (internationale) piloten te blinken
op het veld met een aantal wel erg grote toestellen. Dit kon al niet
meer stuk, vliegtuigen waren er al alleszins genoeg !

Onder deze menigte vele lachende maar soms ook bedrukte of
droevige gezichtjes, want vele kinderen hadden toch wel wat
schrik om hun knuffel zomaar in een modelvliegtuigje te steken.

Na een korte briefing en nog enkele kleine voorbereidingen (de
toog klaarzetten, het opblazen van het luchtkasteel, het
klaarmaken van de computer,…) konden we eindelijk beginnen
wachten op de 1ste mensen die vanaf 10 uur welkom waren.
En ja hoor, om 9u45 stond zowaar onze 1ste klant met een mooie
knuffel te wachten. Onze 1ste gelukkige was Robbe Ceyssens met
zijn knuffel Aapie.
Eerst mochten de deelnemers zich komen inschrijven aan de
inschrijfbalie. Daar kregen ze alle richtlijnen, een inschrijfnummer
en natuurlijk hun gratis cadeautje (met keuze uit een
werpmodelletje of een modelletje om weg te schieten).
Het was trouwens erg belangrijk tijdens de briefing voor de piloten
dat er NIEMAND zonder afspraak met het kind zelf zomaar mocht
beslissen om een looping of een rol te maken. We zouden
natuurlijk niet willen dat de kindjes er een trauma aan over zouden
houden. Maar niet getreurd, er waren natuurlijk ook de stoere
jongens die leukweg tegen de piloot vertelden dat ze met het
toestel ALLES mochten doen wat ze wilden,…., behalve crashen !
En toen kon het spektakel beginnen. Vol spanning werden de
knuffels in de toestellen gestoken, soms per 2 of per 3, want de
knuffel zou zich anders wel eens eenzaam kunnen voelen !

Aan de meeste kindjes werd er zorgvuldig verteld wat er allemaal
ging gebeuren en werden de afspraken samen gemaakt.

Bij de wachtenden was ondertussen ook de spanning om te
snijden. Zou het wel allemaal goed gaan of gaat het ook wel eens
mis ? “Afwachten, want ik moet toch nog een tijdje rustig wachten
tot het mijn beurt is”.

Natuurlijk moesten de kids ook mee op de foto. De ouders waren
allemaal erg fier dat hun flinke dochter of zoon zomaar zijn/haar
knuffel durfde mee te geven in zo’n vliegtuig.

Na het wegmoffelen van de knuffels in de toestellen, werd het tijd
om op te stijgen. Sommige stoere binken mochten eerst ook nog
het toestel helpen klaar maken en daarna was het enkel
afwachten hoe de knuffel het zou doen tijdens de vlucht.

Voor sommige kindjes braken echt wel spannende tijden uit.
Gelukkig is er maar 1 kindje geweest die de piloot dringend
gevraagd heeft om te landen, want hij voelde dat de knuffel zich
niet zo goed voelde in het vliegtuig.
De meeste andere konden echter blijven lachen, zowel van bij het
vertrek tot zelfs na de landing.

“Bye bye beertje, kom je toch nog terug ?” :

Misschien toch nog even checken of de wielen wel goed zijn
opgeblazen ?

Tijdens het soms wel lange wachten, hoefden de ouders en de
kinderen zich zeker niet te vervelen, want er was heel wat
randanimatie voorzien. Er was natuurlijk de toog met zijn lekkere
drankjes, die toch wel nodig waren door het erg mooie weer, maar
daarbuiten konden de aanwezigen ook genieten van lekkere vers
bereide pannenkoeken.

Daarbuiten was er ook nog een speelhoekje en een springkasteel
voorzien voor de kids. En alsof dat nog niet genoeg was, konden
de ouders natuurlijk ook lekker rustig van het zonnetje genieten.

De organisatie had nog een leuke verrassing voorzien voor de
kids. De ganse dag liepen onze 3 “Pampa beesten” (de Pampa
hond, de Pampa panda en het Pampa schaap) lustig rond met een
zak vol lekkere snoepjes. Zij zorgden voor gezellige animatie voor
de kids. We vragen ons alleen nog af of het echte beesten waren
of toch gewoon mensen in een kostuum ???

Uiteindelijk werd het allemaal een zeer gezellig familiaal boeltje
met wel erg veel volk.

Tussen het knuffelvliegen door, kwamen ook enkele speciallekes
de revue gepasseerd. Allereerst was er Gargamel die vol wraak
probeerde de fietsende Smurf te pakken te krijgen. En er was ook
nog een bestuurbare parachutist (zonder knuffel jammer genoeg).

De 1ste kon niet mee, maar de 2de kreeg uiteindelijk ook zijn
luchtdoop. ☺
Aan het einde van een vermoeiende dag konden we onze
inschrijvingen afsluiten. We zagen dat er op deze dag zomaar
eventjes 208 knuffels succesvol de lucht in werden gebracht. Tot
onze spijt waren er enkele kleine crashes, maar de reserve
knuffels die we hadden voorzien waren gelukkig niet nodig !
Wist je dat …
1.
2.
Regelmatig werd er op het veld ook eens goed gelachen. Zeker
met de volgende 2 gevallen waarbij de meetlatten thuis
waarschijnlijk verkeerde maten had. Op de folder stond namelijk
dat de maximale grootte van de knuffel 30 centimeter kon zijn.
Maar deze waren toch net iets te groot.

3.
4.

Eén kind express zijn knuffel liet droppen, in het midden
van het veld ?
De meeste voorkomende namen van de knuffels “Beer”,
“Knuffel”, “Bumba”, “Nijntje” en “Jules” zijn ?
Er wel veel kinderen waren waarbij alle kunsten mochten
gedaan worden, behalve crashen ?
De methanol Smurf echt wel hard moest trappen om zijn
electrische vijand Gargamel achter zich te laten ?

Om te eindigen nog enkele leuke sfeerbeelden :

We hopen van harte dat het voor zowel kinderen als ouders een
leuke dag was die we zeker volgend jaar overdoen. Onze
aanwezige piloten willen we ook van harte danken voor hun inzet
en vele vluchten. Op naar volgend jaar !
Davy Carmans

