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RUIMTESCHEPEN UIT EEN 
STERRENSTEL VER, VER WEG

Het jaar was 1977. De Star Destroyer van DARTH 
VADER, de Devastator, onderschepte de Tantive IV, 
een CR90 Corve�e die PRINSES LEIA vervoerde. Zo 
begon het verhaal van STAR WARS, de epische saga die 
al vele generaties hee� betoverd. Sindsdien hebben we 
het sterrenstelsel doorkruist, verre planeten bezocht, 
veldslagen in het heelal bijgewoond, en tochten door 
de hyperruimte gemaakt.
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WELKOM�AAN�BOORD!

Het verhaal van STAR WARS is boordevol 
memorabele personages, droids, wezens en 
exotische werelden met iconische ruimteschepen 
en voertuigen in het middelpunt van de actie. 
We nodigen je uit op een ontdekkingsreis door 
deze technologische wonderen, gemaakt in een 
sterrenstelsel ver, ver weg. Van klassieke X-wing-
jagers tot imposante Imperial-slagschepen, de 
Millennium Falcon en nog zoveel meer!

DIECAST METAAL
VERZAMELAARSEDTIE
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IMPERIAL STAR DESTROYER

BOUW JE EIGEN 
COMPLETE RUIMTEVLOOT

Deze collectie bestaat uit militaire ruimteschepen, zoals Star Destroyers en slagschepen, 
bommenwerpers en sterrenjagers, maar ook vrachtschepen, transportvoertuigen en 
shu�les voor op land of in de diepste dieptes van het heelal. Tanks en transportvoertuigen, 
repulsorli�-voertuigen, zoals de Speeders en de Skiffs horen er ook bij. 

Krachtig  Spectaculair  Fascinerend

·RUIMTESCHEPEN EN VOERTUIGEN UIT DE STAR WARS-FILMS EN -ANIMATIESERIES

Imperial Star Destroyers waren de belangrijkste ruimteschepen 
van het Galactische Keizerrijk en hadden bemanningen van 
duizenden stormtroopers en officiers aan boord, en ook vele TIE 
Fighters en Boarding Cra�. Elk van deze ruimteschepen was 
uitgerust met 60 zware turbolaser-ba�erijen en 60 ion-kanonnen.

SNOWSPEEDER

Deze gemodificeerde T-47 Airspeeders werden gebruikt 
door de Rebellenalliantie in de Slag om Hoth. Ze waren hun 
laatste verdedigingslinie tegen de imposante AT-AT Walkers 
van het Keizerrijk.

X-WING: BLACK ONE

X-wing sterrenjagers danken hun naam aan de karakteristieke 
vorm van hun S-foils vleugels en zijn bewapend met vier 
laserkanonnen en proton-torpedo’s. Dit zijn zeer veelzijdige 
en opmerkelijk dodelijke eenmansgevechtsvliegtuigen.

Dit gemodificeerde ruimteschip uit de klasse Firespray-31 
werd gevlogen door de premiejagers Jango en Boba Fett. Het 
bijzondere aan dit ontzagwekkend bewapende ruimteschip is 
dat het verticaal vliegt maar horizontaal landt.

DE STERRENJAGER 
VAN BOBA FETT

H
O

OGWAARDIGE

        MODELLEN 
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Jabba de Hu�’s LO-KD57 Sail Barge had zeer luxueuze 
kamers aan boord voor haar schurkachtige passagiers, en was 
zwaar bewapend met blaster-kanonnen. Excursies naar de 
Grote Put van Carkoon, waar de sarlacc leefde, waren een 
fluitje van een cent voor dit gewaardeerde ruimteschip.

DE KHETANNA

Het sterrenstelsel is veranderlijk en daarom zijn er 
ruimteschepen voor elk mogelijk doel, of ze nu gloednieuw zijn 
of er versleten uitzien en nodig gerepareerd moeten worden.
Beroemde ruimteschepen uit de STAR WARS-saga zijn 
de MILLENNIUM FALCON van Han Solo, de X-wing-
sterrenjagers, de IMPERIAL STAR DESTROYERS en de 
RAZOR CREST die de Mandaloriaan Din Djarin bestuurde en 
al snel uitgroeide tot een ware klassieker.

Sommige van deze ruimteschepen zijn ongelofelijk 
snel of sterk, andere boezemen angst in door alleen al hun 
verschijning, of vervoeren de helden die op het nippertje 
de dag redden. Ze dragen allemaal bij aan de spanning en 
sensatie in het sterrenstelsel van STAR WARS.

· DIECAST METAAL, SPUITGEGOTEN MINIATUREN  · HOOGWAARDIGE KWALITEIT

AT-AT

Een All Terrain Armored Transport boezemde angst in bij 
iedereen die er eentje zag naderen. Deze machines waren 
bewapend met zware laserkanonnen, hadden capaciteit voor 
een heel bataljon stormtroopers en speeder bikes, en werden 
met dodelijke efficiëntie gebruikt door het Keizerrijk.

MILLENNIUM FALCON

De snelste schroothoop in het heelal. Deze Corellian Light 
Freighter, model YT-1300, werd ooit bestuurd door helden 
als Han Solo, Lando Calrissian, en Rey, en werd uiteindelijk 
een legendarisch symbool van de Rebellenalliantie en de 
Resistance.

TIE ADVANCED X1 

Hoewel dit prototype van een Imperial TIE Fighter nooit 
op grote schaal werd geproduceerd, werd het wel beroemd 
gemaakt door Darth Vader, de Sith Lord, tijdens de Slag om 
Yavin, toen Vader op X-wing sterrenjagers joeg die de Death 
Star aanvielen.

DE RAZOR CREST

De Razor Crest was een aangepast militair patrouilleruimteschip, 
bestuurd door Din Djarin, de premiejager. Met het kind Grogu 
onder zijn hoede, reisde Djarin door het sterrenstelsel om het 
wezentje te herenigen met de Jedi.
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IN ELKE 
UITGAVE

Ontdek je feiten en verrassende
details over de RUIMTESCHEPEN 

EN VOERTUIGEN uit dit verre 
sterrenstelsel.

LANDO’S 
FALCON
It was Lando Calrissian who gave the light freighter  
YT-1300 the name that would become a legend.

L ittle is known about 
the origin of the 
Millennium Falcon. 
However, on some 

parts, you can read the serial 
number YT-1300 492727ZED, the 
name under which Lando Calrissian 
registered it. He had it covered with 
alabaster-colored durasteel, detailed 
in blue, and he took advantage of 
the space between the mandibles 
to fit a small auxiliary vessel.

Lando Calrissian at the controls  
of the Millennium Falcon with  
the droid L3-37 as co-pilot.

Laser cannon  

Starboard 
docking hatch

Escape pod  

 Sensor rectenna

 Cockpit

Heat exhaust vent

MODEL: Light freighter YT-1300f
DIMENSIONS: 40.8 x 25.61 m (133 ft 8 in x 84 ft) 
ARMAMENTS: 2 Arakyd Tomral RM-76 heavy  
laser cannons
MAXIMUM SPEED (ATMOSPHERIC): 1,200 kph (745 mph)

TECHNICAL DATA

STARSHIPS AND VEHICLES

10 11

AN ADAPTABLE DESIGN
This deceptively ramshackle-looking YT-1300 
freighter has extraordinary power and 
maneuverability for a ship of its class.

MODEL: YT-1300 stock light freighter 
DIMENSIONS: 34.75 x 25.61 m (114 ft x 84 ft) 
ARMAMENTS: 2 quad AG-2G laser cannons, 
2 ST2 concussion missiles, 1 BlasTech Ax-108 ‘Ground Buzzer’ 
blaster cannon
MAXIMUM SPEED (ATMOSPHERE): 1,050 kph (652 mph)

TECHNICAL DATA

Rectenna

Armor plating

Forward mandibles

Concussion missiles

Sublight engines

Docking ring

Upper quad 
laser cannon 

Heat  
exhaust vent

Cockpit

MILLENNIUM FALCONHISTORY OF THE SHIP 

54

HAN SOLO
Han Solo, a cocky young man from humble beginnings, 
took control of his destiny when he won his ship,  
the Millennium Falcon, in a memorable game of sabacc. 

Young Han managed 
to survive in the slums 
of Coronet City on the 
planet Corellia, where 

he was part of the White Worm gang, 
but it took cunning and skill. His 
dream was to escape that world and 
that life and he eventually succeeded, 
but he had to leave behind his friend, 
Qi’ra, and enlist in the Imperial 
Navy, where an officer gave Han the 
surname ‘Solo.’

Han’s rebellious character did not 
fit well with the Empire, though in 
the Carida Academy he showed he 
was a talented pilot. Downgraded, 
he became an infantry soldier and, 
during the occupation of the planet 
Mimban, he crossed paths with outlaw 
Tobias Beckett, who would become his 
mentor, and the Wookiee Chewbacca, 
who would become his friend.

After Han won the Millennium 
Falcon from Lando Calrissian, he and 
Chewbacca began lending their services 
for the transportation of all types of 
goods, though Solo and his co-pilot 
always refused the trafficking of slaves. 
In the hazardous smuggling business, 
the two friends made risky deals with 
all manner of individuals who acted on 
the margins of the law, including crime 
bosses like Jabba the Hutt.

A NOBLE CAUSE
Han Solo and Chewbacca engaged 
in the fight against the Empire when 
they took off from the remote planet 
of Tatooine carrying a small group 
of fugitives who wanted to make 
contact with the Rebel Alliance on 

Alderaan. One of his passengers 
was Luke Skywalker, a young man 
whose destiny was to bring hope 
to the galaxy. However, Han and 
the fugitives were captured by 
the Empire and taken aboard the 
fearsome battle station, the Death 
Star, and the two smugglers found 
themselves unexpectedly embroiled 
in the improvised rescue of Princess 
Leia Organa, who was being held 
prisoner there. 

Han Solo’s 
reputation as a 
smuggler was 
as high as his 
reputation as 
the captain of 
the Millennium 
Falcon. 

Han Solo received a generous 
compensation for taking Leia to the 
Alliance’s secret base, maintaining 
the facade of being an unscrupulous 
mercenary until his intervention 
in the Battle of Yavin. Thanks to 
the opportune appearance of the 
Millennium Falcon, Luke’s X-wing was 
able to fire the torpedo that destroyed 
the Death Star before the Imperial 
station could annihilate the rebel base. 
With this altruistic feat, Han found a 
place in the hierarchy of the Rebel 

Alliance… and in Leia’s heart.

Harrison Ford had already 

worked with director George 

Lucas in American Graffiti 
when Lucas chose him to 

play Han Solo in A New Hope. 

Ford returned to the Star 
Wars saga in 2015, by which 

time he was one of the most 

influential and respected 

actors in Hollywood. Han’s 

reply “I know” to Leia’s 

declaration of love in The 
Empire Strikes Back was 

improvised.

Chewbacca 
was Captain 
Solo’s second-
in-command. 
The two risked 
their lives for 
each other 
in numerous 
situations. 

HEADED FOR 
THE STARS

PRISONER OF THE PAST
But not even the owner of one of the 
fastest ships in the galaxy could run 
from his enemies forever. Darth Vader, 
with the help of the bounty hunter 
Boba Fett, set a trap for Leia and Han 
in Bespin’s Cloud City, putting pressure 
on Lando Calrissian (the city’s baron 
administrator) and forcing him to 
submit to the Empire’s orders. After 
Vader captured Solo, freezing him in 
a block of carbonite, Fett collected 
a bounty from Jabba the Hutt, who 
blamed the former smuggler for the 
loss of a highly valuable cargo of 
spices and had put a price on his head. 
Surrounded by Fett and other minions, 
the powerful criminal boss kept the 
trophy in his palace on Tatooine. 
Now a Jedi Knight, Luke Skywalker, 
with the help of Leia, Chewie, and a 

“You know, that 
ship’s saved my 
life quite a few 
times. She’s the 
fastest hunk 
of junk in the 
galaxy.”
Lando Calrissian

PILOTS AND CREW MEMBERS
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Wie is de bevelhebber aan boord van een Star Destroyer? 
Wanneer bestuurde KYLO REN een Upsilon-shu�le? 
Welke ruimteschepen vloog OBI-WAN KENOBI? Ontdek 
de beste piloten in het sterrenstelsel en de ruimteschepen 
en voertuigen waarmee ze hun avonturen beleefden.

Hoe groot is een IMPERIAL STAR DESTROYER? 
Wat is er bijzonder aan Darth Vader’s TIE ADVANCED x1 
PROTOTYPE STARFIGHTER? Ontdek alle details van 
de beroemdste ruimteschepen en voertuigen uit Star Wars
en herbeleef het spannende moment van hun eerste 
verschijning.

• In deze rubriek vind je grafieken en a�eeldingen van elk 
beschreven ruimteschip en voertuig.

• Achtergrondinfo van de hoofdpersonages uit de STAR 
WARS-saga, met officiële foto’s uit het beeldarchief van 
Lucasfilm.

Hoeveel verschillende soorten TIE FIGHTER zijn er? 
Wat is het verschil tussen een STAR DESTROYER en 
een SUPER STAR DESTROYER? Elke uitgave bevat veel 
interessante informatie over de ruimteschepen, ingedeeld 
in categorieën, en vormt een rijk geïllustreerd naslagwerk 
voor alle fans van de saga.

RUIMTESCHEPEN EN VOERTUIGEN

• Met informatie uit alle Star Wars: The Clone Wars en 
Star Wars Rebels.

PILOTEN EN BEMANNING

GESCHIEDENIS VAN HET RUIMTESCHIP
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J E  O N T V A N G T  D E Z E
EXCLUSIEVE CADEAUS

Rey liet haar eigen Speeder 
bouwen, helemaal uit schroot, en 
reisde ermee door de woestijnen 
van Jakku op zoek naar wrakken 
van Imperial-ruimteschepen.

�STE�CADEAU

* Zie de volledige voorwaarden op fanhome.com. Artikelen kunnen verschillen van de hier getoonde afbeeldingen. 
In het geval dat cadeaus niet meer beschikbaar zijn, worden ze vervangen door andere cadeaus van dezelfde of grotere waarde.

*

Luke Skywalker racete met zijn 
vertrouwde Landspeeder door 

de woestijnen van Tatooine.

DE�LANDSPEEDER�VAN�
LUKE�SKYWALKER

DE�LANDSPEEDER�VAN�REY

HOOGWAARDIGE

        MODELLEN 

�DE�CADEAU
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