Historie L.V.T. beurs

L.V.T.

De Militaire Luchtvaart Hobby maakte in Nederland een snelle groei door gedurende de
jaren tachtig. Aan het einde van de jaren tachtig werden de eerste luchtvaart beurzen
georganiseerd in Nederland. Deze beurzen bleken te voorzien in een behoefte.
De militaire luchtvaart hobby beurs – jaarlijks georganiseerd door de Luchtvaart
Vereniging Twenthe (LVT) - vind haar oorsprong in 1990. De eerste keer, editie 1990,
werd gehouden in een zaal van het restaurant van de luchthaven Twenthe. Deze beurs
bleek een schot in de roos en de gebruikte ruimte te klein voor het aantal standhouders
en bezoekers.
Dientengevolge werd voor de editie 1991 naar een grotere locatie gezocht. Dat werd
Buurthuis Het Kompas te Enschede, waar ook editie 1992 gehouden werd. De beurs
blonk uit door een uitstekende organisatie, een kwalitatief hoog en breed aanbod en
zodoende werd het de best bezochte militaire luchtvaart hobby beurs van Nederland. Dit
feit bleef ook niet onopgemerkt in het buitenland, waar ook interesse kenbaar werd
gemaakt in de beurs.
Door de toenemende belangstelling van zowel nationale als internationale standhouders
en bezoekers bleek een grotere ruimte nodig te zijn voor editie 1993, met waar mogelijk
nog ruimte tot uitbreiding. Deze benodigde ruimte werd gevonden bij het zalencentrum
Luttikhuis te Oldenzaal. Gedurende 20 jaar werd op deze locatie editie 1993 t/m editie
2012 gehouden, waarbij de positie als grootste militaire luchtvaart hobby beurs in
Europa werd verworven en behouden. Het internationale karakter van standhouders en
bezoekers werd een begrip binnen de militaire luchtvaart hobby wereld (*).
Zalencentrum Luttikhuis kreeg in 2012 een andere eigenaar, waardoor de grote zaal
welke vele jaren werd gebruikt, niet meer beschikbaar was. De organisatie zocht daarom
voor editie 2013 een nieuwe locatie, en dat werd Hotel-Restaurant Savenije te Lonneker,
nabij Enschede. Editie 2013 t/m editie 2017 zijn sindsdien op deze locatie gehouden. Met
name de Hotel en Restaurant faciliteiten zijn een voordeel voor internationale bezoekers.
Op 24 maart 2018 zal de beurs alweer voor de 29ste keer worden georganiseerd, wederom
bij Hotel-Restaurant Savenije te Lonneker.
(*) op de avond voor de beurs wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarbij het bestuur
van de LVT de buitenlandse standhouders en bezoekers uitnodigt, alsmede genodigden
van het LVT bestuur, voor een informele avond, welke al vele jaren in het teken staat van
internationale vriendschappen.

