Donderdag 9 augustus 2018

++++ NIEUWSFLITS ++++

OORLOGSSCHIP
MET EEN VERHAAL
Onderstaande model van de USS Ticonderoga (CG-47) – een geleidewapen kruiser
van de US Navy uit de jaren 80 – is gemaakt door Hobby Master in schaal 1/700. In
1981 werd het 173 meter lange schip als eerste van een nieuwe klasse
geleidewapen kruisers gedoopt door de toenmalige FLOTUS (First Lady Of The
United States) Nancy Reagan en het bleef tot 2004 in de vaart. Hoewel de
naamgeefster van de Ticonderoga-klasse zelf langs de kade haar toekomstig lot
afwacht, zijn nog altijd zo’n twintig schepen van deze klasse in de vaart.
De Ticonderoga-klasse werd vooral bekend door het neerhalen van vlucht IA-55,
een Airbus A300 van Iran Air met 290 mensen aan boord. Dat gebeurde op 3 juli
1988 boven de Perzische Golf doordat de operators aan boord van de USS
Vincennes (een zusterschip van de Ticonderoga) het radarsignaal van het toestel
aanzagen voor dat van een Iranese F-14. Alle 290 inzittenden kwamen om het leven.
Het incident belastte de betrekkingen tussen Iran en de VS vele jaren totdat beide
landen in 1996 het incident voor gesloten verklaarden waarbij de Verenigde Staten
een schadeloosstelling van 62 miljoen dollar betaalden aan de nabestaanden van
de inzittenden.
In schaal 1/700 heeft het model van de Ticonderoga een lengte van 25 centimeter.
Op de vermelde prijzen krijgt u 10% korting als u de modellen bij ons afhaalt. Bij postorders vervalt de
afhaalkorting, maar brengen wij geen kosten in rekening voor verpakking en verzending bij leveringen in
Nederland met een minimumwaarde van € 75,00.

HSP1001 – 1/700 – USS TICONDEROGA (CG-47) GUIDED MISSILE CRUISER US NAVY – 1980’s –
08/18 – € 99,95 – RESERVEREN

BESTELLEN/RESERVEREN:
SUPPORT@MODELPLAZA.NL
OF:
0299 75 02 01 (DINSDAG T/M ZATERDAG 10-17 UUR)

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m zaterdag

10:00 – 17:00

Telefoon:
0299 - 75 02 01
E-mail:
support@modelplaza.nl
Webwinkel:
www.modelplaza.nl
Adres:
Netwerk 5
1446 XB Purmerend
Industrieterrein “De Baanstee”

GRATIS VERZENDING IN NEDERLAND
BIJ BESTELLINGEN VANAF 75 EURO

www.modelplaza.nl

