NIEUWSBRIEF donderdag 11 januari 2018

WELKOM IN 2018
Wij wensen alle vrienden van Model Plaza een gelukkig en gezond 2018 met alleen
maar hoogtepunten op het terrein van onze hobby. Over 20 dagen begint in
Neurenberg de jaarlijkse Spielwarenmesse waarop de fabrikanten van
schaalmodellen en bouwdozen hun plannen voor dit jaar onthullen. Na vele jaren
van schraal aanbod verwachten wij nu aanmerkelijk meer.
De crisis van de afgelopen negen jaar heeft het aantal fabrikanten en
importeurs/distributeurs aanzienlijk verminderd. Degenen die zijn overgebleven hanteren
bovendien een voorzichtiger marktbenadering waardoor bijvoorbeeld de aantallen waarin
modellen worden geproduceerd vaak fors naar beneden zijn bijgesteld. Dat is natuurlijk
goed voor de verzamelwaarde, maar slecht voor de verkrijgbaarheid. Bovendien gaan
veel fabrikanten pas produceren als voor de aangekondigde modellen voldoende
belangstelling blijkt te bestaan.
Wij spelen op die nieuwe ontwikkeling in door alles wat fabrikanten en hun distributeurs
aankondigen direct via een NIEUWSFLITS aan onze klanten bekend te maken met het
advies begeerde artikelen snel te reserveren. Dat is de meest zekere manier om het
model van uw keuze ook werkelijk te verwerven.
Ook via de NIEUWSFLITS laten wij geregeld weten wat op dat moment bij ons en onze
leveranciers nieuw of weer op voorraad is, zodat u eventueel gemiste modellen wellicht
alsnog kunt bemachtigen.
Met onze NIEUWSFLITSEN streven wij ernaar u een compleet beeld te geven van alle
modellen en bouwdozen die zijn aangekondigd en van wat bij ons en onze
(internationale) leveranciers op voorraad is. Zodat u niets hoeft te missen.

CORGI IN 2018
Zoals we van Corgi gewend zijn heeft het al voor de beurs in Neurenberg zijn
plannen voor het eerste halfjaar van 2018 onthuld. Corgi-fans zullen er weinig echt
nieuwe modellen bij vinden, maar wel veel kleurvarianten. In een aparte Nieuwsflits
geven we u alles door wat Corgi tot en met juni denkt uit te brengen.
Opvallend is dat het merk opnieuw een Triumph Stag Mk2 aankondigt in de kleur
magenta, die eerder al in 2015 in het programma heeft gezeten maar toen niet in
productie is genomen. Corgi probeert het nu opnieuw in een beperkte oplage die begin
volgende maand wordt verwacht.

In 2015 al aangekondigd, maar nu dan echt op het punt van verschijnen: de Triumph Stag in de
Koninklijke kleur magenta. Wij verwachten het model volgende maand. Prijs € 39,95

Een ander opmerkelijk model is de Volkswagen kever van het allereerste type, waarmee
de Britse militaire politie in Berlijn reed. Dan praten we over de periode 1945-1950. Corgi
verwacht ‘m uit te brengen in juni.

De Britse militaire politie reed met deze kevers in de Britse bezettingszone van Berlijn. Het model
komt in juni uit en zal € 39,95 gaan kosten.

Niet helemaal nieuw, maar altijd weer leuk om te zien is de Ford Granada in
politieuitvoering. Gepland voor verschijning in maart.

Ford Granada Mk2 2.8i GL van de politie van Sussex. Komt uit in maart en gaat € 42,95 kosten.

…en een nieuwe Dakota
Ook bij de vliegtuigen van Corgi vooral vertrouwde gezichten. Wat opvalt is de
schitterende Dakota in de forse schaal 1/72. Dat levert een model op met een lengte
van bijna 27cm en een spanwijdte van ruim 40 cm. Een groot vliegtuig dus in de
uitmonstering zoals de USAF die inzette bij de luchtbrug op Berlijn tussen juni 1948
en mei 1949. Met deze Dakota werd op de RAF-basis Faßberg gevlogen, die een
belangrijke rol speelde als hub voor de bevoorrading van Berlijn. Hieronder enkele
foto’s van het fraaie model.

Deze C47A Skytrain gaat in schaal 1/72 € 159,95 kosten en komt in beperkte oplage uit in
februari/maart 2018.
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