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Door Davy Carmans

Op zondag 23 september 2012 was het weer
zover, Pampa Modelfighters organiseerde voor
de zesde keer hun ondertussen zeer bekende
knuffelvliegen.
Voor de mensen die de laatste jaren doorbrachten
op Mars, toch nog even wat uitleg over wat
knuffelvliegen is. Op deze dag zijn kinderen van
heinde en verre welkom op ons vliegveld met hun
knuffelbeer. Deze knuffel mag dan, volledig gratis,
een vlucht maken met een modelvliegtuig. Het
kind en de knuffel krijgen na de vlucht een leuk
aandenken in de vorm van een oorkonde.
Even leek het erop dat het weer roet in het eten
zou gooien want de dag begon grauw en zeer
koud. Gelukkig bleef het de hele dag droog en
we zagen zelfs een verdwaalde zonnestraal ! Een

dikke jas was echter aangeraden door de gure
wind die over het veld gierde.
Onze ruim aanwezige piloten waren echter niet
van een kleintje vervaard en één voor één deden
ze hun uiterste best om de weergoden tegen te
werken en toch zoveel mogelijk te vliegen en
zoveel mogelijk knuffels de lucht in te brengen.
En maar goed dat er zoveel piloten waren,
want deze zesde editie was een overrompeling.
Reeds vroeg in de morgen stroomden ouders,
grootouders, tantes en ooms met hun kinderen
binnen bij Pampa Modelfighters. Al gauw was het
een drukte van jewelste.
Door de grote drukte, stonden al snel heel wat
mensen in de wachtrij aan het veld om aan de

beurt te komen. Natuurlijk had de club opnieuw heel wat
attracties geregeld waardoor het wachten wat verzacht
werd. De kinderen konden een vliegtuigje bouwen,
ze konden springen op het springkasteel of zich laten
schminken in de tent. Ook konden ze genieten van een
heerlijke pannekoek die door de dames van de club met
hopen werden gebakken.
Tijdens de dag waren er nog wat extraatjes voor onze
kinderen. Allereerst was er zoals altijd de geliefde
snoepdrop. Maar liefst drie grote toestellen gingen met
kilo’s aan snoep de lucht in en dropten het snoep op het
veld. Pas nadat de droptoestellen een veilige hoogte en
afstand hadden opgezocht, kregen de kinderen groen
licht om het veld te bestormen. En die kilo’s snoep werden
gretig geraapt en verzameld. Omdat de kleinste kinderen
niet altijd snoep te pakken kregen, liepen er clubleden
tussen hen om af en toe een handje snoep toe te steken.
Zo had iedereen toch telkens iets. Ook waren er meerdere
keren tijdens de dag loterijen waarbij de kinderen leuke
prijzen konden winnen.
De vluchtleiding had ondertussen zijn handen vol om
de mensen te begeleiden naar de toestellen. Opnieuw
stond veiligheid hoog in het vaandel want onze bezoekers
mochten nooit in aanraking (kunnen) komen met
draaiende motoren of toestellen in de vlucht. Ze werden
daarom begeleid naar de fotobox waar van iedereen een
foto werd gemaakt en waar ook de knuffel in het toestel
werd gestopt, en daarna naar de vluchtbox van waaruit
ze de toestellen in de lucht konden bekijken. Elke piloot
moest na het landen de motor uitzetten en dan aan de
vluchtbox de knuffels teruggeven aan de kinderen.
En dat er gevlogen moest worden, dat werd snel duidelijk.
De kinderen en knuffels bleven toestromen in grote getale.

We kunnen uiteindelijk alles samenvatten in één woord :

WOW

Op het einde van de dag noteerden we in het
logboek maar liefst 534 knuffels die een luchtdoop
hadden gekregen !!!! Dat is vijf-drie-vier...
Ongelofelijk gewoon. Dit was volledig buiten
onze eigen verwachtingen. We hadden nooit
gedacht dat ons record van vorig jaar zelfs nog
maar zou kunnen gebroken worden, maar dit was
fenomenaal. Er gingen zomaar even 200 knuffels
MEER de lucht in dan vorig jaar.
Helaas bracht dit met zich mee dat mensen
toch wat langer moesten wachten dan normaal.
Maar gelukkig hadden we piloten die tot elf (11
!!!) knuffels per keer in hun toestellen konden
meenemen. Misschien is dit wat minder leuk voor
de kinderen, maar nood breekt wet.
Bij de debriefing op het einde van de dag bleken er
piloten te zijn die maar liefst 60 vluchten hadden
gemaakt. Dit is sowieso een extra dikke proficiat
waard.
Ook al deden we dit al bij de debriefing, toch
willen we nogmaals de piloten en medewerkers
bedanken voor hun inzet waardoor we de enorme
toestroom toch in goede banen hebben kunnen
leiden.
We hopen dat iedereen een leuke dag gehad
heeft. Wij kijken alvast uit naar de zevende editie
van het knuffelvliegen bij Pampa Modelfighters.
In 2013 zal deze plaats vinden op zondag 22
september. Hopelijk tot dan !
Er zijn enorm veel foto’s gemaakt. We kunnen
deze niet allemaal hier plaatsen. U kan ze echter
vinden door te surfen naar http://www.pmf.be en
dan klikken op “Knuffelvliegen” in het linkermenu
en daarna doorklikken naar ‘vorige edities’.

Vriendelijke groeten,
Davy Carmans
uit naam van Pampa Modelfighters

