
Heren, voor u een nieuwe SigNieuws
met nieuwe modellen, boeken en
decals, Tevens verdere informatie m.b.t.
de komende ESM. 
Via de mail die Hans Berfelo rond
gestuurd heeft met de vraag of er 
interesse was voor een model van de
Koolhoven F.K. 43 zijn er een 10 tal
positieve reactie’s gekomen. Dit is door
Hans door gebriefd naar Rob Hamann.
We hopen dat dit voldoende was om
het initiatief door te zetten. 

Zaterdag 25 november staat de ESM
weer voor de deur, waar we inmiddels

8 meter tafel hebben toegewezen
gekregen plus nog eens een kleine
twee meter om nog het overschot in de
modellen, boeken e.d. voorraad kwijt te
kunnen raken. Het bedrag € 18,- is
reeds overgemaakt door ondergeteken-
de. Met degenen die hier gebruik van
maken kunnen dan de kosten gedeeld
worden. Voor wat betreft de showtafel
zijn alle Nederlandse modellen in alle
schalen welkom. Uiteraard hopen we
wederom op een mooie opkomst en
een gezellige dag met elkaar in een
nieuwe omgeving.

Joop Gelauf
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Verschenen

De eerste Curtiss Hawk’s van AZ
models zijn uit. Het zijn de H-75C.1 in
Franse kleuren en de H-75A-3 in Finse
kleuren. Dit zijn toestellen met de Pratt
& Whitney R-1830 motor. Deze zijn niet
correct voor een
Nederlandse uitvoe-
ring! De ML-KNIL toe-
stellen, de H-75A-7’s,
hadden de Wright R-
1820 Cyclone moto-
ren. Het model hiervan
zal door AZ eveneens
worden uitgebracht!

Het Engelse
Blackbird Models

heeft heel recent een resin conversie
set uitgebracht om van de Hasegawa
kit een Lockheed P2V-5 Neptune te
maken.

Het Poolse Choroszy Modelbud,
bekend van zijn voortreffelijke
resin modellen, heeft een model
van de Voisin 3 #B103 in resin
uitgebracht. Een toestel van dit
type werd tijdens de eerste
wereld-
oorlog
geïn-
ter-
neerd
en
door
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de LVA als LA22 “Keukenwagen” in
gebruik genomen. 

Encore Models heeft een Academy kit
als 2-kit combo uitgebracht. Het is de
North
American T-6
Texan / Havard
#72105. Er zit-
ten vele moge-
lijkheden op het
decalvel, maar
de doos is behoorlijk duur.

HobbyBoss heeft de Douglas C-47A
Skytrain
#87264 uitge-
bracht. De kwa-
liteit van de kit
is mij nog niet
bekend, maar
hij is een stuk
duurder dan het Airfix-model.

Ongeveer 10 jaar geleden bracht ICM
een model van de Dornier Do 215B-4
uit. Blijkbaar
had dat model
zo zijn paspro-
blemen, want
ICM heeft de
Dornier Do
215B-4 onder
#72305 uit een
nieuwe mal opnieuw uitgebracht.
Vergelijkend is de laatste echt een ver-
betering.

Heel verras-
send werd door
Kora een injec-
tie model
gepresenteerd,

waar we al tijden op zaten te wachten:
de Curtiss
Wright CW-22
Falcon
#72043 (ML-
KNIL) en
#72044
(Japan) en de
Curtiss Wright
SNC-1 (CW-
22B) Falcon
#72041 en
#72042 (bei-
den US Navy).
Van het laatste model hebben 4 toestel-

len Java nog
weten te berei-
ken en hebben
later ook onder
Japanse vlag
gevlogen.  

LF Models bouwde voort met zijn
Fokker C.V- kisten: de Fokker C.Ve
#7209 Finland en #7210 Denemarken.
Het zijn
de zelfde
sprues als
van de
C.Vd,
maar nu
met een
langere
C.Ve vleugel. De motoren van beide
kisten zijn Bristol Jupiters, deze zijn in
resin bijgeleverd. 
Om een Nederlandse C.Ve te bouwen
(MLD en LA-KNIL), moet de neus en
motor wel worden aangepast (ge-
scratch-built). Inmiddels zijn nog een
aantal andere versies van de d en de e
uitgebracht, maar allemaal met een
radiaal motor.
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Special Hobby heeft de Brewster
model 339-23 Buffalo “RAAF &
USAAF’ #72128 uitgebracht. Dit is de
‘lange’ Buffalo
en zijn ex
Nederlandse
toestellen. Er
wordt gezegd
dat dit een
verbeterd
Sword model
is, maar van het Sword model is mij
niets bekend. 

Aangekondigd

In de Ukraïne is een nieuwe model-
bouw producent opgestaan: Dora
Wings. Deze heeft gelijk maar een voor
ons leuke injectie kist op het program-
ma gezet: de Percival Proctor
Mk.I/II/III.
Dat werd wel eens tijd na het bijna 50
jaar oude Frog model. 

Het Nieuw Zeelandse Kiwi Resin doet
zijn naam geen eer aan door nu injectie
modellen te
gaan uit-
brengen.
Met als
basis de
Academy
Texan wordt
de Noorduyn Havard IIB uitgebracht.
Hiervoor wordt o.a. een plastic conver-
sion fuselage en een Falcon canopy
geleverd.
Dit is nu net het type, waar wij al die
jaren mee hebben gevlogen!

Als verrassing, heet van de pers, gaat
Kiwi een injectie Westland Wasp uit-

brengen.
Dit is de
derde
Wasp die
het laatste
jaar op het
program-
ma is gezet!. 

Het Hongaarse SBS Model bekend van
verschillende resin modellen, gaat
onder de naam Plastic Passion een
resin Miles M.2H Hawk Major uitbren-
gen (waarom dit
onder de naam
Plastic Passion
gebeurt, is mij
niet duidelijk).
Indien u zich
afvraagt wat dit
met Nederland te maken heeft: de
Indische PK-SAR werd in 1941 gemili-
tariseerd en als MH007 bij de ML-KNIL
ingelijfd.

RVHP is er een tijdje tussenuit
geweest, maar is nu weer volop in pro-
ductie. De kist werd voor de ‘break’ al
aangekondigd,
maar nu wordt
het serieus:
binnenkort zal
zij de
Gulfstream
G-IVSP
#72106 met KLu-decals uitbrengen.

Het Engelse S&M Models, dat al diver-
se resin en injectie modellen heeft uit-
gebracht, gaat in 2018 een injectie
Westland Wasp op de markt brengen.
Dit is inmiddels de vierde Wasp die
wordt aangekondigd. Nu afwachten, wat
er uiteindelijk uitkomt. Maar gezien de
voorgeschiedenis van S&M lijkt deze kit
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de grootste kans van slagen. De ver-
wachting is, dat deze in het laatste
kwartaal van 2018 op de markt zal ver-
schijnen.

En tot onze grote vreugde is Special
Hobby begonnen aan de mallen voor
een Tachikawa Ki 54 Hickory

#72270. Zoals bekend(?) heeft een
aantal daarvan in 1945/46 bij de ML-
KNIL met rood-wit-blauwe vlaggen
gevlogen.

Verder wordt er gefluisterd, dat eind dit
jaar wel eens een resin Fokker S-13
zou kunnen verschijnen. 

We duimen!!!
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100 Jaar Marineluchtvaartdienst.

Peter Korbee, 100 Jaar
Marineluchtvaartdienst 1917 2017. Foto-
Herinneringsboek. Uitgegeven door
Korbee-promotie: MLD. ISBN 978-90-
70535-32-2. 
Hard cover, 336 pagina’s, ca 680 foto’s
in zwart-wit en kleur, ca 75 schilderijen
en tekeningen en ca 25 andere illustra-
ties.

‘Dit is geen boek
waarin de
geschiedenis
wordt beschre-
ven, maar een
fotoherinnerings-
boek barstensvol
met hoge kwaliteit
(kleuren-)foto's
van de vliegende
vloot en de men-
sen die daarbij hoorden.’  Zo introdu-
ceert auteur Peter Korbee zijn boek
over 100 jaar Marineluchtvaartdienst,
en dat is dan ook precies wat het is.
In dit boek koos hij naar eigen zeggen
niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit.
Met vele honderden foto’s valt dat eer-
ste haast te betwijfelen, het tweede is

zeker waar met soms bijzonder scherpe
foto’s van lang vervlogen tijden. Een
deel van de afbeeldingen is eerder
gepubliceerd, maar het is opmerkelijk
dat Korbee na zijn eerdere boeken toch
weer zoveel nieuw fotomateriaal boven
water heeft weten te krijgen. Dat is
meteen ook het sterke punt.
Voor diegenen, die het boek ’85 Jaar
Marineluchtvaartdienst in beeld’ heb-
ben, dit boek volgt dezelfde opzet. Veel
foto’s zijn toen ook gepubliceerd en veel
tekst is integraal overgenomen. 
Dit nieuwe boek is ca 100 pagina’s dik-
ker, en die zitten ook boordevol foto’s.
Al met al een enorme hoeveelheid
prachtige en unieke afbeeldingen van
de MLD.

Brewster F2A Buffalo

Richard S. Dann and Steve Ginter,
Brewster F2A Buffalo and export
variants. Uitgegeven in de serie Naval
Fighters als Number 104. ISBN 978-0-
9968258-6-3. Soft cover, 180 pagina’s
inclusief omslag. Veel foto’s in zwart/wit,
alleen de omslag foto’s zijn in  kleur.
Foto’s van de constructie en de binnen-
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kant worden gegeven, en ook komen
de bestaande modelbouwdozen aan de
orde.

Het boek doet wat het
zegt: het vertelt de
ontwikkeling en het
gebruik van de
Brewster, het
beschrijft de verschil-
lende varianten en
vertelt de geschiede-
nis en het operatio-
neel gebruik van het toestel bij de ver-
schillende Amerikaanse squadrons en
onderdelen.
De export varianten komen aan de orde
in verschillende hoofdstukken per land:
Finland, België, Engeland en
Nederland. 

Vought OS2U Kingfisher

Kev Darling, Vought
OS2U Kingfisher.
Uitgegeven in de
Warpaint series onder
No.111. Formaat A4.
Softcover, 48 pagina’s
incl. omslag. Veel
foto’s in zwart/wit en
kleur en vele prachti-
ge illustratie van
Richard Caruna. 1/48 tekeningen wor-
den in het midden van het boek meege-
leverd. De vele kleurige profiles zijn in
1/72 weergegeven.
Een mooi boek, dat de ontwikkelings-
en gebruiksgeschiedenis van de
Kingfisher beschrijft. Een profile van
een Nederlandse Kingfisher met oranje
driehoeken is ook aanwezig, helaas
niet correct! 

Vervolg nieuwe boeken

Om te gebruiken met de nieuwe
Blackbird P2V-5 Neptune conversie set,
heeft Dutch Decal  voor de schaal 1/72
de onderstaande nieuwe set uitge-
bracht.

DD72087 Lockheed P2V-5 Neptune
Marine Luchtvaart Dienst. 

Hierop worden de roundels gegeven en
wat details, terwijl alle kisten met de 
19- registratie in zwart en wit kunnen
worden gebouwd.
Van het laatste type registratie in de
reeks 086 – 097, kan alleen de 090
worden gebouwd. Hier zouden  wat
meer mogelijkheden geweest kunnen
zijn. Hans Berfelo
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Komende Bijéénkomsten
- 21-10-2017 Joop Gelauf, Hendrik Marsmanplein 15, 4207 PV Gorinchem

Door ruimte gebrek het nog niet eerder geplaatste foto verslag van

de Sigbijeenkomst gehouden op zaterdag 17 december 2016 bij

Hans Berfelo in Arnhem Joop Gelauf
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