41ste International Sanicole Airshow op 13 en 15 september
Sanicole staat dit jaar in het teken van de 75ste verjaardag van de bevrijding van
West-Europa en pakt uit met hertekende belevingsformule
Op de terreinen van Aeroclub Sanicole in Hechtel-Eksel vindt op 13 en 15 september de 41ste International
Sanicole Airshow plaats. Met ruim 40.000 bezoekers en tal van internationale deelnemers uit zowel de
militaire als de private luchtvaartsector is de gelauwerde Sanicole Airshow een evenement van
internationale standaard.
“De verjaardagsairshow van 2017 was een groot succes. De lat ligt dan ook hoog om aan de
verwachtingen van de bezoekers te voldoen”, zegt Airshow Director Geoffrey Buekenberghs.
“Traditioneel belicht het programma de verschillende facetten van de militaire en burgerlijke luchtvaart.
Sommige van de internationale deelnemers, zoals de B-52 bommenwerper en de unieke CV-22 Osprey,
die voor de eerste keer in België een dynamische demonstratie zal geven, van de Amerikaanse
luchtmacht of de SU27 van de Ukrainse luchtmacht, zijn hier maar zelden te zien zijn. Tegelijk proberen
we van de airshow een totaalbeleving te maken. In functie van de mobiliteit hebben we het parkeerplan
grondig hertekend. Op het terrein zullen er meer toestellen aan de grond te bezichtigen zijn dan ooit er
voor op Sanicole. Voor onze jongste bezoekertjes is er een uitgebreide kidszone. Tenslotte wordt ook
het catering aanbod meer gevarieerd. Er zal zelfs een cocktail bar zijn.” “Wij zijn er van overtuigd dat
deze vernieuwde belevingsformule zowel de trouwe als de nieuwe Sanicole bezoeker zal kunnen
overtuigen.”
De magie van de zonsondergang
Het hoofdevent is op zondag. Dan zijn er vanaf 10 uur ’s morgens demonstraties. Daarnaast is er de een
sunset airshow op vrijdag, die almaar populairder wordt bij het publiek. Geoffrey: “Een airshow bij
zonsondergang blijft zowel de bezoekers als de deelnemers fascineren.”
Maar ook op zondag krijgen de toeschouwers een totaalspektakel te zien. Geoffrey: “Straaljagers,
oldtimers, helikopters, jet patrouilles, luchtacrobatie, parachutisten … Zowat alle facetten van de
luchtvaart komen aan bod.”
Bevrijding van West-Europa, 75 jaar geleden
Het programma oogt elk jaar opnieuw spectaculair, maar natuurlijk zijn er enkele blikvangers tijdens
deze 41ste editie. Geoffrey: “De airshow staat dit jaar in het teken van de 75ste verjaardag van de
bevrijding van West-Europa. Speciaal voor deze gelegenheid komen er een hele reeks jagers en
bommenwerpers uit WO II naar Sanicole. De B-17 bommenwerper spreekt daarbij waarschijnlijk het
meest tot de verbeelding.”
Een totaalspektakel met veel om naar uit te kijken, zowel in de lucht als op de grond!’
Meer informatie: www.sanicole.com.
Vragen? Mail naar info@sanicole.com.

