NIEUWSBRIEF DONDERDAG 8 MAART 2018

Nog een keer de
Orion van de MLD
Binnen een dag waren we vorige week door de voorraad modellen heen van de
Lockheed Orion in de kleuren van de MLD. Maar intussen kregen we bericht van
een buitenlandse leverancier, dat hij nog enkele exemplaren in z’n magazijn heeft
gevonden. En die mogen er tegen een VRIENDENPRIJSJE uit. Normaal is de prijs
van dit model € 84,95, maar bij ons kost hij maar € 69,95. Maar RESERVEER SNEL,
want we weten niet of we na deze laatste paar nog meer op de kop kunnen tikken.

Een Lange Acht
Kenners weten meteen dat we het dan over de Douglas DC-8-63 hebben, de
verlengde versie van het eerste straalverkeersvliegtuig van de KLM. Die Lange 8
heeft ook bij KLM gevlogen. Tussen 1960 en 1986 vloog onze nationale trots met
een hele vloot aan diverse types DC-8 op het gehele netwerk. Hieronder een fraaie
opname van een verlengde DC-8 op Schiphol in 1972.

In 1978 vloog een DC-8-63 van KLM met een speciale banner die verwees naar het
wereldkampioenschap voetbal dat in Argentinië – onder de nodige protesten
vanwege het daar heersende generaalsbewind – werd gespeeld. Nederland verloor
de finale van gastland Argentinië, maar dat terzijde. Het leverde onderstaand
plaatje van de WK-DC-8 op.

En deze DC-8-63 is inmiddels in schaal 1/200 nagemaakt door InFlight. Het is de
PH-DEF Henry Hudson, gebouwd in 1968 voor KLM, waar hij tot 1985 vloog. Daarna
verkocht aan UPS, omgebouwd tot vrachtvliegtuig en geregistreerd als N880UP,
waar hij – voorzien van stillere motoren – tot 2009 vloog. In 2011 uitgeschreven uit
het register en vermoedelijk gesloopt.
Het model – hieronder – komt eind deze maand of begin volgende maand uit en
gaat € 146,95 kosten. Als u het in de winkel afhaalt krijgt u op die prijs een afhaalkorting van 10%. Bij postorders vervalt die korting maar berekenen wij in dit geval
geen kosten voor verpakking en verzending bij leveringen in Nederland. Vanwege
de beperkte beschikbaarheid wordt reserveren aanbevolen.
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