
Model airshow W.V.L.A.C. Moorsele ‘15  
 

– ‘A British invasion’ - 

D e big boys onder de lezers kunnen zich vast en zeker voor de geest halen hoe het 
modelvliegen hen ooit te pakken kreeg. Bij de één was het die bouwdoos waar een 
winter lang op gevloekt werd, de ander bracht schoorvoetend een bezoek aan de 

modelvliegclub in de buurt. Uw auteur behoort tot die laatste groep en staarde als klein 
kereltje verwonderd naar de laag scherende ducted fan jets; toen het publiek tijdens die 
beginjaren van de Moorseelse shows net wat dichter dan vandaag de dag langs de vlieglijn 
post vatte. Toentertijd waren dergelijke toestellen de neus van de zalm, heden zijn deze 
verworden tot vervlogen nostalgie. Alle piloten die op de laatste editie van deze hoogmis van 
de modelvliegsport het mooie weer maakten, lieten het niet bij hun eerste model en groeiden 
gestaag tot hun prachtexemplaar uit de stal. Opvallend veel Britse vliegeniers namen per ferry 
de oversteek over Het Kanaal om er big scale hun kunstvluchten tentoon te spreiden. Een 
aflevering waarin opnieuw de kaart van variatie getrokken werd en hopelijk heel wat 
toeschouwers voldoende kon bekoren om eveneens met deze edele hobby van start te gaan. 
De modelvliegerij is immers meer dan tevoren toegankelijk geworden, met dank aan de 
begrippen ‘ready-to-fly’, ‘brushless’ en ‘Li-Po’.  



De buienradar voorspelde slechts schaarse droge en zonnige perioden tijdens het showweekend. Op 
zaterdagnamiddag werd deze weersverwachting aan de lijve ondervonden, wanneer de kamperende 
piloten hun testvluchten halsoverkop moesten afbreken toen het hemelwater rijkelijk stroomde. In de 
verwarmde spantent vloeide tijdens de soiree als troost echter even kwistig het vocht uit de 
tapkranen tijdens de verzorgde, riante barbecue. Pas op zondag, rond het middaguur, gaven de 
regenwolken zich dan toch deels gewonnen en monteerden de piloten met gerust gemoed hun kisten. 
Eén maal per jaar staken de nabije para- en ULM-club hun activiteiten op zondagnamiddag tijdens 
deze modelshow. Kort vóór het eigenlijke vliegprogramma openden de anciens van diezelfde paraclub 
met fierheid en wapperende WVLAC-vlag het spektakel. De vertrouwde Cessna Caravan dropte deze 
olijke bende op drie verschillende hoogtes, waarna de springers met tussenpozen gracieus temidden 
van het modelvliegterrein neerstreken. Ondertussen werd – om toch maar niets aan het toeval over 
te laten - in de pits andermaal de techniek geïnspecteerd en de motoren warmgedraaid. Na een 
beknopte, heldere briefing trokken de piloten zelfverzekerd, doch met gezonde lichte spanning naar 
hun stek langsheen het publiek. Klaar om elk op hun eigen wijze de evolutie in de luchtvaart, alsook in 
de modelbouwsport, te demonstreren. Een greep uit de kleurrijke vogels die de revue passeerden.  

Wie op deze jaargang de oren spitste, hoorde verschillende Britse accenten onder de piloten. 
Bovendien niet enkel piloten van schaalmodellen: op zaterdag parkeerden zelfs twee excentrieke 
Britten op uitnodiging van het Panic Team hun full scale-verkenningstoestellen, waaronder een 
authentieke Auster, naast de feesttent. Een kleine maand vóór deze show, trok een delegatie van de 
West-Vlaamse Aëroclub – op invitatie van datzelfde Britse team – richting Old Hay Airfield in het 
graafschap Kent. De Aviation Boogie is er het jaarlijks hartelijk vliegtreffen met het typisch Engelse 
countryside als decor. Onder meer de Redbull-Yak 54 van Steve Carr werd er gestrikt om met dit 
vlaggenschip van vijf meter en 63kg beheerst 3D-acrobatie te presenteren in Moorsele. De - door 
Steve - handgemaakte 500cc-/50PK-motor en groene rookslierten op de vleugeltips waren een 
streling voor oog en oor. Ook het ouwe getrouwe Ghost Squadron pakte opnieuw uit met 
schaalgetrouwheid ten top. John Greenfield toerde gezapig met de 7-meter-Klemm 25 en 
viertaktstermotor omheen het terrein. Aan de uit de kluiten gewassen Engelse modellen kwam 
zowaar geen eind, toen de impressionante, zwart-gele Pitts Python van Greg Hayfield uit een nabije 
hangar kwam aangerold. Met een span van 5m30 trok de 650cc-Hirth-motor dit 137kg wegende 
gevaarte moeiteloos naar boven, onder de noemer ‘mild aerobatics’. De trouwe leden van het Panic-
team hielden het bescheiden qua afmetingen en deden hun naam andermaal eer aan. Met drie types 
toestellen (Dogfighers, Zagi’s en Panic-tweedekkers) maakten onorthodoxe landingen deel uit van 
hun act en toonden dat bij het modelvliegen de boog niet altijd gespannen hoeft te staan.  



Ook de jongste vliegeniers van de inrichtende club kregen de gelegenheid om hun vingervlugheid te 
demonstreren. Met vijf op een rij en jeugdige trots toonden ze hun acrobatisch talent met bescheiden 
elektro-toestellen als de Fun Cub en de Extra-look-a-like Slick 3D. Vader en zoon Carmans zetten ook 
tijdens deze editie de ludieke noot met hun fietsende smurfen. Een ronde schijf hardschuim en een 
motor en smurf naar keuze: meer was er opnieuw niet nodig om de kleinsten onder de toeschouwers 
te charmeren. Davy Carmans had meer dan genoeg om handen tijdens het showprogramma. 
Beroerde hij zelf niet de zendersticks tijdens meerdere displays, dan kon hij met rollende Limburgse 
tong éénieder voor zich innemen als onovertroffen speaker. Als hij zo gul wenst te zijn om de 
uitnodiging voor dit showmanschap voor editie ’16 niet in de wind te slaan… ?  

Als het specifiek op geluidsgetrouwheid aankomt, zijn turbinemotoren de uitgelezen motorisatie om 
de schaalmodellen vooruit te stuwen. Uitgerust op een bescheiden Funjet, klokte de speed gun af op 
Formule 1-snelheden. Het lokale Velocity-team pakte dan weer uit met enkele prachtexemplaren: de 
spits ogende Tuono Easy-jet en een F-15. Ook hun ASK-21- en Super Salto-big-scale-zwevers droegen 
op de rug een fikse jet engine. Bart Gybels’ groen-blauwe Braziliaanse Tucano op schaal één vierde 
had er ook één in de neus zitten, dit maal uitgevoerd als turbopropeller. Koen Huyghe hield het in 
Russische sferen, met zijn Korea-veteraan Mig-15 en de met ronkende stermotor uitgeruste Lavochkin 
la-7-Sovjetjager. Dergelijke toestellen zoeken wijds en languit alle hoeken van het vliegbereik op; de 
verplichte low-pass daarbij niet schuwend. Miniatuurtechniek op zijn best! 



Piloten en mecano’s die we op dit schouwspel aantroffen hoeft men de knepen van het vak niet meer 
te leren. Behalve de onzachte aanvaring van de Britse levensgrote Colomban Cri-Cri met de 
aanpalende afspanning op zaterdag, bleven tijdens het showprogramma op zondag de crashes uit. De 
onfortuinlijke eigenaar van deze Cri-Cri overschouwde relativerend zijn gehavend schip zoals alleen de 
Britten zo flegmatiek kunnen: “One has to have a build project during winter time”… . Na afloop van 
elke display mocht iedere piloot een toepasselijke trofee ontvangen, in de vorm van een in hout 
gelaserde cartoon. Graag wenst de West-Vlaamse Aëroclub langs deze weg dan ook alle aanwezige 
vliegeniers nadrukkelijk te bedanken. Het eerste weekend van september mag alvast  aangekruist 
worden op de showkalender van volgend seizoen. Het modelvliegterrein in een uithoek van het 
Moorseels militair vliegveld heeft geen directe hinderlijke begroeiing, wat maakt dat zelfs de meest 
forse schaalmodellen er vrijuit kunnen gedijen. Ook de medewerking groot en klein van alle clubleden 
verdient oprechte waardering. Het is dankzij de geoliede samenwerking in een gemoedelijke sfeer dat 
de kale grasvlakte andermaal werd herschapen om het kruim van de modelluchtvaart te ontvangen.  

De Moorseelse modelvliegclub staat sinds jaar en dag in de streek bekend als een levendige 
vereniging op de wijk De Barakken, waar ook passanten tijdens het weekend graag even de 
nostalgische sfeer in het clubhuis opsnuiven. De geest is er joviaal en toegankelijk, de originaliteit en 
bouwsnelheid van nieuwe projecten door sommige leden nu en dan niet bij te houden… . 
Traditiegetrouw wordt de zondag volgend op het showweekend ingevuld als initiatiedag voor wie 
verleid werd om in deze vliegsport te stappen. Maar ook doorheen het ganse jaar staat menig clublid 
ter beschikking om de radiobestuurde vliegdroom van starters werkelijkheid te laten worden. Behalve 
vooral heli’s kiezen de meeste types vliegtuigen-op-schaal er week na week gezwind het luchtruim. De 
kantine en vliegterrein zijn vrij toegankelijk tijdens weekends en wettelijke feestdagen vanaf half 
twee, via de grindweg naast café ‘De Barakken’. Een club met een apart karakter die u graag begroet, 
ook zonder model onder de arm. Afspraak aldaar! 
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