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Nooit eerder verschenen

Eind november zal het boek “ Voertuigen van de Koninklijke Landmacht vanaf 
1945” verschijnen. Geschreven door H.A.Isings. Nooit eerder is een boek over 
de vele voertuigen van de Koninklijke Landmacht na 1945 verschenen. Met ruim 
1700 afbeeldingen is dit boek een onmisbaar naslagwerk voor alle liefhebbers 
van militaire voertuigen. De voertuigen zijn in 16 verschillende hoofdstukken 
gerangschikt naar type voertuig: van vrachtwagen tot tanks, van bulldozers tot 
bussen en van luchtafweer tot pantserwagens. Verder de defensie registratie, 
kentekens, boekenlijst en een afkortingslijst.

Van de vele foto’s die in het boek staan, zal een groot deel voor het eerst in een 
boek worden gepubliceerd. Er zijn enkele zeer zeldzame opnamen bij. Het boek 
is een eenmalige uitgave en verschijnt in een beperkte oplage. Een boek dat 
oudgedienden van de landmacht en alle liefhebbers van militaire voertuigen 
zeker zal aanspreken.

Het boek bevat 400 pagina’s en is geheel, voor zover de beschikbare foto’s, in kleur 
gedrukt. Met harde band in formaat 28 x 23. De prijs voor dit boek is € 49,50 
en de verzendkosten zijn € 3,90. U kunt dit boek bestellen door overmaking 
van € 53,40 (inclusief verzendkosten) op rekeningnummer NL 94 INGB 0005 
867 410 t.n.v. Antiquariaat Oskam te Amstelveen. Met vermelding van naam en 
adres. Ook zal het boek verkrijgbaar zijn via de boekhandel en bij verschillende 
militaire organisaties en musea.

Aanbieding
Het boek zal op 28 november worden gepresenteerd en vanaf die dag 
beschikbaar zijn. Als u nu reeds deze unieke en kleurrijke uitgave 
zou willen bestellen en uw betaling binnen is voor 
20 november, betaalt u slechts € 45,00 plus € 3,90 
verzendkosten. U ontvangt dan het boek direct na 
verschijning. Maak het totaal bedrag van 
€ 48,90 (inclusief verzendkosten) over op rekening 
nummer NL 94 INGB 0005 867 410 t.n.v. Antiquariaat 
Oskam te Amstelveen. Bij overschrijving wel uw adres 
vermelden.

Mail ons als u meer informatie zou willen ontvangen
Email info@antiquariaatoskam.nl


