Pampa Modelfighters
Knuffelvliegen 3de editie
Zondag 10 mei 2009

Op zondag 10 mei organiseerde Pampa Modelfighters na 2 geslaagde
edities in 2007 en 2008, voor de 3de keer hun geprezen “Knuffelvliegen”.
Het principe is nog steeds hetzelfde : Kinderen mogen hun
knuffels meebrengen en volledig gratis mee laten vliegen met een
modelvliegtuig.
Elk jaar heeft het knuffelvliegen
meer succes. Na telkens om en
bij de 210 knuffels bij de voorbije
edities, brachten onze (veelvuldig
aanwezige) piloten dit jaar maar
liefst 280 knuffels de lucht in !
Het prachtige weer was natuurlijk
voor iedereen een meevaller.
Hierdoor gingen opnieuw vele
kinderen, ouders, maar natuurlijk
ook knuffels, met een grote
glimlach terug naar huis. De gratis
oorkonde is daarna het eeuwige
bewijs dat de knuffel een luchtdoop
heeft gehad...
We zijn trouwens opnieuw de gemeente Helchteren en de provincie
Limburg dankbaar voor het gratis ter beschikking stellen van de
voorgedrukte oorkondes !

Op zaterdag waren de clubleden van Pampa
Modelfighters al stevig de handen uit de mouwen aan
het steken. Er werden weer grote tenten opgezet met
een groot terras met tafels, stoelen en parasols voor
het geval dat het mooi weer zou worden (wat het
gelukkig ook deed).
Er werd gezorgd voor een springkasteel en alles
werd in gereedheid gebracht om opnieuw lekkere
pannenkoeken te bakken voor alle aanwezigen !
Op zondagmorgen waren we vroeg ter plaatse en
werden in allerijl nog een aantal zaken in orde gebracht
zoals de computer en printer voor de inschrijvingen en
oorkondes alsook de zender controle en de afbakening
op het veld waarin de kinderen en ouders zouden
mogen gaan staan.
Opnieuw stonden de kinderen en ouders al erg vroeg
te trappelen om in te schrijven ! De nummertjes bij de
inschrijvingen (die de kinderen aan de piloot moesten
afgeven) vlogen werkelijk de deur uit en al gauw
ontstond er paniek dat er niet genoeg zouden zijn !
Gelukkig werden er nog nieuwe nummertjes gevonden
verstopt in de kast !

Bij de inschrijvingen kregen de kinderen een leuk cadeautje in de
vorm van een zelf te bouwen werpvliegtuigje. In de wachtrij stonden
verscheidene papa’s deze te bouwen voor hun kids zodat ze na de
luchtdoop hier lustig mee konden spelen.
Dat sommige kindjes toch een
beetje schrik hadden dat hun
knuffel niet zou terugkeren,
zie je op de foto hiernaast.
Gelukkig kwam tijdens de dag
ELKE knuffel heelhuids terug
aan de grond op eentje na. En
dan nog, degene die in het enige
gecrashte toestel zat, had buiten
wat stof in zijn lange snorharen
niks aan de hand. Hij kon wel
stoer vertellen dat hij de crash
zonder schrik had overleefd !
Door het aantal piloten dat zich
had aangemeld, moesten de
mensen nooit lang wachten!
Daardoor hadden ze meer
tijd om te genieten van een
overheerlijke knuffelpannenkoek en hadden vele kindjes ook tijd en zin
om zich te laten schminken en op het springkasteel te spelen.

Het viel dit jaar wel op dat er heel veel piloten waren
gekomen met een zweefvliegtuig. Hierdoor ging het
knuffelvliegen dit keer erg vlot en kwamen er nooit
echte wachtrijen te staan. Elk sleeptoestel kon dus
ook een zwever meeslepen met alweer andere knuffels
in!
Er waren, buiten de zwevers, nog heel wat leuke
andere toestellen. Zo was er alweer een vliegende
Smurf, maar dit keer ook een vliegende tovenaar. Er
was zelfs een vliegtuig met maar liefst acht (electro)motoren die knuffels kon meenemen.
Meerdere malen tijdens de dag organiseerde de club
een snoepdrop. Drie toestellen met elk één kilo snoep
aan boord kozen dan het luchtruim om het snoep
daarna te droppen op het veld, alwaar de kinderen
dan om het snelst de snoepjes gingen zoeken. Broeken jaszakken puilden daarom uit na deze ludieke
actie. Gelukkig liepen de drie Pampa dieren ook weer
rond met nog wat snoep op zak, zodat ook de kleinste
of traagste kinderen hun lekkers hadden om de rest
van de dag door te kunnen geraken. Gul veranderden
lollies en andere snoepjes daardoor van eigenaar.

Dit jaar was het niet VTM die kwam filmen, maar
wel VT4 voor het programma “JAM”. Het leuke was
dat zij de ganse dag onze jongste “knuffelpiloot”
Bart Ooms volgden. De zelf erg jonge reporter van
het programma mocht op een bepaald moment zelf
de stuurknuppels vastnemen en een modelvliegtuig
besturen. Verbazingwekkend genoeg ging dit, voor
de eerste keer, verbluffend goed.
De reportage, enkele weken later, was een succes
voor onze vereniging en ons evenement. Het is altijd
leuk als op de nationale televisie onze hobby mooi
naar voor wordt gebracht. Jammer genoeg was het
enige gecrashte toestel van de dag die van onze
jongste piloot Bart. Gelukkig werd dit niet op de
televisie getoond !
De club had zelf
ook
gezorgd
voor een aantal
leuke
prijzen
in de vorm van
knuffelberen
en
andere
leuke speelgoedjes. Elk uur werden, op basis van
het inschrijvingsnummer, een aantal van deze leuke
prijzen verloot voor de kinderen.
Om de randanimatie voor de kinderen volledig
perfect te krijgen was er dit jaar ook een erg leuke
clown aanwezig. Hij bouwde van ballonnen de meest
mooie vormen en figuren voor de kids. Vooral zijn erg
oversized GSM
die onverwacht
water
spoot,
trok
veel
aandacht van
kinderen
en
ouders !

Om te eindigen, willen we een aantal mensen
bedanken.
Allereerst danken we de mensen van
Pampa Modelfighters die zich elke keer opnieuw
inzetten om een evenement tot een goed einde te
brengen.
Daarna bedanken we de aanwezige piloten uit België
en Nederland. Zonder hen zou geen enkele knuffel
het luchtruim kunnen verkiezen.
Ook danken we opnieuw onze Nederlandse
schminkster die helemaal gratis de kindjes hun
gezichtjes versiert.

Maar, uiteindelijk zijn het de aanwezige ouders en kinderen die de dag helemaal doen slagen.
Wij hopen dat we ook volgend jaar kunnen rekenen op hun talrijke aanwezigheid!
Op deze en volgende pagina’s vind je nog enkele foto’s die de sfeer tonen van deze
prachtige dag op het veld van Pampa Modelfighters !
Foto’s van deze editie vind je door te surfen naar :
http://www.pmf.be/fotoalbum
Daarna klikken op “Knuffelvliegen 2009”

Davy Carmans

De volgende editie van het Knuffelvliegen vindt plaats op
zondag 9 mei 2010

