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Nieuw in 1/72

Omdat er geen ‘Start’ was dit jaar, ben ik
maar uit mezelf begonnen. Of eerlijk gezegd
ik ben niet gestopt. Ik moest toch zo veel
mogelijk thuis blijven en dat is me zonder
veel moeite goed gelukt.
Overigens is dit een zeer vruchtbaar
modelbouw jaar. Er zijn in jaren niet zoveel
kits verschenen die ons onderdeel van de
hobby zo hebben verrijkt. En nog steeds
staan er aankondigingen open, die waarschijnlijk ook op afzienbare termijn zullen
verschijnen.
Verschenen
Airfix
heeft de
(waarschijnlijk
zijn oude)
Lockheed-Martin F-16A
Fighting
Falcon
#A55312 uitgebracht. Nu als Starter-set met
verf, lijm en penselen.
Door AMP is de eerder door Mikro-Mir
aangekondigde Sikorsky S-51 uitgebracht.
In eerste
instantie de
Sikorsky
H-5G
Dragonfly
#72008
voorzien
van vele

bulten en drijvers. Maar deze kunnen weggelaten worden, zodat de S-51 gebouwd
kan worden die bij de MLD heeft gevlogen.
Meerdere versies zullen nog volgen.
Het Poolse Arma Hobby heeft de Hawker
Hurricane al in enkele varianten uitgebracht. Maar nu is ook de Hawker Hurricane Mk.IIB/C # 70042 Expert set verschenen. Later zal ook nog de Mk.IIB en de
MK.IIB tropical worden uitgebracht.
De
Mk.IIB
was de
meest
talrijke
versie
van de
12 Hurricanes,
die in
Indië met oranje driehoeken hebben gevlogen.
AZ Models heeft ons begin dit jaar verblijd
met de reeds in 2013 hier al aangekondigde
Curtiss H-75A-4/5/7 #7644 met Nederlandse ML-KNIL decals. Het is de eerder
uitgegeven H-75/P-36 met een extra romp
en motor voor de versie die wij nodig hebben.

Vervolg nieuw in 1/72
Azur-FROMM heeft eerst de
Argentijnse B-10 #FR0043
uitgebracht, maar inmiddels is ook de Nederlandse
Glenn Martin 139WH-2
#FR0042 verschenen. Deze

maar eens snel bouwen met
de laatste camouflage gegevens uit ‘Camouflage en
Kenmerken op vliegtuigen
van de Militaire Luchtvaart
van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger!!!’
Dekno models heeft de De
Havilland DH-85 Leopard
Moth #721002 in resin

uitgebracht. Er zijn in ieder
geval decals bijgedaan, die
de ML101 met RAF kentekens en Nederlandse oranje
driehoek in 1945 weergeeft.
Eind 1939 begin 1940 hebben vier DH-85’s met oranje
driehoeken gevlogen.
Voor het eerst weer een kit
van de DH-85, na het inmiddels zeer zeldzame Vamimodel.
Rob Hamann heeft het weer
gefixed! Het vijfde vliegtuig

in zijn HA Models range is
gereed. De Fokker S.IIa
ambulance in resin is bij de
bestellers afgeleverd. Indertijd was het nog niet zeker of
het een volledig model zou
worden of een conversie-set
voor de Omega Fokker S.II.

Het bleek eenvoudiger er
een nieuw model van te maken, en dat is ook gebeurd.
Ik ben erg blij dat weer een
gat in de collectie is gedicht.

waarvan er door de KLu vier
zijn gekocht en die als 306
squadron op Leeuwarden
zullen worden gestationeerd.
MisterCraft heeft een AH64A Apache #D-37 uitgebracht. Het is een simpele kit
en de Nederlandse decals
zijn echter niet correct.

Eveneens is de Spitfire
Mk.IXc ‘Skalski’s Circus”
#D-170 uitgebracht. Dit is
de oude KP-kit uit de jaren

Italeri heeft de Lockheed T33A ‘Shooting Star’ #1444
van Platz onder eigen naam

uitgebracht. Dat is niet erg,
want het is de beste T-33
van dit moment.
Door Kinetic Model is een
nieuwe General Atomics
MQ-9 Reaper #72004 uitge-

bracht. Dit is de onbemande
lange afstandsverkenner,

80, die ook al eens onder
IPMS-Nederland banier is
verschenen.
Revell heeft een van de
eerste JSF-modellen opnieuw uitgebracht, die met
die opliggende naden voor
een gladde kist, de ex-Italeri Lockheed-Martin F-35
#03868.

Vervolg nieuw in 1/72
Ook is de Lockheed-Martin
F-16AMLU #03860 opnieuw
in de winkel verschenen,

gen, zowel in donker blauw
als in grijs/sky kleuren. De
doos wordt geleverd met
MLD-decals voor een grijs
met sky kist.
Zvezda heeft zijn nieuwe
Lockheed C-130H Hercules #7321 uitgebracht. Van
de reeds verschenen foto’s

heeft deze gemaakt en deze
zullen binnenkort ook voor

anderen beschikbaar komen
in de HA Models range.
Het Turkse HobbyTime model kits gaat de Northrop
F/RF-5A Freedom Fighter
#058 uitbrengen. Het is het

met Belgische decals voor
het 31 sqn Tigers.
Sword heeft zijn vorig jaar
aangekondigde Grumman
af te oordelen, is het een
TBM-3S2 Avenger #72131
prachtige kit, die eerdere
uitgebracht. Dit is de ‘Strike’C-130’s in de schaduw stelt.
versie, die naast de ‘Warning’-versie opereerde. Deze
Aangekondigd

laatste is reeds eerder door
Sword uitgegeven. Beiden
hebben bij de MLD gevlo-

Rob Hamann wilde zijn gebouwde Fokker T.VIIIw met
zijn drijvers niet zomaar op
de grond zetten. Na het bestuderen van foto’s kwam hij
er achter dat op De Mok een
tweetal karretjes onder de
drijvers werden geplaatst. Hij

Nieuwe decals in 1/72
CtA No.28, De Vliegende
Nederlanders.
Van een voor mij onbekende
decalmaker CtA (Cut than
Add) uit Moskou. Heeft al
meerdere decals op zijn
naam staan, maar heeft nu
alle vliegtuigen, die ooit op
beide Karel Doorman(nen)
aanwezig waren op meerdere decalvellen gezet.

Op 4 A4tjes, waarvan 3 aan
beide zijden, worden de
voorbeelden gegeven van
alle vliegtuigen die op de
decalsheet zijn afgedrukt.
Mogelijk zijn de Fairey Firefly Mk.1 F29 met Engelse
roundels en de P-25 in dark
grey en sky.
De Fairey Firefly Mk.4 K-66
in grijs, groen en sky en de
K-57 in dark grey en sky.
De Supermarine Sea Otter

bekende en goede Esci /
Italeri model en heeft o.a.
decals voor de Nederlandse
grijze K-3023.


Hans Berfelo

Vervolg nieuwe decals in 1/72

R-4 en R-7. De Hawker Sea
Fury F-2 en F-37. De gele
Sikorsky S-51 H-1 ‘Jezebel’.
De Grumman Avengers
TBM-3S2 A-10 en 041, en
de TBM-3W2 P-121 en 064.
De Hawker Seahawk F-68

Nieuwe boeken

P-51D/K Mustang

Boerman – van Kampen
- Wolf, P-51D/K Mustang.
ML-KNIL/RNEIAF 2nd edition. History Camouflage
and Markings.

en 114. De Sikorsky HO4S-3
076 Salome, de Sikorsky
SH-34J 137.
De Grumman S-2A Tracker
173 en de CS2F-1 196.
Behalve de registraties,
worden ook de roundels gegeven en zeer veel stencil-

de ML-KNIL in de gebruikelijke Dutch Profile stijl.
Het is voornamelijk een fotoboek geworden, de tekst
is een aanvulling op het
eerder verschenen deel.
Het boek wordt besloten
met een lijst van alle P-51’s
en hun uiteindelijke lot.
Vooral aanbevolen om zijn
vele bekende en onbekende foto’s.
Neptune P2V-7B

Nico Geldhof – Luuk Boerman, Neptune P2V-7B,
Marine Luchtvaart Dienst.
Royal Neth. Naval Air Service. History Camouflage
Uitgegeven door Dutch
and Markings.
Profile. ISBN 978-90Uitgegeven door Dutch
817207-5-5. Soft cover, 32 Profile. ISBN 978-90pagina’s incl. omslag, 61
817207-7-9. Soft cover, 40
foto’s, 5 pagina’s zij- en
pagina’s incl. omslag, 63
bovenaanzichten in kleur.
foto’s in zwart/wit en kleur,
De eerste helft van de tekst 2 pagina’s zij- en bovenis in het Nederlands, de
aanzichten in kleur. De
tweede helft in het Engels. eerste helft van de tekst
De bijschriften bij de foto’s is in het Nederlands, de
zijn tweetalig.
tweede helft in het Engels.
De bijschriften bij de foto’s
Deze uitgave is de tweede zijn tweetalig.
editie over de P-51D/K bij
Deze uitgave van Dutch

ling en strepen.
Hiermee kan een groot deel
van de na-oorlogse MLD
gebouwd worden.
De decalsheet ziet er kwalitatief goed uit!


Hans Berfelo

Profile heeft de Lockheed
P2V-7B Neptune als onderwerp.
Hierin wordt onder meer
de aanschafgeschiedenis
van de Neptune verteld na
de uitdienststelling van de
Martin Mariner in Nieuw
Guinea. De geschiedenis
speelt zich voornamelijk af
in Nieuw Guinea 19611962, waar de P2V-7B
werd ingezet tegen Indonesische infiltraties. Na terugkeer in Nederland werden
de toestellen al snel omgebouwd tot SP-2H.
Tot slot wordt van ieder
toestel de geschiedenis
gegeven.

Vervolg nieuwe boeken

Dienen in nood.

Northrop NF-5

Pieter L. Schram, Dienen
in nood. Het vliegende
reddingtsteam van de KLu
1994-2015. Uitgegeven
door Lanasta/Violaero,
Odoorn. ISBN 978-908616-235-2.
Hard cover, ca 470 foto’s
in kleur.

Cor van Gent, Northrop
NF-5. De historie van de
NF-5 bij de Koninklijke
Luchtmacht.
Uitgegeven door Lanasta/
Violaero, Odoorn. ISBN
978-90-8616-179-9. Hard
cover, meer dan 500 foto’s
in zwart-wit en kleur. 3 zijden aanzichten en tekeningen van het interieur.

Het boek is qua tekst voor
een groot deel een heruitgaven van het deel dat Cor
van Gent in de negentiger
jaren uitbracht, aangevuld
met vlieger verhalen.
Een belangrijk deel in het
boek wordt ingenomen
door foto’s van alle NF5’s, van K-3001 tot en met
K-4030 en uiteraard een
register, met alle NF-5’s en
waar ze zijn gebleven.
Zeker de moeite waard!

Het boek van Pieter
Schram is deel 2 over
de geschiedenis van de
SAR-vlucht van de Koninklijke Luchtmacht. Het
eerste deel is een aantal
jaren geleden verschenen
en behandelt vanaf de
oprichting, de perioden
met de Hiller, Alouette
II en Alouette III. Deel 2
gaat vanaf 1994 verder
met de introductie van de
Agusta-Bell AB-412 tot de
uitdienststelling in 2015.

NEI Air Transport units of
the ML-KNIL
P.C. Boer – Netherlands
East Indies Air Transport
units of the Militaire Luchtvaart KNIL and their aircraft
in Australia and Java, 1
January 1943 – 1 November 1946.
Uitgegeven door Dutch
Aviation Publications/Theo
Wesselink, Venlo. ISBN
97894491993176. Soft cover, 164 pagina’s met 125
foto’s in zwart-wit en een
enkele in kleur.

De titel zegt al voldoende
waar het in de inhoud omgaat. Alle gegevens nauwkeurig uitgezocht door Peter Boer. Een waardevolle
aanvulling over de militaire
luchtvaart in Indië, met een
uitgebreide Notenlijst.



Hans Berfelo

Nieuwe decals in 1/72 deel 2
AdKo Model
Via een van de vele socialmedia modelbouwgroepen
kwam ik op het spoor van
AdKo Model.
Dit betreft een prive persoon
die schuilgaat achter de
naam Ashwin de Korte die
bouwverslagen e.d. publiceert o.a. op de facebook
pagina Modelbouw Koninklijke Luchtmacht RNLAF van
Henk Elzinga.
Hij heeft een vijftal decal
sets geproduceerd met special tails t.b.v. de F-16.
Dit in 4 verschillende
schalen 1/32, 1/48, 1/72
en in 1/144. Deze decals
worden geprint in een zeer
goede kwaliteit en geven
een prachtig beeld van een
aantal mooie staarten van
onze vertrouwde F-16.

toepassing zijn de hoeveelheid.
2. Ik heb zelf geen voorraad.
Elke 14e van de maand geef
ik door wat er geprint moet
worden.
3. Het printen kan even
duren we proberen het zo
snel mogelijk, maar als jij
je bestelling hebt geplaatst
komen de decals er zeker.
4. De 14e, dus als alles
besteld, word het betaal
verzoek verstuurd.
5. Zodra ik alles binnen
heb wat geprint is, gaat dit
natuurlijk zo snel mogelijk op
de post.
Nu welke sets kun je bestellen
001 J-882 65 jaar 313 sqn
1/32 €35,1/48 €19,1/72 €14,1/144 €11,-

De enige manier om ze te
bestellen is rechtstreeks bij
bovengenoemd persoon.
Heb de tekst van de desbetreffende pagina gekopieerd
mocht je ze willen bestellen.
Citaat
Paar puntjes wat ik aan ga
houden, en misschien dat
de tijd anders leert en er het
een en ander aangepast
word en ideeën zijn altijd
welkom.
1. Bestellingen gaan via het
mailadres: adkomodel@
outlook.com
2 Geef in de mail aan welke
set je wilt en in welke schaal
je dit wilt en mocht het van

003 J-210 Afscheid 314
sqn
1/32 €35,1/48 €19,1/72 €14,1/144 €11,-

004 J-010 nieuwe livery op
Tuscon
1/32 €24,1/48 €19,1/72 €12,1/144 €10,-

005 J-270 50 jaar 306 sqn
1/32 €35,1/48 €19,1/72 €14,1/144 €10,002 J-642 40 jaar F-16 in
de Klu
1/32 €35,1/48 €19,1/72 €14,1/144 €11,Einde citaat


Joop Gelauf

Modellen van Jan Brussaard
De meeste van jullie kennen hem nog wel maar een
aantal ook niet. Jan Brussaard is ons oudste lid en
kan helaas niet meer komen
naar de bijeenkomsten of
de ESM. Het bouwen gaat
echter nog goed en gestaag
door. ZIjn gebouwde modellen worden tentoongesteld
bij Piet Smedts in Baarlo en
hebben dus een goed thuis

gevonden. Piet Smedts is
een bedrijf begonnen wat
handeld in oude vliegtuigen
en vliegtuigonderdelen. Daar
er nog al wat vliegtuigen
staan is het ook mogelijk
om daar een rondleiding
te maken. In een van zijn
ruimte’s staan vitrine kasten
met de gebouwde modellen
van Jan.

Verdere informatie is er te
vinden op internet.
Bijgevoegd een aantal foto’s
van de laastste projecten die
Jan afgerond heeft waarbij
vermeld dat er in een van de
komende MIP uitgaven een
bouwverslag komt van de
bouw van de Fokker 60.


Joop Gelauf

SIG Nederland Inside editie nr. 3
Beste SIG’ers
De corona neemt weer in alle hevigheid toe en
laat geen ruimte om een fysieke bijeenkomst te
organiseren. Na een tweetal vorige digitale sessie’s samen met het feit dat we volgens de richtlijnen van het RIVM maar met een paar mensen
bij elkaar mogen komen is het wellicht tijd om
SIG Nederland Inside editie 3 te organiseren.
Helaas missen we dan nog steeds de koffie, het
biertje en het gezelschap van gelijk gezinden!
Maar bijzondere tijden vragen om bijzondere
oplossingen.
Gelukkig hebben we een hobby waarmee we
thuis lekker door kunnen bouwen en wat we missen kan via postorder weer worden aangevuld.
Wellicht dat we voor ons werk gebruik maken
van Microsoft Teams, Zoom of een ander platforms waarmee we met de ander zichtbaar in
groepen kunnen communiceren. Daar de vorige
twee sessie’s via Microsoft Teams gelopen hebben lijkt dat voor de komende sessie de meest
logische keuze.
Voor degene die er de vorige keer niet bij waren
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 stamtafel 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.
Als mogelijke datum hadden we in gedachten
zondagmiddag 8 november rond de klok van
14.00 uur.
Wanneer je hieraan deel wil nemen dan graag
even een mail met je actuele email adres sturen
naar Joop zodat wij dit op een later tijdstip weer
kunnen gebruiken voor het verzenden van de
uitnodigingen.

De initiatiefnemers: Max en Joop

Nagekomen berichten
Dutch Decal set DD72098
Fokker G1 (LVA, Luftwaffe), Martin WH2 t.b.v.
Azur Frrom, Curtiss H75 (RNEIAF) t.b.v. AZ
Model, Tiger Moth (VVC) is nagenoeg gereed.
De Fokker T-9 van Croco Model Company
is klaar, wacht nog op decals. Verwachting
is dat de modellen binnen een aantal weken
afgestuurd worden naar de Luchtvaart Hobby
Shop.

Komende Bijéénkomsten

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