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Beste donateurs;
Zoals eerder door ons is aangegeven willen wij, de Stichting Dutch Starfighter
Foundation (DSF), jullie enkele malen per jaar informeren over onze activiteiten
en de voortgang van het project wat we samen ondersteunen.
Algemene stand van zaken
Er hebben zich sinds de oprichting op 17 september 2018 van de Stichting 38
donateurs gemeld, die samen hebben toegezegd om ons financieel te steunen
over een periode van vijf jaren met een totaalbedrag van € 9.400,- Dat is een
mooi begin, maar de noodzaak ligt er tot grootschalige uitbreiding.
Door ons zijn via de Contact Groep Post Actieven en de groep Klu Jachtvliegers
een kleine 1000 personen uitgenodigd om ons te steunen. Helaas heeft zich tot
op heden slechts een klein aantal hiervan gemeld als donateur. We zoeken naar
een manier om deze groep opnieuw te benaderen.
Daarnaast hebben wij van belangstellenden, vooral luchtvaartspotters,
éénmalige giften mogen ontvangen, waar wij natuurlijk óók blij mee zijn.
Ook zijn we contacten aan het leggen met personen en bedrijven, die ons
mogelijk kunnen ondersteunen met de “grotere bedragen”, daar steken we veel
tijd is.
De noodzaak om de pot te vullen met harde euro’s groeit snel, omdat we
binnenkort het bedrag van C$ 35.000,- moeten overmaken voor de overhaul van
de door S & S Turbine Services Ltd aan ons geschonken J79 motor. Mogelijk
hebben we ook nog contanten nodig voor het vervoer van Canada naar Volkel.

Ons vliegtuig
De F-104G Starfighter gaat er met de week beter uit zien. Van een schrale
romp, ontdaan van alles waardoor het een vliegtuig was, wordt door de
vrijwilligers van de werkgroep Historische Vliegtuigen Volkel (HVV) langzaam
aan weer een toonbaar toestel gemaakt. De afgelopen maand is, na uitvoerige
inspectie, het landingsgestel terug geplaatst. Ook de vleugels zijn weer aan de
romp gemonteerd. Ondertussen bemoeien specialisten zich met controle,
onderhoud en testen van de elektrische componenten, evenals met de avionica.
Een vertegenwoordiger van Lockheed Martin, die 11 april op bezoek was, sprak
haar diepe bewondering uit voor de verrichte werkzaamheden.
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Hier moeten de jo bolts nog geplaatst worden

Om het vertical te herstellen, heeft de Stichting zogenaamde Jo-Bolts gekocht,
waarmee de plaatwerker enkele platen terug kan plaatsen. Deze waren tijdelijk
verwijderd om inspectie van enkele onderdelen mogelijk te maken. Ook heeft de
Stichting uitgaven gedaan om de Grond Uitrusting (GU) van de HVV te steunen
bij herstel- en opknapwerkzaamheden.

Een aantal uitrustingstukken heeft
een nieuwe verflaag gekregen,
waaronder de trekstang.

LuchtMachtDagen
Tijdens de LuchtMachtDagen 2019 op 14 en 15 juni, zal hangaar 1 van de HVV
opengesteld zijn voor het publiek. De F-104G Starfighter zal voor deze
gelegenheid op krikken opgesteld staan en er zullen demonstraties gegeven
worden van de wijze waarop het landingsgestel in en uit gaat. Ook zal het
toestel elektrisch werkzaam zijn zodat de verlichting getoond kan worden.

Daarnaast zal de werking van een
Orpheus fotoverkenningspod, voorheen
in gebruik bij het 306 fotoverkennings
squadron, getoond worden. Een team
van vrijwilligers zal alle vragen van
belangstellenden beantwoorden.

De St. Dutch Starfighter Foundation én de werkgroep Historische Vliegtuigen
Volkel nodigen hierbij alle donateurs uit om tijdens de LuchtMachtDagen op 14
en 15 juni 2019 hangar 1 te bezoeken.
Hebt U naar aanleiding van dit bericht vragen, schroom dan niet om contact met
ons op te nemen via info@dutchstarfighterfoundation.com.
Met dank voor uw belangstelling én steun,
Hans van der Werf, voorzitter
St. Dutch Starfighter Foundation
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* De website van de werkgroep Historische Vliegtuigen Volkel is geheel Engelstalig,
waardoor de titel is omschreven als Historical Fighter Volkel.

