
Jan Hilgers Memorial Airshow 

  

Ter nagedachtenis van het unieke feit dat Jan Hilgers 100 jaar geleden als eerste Nederlander boven 
Ede aan de Zonneoordlaan een vlucht met een gemotoriseerd luchtvaartuig, een Blériot XI, heeft 

uitgevoerd wordt er op 18 september 2010 op de Ginkelse heide een fantastische vliegshow 
georganiseerd. 

 
Tijdens deze vliegshow zullen vele, ook voor Nederland zeer belangrijke, historische vliegtuigen de 
revue passeren. De show zal geopend worden met een vlucht van een replica van de Blériot XI van 

de Stichting Vroege Vogels uit Lelystad. Er wordt aangenomen dat het toestel waar Jan Hilgers 
destijds mee heeft gevlogen dezelfde Blériot XI is waar Louis Blériot op 25 juli 1909 als eerste het 

Kanaal mee is overgevlogen.  
 

Het verdere programma zal bestaan uit een passage van historische en moderne vliegtuigen, startend 
met de Blériot XI als oudste vliegtuig maar ook de Boeing B-17 “Flying Fortress” tot aan diverse solo 
Displays en aerobatic teams. Het programma wordt afgesloten met een spetterende show door het 

Breitling Jet team. 
 

  
 

Voorafgaand aan de Airshow is er om 10.00 uur de jaarlijkse Airborne herdenking waarbij dit jaar ook 
weer enige honderden parachutisten uit grote vliegtuigen boven de heide zullen springen. Rond 12.30 

uur begint de Jan Hilgers Memorial Airshow die tot ongeveer 17.00 uur duurt. 
 

Vanaf 08.00 ’s morgens zijn bezoekers welkom, men dient er wel rekening mee te houden dat de 
N224 afgesloten is voor alle verkeer. Er is ruime parkeer gelegenheid o.a. op de kazerneterreinen en 

pendelbussen naar het displayterrein. Voor het vervoer per bus moet wel wat betaald worden. 
De Airshow wordt omringd door een uitgebreide Air-markt, waar kraampjes met allerlei uitingen op 

luchtvaartgebied staan opgesteld. 
Voor de echte liefhebbers is er de mogelijkheid vanuit de VIP tent het evenement te volgen hiervoor 

zijn nog kaarten te verkrijgen. Informatie hierover vindt u op www.janhilgers.nl 
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