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Na zeer geslaagde knufelvliegdagen in de voorbije 
jaren, stond bij Pampa Modelfighters ook in 2013 
deze fantastische dag weer op het programma. 

Knuffelvliegen begint meer en meer in trek te 
geraken op verschillende clubs in binnen-en 
buitenland en daar zijn wij natuurlijk erg  blij 
mee. Alleen al het feit dat medepiloten ons fijne 
woorden vertellen over hoe deze dagen bij hen in 
de club verlopen, zorgt ervoor dat wij weten dat 
we goed bezig zijn met hetgeen we doen.

Ook dit jaar nodigden we weer kinderen van heinde 
en verre uit, samen met hun ouders, grootouders, 
vrienden en familie om kennis te komen maken 
met onze club en onze hobby en om ineens de 
kans te krijgen om hun knuffelbeer mee te sturen 
met een modelvliegtuig voor een (eerste) echte 
luchtdoop ! 

We hadden dit jaar het zekere voor het onzekere 
genomen. Gedurende het ganse jaar nodigden we 
op alle meetings piloten uit die grote toestellen 
hadden met veel plaats om knuffels mee te 
kunnen nemen. Daardoor stond van zeer vroeg 
in de ochtend zo goed als heel ons veld vol met 
toestellen met fiere eigenaars. En opnieuw zagen 
we dat het goed was. Zeer mooie toestellen, van 
klein tot groot, stonden te blinken op het veld... 

Helaas was het weer die ochtend erbarmelijk 
slecht. Er hing een grauwe mist die heel het veld 
bedekte en het zicht beperkte tot nog niet eens 
aan het einde van het veld. Dit was schrikken. De 
angst sloeg ons om de oren omdat dit wel eens 
onze hele dag in het honderd zou kunnen laten 
lopen. 

Terwijl onze piloten onrustig aan het rondlopen 
waren, was er dan toch onze Maurice Carmans 
die met zijn Fieseler Storch het luchtruim ging 
verkennen. Maar ow, dat was schrikken. Al heel 
snel verdween het, nochtans 4,5m grote toestel, 
volledig in de mist. Maurice was daardoor verplicht 
zijn circuits zo klein mogelijk te maken. Gelukkig 
kent hij het veld als zijn broekzak waardoor hij 
snel weer veilig kon landen. 

Helaas stonden toen onze piloten even paf, want 
de Fieseler Storch is een toestel dat langzaam kan 
vliegen, een eigenschap die veel van de andere 
toestellen niet hadden.

Al snel begonnen de eerste kinderen aan te komen 
en in te schrijven aan de inschrijfbalie. Dit jaar 
had de club zelfs een volledig netwerk aangelegd 
met meerdere computers zodat het werk wat kon 
verdeeld worden. We hadden tijdens de voorbije 
drukke jaren gemerkt dat de taak van inschrijven 
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niet gecombineerd kon worden met het 
printen van de oorkondes enzovoort. 

Terwijl onze piloten nog strootjes aan het 
trekken waren om te zien wie het eerst zou 
gaan vliegen, stonden er al heel wat kinderen 
met een grote smile aan te schuiven aan de 
toestellen. Dit was de ideale kans om onze 
fotograaf Dirk de nodige foto’s te laten maken 
van de kinderen met hun knuffels bij de 
toestellen. 

Opnieuw was het Maurice die zijn toestel 
volpropte met knuffels en het luchtruim 
verkoos. Door het feit dat de lucht wat begon 
op de klaren en door de lachende kinderen, 
begonnen meer en meer piloten de toestellen 
klaar te maken voor hun eerste vluchten. En 
al snel vlogen de toestellen met de knuffels in 
lange rijen door het luchtruim. 

Uiteindelijk werd het nog een mooie dag. De 
lucht trok open en zelfs het zonnetje kwam af 
en toe piepen. Af en toe konden we zelfs onze 
jas eens uittrekken om te genieten hiervan. 
Maar het meest van de tijd kwam een jas 
toch van pas.

En zo begon het dringen voor een plaatsje. 
Op verschillende momenten stonden de 
toestellen zelfs in de rij aan te schuiven om 
op te stijgen... 

Gelukkig waren er verschillende toestellen 
aanwezig die meer dan één knuffel konden 
meenemen. Zo gingen er bij de Fieseler 
Storch en Piper soms wel tot 14 knuffels aan 
boord zodat de wachtrijen voor de kinderen 
gelukkig nooit te lang werden. 

Tijdens de dag hadden we met regelmatige 
tijdstippen ook onze overbekende snoepdrop. 
Telkens gingen drie à vier toestellen volgeladen 
met snoep de lucht in. Als de toestellen dan 
laag overkwamen, stond een grote groep 
kinderen hard te roepen “Wij willen snoep, 
wij willen snoep”. En als de toestellen dan 
een 2de keer overkwamen, werden de vele 
kilo’s snoep over het veld uitgespreid. Nadat 
de toestellen een veilige hoogte op een 
veilige afstand hadden opgezocht, kregen de 
kinderen groen licht om op het veld zoveel 
mogelijk snoep te gaan rapen. 

Tijdens de dag werden er ook met regelmaat 
lotjes getrokken waarmee onze kinderen een 
mooie prijs konden winnen. Zo gingen er o.a. 
weer een aantal mooie nieuwe knuffels met 
veel plezier naar hun nieuwe eigenaartjes. 

Na de luchtdoop van de knuffels konden de 
ouders van een heerlijk biertje genieten op 
het terras, terwijl de kinderen genieten van 
de springkastelen. Zo kon iedereen zich 
een ganse dag bezig houden zonder zich te 
vervelen. 



Doorheen de hele dag werkten onze 
vrouwelijke leden zich weer uit de naad om  
de heerlijkste pannenkoeken en hotdogs 
te bereiden. Vele kindjes, en ook ouders, 
genoten van deze lekkernijen. 

Na de luchtdoop konden de kinderen zoals 
altijd hun oorkonde gaan afhalen bij onze 
balie.Het is altijd weer fijn om te horen hoe 
de kinderen hier mee omgaan de weken na 
het knuffelvliegen. Menig oorkonde krijgt een 
plaatsje aan de muur of gaat fier mee in de 
boekentas om te tonen aan de vriendjes in 
de klas. 

Ook al waren er op het einde van de dag 19 
knuffels minder de lucht ingebracht dan in 
2012, toch mogen we met een aantal van 
515 (!!!) knuffels nog steeds erg blij zijn.

Wij moeten in de eerste plaats echt wel onze 
aanwezige piloten (uit binnen-en buitenland) 
bedanken. Zonder hen zouden we als 
organisatie niet kunnen bereiken wat we nu 
doen. Geen piloten betekent geen toestellen. 
En geen toestellen betekent dat je NOOIT 
zoveel knuffels de lucht in kan brengen. Dus 
voor de piloten die het nog niet officiëel te 
horen hebben gekregen : “BEDANKT”. 
Onze club vindt het ook elke keer weer 
belangrijk om aan elke piloot een klein 
aandenken te geven. En dat proberen we zo 
te houden. Aan de reacties te horen (vooral 
ook van piloten die voor de  eerste keer 
kwamen), komen ze allemaal volgend jaar 
(2014) weer terug. En dat horen wij als club 
natuurlijk erg graag. 

Verder wil ik persoonlijk de leden van de club 
Pampa Modelfighters bedanken om elk jaar 
toch weer opnieuw zo actief mee te werken 
aan dit toch wel erg grootse evenement ! Ook 
de vriendinnen en vrouwen van onze leden 
steken zo hard hun handje bij dat alle andere 
zaken ook feilloos verlopen. 

Ook in 2014 doet Pampa Modelfighters weer 
een knuffelvliegdag. Noteer alvast de datum 
in uw agenda : Zondag 28 september ! 

IEDEREEN is welkom. Elke piloot wordt deze 
dag vriendelijk ontvangen en wordt verzorgd 
met wat drankjes en hapjes en vooral een 
toffe dag met veel dank van alle kindjes !

Wij zien u toch ook op het knuffelvliegen op 
28 september ? 

Davy Carmans
Uit naam van Pampa Modelfighters

Op volgende pagina’s vind u alvast nog 
wat foto’s. Alle andere foto’s vind u in het 
fotoalbum op onze site 
http://www.pmf.be.










