NIEUWSBRIEF donderdag 1 februari 2018

Neurenberg

Gisteren is in Neurenberg de jaarlijkse Spielwarenmesse begonnen, die nog tot
begin volgende week duurt. De internationale speelgoedindustrie ontvouwt daar
haar plannen voor 2018 en toont daar ook nieuwe producten. Zoals modelauto’s,
bouwdozen etc.
Alle nieuwtjes voor 2018 zetten we zo snel mogelijk in onze dagelijkse
Nieuwsflitsen, zodat u altijd uitstekend op de hoogte bent van wat u dit jaar op
hobbygebied kunt verwachten. Ook wat fabrikanten uitbrengen die niet op de
Spielwarenmesse staan komt in de Nieuwsflits zodra wij weten wat hun plannen
zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat wordt aangekondigd ook werkelijk
uitkomt. Veel fabrikanten wachten met produceren totdat zij voldoende
voorbestellingen/reserveringen hebben. Blijkt de belangstelling voor een bepaald
artikel gering, dan wordt verschijning uitgesteld. En we kennen het spreekwoord:
van uitstel komt afstel. Dat gebeurt dan ook geregeld.
Bovendien moet u er rekening mee houden dat de oplagen waarin vooral
modelauto’s en –vliegtuigen worden geproduceerd soms uiterst klein zijn. Het kan
soms zelfs gaan om enkele tientallen van een kleurvariant of niet meer dan 200 van
een bepaald type. Om daar een van te bemachtigen is het raadzaam tijdig te
reserveren.
In onze Nieuwsflitsen geven we behalve artikelnummer en de schaal waarin het
model of de bouwdoos zal worden gemaakt ook de verwachte maand van
verschijnen aan met een prijs gebaseerd op de huidige valutakoersen. Staat er
11/18 dan wil dat zeggen dat het product in november 2018 op de markt wordt
verwacht. KW2/18 betekent: 2de kwartaal 2018. Maar dan nog komt het geregeld
voor dat artikelen vertraagd uitkomen – tot soms wel een jaar later – of (voorlopig)
helemaal niet verschijnen.

Raketten en ufo’s
Het Amerikaanse Pegasus Hobbies brengt een alleraardigste serie plastic
bouwdozen van raketten, vliegende schotels en andere sciencefiction modellen op
de markt. In een prima kwaliteit kunststof en met een uitstekende pasvorm.
Volgende week komen weer enkele bouwdozen in de serie beschikbaar. De oplagen
zijn beperkt en ze zijn in Nederland moeilijk te krijgen. Daarom is het raadzaam
tijdig te reserveren als u belangstelling hebt.

De Apollo 27 raket in schaal 1/72 komt met twee astronauten en gaat € 24,95 kosten.

De Moonlander in schaal 1/350 gaat € 79,95
kosten.

Ook de Luna raket is in schaal 1/350, maar kost
slechts € 16,95.

Rocketship X-M is in schaal 1/144 € 39,95.
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