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Airshow Oostwold mikt op historische Messerschmitt
Een Messerschmitt ME
109 moet de absolute
topattractie worden van
de jubileumvliegshow
op Airport Oostwold.

TAMMO BEISHUIZEN

O
rganisator Tom van der
Meulen van de tweedaag-
se Airshow tijdens Pink-
steren, is al geruime tijd

bezig het historische Duitse ge-
vechtsvliegtuig Messerschmitt ME
109 naar Oostwold te halen. In Euro-
pa vliegen nog drie van dit type ge-
vechtsvliegtuigen. Eén toestel is in
handen van een particulier en de an-
dere twee zijn eigendom van de
vliegtuigbouwer Airbus.

,,Het heeft niets met geld te ma-
ken, wel met beschikbaarheid. Als

het toestel komt, vliegt deze Mes-
serschmitt voor het eerst sinds de
Tweede Wereldoorlog weer in het
Nederlandse luchtruim.’’ Maar Van

der Meulen denkt niet dat Nederlan-
ders antipathie hebben voor het toe-
stel. ,,Het gaat ons om de geschiede-
nis van de luchtvaart. De oorlog

speelt voor ons geen rol.’’
Oostwold Airshow is in tien edi-

ties uitgegroeid tot het grootste eve-
nement in de Nederlandse burger-
luchtvaart. Liefhebbers van histori-
sche vliegtuigen kunnen twee dagen
terecht op de Oost-Groninger lucht-
haven. Onder het motto ‘Time Flies’
staan tientallen historische vliegtui-
gen op de Airstrip opgesteld. De
tweedaagse Airshow vindt in het
Pinksterweekend plaats, zondag 9
en maandag 10 juni.

Van der Meulen wil er een onver-
getelijke happening van maken en
rekent op zeker 25.000 bezoekers.
Het geraamte van het programma
staat. De organisator verwacht onge-
veer veertig historische vliegtuigen
en honderd particuliere vliegtuigen.
,,Daarmee is het vliegveld vol, want
we moeten ook voldoende ruimte
overhouden voor de bezoekers.’’

Veel deelnemers zijn al vastge-

legd. Zo maken een Republic P-47D
Thunderbolt uit 1945, verschillende
Spitfires, Mustangs en een originele
Hawker Hurricane Mk.I uit 1939 hun
opwachting. De komst van een Haw-
ker Sea Fury T.20 is een soort kers op
de jubileumtaart. Met zijn Bristol
Centaurus XVIII zuiger-stermotor
met 18 cilinders en 2480 pk wordt dit
vliegtuig in luchtvaartkringen niet
voor niets ‘het beest’ genoemd.

Ook de komst van twee unieke
historische Noorse toestellen is ze-
ker: de Sea Fury P47, ook wel Thun-
derbolt genoemd, en een Noorse
Mustang P47. Hoogtepunt van de
vliegshow is een zogenaamde mas-
saformatie, waaraan tien toestellen
meedoen. Uit Engeland komt het Ae-
robatic displayteam Raven. Daar-
naast komt de ‘gouwe ouwe’ Fokker
Four met vier historische Fokker S-11
‘Instructor’-vliegtuigen naar Oost-
Groningen.
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