
 
JetNoize 2019-2 

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 

 

 

Voor de bevestiging van plaatmateriaal  

op de vertical stabilizer zijn door de 

Stichting z.g. Jobolts voor de D-8114 van de 

HVV aangeschaft. Ook zijn er materialen 

aangeschaft om de GU (Grond Uitrusting) te 

herstellen en op te knappen. 

 

 

 

In Carré 4 | 2019 is een artikel opgenomen over Historische Vliegtuigen Volkel en de Stichting Dutch 

Starfighter Foundation. Carré is het blad van de Nederlandse officierenvereniging NOV, waarvoor de heer Peer 

Dekkers met regelmaat een artikel schrijft. Onze dank hiervoor! Bekijk het artikel als PDF  

 

 

 

De Stichting heeft in mei een z.g. hydraulic 

test stand overgenomen van de Stichting 

Neptune. De HVV kan daarmee de werking 

van het hydraulisch systeem van haar 

104 gaan testen. 

 

 

 

 

https://dutchstarfighterfoundation.nl/download/2019-4_Carre-HVV.pdf


 
 

Het tijdschrift voor de Nederlandse en Belgische luchtvaarthistorie "Verenigde Vleugels", besteed in haar 

uitgave 2019/2 aandacht aan de Historische Vliegtuigen Volkel en de Stichting Dutch Starfighter Foundation. 

Trigger hiervoor is het verkrijgen van een J-79 motor voor de F-104G via S & S Turbine Services Ltd.  

 

 

Tijdens de LuchtMachtDagen hebben de 

Stichting DSF en de Historische Vliegtuigen 

Volkel ontzettend veel belangstelling gehad van 

bezoekers aan de LMD. Er zijn contacten gelegd, 

relaties bestendigd en er is vooral veel 

merchandise verkocht.  

We hebben daardoor nu de mogelijkheid om 

een mooie voorraad onderdelen aan te schaffen, 

die ons eerder is aangeboden. 

 

 

 

Naar aanleiding van de LuchtMachtDagen 2019, is Omroep 

Brabant op bezoek geweest in hangar 1 en maakte een kort 

nieuws-item over de HVV en DSF. Gemist of wil je de 

uitzending terugkijken? Volg dan deze link. 

 

 

 

 

Ons vliegtuig 

Tijdens de LuchtMachtDagen 2019 op 14 en 15 juni, was hangar 1 van de HVV opengesteld voor het publiek. 

De F-104G Starfighter was voor deze gelegenheid op krikken opgesteld en er werden demonstraties gegeven 

van de wijze waarop het landingsgestel in en uit gaat. De vrijwilligers hebben zich daarvoor stevig in moeten 

spannen; door wat kleine en enkele grotere tegenslagen werkte het hydraulisch systeem pas de avond vóór de 

LuchtMachtDagen! Tevens was het toestel elektrisch werkzaam zodat de verlichting getoond kon worden.  

 

Wij bedanken onze vrijwilligers voor hun enorme inzet!  

 

 

https://verenigdevleugels.nl/
https://dutchstarfighterfoundation.nl/download/DSF_HVV_OB_V2.mp4


 
 

 

 

Ook was er een speciale hoek ingericht met een 

opstelling van het waarschijnlijk enige werkende 

LN-3 navigatieplatform ter wereld; een unicum 

dus!  

Daarnaast werd de werking van een Orpheus 

fotoverkenningspod, voorheen in gebruik bij het 

306 fotoverkenningssquadron, getoond.  

 

 

 

Ons team van vrijwilligers heeft tijdens de LuchtMachtDagen véél informatie verstrekt over ons project en 

talloze vragen van belangstellenden mogen beantwoorden. En natuurlijk waren we blij om ook een aantal van 

onze donateurs te mogen verwelkomen in onze stand. 

 

Donateurs 

Het aantal donateurs groeit gestaag. Daar zijn we erg blij mee. Spreek jij mensen met belangstelling voor de 

luchtvaart of de 104 in het bijzonder? Wijs ze dan op ons project en moedig ze aan om óók donateur te 

worden! 

 

RaboClubSupport 

  

Als coöperatieve bank investeert Rabo daarom 

elk jaar een deel van haar winst in clubs en 

verenigingen. Vanaf dit jaar met Rabo Club 

Support, voorheen met de Rabobank Clubkas 

Campagne. En het mooie is, Rabo leden hebben 

er invloed op. Verenigingen en stichtingen 

kiezen een mooi doel en voeren hier campagne 

voor om veel stemmen te winnen. En dat is 

belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld 

om het gestelde doel te behalen. 

 

De Stichting Dutch Starfighter Foundation neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Clubsupport actie. En voert 

campagne om stemmen te werven waarmee een mooie bijdrage van de Rabobank mogelijk wordt. De 

doelbesteding van de bijdrage is het onderhoud van J79 motoren voor de F-104G Starfighter van de 

Historische Vliegtuigen Volkel. 



 
 

Lid worden 

Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op jouw favoriete vereniging of stichting. Ben 

je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem op ons uit 

kunt brengen. https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ 

Stemmen 

Per lid kunnen maximaal twee stemmen uitgebracht worden op ons project. De stemperiode loopt van 27 

september tot en met 11 oktober 2019. 

 

 

Heb je 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 

W: Dutch Starfighter Foundation 

E  : Stuur ons een bericht 

 

W:Historische Vliegtuigen Volkel 
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