
Pampa Modelfighters
Knuffelvliegen 5de editie
Zondag 25 september 2011

Voor de vijfde keer al organiseerde Pampa 
Modelfighters hun bekende knuffelvliegen. 
Vanwege omstandigheden kon het dit 
keer niet doorgaan in het begin van het 
jaar, maar verhuisden we het evenement 
naar het einde van september. 

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.

Het knuffelvliegen bestaat al heel wat 
jaren in Nederland, daar beter bekend 
als berenvliegen. Het hoofddoel van een 
vereniging zoals de onze is om de kinderen 
en hun ouders in contact te brengen met 
onze mooie wereld van het modelvliegen 
en hun interesse hiervoor op te wekken. 
Maar deze dag is er natuurlijk vooral 
voor de spannende, emotionele en lieve 
momenten waarbij de knuffels van de 
kinderen helemaal alleen het luchtruim 
verkiezen.

Aangezien we een barslechte zomer 
hebben gehad, was het een beetje vrezend 
uitkijken naar ons weekend. 

De vrees was er dat alles letterlijk in het 
water zou vallen, zoals gebeurd is bij 
meerdere shows bij verschillende clubs 
dit jaar. 

Toen we op deze zondagmorgen 
opstonden, zagen we een mooi blauwe 
lucht met letterlijk “geen wolkje aan de 
lucht”. Uiteindelijk zou het een prachtige 
zonnige dag blijven ! Het was een echte 
nazomerdag en daar mogen we erg blij 
door zijn. 

Aan onze piloten was gevraagd om 
aanwezig te zijn om 9u ‘s morgens zodat 
alles netjes klaar zou zijn als de mensen 
vanaf 10u zouden aankomen. We kunnen 
als club opnieuw erg blij zijn met al onze 
piloten die van her en der weer naar het 
knuffelvliegen kwamen. We kunnen niet 
iedereen hard genoeg bedanken, maar 
toch wil ik één groepje in de verf zetten. 
Elk jaar weer komt er een hele delegatie 
vanuit het verrre Nederland met een leuke 
bende en heel wat toestellen. Dit zijn de 
mensen van de club “The Wings”. 

Door Davy Carmans



Het waren niet enkel deze mensen die ons kwamen verblijden, 
want uiteindelijk kwamen er genoeg piloten om een ganse dag 
zoveel mogelijk knuffels de lucht in te brengen. 

We hadden dit jaar zelfs een unicum. Onze Nederlandse collega 
modelvlieger Hans de Vries kwam knuffelvliegen met een jet! Dat 
was voor ons ook de eerste keer. De Tutor is een schaalmodel dat 
niet gemaakt is om snel te vliegen, waardoor het zonder problemen 
netjes tussen de andere toestellen mee kon vliegen.

Omstreeks 10u waren alle toestellen opgebouwd, waren de 
veiligheidslijnen uitgelegd en stond iedereen klaar voor de eerste 
knuffels.

En die knuffels, die kwamen gretig het veld op. Dit jaar besloten 
we de mensen pas in de pits te laten op het moment dat het hun 
beurt was, met een groep van maximum tien mensen om het veld 
niet te vol te krijgen. Dit werd netjes door iedereen gevolgd en zo 
kon elk kind in de fotoruimte een foto (laten) maken van zichzelf 
met de knuffel in het vliegtuig. Daarna ging de piloot dan naar de 
startbox en konden de ouders met de kinderen in de “publiek box” 
gaan staan. Na de vlucht werd de knuffel daar ook afgeleverd aan 
het kind, waardoor alles vooral veilig verliep en er NOOIT mensen 
in contact kwamen met startende of draaiende motoren. 

Al snel bleek dat we vandaag weer erg veel knuffels zouden 
gaan kunnen verwachten. Na een tijdje zat het terras overvol 
met mensen die genoten van een heerlijk drankje, lekker in de 
stralende zon. Daar rond de tent gonsde het van de ambiance. 
De kinderen konden genieten van een springkasteel, een grote 
trampoline, fietsen, gokarts en ga zo maar door. Ook was er een 
clown die weer voor iedereen de mooiste figuren maakte met 
ballons. En last but not least werd er ook nog gratis gegrimeerd 
door onze twee grimage dames... Je zag dat de mensen echt lang 
bleven zitten en niet geneigd waren om naar huis te gaan. Hun 
kinderen hadden alle vrijheid en wisten zich de ganse dag bezig 
te houden. 

Tot op het moment dat hun knuffel in het vliegtuig mocht natuurlijk. 
Dan zag je toch weer dat de moed dikwijls een beetje ging liggen 
en dat er af en toe ook wel eens een boos of huilend gezichtje aan 
te pas kwam. 

Maar gelukkig waren al onze piloten niet van de slechtste en 
probeerden ze elk kind gerust te stellen dat alles goed ging komen 
en dat zij het vliegtuig rustig hun rondjes zouden gaan laten doen. 
En ja hoor, dit haalde de meeste kids met angst over om hun 
knuffel toch toe te vertrouwen aan onze piloten. Als je dan na de 
landing de kinderen hun lach en verbazing ziet op hun gezicht, dan 
kan je als piloot zelf alleen maar genieten. En dat is toch hetgeen 
waar we het voor doen, niet ?

Helaas hadden enkele toestellen dit keer te kampen met technische 
problemen waardoor enkele piloten rond de middag de handdoek 
in de ring moesten gooien. Gelukkig hadden we genoeg piloten die 
stonden te trappelen om meer knuffels de lucht in te brengen, al 
dan niet met z’n vijven tegelijk...



Ondertussen was het al middag en 
konden we allemaal genieten van heerlijke 
pannenkoeken en hotdogs, waarvoor 
opnieuw dank aan de dames van onze 
vereniging die deze op professionele manier 
klaar maakten. 

Zoals elk jaar hadden we tijdens de dag 
enkele speciale activiteiten. Een voorbeeld is 
de tombola die elk uur doorgaat en waarbij 
elk kind de kans heeft om een leuke prijs te 
winnen. Een onschuldige hand trok elk uur 
een lotje met het inschrijvingsnummer van 
het kind, waarna deze de prijs (waaronder 
zeer mooie knuffels, windvliegers en ga  zo 
maar door) konden afhalen. Ook deden we 
meermaals tijdens de dag een snoepdrop. 
De kinderen mogen dan aan het veld komen 
staan waarna er door enkele toestellen snoep 
op het veld wordt gedropt. Als het snoep 
eruit is, gaan de toestellen in een safe zone 
hoog genoeg cirkeltjes draaien en mogen 

de kinderen het veld op rennen om zoveel 
mogelijk snoep te rapen. Gelukkig waren er 
enkele clubleden die stiekem snoepjes in hun 
zak hadden zitten om nog wat bij te strooien 
want regelmatig waren er gewoon TE VEEL 
kinderen voor het geringe snoep wat we 
maar in de toestellen konden krijgen. Dus 
ook daar probeerden we elk kind gelukkig 
te krijgen.

Ook waren er deze editie weer de zweversleep 
en de RC bestuurde parachutes. Jammer 
genoeg waren de Smurfen dit jaar niet 
aanwezig omdat zij de nodige catwalks 
moesten doen vanwege “het jaar van de 
Smurfen”. In de plaats was er wel nog een 
vliegende voetbal. Ambiance verzekerd voor 
ieder kind dus. 

Nadat de knuffel van het kind geland was, 
kon het kind ook nog een gratis persoonlijk 
brevet  gaan afhalen bij de inschrijfbalie. 



Ook al willen we geen enkele piloot over het 
hoofd zien, toch willen we één man specifiek 
bedanken : Noël Rumers. Deze piloot wist zelf 
op het einde van de dag niet meer hoeveel 
vluchten hij gemaakt heeft, maar wij schatten 
het toch op minstens 60 vluchten ! Zijn 
enthousiasme was zo groot dat hij NU al aan 
het plannen is om zeker volgend jaar opnieuw 
te kunnen komen. Dus nogmaals Noël, enorm 
bedankt. 

Deze bedankjes gaan echter uit naar ELKE 
piloot en ook naar alle clubleden van de 
Pampa Modelfighters voor hun inzet om dit elk 
jaar toch weer tot een prachtig weekend te 
maken. 

Wij kijken alvast uit naar de 6de editie van 
het knuffelvliegen in 2012 en hopen dan 
weer te kunnen rekenen op zoveel piloten en 
knuffels!!

Hierop staat dat de knuffel zo stoer is geweest om 
op deze dag helemaal alleen een vlucht gemaakt 
te hebben met een modelvliegtuig. Meerdere 
malen hoorden we de ouders zeggen dat ze dit 
zeker zouden inkaderen... :-) Een persoonlijke 
anekdote laat zien hoe kinderen hierbij meeleven. 
Een Franstalige collega bezocht ons dit jaar en 
hun kinderen spraken natuurlijk ook Frans. De dag 
erna heeft hun dochter het bevret mee genomen 
naar school om er in de “Nederlandse” les over te 
kunnen vertellen !! Ik wil persoonlijk de grimage 
dame bedanken om haar best te doen in het 
Frans om ook deze kids te laten genieten van de 
grimage. 

Maar, weer over naar de orde van de dag. De 
ganse dag door kwamen de kinderen en hun 
ouders over en weer. En als piloot op het veld krijg 
je dan niet echt mee hoeveel kinderen en knuffels 
er nu eigenlijk mee zijn geweest. Iedereen wist 
dat het zeeeeeeer moeilijk zou worden om het 
recordaantal van vorig jaar te overbruggen. Toen 
brachten we 338 knuffels de lucht in. Op het einde 
van de dag kregen we te horen dat dit record niet 
verbroken was, maar toch brachten we maar liefst 
301 knuffels de lucht in. 

En dit kan natuurlijk alleen maar door de vele 
vluchten die onze piloten hebben gemaakt. 



Alle foto’s van dit evenement kunnen 
teruggevonden worden in twee albums : 

http://www.pmf.be/fotoalbum/thumbnails.
php?album=79
https://picasaweb.google.com/nard.achten/
Knuffelvliegen2011

Veel genot met het bekijken van de foto’s en 
hopelijk tot volgend jaar !

Davy Carmans


