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Modelbouwers hebben een breed interessegebied en zijn meestal goed geïnformeerd over bepaalde
onderwerpen. Ze lezen boeken over historische gebeurtenissen, algemene en krijgsgeschiedenis, specifieke
veldslagen, referentie(foto)boeken, technische handleidingen, ooggetuigenverslagen, etc. Ook worden er
musea en beurzen bezocht, dvd's bekeken en het internet geraadpleegd. MBM maakt voor u een selectie!

Boeken: Rene Uijthoven, Stripreviews: Stein Wegemans
RondomBouwen                                                          Boeiend voor Bouwers!het

MODELBOUWMAGAZINE AUG-OKT ’016 NR.624

REFERENTIEBOEKEN:
MIG-29 IN PAF (MIKOYAN
MIG-29 IN POLISH AIR
FORCE)  Uitgever: MMP •Auteur:
M. Radomski •Pagina’s: 51 •ISBN:
978-83-63678-88-3 •Taal: Engels
Deze A4-hardback bevat uitsluitend
gedetailleerde profiles / kleurenplaten
van de MiG-29 in Poolse dienst en in de
kleuren van de vorige operator (resp. LW
en CZAF). De
p a g i n a g r o t e
t e k e n i n g e n
tonen diverse
k leurensche-
ma's en special
paints. Die zijn
voorzien van
een onder-
schrift met
type, eenheid,
c o n s t r u c t i e -
nummer, locatie en andere details. De
26cm lange profiles laten vele PAF-
Fulcrums zien van zowel de linkerzijde
als van de rechterzijde, een deel ook
nog eens met de onder- en / of boven-
zijde. Enkele MiG's zien we in oude én
nieuwe kleuren. De kisten staan zonder
uitzondering op een witte achtergrond in
horizontale 'vliegende' toestand. We
zien dus geen Mig-29's met wielen. Een
aantal close-ups vult -niet overal-  de
witte ruimte beter op. Alle afbeeldingen
hele boek zijn 'staand' afgedrukt (op zij-
demat papier), zodat je het boek kunt
bekijken zonder te draaien. Uitzondering
op de regel is de uitklapposter. Die
beslaat vier pagina's (76 cm breed) en
staat op fraai glad papier en met een iets
hoger contrast. Er zijn drie pagina's
tekst, inclusief een overzicht met o.a.
aflevergegevens en  verfkleuren- en
schema's. Geïllustreerd met 69 'staan-
de' nette profiles plus die grote poster.
OPINIE: Kleurig profile-platenboek, kan
zeker van nut bij het bouwen van een
Poolse Fulcrum. (noot: van de Fulcrum
met nr. '4105' verschijnt een special
paint/decalset bij modelmaker.com.pl. 

SUPERMARINE SPITFIRE V
(VICKERS SUPERMARINE
SPITFIRE V)  
Uitgever: MMP •Auteur: M.

Radomski •Pagina’s: 43 •ISBN: 978-
83-63678-81-4 •Taal: Engels
Deze A4-hardback bevat uitsluitend
gedetailleerde profiles / kleurenplaten
van de Spitfire V. Die zijn in erg hoge
kwaliteit en
laten vele vari-
anten, kleuren-
schema's en
operators zien,
zowel tijdens
als van na
WO2, dus ook
onder andere
van de Grieken,
Portugezen en
Italianen. We
zien de Spitfire V, VB en VC / Trop. Er zijn
enkele bijzondere modificaties opgeno-
men, zoals een -onofficiële- variant: een
halfopen tweezitter en een drijver-
Spitfire. Elke profile heeft een
onderschrift met type, eenheid, con-
structienummer, locatie en andere
details over bv. de verfkleuren- en sche-
ma's. De 27cm lange profiles laten ofwel
de linkerzijde of de rechterzijde zien. Er
zijn drie onder- e/o bovenzijdes te zien.
De kisten staan zonder uitzondering op
een witte achtergrond in horizontale
'vliegende' toestand. Nergens met
hoofdwielen. Enkele close-ups vullen
die witte ruimtes. Alle afbeeldingen zijn
de lengte gedrukt op fraai glad papier,
Dus kijken zonder draaien. De uitklap-

poster beslaat vier pagina's (76 cm
breed). Er is een pagina tekst.
Geïllustreerd met 42 'staande' nette pro-
files, steeds 1 per pagina, plus die een
poster. OPINIE: Erg fraaie profiles, die
voor Spit-bouwers van nut kunnen zijn. 
* * * * *
SUKHOI SU-15, THE BOEING
KILLER 
Uitgever: Pen & Sword •Auteurs: Y.
Gordon & D. Komissarov •Pagina’s:
96 •ISBN: 978-1-47382-390-7 •Taal:
Engels
De Sukhoi Su-15 Flagon wordt in deze
gelamineerde softback in negen hoofd-
stukken behandeld. De tekst is dik in
orde en dat geldt ook voor het beeldma-
teriaal. Wat we lezen: o.a. tests &
ontwikkeling en het operationele gebruik
('in action') van de Su-15, Su-15TM en
Su-15UT en
S u - 1 5 U M ' s .
Ook de con-
structie wordt
besproken, net
als projecten en
experimentele
(VTOL) Su-15-
varianten. De
spec i f i ca t i es
van vier versies
zijn vergelijken-
derwijs naast elkaar gezet. Er is een
hoofdstuk gewijd aan diverse bouwpak-
ketten aan bod, zowel 1/72 als 1/48 kits.
Die worden in joviaal taalgebruik nauw-
gezet en kritisch beoordeeld en fouten
worden zonder mankeren benoemd. De
verhouding tekst/beeld is mooi in
balans. Het boek heeft hoge kwaliteit
glanzend papier en telt 88 kleurenfoto’s,
waarvan 48 van bouwpakketten in
gebouwde en ongebouwde staat. Onder
andere de verschillende kits van
Trumpeter, VES en Pioneer. Verder 90
zwart-wit foto's, 15 paginagrote, maar
gedateerde lijntekeningen en 29 pagi-
nagrote moderne gekleurde profiles. Er
is een inhoudsopgave, maar geen alfa-
betische index. OPINIE: Fraaie
monografie, voor liefhebbers én voor
modelbouwers. * * * * *
ILYUSHIN / BERIEV A-50 THE
SOVIET SENTRY 
Uitgever: Pen & Sword •Auteurs: Y.
Gordon & D. Komissarov •Pagina’s:
96 •ISBN: 978-1-4738239-19 •Taal:
Engels
In de serie
'Flight Craft' (nr.
6) figureert de
R u s s i s c h e
t e g e n h a n g e r
van de E-3
AWACS. De
gebru ike l i j ke
E n g e l s t a l i g e
s c h r i j f w i j z e
'Beriev' wordt
hier geschreven
als 'Beriyev'. In deze gelamineerde soft-
back staat zo'n 15 pagina's tekst en die
is best in orde, met nette betogen over
o.a. tests & ontwikkeling, operationeel
gebruik, de exportklanten, de KJ 200
van China en een hoofdstuk waarin de
constructie nauwgezet wordt bespro-
ken. In het laatste hoofdstuk komen
schaalmodellen en bouwpakketten van
diverse schalen in woord en beeld aan
bod. Die worden beoordeeld en waar
nodig gebeurt dat kritisch. Productie- en
ontwerpfoutjes worden benoemd. Ook
worden enkele correctie-opties en tips
gegeven. Ombouwsetjes passeren ook
de revue. Nuttige modelbouwersinfo
dus. Dat alles gaat vergezeld van beeld-
materiaal van de modellen, met name in

gebouwde vorm. De verhouding tekst-
beeld wordt smaakvol overheerst door
beeldmateriaal. Het boek heeft hoge
kwaliteit glanzend papier en telt 172
goede kleurenfoto’s, 11 zwart-wit 
foto's, acht fraaie lijntekeningen en 16
gekleurde zijaanzichten. Er is een pagi-
na met serials en constructienummers
van de A-50's en KJ 200's. Er is een
inhoudsopgave, maar geen alfabeti-
sche index. OPINIE: mooi uitgevoerd.
* * * * *
P-51D MUSTANG AMERICAN
ACES
Uitgever: MMP •Auteur: A.
Juzceszak •Pagina’s: 48 •ISBN: 978-
83-63678-79-1 •Taal: Engels
Deze hardback staat vol paginagrote
gedetailleerde kleurenplaten van de P-
51D in diverse kleurenschema's,
steeds voor-
zien van een
onderschr i f t
met type, een-
heid, locatie
en details over
gebruikte verf-
kleuren en
=nummers. De
meeste van de
27cm lange
t e k e n i n g e n
tonen de linkerzijde, enkele de rechter-
kant. De kisten staan zonder
uitzondering op een witte achtergrond
in horizontale quasi-vliegende toe-
stand. We zien dus nergens wielen. Wel
zijn er close-ups van de profiles, zodat
de witte ruimte beter wordt opgevuld.
Dit hele boek is in de lengte afgedrukt
zodat je het boek kunt bekijken zonder
te draaien. Er is een pagina tekst; de
inleiding. Achterin een twee pagina's
lange tabel vol namen en details van de
luchtazen. Geïllustreerd met 37 'staan-
de' goede profiles, Een als
uitklapposter die vier pagina's beslaat,
zes boven/onderaanzichten en lijnteke-
ningen (4 zijden). En gladde omslag,
geen inhoudsopgave en geen index.
OPINIE: Keurig en kleurig platenboek
met info voor modelbouwers. * * * *
RUSSIA'S WARPLANES, (1)
RUSSIAN-MADE MILITARY
AIRCRAFT AND HELICOP-
TERS TODAY  
Uitgever: Harpia •Auteur: P. Butow-
ski •Pagina’s: 256 •ISBN: 978-0-
9854554-5-3 •Taal: Engels
Deze gelamineerde softcover is het
eerste deel
van een meer-
delige reeks.
In vier hoofd-
stukken zien
we  typebe-
schr i j v ingen
van vliegtui-
gen en
h e l i k o p t e r s
van Russische
herkomst. Dat
zijn zowel naast moderne Russische
vliegtuigen ook die van exportklanten.
De hoofdstukken zijn getiteld: 'Tactical
combat aircraft', 'Reconaissance and
surveillance aircraft',  'Attack and
transport helicopters' en 'Special mis-
sion aircraft'. Al met al meer dan 35
typebeschrijvingen in een ruime lay-out
en een veelheid aan korter benoemde
subvarianten. De hoofdkenmerken
daarvan worden soms uitgebreid, soms
in heel kort benoemd. De types zijn op
alfanumerieke volgorde gerangschikt,
steeds in een eigen paragraaf, waarbij
productiegegevens en operators wor-
den type genoemd. Ook talrijke 

technische specificaties worden ver-
meld. De lengte daarvan verschilt.
Registraties worden genoemd bij bijzon-
dere vliegtuigen. Iedere paragraaf
eindigt met een fascinerende blik op
toekomstige  projecten. Per type zijn
enkele kleurenfoto's te zien, maar zeker
niet van al hun vele varianten en de aan-
tallen foto's verschillen per type.
Speciale versies zijn ondergebracht in
hoofdstuk 4. Alleen bij de Mi-8 en de Il-
22 staan enkele interessante
vergelijkende lijntekeningen onder
elkaar. De fotokwaliteit is prima, ook van
de actiefoto's en air-to-airs. Die zijn ech-
ter nooit groter dan een halve pagina en
op zich had iets meer foto's geen kwaad
gekund. Operationele acties worden
alleen kort aangehaald. We zien hier een
aantal militaire static balloons en UAV's,
dat zie je niet veel. Er is een inhoudsop-
gave en afkortingenlijst, geen index.
Gedrukt op fraai glad papier, goede let-
tergrootte, er is een landkaart, 198
kleurenfoto's, twee zwart-wit, 16 lijnte-
keningen, zes perspectieftekeningen
plus 15 andere tekeningen/artwork.
OPINIE: Dik in orde, voorzien van fasci-
nerende toekomstprojecten. * * * *
MESSERSCHMITT BF 109 IN
ROMANIA
Uitgever: MMP •Auteurs: T. Morosa-
nu & D. Melinte  •Pagina’s: 45  •ISBN:
978-83-64281-05-0 
Deze A4-hardback (spotlight on) bevat
na twee pagina’s introductie over
geschiedenis, kleurnummers en de
twaalf (zo leer je
nog eens wat!)
verschi l lende
nationale ken-
merken, ruim
42 paginagrote
gedetailleerde
profiles / kleu-
renplaten. Die
zijn ofwel van
de Bf-109E of
de Bf-109G(a),
steeds gezien vanaf de linker- of de
rechterzijde. Die profiles zijn van hoge
kwaliteit en tonen variaties van kleuren-
schema's en operationele eenheden.
Van twee toestellen zijn, ook weer pagi-
nagroot, vierzijdenaanzichten opge-
nomen. Alle profiles zijn voorzien van
een onderschrift met type, eenheid,
constructienummer, locatie en andere
details over bv. de verfkleuren en
gevechtsactie's. De kisten staan op een
witte achtergrond in horizontale 'vlie-
gende' toestand. Een enkele keer met
de pootjes uit. Hier en daar zien we
close-ups die de witte ruimte opvullen.
OPINIE: Erg fraaie profiles, met nuttig
detailinfo voor modelbouwers.  * * * *
INTERNATIONAL RESCUE
THUNDERBIRDS, (50TH
ANNIVERSARY EDITION)
AGENT'S TECHNICAL MANUAL
Uitgever: Haynes •Auteurs: S. Den-
ham & G. Bleathman •Pagina’s: 136
•ISBN: 978-0-85733-823-5 •Taal:
Engels
Deze 50 jaar
jubileumeditie
biedt pure SF-
Technofun voor
de echte model
fans. Deze pa-
perback editie
toont teksten
en afbeeldingen
van onder
andere de be-
kende  Thunderbird 1, (TB1) tot en met
TB5 maar ook van vele andere voertui-
gen, vaartuigen, raketten en vliegtuigen

uit deze ongeëvenaarde sciencefiction
televisieserie uit het midden van de jaren
zestig. We zien dus ook de Mole, USN
Sentinel, de Fireflash, Crablogger,
Pathfinder en echt nog veel meer. De
serie en dit boek tonen de briljante
modellen en de destijds (en ook nu nog)
SF-reddingsacties. In de serie werden
eigenbouw modellen en marionetten
gebruikt. Alles was heel knap gemaakt
en supergoed gefilmd door de familie
Anderson. We zien 184 kleurenfoto's uit
die serie en verder paginagrote openge-
werkte tekeningen (48 z/w en 20 in kleur)
van de top-secret machines, steeds
voorzien van uitgebreide verklarende
lijsten. Ook van het Tracy-eiland en van
alle ruimtes binnenin, zoals de hangars.
Volwassen beschrijvingen van ieder
onderwerp, compleet met diepgaande
technische details. Ook beschrijvingen
van alle karakters. Let op: dit gaat niet
over de bouw (!) van poppen of machi-
nes, maar het kan erg nuttig zijn dit boek
erbij te hebben als je iets gaat bouwen
of verbouwen. Achterin staan overzich-
ten van o.a. alle TV-afleveringen met
relevante details. Een 'must-have' voor
elke oudere jongere, alle
Thunderbirdsfans én voor iedereen die
geen idee heeft waar dit over gaat, maar
met inlevingsvermogen dat dit van het
allerhoogste niveau was en dat, uit een
tijd waarin de TV-thuis vaak nog zwart-
wit was. OPINIE: Nostalgie voor grote
jongens, jeukende vingers en een werk-
tafel met tools. Uiteraard ook voor
SF-modelliefhebbers. Kits zijn er onder
meer te koop van merken als IMAI, (in
op 1/350 in goudkleur en metallic). IMAI
heeft óók cartooneske vervormde TB's
met muziekchip. Verder kits van Bandai,
Carlton Aoshima, Aoshima (grote
modellen) "F.A.B., Thunderbirds are
go!". FABULEUS. * * * * *
F-4 PHANTOM
Uitgever: Ian Allan/Classic •Auteur:
T. McLelland •Pagina’s: 320 •ISBN:
978-3-613-3422-8 •Taal: Engels
Dit boek over de F-4 Phantom is een
indrukwekkend dikke hardcover. Het telt
negen hoofdstukken, waarin de
Phantom in een brede focus wordt
bekeken. Niet
alleen over de
e x e m p l a r e n
van één
bepaalde lucht-
macht, maar
van vele. Het
begint bij de
conceptie van
de F-4. Het eer-
ste hoofdstuk
beschrijft de
ontstaansgeschiedenis en de ontwikke-
ling van deze tweemotorige machines.
Hoofdstuk 2 gaat over de Phantoms van
de US Navy en US Marine Corps. Het
volgende hoofdstuk is het grootste
hoofdstuk en beschrijft in woord en
beeld de Phantoms van de USAF.
Hoofdstukken gaat specifiek over
Phantom fotoverkenners van diverse
gebruikers, terwijl hoofdstuk 5 en 6 res-
pectievelijk over de Luftwaffe en de
Britse Phantoms gaan. De QF-4 doel-
vliegtuigen komen daarna aan bod en in
hoofdstuk 8 worden de varianten van de
F-4 nader uitgediept. Hoofdstukstuk 9
behandelt tot besluit de exportklanten
van dit illustere vliegtuigtype. Je
begrijpt, daar zit dus een zekere overlap
in met enkele voorgaande hoofdstuk-
ken. Immers, ook daar komen bv.
Spaanse en Duitse kisten voorbij. Dat
laten we de pret niet drukken. Er is
prima kwaliteit glad papier gebruikt met
daarop een vrij klein formaat letter, dat

gelukkig door de opzet in kolommen,
het uitvullen en tussenafstand toch nog
leesbaar is. De cursief gedrukte fotobij-
schriften zijn helaas nog kleiner en dat is
niet meer zo prettig leesbaar. Dit vlieg-
tuigboek is rijk geïllustreerd met 95
zwart-wit en 423 kleurenfoto's, waaron-
der groot afgedrukte exemplaren en
coole air-to-airs. Een fors aantal foto’s
is op groot formaat afgebeeld, 'staand'

met steunkleuren en een kleiner aantal
foto's is afgebeeld over twee pagina's.
Verder zijn er 10 driezijden lijntekeningen
en 58 gekleurde 'profiles'. Er is een korte
inhoudsopgave, maar jammer genoeg
ontbreekt een alfabetische index hele-
maal. Wel zijn er (verspreid) overzichten
met serials en/ of serialblokken opgeno-
men, net als overzichten met de
gebruikers op eenheid-/dislocatie
niveau. OPINIE: Het boek heeft een
mooie gladde hardcover en een nette
opmaak. Alle voorgaaande opsommin-
gen maken het tot een visueel
aantrekkelijk boekwerk. * * * *
MITSUBISHI A6M ZERO
Uitgever: MMP •Auteur: A. Juszcak
•Pagina’s: 116 •ISBN: 978-83-63678-
29-6 •Taal: Engels
Deze hardback in de BIG yellow serie
staat vol met
beeldmateriaal.
De tekst is
d o e l b e w u s t
beperkt gehou-
den. Er is wel
een goede inlei-
dende tekst en
ongeveer twee
pagina's met
t e c h n i s c h e
beschrijvingen,
inclusief tabellen met veel technische
gegevens van de verschillende versies
van deze wendbare jager. Elke versie
van de Zero wordt in een toegewijde
paragraaf kort besproken, waarna we
foto's, profiles en lijntekeningen (meest
in schaal 1/48), en enkele uit het origine-
le Japanse handboek krijgen
gepresenteerd. Alles is in een goed lees-
baar lettertype gezet, de fotobijschriften
zijn informatief en cursief gedrukt. Dit
boek telt 90 zwart-witfoto’s en 92 (meest
moderne) kleurenfoto's, waaronder veel
close-ups van alle onderdelen en de
instrumenten. Verder 33 grote over-
dwars geplaatste gekleurde profielen
(hoofdzakelijk zijaanzichten) en 46 deel-
profiles van de heel diverse
staartkleuren. Er is een inhoudsopgave,
maar geen index en dat is hier okay.
Netjes vorm gegeven met stijlvolle
'mottling' aan de paginaranden.
OPINIE: Rijkelijk voorzien van beeldma-
teriaal, maar wel een forse verkoopprijs
in NL. * * *
WORLD NAVAL REVIEW 2016
Uitgever: Pen & Sword •Redactie C.
Waters •Pagina’s: 192 •ISBN: 978-1-
84832-309-4 •Taal: Engels
Jaarlijks worden door een team van
auteurs de jongste ontwikkelingen van
diverse marines van over de hele wereld
behandeld in
woord en in
s m a a k v o l l e
beelden. Na de
begin introduc-
tie en de vloot-
s t a t i s t i e k e n
volgt in hoofd-
stuk 2 'World
Fleet Reviews'. Daarin staan regionale
ontwikkelingen centraal, met per para-
graaf de focus op bepaalde werelddelen
en eentje speciaal over het Verenigd
Koninkrijk en Indonesië. De opname van

Beste Lezers,
We hebben weer een bomvolle
MBMagazine dus ik houd mijn
inleidende tekst deze keer wat kort.

Vanaf de tweede week in septem-
ber barst het nieuwe modelbouw-
seizoen weer los en deze begint
met een paar zeer aantrekkelijke
beurzen. Graag zou ik u willen
aanraden een dezer beurzen te
bezoeken om nieuwe ideeën op te
doen, wat bijzonder materiaal aan
te schaffen en eens te kijken wat u
mede bouwers nu zoal maken.
Meer info vanaf pagina 64!

hun strak vormgegeven KCR-63 trima-
ran 'Klewang' zal menig modelbouwer's
hart sneller doen kloppen. We krijgen
verder diverse tabellen gepresenteerd
met daarin bijvoorbeeld scheepsnamen,
klassen, aantallen en specificaties. We
lezen in hoofdstuk 3 'Significant Ships'
o.a. over de Holland klasse OPV, de
USN amfibische landingsschepen van
de LPD-17 klasse, die eindelijk momen-
tum heeft gekregen. De MILGEM
korvetten van Turkije en de Griekse
'Roussen' snelle aanvalsvaartuigen. In
hoofdstuk 4 'Technological Reviews'
komen de marineluchtvaartdiensten en
vliegdekschepen aan bod. Vervolgens
elektronische oorlogsvoering en tot slot
als buitenbeentje, de nieuwe uniformen
van de Royal Navy. De opmaak is netjes
en er is een prima kwaliteit glad papier
gebruikt. We zien een inhoudsopgave,
maar een index ontbreekt. Het boek telt
1 kaart, 40 goede kleuren- en 179 goede
zwart-witfoto's plus vier (lijn)tekeningen
en acht andere illustraties. Duidelijk min-
der kleurenfoto's dan zwart-wit, hoe
goed ze ook zijn, da's is jammer, want
dan moet je soms toch verder zoeken
naar de juiste kleuren. OPINIE: aardige
opzet en een fijne bundeling van mari-
tiem militair nieuws. * * *
JUNKERS JU-87 STUKA 
Uitgever: MMP •Auteur: S. Schatz
•Pagina’s: 45 •ISBN: 978-83-65281-
13-0 •Taal: Engels
Deze A4-hardback (spotlight on-reeks)
bevat na één pagina tekst over geschie-
denis en kleurnummers, 42 paginagrote
gedetailleerde
profiles op een
witte achter-
grond. Eén per
pagina en er
zijn veel ver-
schillende uit-
voeringen van
de Stuka te zien
en bovendien in
zeer uiteenlo-
pende kleu-
renschema's en markeringen. Er zijn
acht profiles van de rechterzijde, 26 van
de linkerzijde en van vier Stuka's zijn er
twee pagina's, zodoende komen beide
zijden in beeld. De schaal in ongeveer 1
op 40. Verder zijn er nog drie kleine
bovenaanzichten toegevoegd. Bij elke
profile staat een onderschrift met type,
eenheid, constructienummer, locatie en
andere details over bv. de verfkleuren.
De vliegtuigen staan op een witte
achtergrond in horizontale 'vliegende'
toestand, dus met het staartwiel
omhoog. OPINIE: mooi glad papier en
fraaie profiles zonder franje. * * * *

Voor de liefhebbers van zeilschepen
zijn er weer een aantal fraaie albums
uitgekomen die je bijna het zilte sop
van de golven doen ruiken..

HISTORISCHE STRIPS:
DE HAVIK 9: KELDER DE
MEDUSA! Uitgever: Silvester Strips
•Hardcover •Pagina’s: 48
De Medusa, het schip van voormalig piraat
‘De Havik” wordt achtervolgd door enkele
Engelse schepen
terwijl het koers
zet richting Cana-
da. Daar moet de
havik een gehei-
me taak uitvoeren
voor Lodewijk XV.
Naast de beman-
ning neemt men
ook een aantal
passagiers nood-
gedwongen mee. Zo is er een kapitein Kurt
Wagner, een hautaine Duitser en de zuip-
schuit Villéon, de hem moeten helpen bij
zijn taak. Ook Mali, een knappe indiaanse
dochter van een stamhoofd is aan boord
met haar tolk. Als de Engelsen, die gebrand
zijn om de Havik en de indiaanse te pakken
te krijgen (vanwege hun belangen in
Canada), de Medusa in zicht krijgen komt
het tot een achtervolgeng die eindigt in een
bloedige zeeslag. OPINIE: De tekeningen
zijn weer fantastisch en historisch accuraat.
De levendige figuren trekken je in het ver-
haal. Hoogtepunt is de zeeslag tussen de
Medusa en de Engelse fregatten. De gete-
kende schepen zijn fantastisch in elk detail!
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23 December 1814, de Villeréplantage,
stroomafwaarts
van New Orleans,
wordt ingenomen
door een voor-
hoede van Engel-
se troepen. Hun
doel: hier hun
h o o f d k w a r t i e r
vestigen, om daar
bij verrassing, het
A m e r i k a a n s e
leger aan te vallen en zodoende Amerika
opnieuw te heroveren. Helaas voor de
Engelsen ontsnapt één van de bewoners
die het hoofdkwartier van generaal Andrew
Jackson in New Orleans weet te bereiken.

HIJS DE ZEILEN!

HIJS DE ZEILEN!
Als tegenzet betrekken de Amerikanen
de Macarty-plantage, van waaruit ze de
vijand kunnen bespioneren. De strijd
ontbrand op 8 januari 1815. De
Engelsen, zeker van hun overmacht,
trekken in slagorde ten aanval over open
terrein. Voor de Amerikanen wordt het
nu het prijsschieten met kanonnen en
geweren waarbij veel slachtoffers vallen.
Een nutteloze slachting omdat dat de
Engelse gevolmachtigde en die van de
VS al een vredesverdrag ondertekenden
op 24 december 1814. OPINIE: Fraai
geïllustreerd album die deze noodlottige
verwikkelingen spannend weergeeft.
Uitermate boeiende reeks met veel
historische info!

Lees verder: uiterst rechterkolom pag.5
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