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De decalsheet is op een laserprinter geprint op speciaal decal papier. Dit is feitelijk 1 grote decal. Om 
de decals aan te brengen gelden de volgende (deels bekende) regels: 
 

1. Het symbool zo kort mogelijk uitsnijden/knippen 
2. Kort in het water leggen 
3. De decal ALTIJD van het papier direct op het model schuiven. Omdat de decals erg dun en 

vaak heel klein zijn zullen ze direct om je pincet heen krullen als je ze met de pincet van het 
decalpapier afhaalt. Dit krijg je doorgaans niet meer goed! 

4. Verdere afwikkeling met de bekende middelen (ik gebruik Microsol en set).  
  
V.w.b. de juiste plaats het volgende: 
Op de website van historicalfighters.com vindt je bij 'technical specs' de ‘painting details’ met 
meerdere tekeningen een verwijzing op welke positie een tekst of symbool geplaats moet worden: 
 

 
  
Als je op deze tekening klikt krijg je de teksten en symbolen in detail te zien: 
 

 
  
 
 



Aanvullende info decal set F-104G 
 

 pag. 2 

Bij de teksten heb ik de nummers vermeld zoals die ook op bovenstaande tekeningen staan. 
Bij de losse symbolen heb ik het nummer tussen blokhaken gezet. 
Dan heb ik 'sets' gemaakt, teksten en symbolen die bij elkaar horen zodat je ze in 1 keer op het model 
kunt aanbrengen. Deze staan in een rechthoek en bij dat rechthoek staan de nummers van de 
teksten/symbolen, b.v.: 
 

 
  
In deze set complete zitten de zwarte teksten en de gekleurde symbolen die op de onderzijde van de 
104 aangebracht moeten worden (A5 sheet) en de gekleurde en gecorrigeerde decals voor op de 
bovenzijde (kleine sheet). 
Voor de symbolen voor de pylon en de launchers heb ik ervoor gekozen de zwarte symbolen op de A5 
sheet te zetten en de gekleurde op de kleine sheet. Idee is dus dat je eerst de zwarte decal 
aanbrengt, die goed laat drogen en vervolgens de gekleurde decals op de juist plaats aanbrengen. 
 
Ik verwacht dat je met deze informatie de meeste decals op de juiste plaats kunt aanbrengen.  
Mocht je er niet uitkomen of als je op of aanmerkingen hebt etc., neem dan via Messenger 
(renefrans.vaneijk) of email (rene-frans@outlook.com ) contact met mij op 
Dan kan ik je helpen. 
Ik heb ook uitgebreide documentatie in een PowerPoint die ik je desgewenst ook kan toesturen. 
 
Daarnaast kun je contact opnemen met de HVV/DSF: Theo Rombout | Dutch Starfighter Foundation 
treasurer@dutchstarfighterfoundation.com 
 
Succes met de bouw! 
 
René-Frans 
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