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CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
10 april lezing over virtueel Fokker DXXI jachtvliegtuig
Aalsmeerderbrug – Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert op
vrijdag 10 april een zeer bijzondere lezing over een virtuele reconstructie van de Fokker
DXXI 229. Dit Nederlandse jachtvliegtuig, dat het in de meidagen 1940 tegen de Luftwaffe
moest opnemen, spreekt nog steeds tot de verbeelding van velen, en zeker tot die van
spreker Daan Kaasjager. De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Het
museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug. De
toegang bedraagt €3,50, inclusief 1 kopje koffie. CRASH donateurs en veteranen hebben
gratis toegang.
De reconstructie van een Fokker DXXI met productienr. 229 is het topstuk uit de collectie van
het museum. Uit de vele door CRASH geborgen wrakstukken van dit jachtvliegtuig, dat in de
meidagen 1940 neerstortte bij Nieuwkoop, werd deze reconstructie opgebouwd.
Maar er is nu dus ook een virtuele reconstructie van de Fokker DXXI. Daarmee wordt het
beroemde vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog verbonden met het digitale tijdperk. Daan
Kaasjager heeft de Fokker DXXI nummer 229, de machine van sergeant/vlieger Koos Roos
virtueel opnieuw opgebouwd. Daan zal tijdens de lezing vertellen, wie hij is, wat hij met de DXXI
heeft gedaan en waarom. Het wrak van de DXXI in het CRASH Museum was de belangrijkste
informatie en inspiratiebron voor zijn werk. Hij laat zien dat met het virtuele model een film te
maken is. Ook de cockpit kan hij werkend laten zien.
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Voor meer informatie over het CRASH Luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-‘45: www.crash4045.nl

Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667, fax +31(0)297-580795
Rabobank 32.45.72.263 – Postbank 73.64.09
KvK Haarlem S 225 665

Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak

