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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 dat we samen ondersteunen.  

Ons beoogde nieuwe vliegtuig 

Om maar met de deur in huis te vallen: Het is geen geheim dat de DSF bijzonder graag de D-5810 aan zou willen 

schaffen. We zijn in verregaande onderhandeling met de huidige eigenaar, maar daarnaast hebben we 

toestemming nodig van de KLu om de kist terug te halen naar Nederland. Immers, we willen deze TF-104G op 

de vliegbasis Volkel weer vliegwaardig maken. De eigenaar van de D-5810 zou graag op korte termijn een 

aanbetaling ontvangen, die wij ons kunnen veroorloven en waarmee we ook tijd kopen om het totale 

aankoopbedrag bij elkaar te krijgen. We hopen dan ook snel groen licht te krijgen van de KLu om deze dual terug 

naar Nederland te halen.  

Ons vliegtuig 

Ten gevolge van de COVID-19 intelligent lock-down hebben alle “hobby-projecten” op onze vliegbasis 3 

maanden stilgelegen. Derhalve zijn er tussen 10 maart en 3 juni geen werkzaamheden uitgevoerd aan de 

D-8114. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgestart 

en is de linker vleugel bevestigd. De bediening van landing-

flaps is ook onder handen genomen. Dat alles met in acht 

name van de geldende COVID-19 regelgeving, zoals 1,5 

meter afstand houden. Best een uitdaging als je een vleugel 

monteert, maar het is gelukt! Momenteel wordt er druk 

gewerkt aan het afstellen van de landing-flaps onder de 

bezielende leiding van Hangar-chief Bas Leusink. Op de foto 

bedient Martin Coensen de break-out box terwijl Bas 

overzicht houdt tussen links en rechts. 

De motor die S&S Turbines aan de DSF wil doneren, is in principe klaar voor verscheping. Met veel interesse 

hebben we allemaal gekeken naar de YouTube video-clips die “AgentZ” plaatste van hun werkzaamheden en het 

proefdraaien. Inmiddels zijn ook t.a.v. de motor issues om hem terug te halen naar Nederland. 

Terugblik op het eerste half jaar van 2020 

Eind vorig jaar heeft de DSF twee “Field Maintenance Kits” aangeschaft in Duitsland. Deze bevatten zeer veel  

F-104 onderdelen, maar ook onderdelen die niet van de F-104 zijn. De afgelopen maanden is druk gewerkt aan 

het inventariseren en categoriseren van deze onderdelen. Hiernaast een foto 

van de tekst op de deuren van deze kasten. Heeft er misschien iemand een 

idee waar dat part-number vandaan komt? We zouden er graag meer informa- 

  



 
 

tie over hebben, dan kunnen we misschien ook van sommige onderdelen die we niet kunnen thuisbrengen, 

achterhalen wat ze zijn. Verder hebben we een aantal bouten t.b.v. de flapmotoren aangeschaft. 

Op zondag 23 februari was DSF / HVV aanwezig met een stand op de Amsterdam Aviation Fair. We hadden flink 

wat aanloop van bekenden en geïnteresseerden, hetgeen nieuwe donateurs opleverde. Ook werd er 

merchandise verkocht en hadden we een gezellige dag met als achterbuurman onze huisartiest Peter van Stigt. 

Op zaterdag 7 maart organiseerden DSF / HVV een 

fandag en een donateursdag. Onze fans mochten ’s 

morgens onze D-8114 van dichtbij bekijken in H1. 

Daarvan werd gretig gebruik gemaakt. Veel van onze 

fans bleken gepassioneerde modelbouwers en zeer 

geïnteresseerd in allerlei technische details voor het 

natuurgetrouw bouwen van hun modellen. Ook werd 

er uitvoerig gesproken met de vrijwilligers van het HVV 

over de voortgang van het project en onze 

toekomstplannen. 

Onder onze donateurs, die ’s morgens eerst een 

bezoek brachten aan Traditiekamer Typhoon, zaten 

veel oud-Luchtmachters zowel vliegers als techneuten, 

in sommige gevallen met hun partners. Voor hen was 

het een soort mini-reünie, waarbij veel verhalen over 

hun 104-tijd werden opgehaald. Al met al waren beide 

evenementen bijzonder geslaagd en werd er flink wat 

merchandise omgezet, ter ondersteuning van ons 

project. 

In de pers 

In het bekende Engelse tijdschrift FlyPast van Juli 2020 is een artikel van maar liefst 6 pagina’s opgenomen over 

de restauratie van de D-8114 en onze ambities, geschreven door Bob Fisher. Het is geplaatst op pagina 14 en 

verder (toepasselijk!). Bekijk het artikel als PDF. Jammer genoeg is er één storende fout in het artikel geslopen: 

De initiële aanjager voor de oprichting van wat uiteindelijk de HVV is geworden was niet toenmalig Overste Harry 

van Duren, maar Overste Emile van Duren, voormalig Hoofd Staf Operatien Ondersteunende Diensten op onze 

vliegbasis. Bij deze, excuses aan Emile! 

Ook in de digitale media werd aandacht besteed aan ons project, in dit geval door de website “Up in the Sky”: 

Restauratie Nederlandse Starfighter als Monument Koude Oorlog.  

https://dutchstarfighterfoundation.nl/download/2020-06-06_Fly_Past_Restoration_Dutch_F-104.pdf
https://www.upinthesky.nl/2020/04/25/restauratie-nederlandse-starfighter-als-monument-koude-oorlog/?fbclid=IwAR16LgYf23PR7DKusCBbkmGor9HdD6IC6b9CG-qXgVG4ltOi4A5Ol9rUCtg


 
 

Donateurs 

Begin dit jaar hebben we een actie gehouden om nieuwe 

donateurs binnen te halen. Dat heeft tot een mooie aanwas van 

donateurs geleid. Het idee was om donateur 104 extra in het 

zonnetje te zetten met een Kinetic 1/48 bouwpakket van de  

D-8114. Dat werd goed opgepakt en ook donateur nummer 100, 

Luc Boer, werd beloond met een badge (op de foto met onze 

voorzitter tijdens de fandag). Donateurs nummer 103 (René van 

Dijk) en nummer 105 (Lex Olieman) ontvingen een T-shirt, maar 

nummer 104, waar het allemaal om draaide, was Vincent van 

Summeren. Door alle COVID-19 perikelen heeft hij de kit nog niet overhandigd gekregen, maar we gaan een 

datum prikken binnenkort! Gefeliciteerd allemaal en natuurlijk hartelijk dank voor jullie steun, ook aan alle 

andere donateurs. 

Inmiddels hebben we zo’n 135 donateurs, waar we heel blij mee zijn, maar het is natuurlijk niet genoeg voor 

onze ambities. Gezien het succes van de actie rondom de 104de donateur, broeden we op een nieuwe actie 

voor Star-donateurs. Wordt vervolgd! 

En aan onze donateurs vragen wij wederom: Spreek jij mensen met belangstelling voor de luchtvaart of de 

F-104G in het bijzonder? Wijs ze dan op ons project en moedig ze aan om óók donateur te worden! 

Rabo Club Support 

De DSF nam vorig jaar voor het eerst deel aan de Clubsupport actie. De doelbesteding van de bijdrage is het 

onderhoud van J79 motoren voor de F-104G Starfighter van de Historische Vliegtuigen Volkel. Het bedrag dat 

wij hebben mogen ontvangen bedroeg € 476,38. Dit jaar gaan we weer meedoen! 

Oproep 

Als u tijdens de lock-down periode uw garage, zolder of man-cave heeft opgeruimd of gewoon wat ruimte wilt 

scheppen thuis en daarom van wat F-104 Starfighter gerelateerde zaken af wilt, dan houden wij ons van harte 

aanbevolen. Documentatie, onderdelen, memorabilia, als het met de 104 te maken heeft, dan willen wij het 

graag een nieuw thuis bieden en ons er over ontfermen. Dus, neem contact met ons op als u ergens vanaf wilt 

en we maken een afspraak!  



 
 

Merchandise 

Onze merchandise loopt goed! Hierbij een update van de verschillende artikelen die we dit jaar geïntroduceerd 

hebben, die we nog in voorraad hebben en die we recentelijk gelanceerd hebben: 

• T-shirts “F-104 Forever”: Nog twee nummers uit de gelimiteerde serie van 104 beschikbaar, eenmaal 

S-woman, nr. 100 en eenmaal S-heren nr. 71 (€ 37,50). 

• Sleutelhanger “Remove before Flight” met D-8114: Op voorraad (€ 4,-) 

• Kinetic 1/48 bouwpakket: uitverkocht, nog beschikbaar via Flash Aviation in Eindhoven 

• Decalsets met alle details van de D-8114: Beschikbaar op aanvraag 

• HobbyMaster Die Cast (metalen) 1/72 model: Nog enkele beschikbaar (€ 87,-) 

• J-79 “Power for our Engine” luxe geborduurde badge: 80 stuks uitverkocht 

(nummer 00 was voor S&S Turbines) 

• J-79 “Power for our Engine” PVC-badge: 100 stuks uitverkocht 

• F-104 HVV badge: Beschikbaar (€ 6,-) 

• 15 jaar HVV badge met F-84F, F-104G en F-16: Beschikbaar (€ 6,-) 

• F-104 HVV cap: Beschikbaar (€ 22,-) 

• Mondkapje eerste serie: 100 stuks uitverkocht 

• Mondkapje tweede serie: Nog enkele beschikbaar (€ 10,-) 

• Postzegels, 3 varianten, 10 per vel: Beschikbaar (€ 19,95) 

• Zilveren hanger/pin F-104, met of zonder 4 tanks: Beschikbaar 

(€ 39,00), incl. kettinkje (€ 15,-) 

• NIEUW: 3D DSF mouwbadge PVC, afgebeeld, beschikbaar (€ 12,-) 

Alle bovengenoemde prijzen zijn incl. verzendkosten. Merchandise kan bij 

voorkeur besteld worden via onze website, in het desbetreffende pull-

down menu. Volg onze Facebook-pagina voor updates over merchandise: 

www.facebook.com/DutchStarfighterFoundation! 

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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