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Bij het knuffelvliegen is het de bedoeling 
dat kinderen van overal naar het veld 
komen met hun knuffel (troetelbeer) om 
deze een vlucht te laten maken met een 
modelvliegtuig. 

Een activiteit als deze heeft als hoofddoel 
een spannende dag te bezorgen aan de 
kinderen met heel wat sterke emoties 
tot gevolg. Anderzijds hopen we bij 
de ouders de interesse op te kunnen 
wekken voor de mooie wereld van het 
modelvliegen.

Het was in de weken voor deze 
organisatie weer bang afwachten 
hoeveel piloten en knuffels er zouden 
komen, maar nog veel belangrijker, welk 
weer het zou worden. Het weer kan 
namelijk zo’n dag maken of kraken. De 
vooruitzichten waren alleszins niet goed. 
Er werd al een ganse week gedreigd met 
slecht weer, veel wind en veel regen. Dat 

gaf geen goede hoop. Op deze zondag 
morgen stonden we op onder een open 
blauwe lucht met een flauw zonnetje. Het 
was een koude ochtend, zoniet ijskoud. 
Gelukkig begon het zonnetje na een 
tijdje harder te schijnen en werd het 
geleidelijk aan wat warmer. Uiteindelijk 
zou het een prachtige zonnige dag 
worden!

Na drie edities van het knuffelvliegen 
werd alles al een beetje een routine. 
Voor alles werd gezorgd. De tent stond 
er al een week en er werd gezorgd voor 
een toog en een keuken, voor de lekkere 
frisse drankjes en voor het bakken van 
de heerlijke pannenkoeken. Ook de 
inschrijvingshoek werd mooi klaargezet 
en het terras ingericht. Onze clown was 
aanwezig met twee springkastelen om de 
kinderen tussentijds te entertainen. En 
zo was de club klaar om er in te vliegen!
Al snel kwamen de eerste piloten 
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binnendwarrelen en werden grote 
toestellen opgebouwd op het veld. Als 
club waren we erg gecharmeerd door 
het in grote getale opgekomen aantal 
piloten. Het zijn deze mensen die ervoor 
zorgen dat vele knuffels veilig de lucht in 
zouden gebracht worden. De toestellen 
waren nog niet opgebouwd of daar 
stonden al de eerste kinderen met hun 
knuffels. Het spel kon beginnen. 

Na de inschrijving, waar de kinderen 
allemaal een werpvliegtuigje (om zelf 
te bouwen) kregen, konden ze met de 
knuffel naar het veld om daar de knuffel 
in één van de toestellen te steken. De 
grote knuffels moesten in een groot 
toestel en de kleintjes konden in de 
kleinere toestellen. Het leuke is dat zelfs 
onze eigen jongste leden gezorgd hadden 
dat ze vandaag veel zouden kunnen 
vliegen. Ze hadden hun eigen toestel 
(.60 size) omgebouwd met elastieken, 
haakjes en plakband om toch maar een 
knuffel te kunnen vervoeren. Dat de 
knuffel in een plastieken zakje gestoken 
moest worden om niet vuil te worden 
van de methanol mocht de pret niet 
bederven!

En zo liep ons veld al heel snel vol met 
ouders en kinderen. Gelukkig waren 
de leden van Pampa Modelfighters ook 
weer paraat om alles in juiste banen 
te leiden. Aan de poort van het veld 
werden de families tegengehouden zodat 
er niet teveel volk met kinderen in de 
pits zouden rondlopen. Want veiligheid 
is natuurlijk belangrijk. Zo hadden we 
het hele veld ingedeeld in vakken (met 
rood-witte linten) zodat de mensen niet 
zomaar tussen de vliegtuigen zouden 
gaan rondwandelen. In de pits mochten 
de kinderen de knuffels afgeven aan de 

piloten om ze dan samen in het vliegtuig 
te steken. De ouders kregen dan de kans 
om foto’s te maken en daarna werd het 
toestel naar het veld gebracht om de 
motor te starten. Ouders en kinderen 
moesten zich dan begeven naar de 
speciale “kijkbox”, achter een dikke 
omheining zodat ze zeker niet zouden 
kunnen geraakt worden. In die box 
gonsde het de ganse dag van jolijt maar 
af en toe ook van verdriet (met traantjes 
als gevolg). Gelukkig waren onze piloten 
niet van de slechtsten en als de kindjes 
vroegen om de knuffel terug naar de 
grond te brengen, dan werd dit bevel 
altijd netjes opgevolgd en gingen ook 
deze kindjes weer gelukkig terug naar 
huis. 



Maar, je had natuurlijk ook weer de 
stoerdere kinderen die wel eens wilden zien 
of hun knuffel ook een looping of een rol 
zouden kunnen overleven. En ja hoor, met 
de Extra’s en dubbeldekkers werd dan ook 
gretig de kans gegrepen om wat te kunnen 
stuntvliegen, dikwijls met veel gelach van 
de kinderen (maar ook de ouders, jaja) als 
gevolg. 

Er waren tijdens deze editie ook weer enkele 
speciallekes. Zo hadden de kids ook de 
kans om hun knuffel mee te laten vliegen 
met een gesleepte zwever. Achter de Porter 
Pilatus ging het zweefvliegtuig meermaals 
de lucht in. Ook was er deze editie een zeer 
mooie schaal helikopter. Vooral toen Bumba 
daarin het luchtruim verkoos, was het hele 
verhaal compleet. Zeer mooie foto’s zijn 
hiervan het resultaat. 

Opnieuw waren onze twee vliegende 
fietsende smurfen van de partij ! Telkens 
als zij het luchtruim verkozen, begonnen de 
kinderen spontaan te schreeuwen : “fietsen, 
fietsen, fietsen...” :-) Ook was er een 
parapop die gedropt werd uit een toestel. 
Gelukkig werd deze bestuurd via een zender 
zodat zij steeds netjes op het terrein terecht 
kwam. Als deze parapop gedropt werd, 
zagen we bij de kids toch enkele gefronste 
gezichtjes waarop af te lezen stond “die van 
mij mag jij toch lekker niet zo laten vallen”. 

Er stond tijdens deze dag trouwens nog 
veel meer te gebeuren. Zo werd er elk uur 
een gratis tombola gehouden voor alle 
ingeschreven kinderen. Zo maakte elk kind 
kans op zeer mooie knuffels, windvogels, 
spelletjes, ... noem maar op. Telkens er een 
grote groep kinderen aanwezig was, werd 
er ook een snoepdrop gedaan. Enkele kilo’s 
snoep werden in drie toestellen gestoken. 
Terwijl de kinderen geduldig aan de lijn 
moesten wachten, dropten zij alledrie 
hun snoepjes boven het veld. Pas op het 
moment dat de toestellen een veilige hoogte 
hadden bereikt, mochten de kinderen het 
veld op rennen om zoveel mogelijk snoepjes 
te rapen. Gelukkig liepen er enkel clubleden 
mee met reserve snoepjes in hun zakken 
om er voor te zorgen dat ook de kleinsten 
(en dus niet de snelsten) wat snoep konden 
hebben. 

Wist je trouwens dat de kinderen na het 
vliegen ook nog een brevet meekregen met 
hun eigen naam en die van hun knuffel 
als bewijs dat de knuffel een vlucht had 
gemaakt met een modelvliegtuig ? Menig 
kinderkamer wordt nu opgesierd met dit 
mooie A5’je. 



Tijdens de momenten dat de kinderen 
niet met hun knuffel op het veld waren 
en de ouders aan het genieten waren van 
een lekker fris drankje, konden ze van 
harte plezier maken bij onze clown die 
met ballonnen de meest gekke figuurtjes 
kon maken. Tel daarbij nog twee mooie 
springkastelen en een schminkster, dan 
begrijp je dat de pret echt niet op kon. 
Voor de hongerigen waren er heerlijke 
pannenkoeken te verkrijgen. 

Tot onze spijt was er dit keer sprake van 
één crash met een toestel. Gelukkig niet al 
te erg en dus ook geen slechte afloop voor 
de knuffel. De eigenaar van de knuffel kon 
er al bij al gelukkig nog goed mee lachen. 

We hadden niet verwacht het recordaantal 
van 288 knuffels van vorig jaar te kunnen 
overtreffen. Groot was onze verbazing 
toen rond 16u de 320 voorgedrukte 
brevetten helemaal op waren!!! Uiteindelijk 
kwamen we op het einde van de dag aan 
338 knuffels die een luchtdoop hadden 
gemaakt !!!! We moesten daarom 18 
mensen vragen naar hun adres zodat ook 
zij later van de club een brevet zouden 
krijgen via de post ! Wat een getal, 
ongelooflijk ! Dit hadden we in onze 
stoutste dromen niet kunnen verwachten. 

Eerlijkheidshalve gebiedt het ons wel 
te vertellen dat met kleinere knuffels er 
soms wel tot zeven in één keer samen 
in een vliegtuig konden ! Dat was gauw 
meegenomen dus !

Hoe dan ook, het was opnieuw een 
pracht van een dag. We hebben weer 
vele kinderen gelukkig gemaakt en we 
zijn er zeker van dat vele hartjes ‘s 
nachts harder hebben geklopt in bed met 
hun knuffels terwijl de gebeurtenissen 
van de dag opnieuw werden overlopen.

Als club willen we natuurlijk weer een 
hoop mensen bedanken. Allereerst de 
piloten die elk jaar opnieuw gratis zoveel 
vluchten komen maken ! Zonder hen zou 
dit evenement niet door kunnen gaan. 
Daarnaast moeten we alle bezoekers 
bedanken om langs te komen. Zonder 
hen zouden onze piloten met hun 
vingers staan draaien. Als laatste, maar 
natuurlijk niet op zijn minst, moeten 
we alle clubleden bedanken die bij elk 
evenement weer klaar staan om te 
helpen ! BEDANKT ALLEMAAL ! Op naar 
de vijfde editie in 2011 !

Op zondag 13 juni organiseerde 
modelvliegclub SMAC uit Sint-Truiden 
voor de eerste keer hun knuffelvliegen in 
samenwerking met Pampa Modelfighters. 
De club SMAC heeft het gepresteerd 
om 96 knuffels de lucht in te brengen! 
Proficiat aan Paul (de organisator) en 
natuurlijk de hele club!

Op volgende pagina volgen nog 
wat sfeerfoto’s ! Meer foto’s van 
het knuffelvliegen en andere PMF 
evenementen vind je op http://www.pmf.
be !

Davy Carmans



Er werden tijdens de dag trouwens ook enkele volwassenen betrapt met hun knuffel. 
:-) Of hadden ze die afgepakt van een kindje misschien ? De gelukzalige glimlach op 
hun lippen verraadt nochthans toch genoeg ! 


