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ANDERE TIJDEN 
 
We kunnen met zekerheid wel zeggen dat er veranderde tijden zijn aangebroken voor vliegshows, dat 
merken we al in Europa maar dat geldt nu zeker ook voor de Verenigde Staten en Canada. De dagen 
dat de static volgepropt stond met militaire kisten en eindeloze fast jet displays in de lucht zijn voorbij.  
 
 
DENKEN BUITEN DE KADERS 
 
Kostenbesparingen in de Verenigde Staten (resulterend in sluiting van vliegvelden, opheffen van 
eenheden, afstoten van bepaalde type vliegtuigen en dus ook vermindering van vlieguren), zorgden 
naast de Canadese budgetinkrimpingen voor defensie en operationele verplichtingen elders, voor een 
substantiële afname van deelname van militaire vliegtuigen aan vliegshows in Canada. 
 
Hierdoor moeten organisatoren van respectabele airshows in Canada zoals de Abbotsford Airshow (in 
2013 nog uitgeroepen tot 1 van de 10 beroemdste airshows ter wereld naast o.a. de Reno Air Races en 
de International Air Tattoo in Engeland) buiten hun kaders gaan denken om de bezoekers van de 
airshow toch een memorabele ervaring mee te geven en zorgen dat de organisatie levensvatbaar blijft. 
 
De organisatie van de Canada’s grootste airshow is dit jaar 2014 weer gelukt door een aantal 
vernieuwingen toe te voegen zodat voor zowel het grote publiek als de fotografen het attractiever  was 
dan voorgaande jaren.Het meest in het oog springende verandering dit jaar was de introductie van de 
“Twilight Show”. 
 
TWILIGHT SHOW 
 
In voorgaande jaren trapte de airshow af op vrijdagmorgen en duurde tot  en met zondag, maar dit jaar 
werd de vrijdag dagshow uit het programma gehaald en vervangen voor de “Twilight Show”. Hiermee 
werd de bezoeker een unieke gelegenheid gegeven om diverse vliegtuigen in het zachte avondlicht te 
zien voorvliegen.  Hiervoor gingen de poorten open om 16.30 uur voor het grote publiek en na het 
voorvliegen van lichte vliegtuigen werd om 18.00 uur de show officieel geopend door de Canadian 
Forces Snowbirds.  
 
De rest van de avond werd gevuld met het voorvliegen van diverse warbirds en straaljagers, en naar 
mate het meer schemerde kwamen de effecten van naverbranders (zoals bij de demo van de CF-18 
Hornet en bij de demo van een omgebouwde schoolbus met de motor van een F-4 Phantom erin) of 
vuurwerk aan de vleugels van speciaal hiervoor geprepareerde vliegtuigen steeds beter tot hun recht. 
De avond werd tegen 22.00 uur afgesloten met een spectaculair vuurwerk. 
 
Terwijl de static enigszins teleurstellend bestond uit vooral lichte vliegtuigen en warbirds, zorgde het 
vliegprogramma op zaterdag en zondag ervoor dat deze teleurstelling werd opgeheven door een 
spectaculair programma variërend  van het nationale militaire parachutistenteam “The Skyhawks” tot de 
demo met de CF-18 Hornet.  
 
SNOWBIRDS 
 
Traktatie voor de toeschouwers was het Canadese nationale demonstratieteam ‘Snowbirds’ bestaande 
uit 9 CT-114 Tutor vliegtuigen. Het team bestaat uit piloten en technici die normaliter ook vliegen in de 
‘canadian Forces’, en deze mensen doen er alles aan om schitterende shows te verzorgen voor de vele 
toeschouwers in vooral Noord-Amerika. Hele families trekken er op uit op deze shows waarvoor dit 
Snowbird team eigenlijk een absolute must is. De teamleden acteren dan ook als ambassadeurs letterlijk 



en figuurlijk op hoog niveau en laten teamwerk, professionaliteit, perfectie, discipline en toewijding zien 
inherent aal allen die in de Royal Canedian Airforce (RCAF) dienen. De RCAF heeft zichzelf in de loop 
van de jaren ontwikkeld en toont zich heden ten dage als een geboren leider in de luchtvaart en als lid 
van de NATO, tevens als actief partner van de ‘North American Aerospace Defense Command 
(NORAD). Het Snowbird demo-team werd opgericht in 1971 en kreeg in 1978 de status ‘431 Air 
Demonstration Squadron. Het team vliegt zo’n 50 shows per jaar op ongeveer 70 verschillende locaties. 
 
WARBIRDS 
 
In het programma was ook veel ruimte voor diverse warbirds, veelal afkomstig uit de Verenigde Staten. 
Diverse organisaties en stichtingen maken deze vliegtuigen weer vliegwaardig en demonstreren de 
mooie lijnen en schitterend motorgeluid van deze unieke kisten. Enkele voorbeelden waren “The 
Bremont Horsemen” met 3 schitterende P-51 Mustangs, een vlucht van een F8F Bearcat met een F7F 
Tigercat en een P-51 Mustang, een T-33 genaamd Ace Maker. 
 
MOSQUITO 
 
Voor de meeste aanwezigen was het absolute hoogtepunt de aanwezigheid en voorvliegen van één van 
de 2 nog vliegende  Havilland Mosquito’s in de wereld. Deze aanwezigheid was het eerste publieke 
optreden na de restauratie die begon in 2009. Dit specifieke airframe werd net na de 2e Wereldoorlog 
gebouwd en werd dus niet meer actief gebruikt. De kist werd opgeslagen om in 1954 weer ingezet te 
worden voor het vanuit de lucht in kaart brengen van noordelijke gedeeltes in Canada.   
 
In 1966 werd het vliegtuig uit elkaar gehaald, waarna diverse organisaties geprobeerd hebben het weer 
vliegwaardig te maken met als resultaat  dat het 16 juni van dit jaar na 48 jaar weer in de lucht te zien 
was. De Mosquito is grotendeels gebouwd van multiplex, resulterend in de bijnaam “wooden wonder”. 
Toen aan het einde van WOII er een schaarste ontstond in metalen, werd gekozen voor deze houtsoort. 
Dit resulteerde in een zeer licht en wendbaar vliegtuig, die in de WOII werd ingezet als fighter, 
bommenwerper en doelzoeker.  
 
De aanwezige Mosquito had de kleuren en markeringen overgenomen van een legendarisch 
operationeel vliegtuig met 213 succesvolle operaties over Europa op haar naam tijdens WOII, genaamd 
“F For Freddy”. Wrang was het neerstorten van deze “F For Freddy”  2 dagen na het einde van WOII 
tijdens de viering hiervan in Calgary toen het tijdens low fly-by’s neerstortte. Tijdens het voorvliegen 
waren er diverse oud vliegers en navigators op de Mosquito aanwezig, die genoten van het geluid van 
de 2 Rolls Royce Merlin V-12 motoren in de lucht. 
 
PHOTO PIT  
 
Voor de fotografen was er voor het eerst dit jaar een “Photo Pit” pakket beschikbaar. Hiermee kregen ze 
een privé rondleiding over de flightline, een eigen chalet met catering en internet toegang evenals 2 
aparte plekken waar ze separaat van het publiek hun foto’s konden maken. Diegene die ook aanwezig 
waren tijdens de “Twilight Show” konden tijdens het afsluitende vuurwerk vanaf de flightline foto’s maken 
met een aantal vliegtuigen op de voorgrond. 
 
TOP FAMILIEDAG ! 
 
Met alle obstakels en belemmeringen voor het organiseren van een airshow had de organisatie de 
makkelijkste weg kunnen kiezen door de airshow voor dit jaar te cancellen, maar ze kozen ervoor om als 
team dus buiten hun kaders te gaan denken en toch een show neer te zetten die hun reputatie wederom 
waarmaakte. Er was voor iedereen wat wils zoals diverse speelgelegenheden voor kinderen, eet- en 
drinkgelegenheden, diverse stands en kraampjes met koopwaar en nieuwe en oude militaire voertuigen. 
Dit in combinatie met het zeer zonnige weer zorgde ervoor dat er geschat 25% meer bezoekers dan in 
2013 erop af kwamen waardoor  de 52 editie van de  Abbotsford International Airshow wederom bij de 
top hoort van airshows in Canada en dat de organisatoren garanderen dat ze alles wat in hun macht ligt 
eraan doen om deze trend voort te zetten. 
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