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Nieuw in 1/72
Als het nieuwe jaar begint, is het eerste
waar we in onze hobby naar uitkijken, de
aankondigingen op de Spielwaren Messe in
Nürnberg begin februari. En zoals gebruikelijk viel het weer tegen. Wel zijn enkele
items aangekondigd, waar we al heel lang
op wachten, maar het meeste onverwachte
komt toch vaak van de (kleine) bedrijven
die niet in Nürnberg aanwezig zijn. Wat de
toekomst nog brengen moge, we zullen
zien (en hopen).
Verschenen
AZ Models heeft ons eind vorig jaar verblijd met een tweetal kits. Als eerste een

Supermarine Spitfire Mk.IX ‘Bubble
Canopy’ #7633. Dit is dan een van de weinige Mk.IX’s met een druppel cockpit, de
meesten waren Mk.XVI’s. En als zodanig
kan hij ook in Nederlandse RAF beschildering worden gemaakt. De Mk.IX’s en de
Mk.XVI’s waren uiterlijk vrijwel identiek.
Heel erg verblijd heeft AZ Models ons met
de uitgifte van de Vought Kingfisher in

twee dozen #7635 RAF & RAAF en #7636
US Navy. Na de oude Airfix en Lindberg kit
nu eindelijke een goede Kingfisher, te bouwen met oranje driehoeken.
Inmiddels is bij AZ Models ook de in

2013 hier al aangekondigde Curtiss H-75
/ Mohawk IV #7643 ‘over CBI’ met RAF
decals, verschenen. Ook zal er nog een
doos met ML-KNIL decals verschijnen.
Rob Hamann heeft zijn scratch built
Spijker V.2 gereed gekregen en zijn de
bestellingen voor het resin model door hem
verzonden. Uitgebracht in zijn inmiddels
fameuze HA Models reeks is dit een mooi
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niet kwam, heb ik contact
gezocht met Croco Models
in Letland. En mede dankzij
de hulp van Erwin Stam van
de Aviation Mega Store, zal
er een kleine batch van ca
50 Fokker T.IX’s in resin
worden vervaardigd. De

model geworden, dat weer
een gat dicht in onze voorraad Nederlandse militaire
modellen.
Aangekondigd
Begin januari werd door
Airfix aangekondigd, dat dit
jaar een spliksplinter nieuwe
Supermarine Spitfire
Mk.Vc #A02018 zal verschijnen.
In Nürnberg is bekend
geworden, dat ook een
Lockheed Martin F-16A
Fighting Falcon #A55312
zal worden uitgebracht. Of
dit het model is dat al tijden
geleden eerder is verschenen?
Omdat het een model is

wat we toch moesten hebben en het maar steeds

verwachting is dat deze eind
van dit jaar kunnen worden
geleverd.
Nadat Heller werd overgenomen door het Duitse
Glow2B, gaat dit merk weer
aan de weg timmeren.
Een grote serie oude
bekenden wordt
opnieuw uitgebracht,
zoals de Aerospatiale
Alouette III #80286 en
#80289, de Focke Wulf
Stösser #80238 en de
Messerschmitt Bf 108B
Taifun #80231.
Daarnaast gaat het onder
eigen naam ook modellen
van anderen uitbrengen,
zoals de Douglas C-47
Dakota #30372 van Airfix.
Ook Italeri brengt weer een
veel gezocht model opnieuw
uit. Oorspronkelijk van Esci
en ook al eens uitgebracht
door Revell en Wolfpack,
de Northrop F-5A Freedom
Fighter #1441.

Daarnaast komt er een
Lockheed T-33A Shooting
Star #1444. Waar dat model
vandaan komt is nog niet
bekend (Platz?).
In 2017 werd door het
Argentijnse Replicas by
JC een resin Fokker F.28
aangekondigd. Begin
december 2019 waren de
prototypen voor vier modellen klaar: de Fokker F-28
MK1000 met US Air decal,
de Fokker F-28 MK4000
met US Air decal, de Fokker
70 met KLM decals en
de Fokker 100 met KLM
decals. Wanneer en hoe
(waarschijnlijk via Ebay) de
modellen verkrijgbaar zijn, is
nog niet bekend.

Voor ons interesse gebied
komt Revell dit jaar
slechts met één item uit:
een heruitgave van de
(goede) Lockheed-Martin
F-16AMLU #03905 met
decals voor het Belgische
31 Sqn Tigers.
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En waar we al lang op
wachten, sinds we overhaast, na de eerste tekenen, het resin A+V model
verkochten: Special Hobby
zal dit jaar uitkomen met de

Tachikawa Ki 54
Hickory #72270.
Kunnen we een type
bouwen, dat in Indië
in de jaren 1945-46
met Nederlandse
vlaggen vloog.

Nieuwe decals in 1/72
Dutch Decal / Aviation
Megastore DD72S14, Fokker
S-14 ‘Machtrainer’.

een 60tiger jaren uitvoering.
Verder alle registraties zowel de
grotere als de kleinere uit diezelfde periodes. Zwarte strepen
langs de zijkant en gele vlakken
voor op de vleugels en staart.
Daarnaast nog enkele kleine
items, zoals het vliegende paard
en Fokker-logo.
Dutch Decal DD72096 C-47,
F-27 Troopship, Gulfstream
No. 334 Sqn.

Voor de aankoop van een ‘final
batch’ van de CMR Fokker S-14
kit, heeft de LHS een decalsheet laten vervaardigen door
Dutch Decal. Deze decalsheet
is verkrijgbaar tezamen met het
model en zolang de voorraad
strekt, als losse set, uitsluitend
bij de LHS.
De set geeft een aantal roundels, goed voor een 50tiger en

Deze set geeft de mogelijkheid de C-47 Dakota, de F-27
Troopship en de Gulfstream te
bouwen.
Voor de Dakota worden de
registratie ZU-17, X-17 en X-18
gegeven, maar pas op, er zou
ook een ZU-18 gemaakt kunnen
worden, maar die heeft nooit
bestaan. De X-18 is eigenlijk
een DC-3 met een passagiers

deur en werd pas begin 60tiger
jaren in Australië gekocht om bij
336 squadron op Nieuw Guinea
dienst te doen en is nooit in
Nederland bij 334 squadron
geweest..
In het geel en in het zwart worden de opschiften ‘Koninklijke
Luchtmacht’ gegeven.
Voor de F-27 Troopship worden de registraties C-4 en C-5
en ook de opschriften ‘United
Nations’ voor een witte C-4 en
‘RNLAF’ voor de C-5 in zijn
laatste grijs/grijze beschildering
gegeven.
De Gulfstream heeft de registratie V-11, KLu-titels en rood-witblauwe strepen langs de zijkant.
Daarnaast worden roundels,
vlaggetjes, Fokker logo, 334 en
UN emblemen ed. gegeven.
Als recommended kit zou
ik RVHP, Welsh Models of
Broplan nemen, het A Model is
van de G.550, een ander type.


Hans Berfelo

Een overzicht van in Nürnberg aangekondigde modellen
Merk

nummer

Copper State Models		
Copper State Models		
Eduard
3404
Lukgraph Resin		
Revell
00457
Tamiya		
Trumpeter
03221
Trumpeter
02269
Airfix
A05125A
Airfix
A05139
Eduard
11130
Eduard
82102
Eduard		
Heller
30520
Heller
80419
Hobby Boss
81773
Italeri
2795
Italeri
2776
Italeri
2804
Revell
04973
Revell
04977
Special Hobby
SH48211
Trumpeter
02886
Airfix
A55312
Airfix
A02108
Airfix
A00505
Eduard
70134
Eduard
R0019
Heller
80289
Heller
80286
Heller
80367
Heller
30372
Heller
80238
Heller
80268
Hobby Boss
87265
Italeri
1444
Italeri
1441
Revell
3860
Revell
03868
Special Hobby
SH72425
Special Hobby
SH72303
Special Hobby
SH72429
Special Hobby
SH72270
Zvezda
7321
Eduard
4467
Eduard
4437

naam

Nieuport XXI
Nieuport XXIII
Messerschmitt Bf 108 Taifun
De Havilland DH.89 Dragon Rapide
Supermarine Spitfire Mk. IX c
North American F-51D Korean War
F-100C Super Sabre
P-40E War Hawk
Supermarine Spitfire Mk.Vb
Supermarine Spitfire MkXIV Race Schemes
Lockheed F-104J EIKO
NAA P-51D-10
Sopwith Camel
Lockheed F-104G Starfighter
Republic F-84F Thunderstreak
Boeing CH-47D Chinook
Curtiss P-40E/K Kittyhawk
Sikorsky UH-34D / HUS-1 Sea Horse
Supermarine Spitfire Mk.IX
Albatros D.III
B-25D Mitchell
Avro Anson
UH-34D Seahorse
Lockheed Martin F-16A Fighting Falcon
Spitfire MkVc
Top Gun Maverick’s P-51D Mustang
Fokker D.VII (Alb)
Fokker D.VII Triple Combo
Aerospatiale Alouette III Securité Civile
Aerospatiale SA 316 Alouette III Gendarmerie
Aerospatiale Super Puma AS 332 M1
Douglas C-47 Dakota
Focke Wulf Stösser
North American P-51 Mustang
Douglas C-48C Skytrain
Lockheed T-33A Shooting Star
Northrop F-5A Freedom Fighter
F-16 MLU “31. Sqn”
F-35A Lightning II
Hudson Mk.IV/V/VI
SB2A-4 Buccaneer
Supermarine Sea Otter Mk.I ‘WWII Service’
Tachikawa Ki-54
C-130 H Hercules
NAA P-51D
Spitfire F.Mk.IX

in alle schalen
schaal

datum verschijnen

opmerkingen

32				
32				
32		
overgenomen mal
32				
32
05/20
“Light & Sound”
32				
32		
variant		
32		
variant		
48
Q2/20			
48
Q4/20			
48
01/20
Hasegawa		
48
ProfiPack
48		
New Tool		
48
Q3/20			
48
Q3/20			
48		
variant		
I48
03/19			
48				
48				
48
03/20
Eduard		
48
03/20
Academy (ex AccMin)
48				
48		
variant		
72
Q2/20			
72
Q4/20
New Tool		
72
Q2/20			
72
ProfiPack
72		
Royal Class
72
Q1/20			
72
Q2/20			
72
Q2/20			
72
Q4/20			
72
Q1/20			
72
Q1/20			
72		
variant		
72				
72				
72
06/20			
72
04/20
Italeri		
72				
72				
72				
72		
New		
72
Q3/20
New		
144
02/20			
144		
Super 44		

Nieuwe boeken
Lockheed F-104G
Starfighter in Nederland

Hub Groeneveld, Lockheed
F-104G Starfighter in
Nederland. Uitgegeven
door NL Books. ISBN 97890-826475-4-9. Hardcover,
540 bladzijden. Zeer rijkelijk
geïllustreerd met vele foto’s
waarvan vele in kleur en
vele andere illustraties.
Ik kan niet anders zeggen,
dat dit een magistraal werk
is geworden. Niet alleen
in omvang en gewicht (4
cm dik en 2½ kg zwaar),
maar ook in inhoud. Dit
boek doet recht aan deze
mooie kist en eerste supersonische straaljager van
de Koninklijke Luchtmacht,
waarvan ik de eerste twee
op Twenthe op 12 december
1962 nog heb zien binnenkomen.
De inhoud van dit boek is zo
veel omvattend, dat ik mij
beperk tot een greep uit de
inhoudsopgave. Ieder hoofd-

stuk is weer onderverdeeld
in sub-hoofdstukken.
Lockheed F-104 Starfighter
(ontwikkeling); Aanschaf
en productie bij Fokker;
Registratie, aflevering, MDAP en kleuren;
Conversie; Operationeel
gebruik CTL (squadrons);
Operationeel gebruik CLV
(squadrons); Vlagvertoon;
Onderhoud; Vliegveiligheid
en uitrusting; Ongevallen;
Uitfasering; Operationele
geschiedenis (alle F-104’s).
Afgesloten wordt met een
niet geringe hoeveelheid
bijlagen, maar liefst 29 stuks
plus Afkortingen, Noten,
Bronnen, Register van personen en plaatsnamen en
Dankwoord.
Zonder meer een boek om
te hebben. Van harte aanbevolen!

Fokker G.1 ‘Jachtkruiser’
Paul van der Horst - Luuk
Boerman, Fokker G.1
‘Jachtkruiser’ Luchtvaart
Afdeling. Royal Neth. Army
AF. History Camouflage and
Markings.
Uitgegeven door Dutch
Profile. ISBN 978-90817207-2-4. Soft cover, 60
pagina’s incl. omslag, 111
foto’s, 13 pagina’s zij- en
bovenaanzichten in kleur.
De eerste helft van de tekst
is in het Nederlands, de
tweede helft in het Engels.
De bijschriften bij de foto’s
zijn tweetalig.

Een uitgave in de gebruikelijke Dutch Profile stijl
over de Fokker G.1. Het is
voornamelijk een fotoboek
geworden, de tekst is summier en verteld in grote lijnen de geschiedenis van de
ontwikkeling en gebruik van
het toestel.
Het boek wordt besloten met
een lijst van alle G.1’s en
hun uiteindelijke lot.
Vooral aanbevolen om zijn
vele bekende en onbekende
foto’s.

Breguet Atlantic
Martin de Boer, Breguet
Atlantic in dienst bij de
Marine Luchtvaartdienst
1969 – 1984. Uitgegeven
door Geromy BV. ISBN 97890-828581-4-3. Hard cover,
128 pagina’s, 88 foto’s in
kleur en zwart-wit, 13 pagina’s met tekeningen.
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wordt afgesloten met enkele
reisverhalen.
Het boek geeft nog een
bijlage met Oefeningen,
Bestemmingen,
Marinevliegers,
Squadroncommandanten,
Vlieguren, Technische gegevens, Lijst van afkortingen
en Noten.
Vooralsnog het enige boek
betreffende de Nederlandse
Atlantics en als zodanig om
te hebben.

In enkele hoofdstukken,
onderverdeeld in sub hoofdstukken wordt het verhaal
verteld van de aanschaf,
het gebruik, de problemen,
de ongelukken en de uitfasering. Veel ruimte wordt
besteed aan het opsommen
per kist per jaar, waar ze, op
welke dag, waren. Dit betreft
ca 32 pagina’s met informatie die niet voor iedereen
even interessant is. Dit

Albatros D.I – D.III
Dave Hooper, Albatros
D.I – D.III. Uitgegeven in
de Warpaint series onder
No.122. Formaat A4, softcover. Veel foto’s in zwart/
wit. 1/48 en 1/72 tekeningen
worden in het midden van
het boek meegeleverd. Vele
kleurige profiles zijn in 1/72
weergegeven.

Vers van de pers!!
Hoera, eindelijk uit!!!
Voor onze Indische
enthousiasten in 1/72,
Dutch Decal 72090
Aircraft of the RNEIAF!
Er is een A5 instructieboekje
bij van 20 pagina’s.
Verkrijgbaar bij Luuk Boerman! KIjk op zijn website of
benader hem via Facebook.

Een boek, dat de ontwikkelings- en gebruiksgeschiedenis van de Albatros D.I
– D.III jagers beschrijft.
Daar de Luchtvaartafdeling
(LA) maar één Albatros D.III
tot zijn beschikking heeft
gehad, is het boek van
beperkte waarde voor ons
interessegebied.


Hans Berfelo

SIG Nederland Inside??
Beste SIG’ers
De eerste middag van de SIG Nederland bij
Hans in Arnhem is weggespoeld door het wassende water en met de Corona kunnen we nu
wel vaststellen dat de modellen niet rond de tafel
geshowd en besproken kunnen worden, nieuwtjes gedeeld en vragen beantwoord. We missen
daardoor de koffie, het biertje en de volle lach!
Wij willen ons hier niet bij neerleggen. We kunnen immers wel wat sociale afwisseling gebruiken nu we in zelfquarantaine zitten.
Gelukkig hebben we een hobby waarmee we
thuis lekker door kunnen bouwen en wat we
missen kan via postorder weer worden aangevuld. Nu we met ons werk gebruik maken van
Microsoft Teams, Zoom of een ander platforms
waarmee we met de ander zichtbaar in groepen
kunnen communiceren lijkt dat een uitgelezen
kans om het SIG Nederland leven voort te zetten.
Hoe gaat het in zijn werk:
1. We prikken een datum
2. De Moderator nodigt de leden van de
SIG middels hun emailadres uit voor een
sessie bijvoorbeeld met Teams of Zoom.
3. De Moderator en enkele leden spreken af dat
zij tussen een bepaalde tijd online zijn met
de SIG Nederland Inside. De digitale stam-

Redaktioneel

Beste modelbouwvrienden. Gelukkig toch weer
even de tijd gevonden om een Signieuws te
maken. Heeft toch weer wat langer op zich laten
wachten als dat eigenlijk de bedoeling was.
Staan toch weer een aantal leuke artikelen in.
Wat ik had liggen aan artikelen is zo goed als

tafel waar modellen in alle fase, van doos tot
diorama een plaats kunnen krijgen.
4. We zetten de camera en het geluid van de
laptop, smartphone en tablet aan en met
onze eigen versnapering stappen we in en
brengen minimaal één onderwerp bijvoorbeeld een “model” zichtbaar ter tafel.
5. We doen mee zolang we willen.
Dit is tevens de uitgelezen kans voor nieuwe
SIG’ers om kennis te maken met andere
Nederlandse bouwers. Je naam is immers zichtbaar bij de foto van de deelnemer.
Kortom “Crisis what Crisis?” op naar
SIG Nederland Inside!
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een SIG
Whatsapp groep aan te maken zodat we via
deze weg info met elkaar kunnen delen.
Graag horen we jullie reactie’s of er sowieso
animo is voor deze actie’s. Sessie met Zoom of
Teams. Is er onder jullie een voorkeur voor een
van deze twee? En is er een voorkeur voor de
zaterdag of zondagmiddag?
Wanneer je een positieve reactie geeft dan graag
ook je actuele email adres gebruiken zodat wij dit
op een later tijdstip weer kunnen gebruiken voor
het verzenden van de uitnodigngen.

De initiatiefnemers: Max en Joop
gebruikt. Mocht je iets leuks, interessante foto’s,
website’s of andere items hebben die interressant zijn voor de Sig NL dan kun je ze hier kwijt
voor in Signieuws.
Gezondheid toegewenst voor een ieder en let
goed op elkaar.

Joop Gelauf

Komende Bijéénkomsten

- Voorlopig geen bijeenkomsten conform richtlijnen RIVM en bericht bestuur IPMS
- Houdt je e-mail in de gaten voor de komende digitale bijeenkomsten.
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