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Op zondag 18 mei was het weer zover. Pampa Modelfighters
organiseerde voor de tweede keer zijn “Knuffelvliegen” op
hun terrein in Helchteren na een overweldigend succes bij
de eerste keer vorig jaar.
Het principe van het knuffelvliegen is erg simpel : men
neme een kind, zijn knuffel, een (leeg) vliegtuig en een
modelpiloot. Als je dat allemaal samen mixt, dan krijg je
deze succesformule die er uiteindelijk voor zorgt dat het
kind en zijn/haar knuffel met een grote glimlach terug naar
huis gaat. Geef je hen dan ook nog een bewijsje (oorkonde)
mee dat bewijst dat hun knuffel het aangedurfd heeft om
mee te vliegen met een modelvliegtuig, dan kan je er ook
nog van op aan dat ook de knuffel met een glimlach mee
slapen gaat !
Vorig jaar was onze eerste knuffelvliegdag een
overrompelend succes en omdat we zowel de kinderen
als de ouders opnieuw zo’n leuke, en vooral volledig gratis,
dag wilden aanbieden, staken we opnieuw de armen uit
de mouwen en werd heel het gebeuren opnieuw in elkaar
gestoken.
Reeds lang op voorhand kregen we de nodige hulp uit
allerlei richtingen aangeboden. Zo kregen we dit jaar de
hulp van de provincie en de gemeente en dit door middel
van gedrukte oorkondes voor de kinderen. Terwijl we vorig
jaar elk diploma één voor één moesten afdrukken, konden
we deze lange wachtperiode nu verminderen omdat we
enkel nog de naam van het kind en de knuffel moesten
afprinten op de voorgedrukte oorkondes. Natuurlijk zijn
we hiervoor enorm dankbaar aan onze gemeente en de
provincie.
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het opzetten van de hele infrastructuur (tenten,
computer voor de inschrijving, tapkranen, frigo’s, tafels
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stoelen,
springkasteel, afbakening op het veld
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voor toestellen en kinderen, alles om de pannenkoeken
te bakken, ... ) konden we klaar gaan staan voor het
ontvangen van de kinderen en hun knuffels.

Net zoals vorig jaar stonden de eerste kinderen al te
trappelen van ongeduld nog voor we officiëel van start
gingen. Snel snel werden de toestellen nog klaar gemaakt
voor hun eerste vlucht en zo konden de inschrijvingen van
start gaan.
Zoals vorig jaar kregen alle kinderen bij de inschrijving een
leuk cadeautje in de vorm van een papieren werpvliegtuig.
Soms was het erg moeilijk om te kiezen tussen de Boeing of
de Airbus. Vele oogjes begonnen al van bij het inschrijven
te twinkelen, wat voor de sfeer in de tent natuurlijk ook
meegenomen was.
En zo gingen de eerste vluchten van start. En het zouden
de laatsten niet zijn, want opnieuw werden dit jaar
zomaar eventjes 205 knuffels de lucht in gebracht. Veel
vliegtuigmotoren hebben de ganse dag lekker staan puffen
in de (weliswaar niet zo warme) buitenlucht.
En dat was dan ook het enige wat vandaag een beetje
tegenviel. Na een hele periode van erg warm en mooi
weer, was het op deze zondag jammer genoeg een heel pak
frisser. Een jas was dus zeker geen overbodig iets. Gelukkig
werd het in de namiddag wel wat warmer waardoor de jas
af en toe eens uit kon getrokken worden.

Hoe dan ook, het zonnetje stond misschien niet aan de
hemel maar des te meer op de gelukkige gezichtjes van de
jongens en meisjes wanneer hun knuffel rondfladderde in
de lucht !
Tussen de vluchten door konden zowel ouders als kinderen
genieten van een aantal extraatjes. We hadden dit jaar
opnieuw een springkasteel staan waarop de kinderen
geweldig hoog konden springen.
Ook was er dit jaar een Nederlandse vrouw die zich
kandidaat had gesteld om GRATIS de kinderen te
schminken ! Dit had als gevolg dat er een aantal mooie
gezichtjes rondliepen in alle soorten kleuren !

Ook waren er weer heerlijke
pannenkoeken van de
partij. Eén hele grote en
daar bovenop nog eentje
in de vorm van een beertje
of een ander knuffeldiertje.
De kinderen (maar ook
de ouders) konden deze
lekkernij zeker smaken !

Ondanks het wat mindere weer,hadden we dit jaar een heel
pak meer piloten. We waren natuurlijk ook al maanden
op voorhand reclame aan het maken en piloten aan het
ronselen. Door de vele piloten ging het knuffelvliegen
dit jaar veel soepeler dan het vorige jaar. Er stond nooit
een rij van aanschuivende kinderen, waardoor alles heel
vlotjes verliep en het plezier van de aanwezigen natuurlijk
nog groter was. We zijn onze aanwezige piloten zoals altijd
weer enorm dankbaar want zonder hun inzet zou het
knuffelvliegen niet eens door kunnen gaan ! We zijn ook
blij dat er dit jaar enkele collega piloten aanwezig waren
uit Nederland. Zij kwamen uit de club van Weert waar het
“berenvliegen” (zoals het in Nederland genoemd) ooit
ontstond ! Ook waren er dit jaar geen crashes ! Da’s altijd
meegenomen voor onze piloten !

Tijdens de dag waren er nog enkele extra verrassingen
voor de kinderen. Zo kwam bijvoorbeeld ook de fietsende
Smurf weer overvliegen en dat is voor de kinderen toch
altijd weer heel leuk.
Twee keer werd er ook een snoepdrop gedaan. De kids
werden allemaal samengetroept aan de ingang van
het veld en werden talrijk losgelaten op het veld om de
vallende snoepjes te kunnen gaan rapen. Om de kleinsten
onder hen niet te verdrietig te maken, liepen er enkele
gulle “handen” rond op het veld die ongemerkt nog wat
met extra snoep rondgooiden !
Andere aanwezigen waren de 3 Pampa dieren die
regelmatig wat tussen de kinderen flaneerden en telkens
weer gul lollies en ander snoep uitdeelden. Er wordt zelfs
gefluisterd dat deze dieren af en toe te spotten waren op
het springkasteel !

Er vlogen deze dag ook twee radio bestuurde
parachutisten rond. Ze werden op de grond onderaan de
vleugel gehangen en dan tot op grote hoogte gebracht.
Eénmaal het goede plekje gevonden in de wind, werden
ze dan gedropt. En zoals de echten deden ze eerst een
aantal seconden een vrije val waarna de parachute werd
opengetrokken om dan rustig naar onder te zweven en
natuurlijk voor de voeten van onze piloten te landen ...
Tijdens de dag kwam naar
goede gewoonte ook weer
VTM enkele interviews
doen met piloten en
kinderen met hun
knuffels. Deze toffe
reportage
kwam
daarna op het VTM
nieuws !! Wat een
reclame !!! Zulke
zaken
doen
onze clubleden
alweer dromen
van
een
volgende
editie
in
2009 !
We
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gaat
komen van het
Kn u ffe l v l i e ge n .
Hopelijk dan met
een ietsje beter weer
en hopelijk met NOG
meer kinderen.
Al bij al was het dus
weer een dag waarop we
genoten van de lachende
gezichtjes van de kinderen
die overal rondsleurden met hun knuffel en natuurlijk ook
hun diploma. Ook spotten we de nodige ouders die bezig
waren met het in elkaar knutselen van de werpvliegtuigjes
die de kinderen gekregen hadden.

Ook de blije gezichten van de piloten na elke vlucht
zullen ons altijd bij blijven. Dat is toch ook wat wij als
organiserende club willen bereiken.

Natuurlijk mogen we niet vergeten een aantal mensen
nogmaals in de bloemetjes te zetten voor hun inzet.
* Onze piloten (uit Belgie en
Nederland).
* Onze eigen leden (die
instonden voor de toog, de
inschrijvingen, de organisatie
op het veld, het bakken
van de pannenkoeken , de
zendercontrole, en nog
veeeeel meer).
* Onze Nederlandse
schminkster
die
volledig kosteloos dit
kwam doen voor
ons !
*
Gemeente
HouthalenHelchteren en
de provincie
L i m b u r g
voor
hun

medewerking
en
het
drukken van de
oorkondes.
* Onze aanwezige
kinderen en ouders
! Zonder hen zou het
ook maar een saaie
dag geweest zijn !
Waarschijnlijk is nu nog
niet iedereen bedankt.
Daarom één statement
: “Bedankt aan iedereen
die meehielp om van
dit evenement opnieuw
een SUCCES te maken !” ...
BEDANKT...
Op de volgende pagina’s vind je
nog enkele foto’s die de sfeer tonen van deze prachtige
dag op het veld van Pampa Modelfighters.
Davy Carmans

Meer foto’s op : http://www.pmf.be
(klik op Foto-Album en dan op Knuffelvliegen 2008)

