
Eindelijk weer een nieuwe SIGnieuwsflits,
de eerste van dit jaar. Natuurlijk schamen
we ons als coördinatoren enorm, dat het
zolang heeft moeten duren. We zijn er voor
de vakantie ook al mee bezig geweest,
maar zoals altijd, er komt vaak wat tussen
en iedere keer moet je opnieuw beginnen te
schrijven, omdat er weer zoveel gebeurd is
in de tussentijd..

Eind oktober staat de ESM weer voor de
deur. Er zijn weer de nodige meters tafel
gereserveerd en het is de bedoeling, dat
die helemaal vol komt te staan met
Nederlandse Militaire vliegtuigen. En het
liefst uit alle perioden wat!
We hebben van de zeer geslaagde voor-

jaars Nationale Modelbouw Manifestatie in
het MLM een groot aantal onderplaten voor
de modellen overgehouden, en die zullen
we nu ook weer gaan gebruiken.

In deze SIGnieuwflits in ieder geval de
nodige modellen en decals die het afgelo-
pen jaar zijn verschenen of aangekondigd,
daarnaast de nodige boeken die op ons
deel van de hobby betrekking hebben, uiter-
aard voor zover we er kennis van hebben
kunnen nemen.

We zullen zo spoedig mogelijk een bijeen-
komst plannen, om elkaars laatste modellen
weer eens te bewonderen.

Hans Berfelo
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Een nieuwe SIGnieuwsflits

Dutch Decal

Tegelijkertijd met de Minicraft Martin
Mariner verscheen bij Dutch Decal de
decalsheet DD72076.
Hierop vinden we de meeste oorspronkelij-
ke registraties van de Mariner in verschil-
lende diktes. 
De 16-315 en 16-316
kunnen ook in het don-
kerblauw gebouwd
worden. Van de laatste
registraties uit 1959 is
alleen de "102" gege-
ven.
Niet alleen de Mariner
wordt gegeven, maar
ook de "bare metal"
R4D-1 Dakota "23-16";

de Sea Otter "12-1"; enkele Sea Furies, met
registraties 10- in zwart en wit en 6- in
zwart; de Firefly Mk.4 "11-59", allen van de
MLD en een KLu Tiger Moth "18 / N6839"
nog in RAF beschildering. 

Flevo Decals

Flevo Decal bracht opnieuw FD72-001
Royal Netherlands Navy Part 1 uit. Op
enkele punten, zoals emblemen voor de
R4D-1 Dakota's, zijn verbeteringen aange-
bracht.  

Een nieuwe decalsheet is FD72-021 Royal
Netherlands Air Force over Netherlands
New Guinea. 
Het is mogelijk de Tiger Moth's A-4 en A-29

Nieuwe decals (althans verschenen in het afgelopen jaar) in 1/72



Beste vrienden, als u dit leest zit voor de
meesten van ons de vakantie er al weer op
en zitten we net na "De Start", het begin
van het nieuwe modelbouwseizoen.

Het is een redelijk lange tijd geleden, dat de
laatste SIGnieuwsflits is 
verschenen, zodat we in een aantal gevallen
"oud nieuws" zitten te verkondigen. 
Maar alles wat in de afgelopen tijd is ver-
schenen of aangekondigd, moet nu een-
maal een beurt hebben

Verschenen
Bij Airfix zijn in de afgelopen maanden voor
ons twee relevante modellen uitgebracht: De

Handley Page 0/400 #A06007, een heruitgave
die in Neurenberg 2012 al was aangekondigd
en de North American F-51D Mustang
#A02047. Dit is een decalvariant voor de Korea-
oorlog van de
al eerder ver-
schenen P-
51D.
Het
Tsjechische
AZ models,
als inmiddels zeer actieve producent, heeft zijn
mooie Supermarine Spitfire Mk.IXc "Joy
Pack" #7701 als drie-pak uitgebracht. In deze
doos zitten drie Spitfires met alleen een bouw-

Nieuw in 1:72

te bouwen; Alle C-47
Dakota's van 336 sqn.
kunnen worden ge-
bouwd en alle Hunters
Mk.4's en 11 van de 12
Mk.6's. Alleen de N-264
ontbreekt. De Hunters
N-110 of N-111 kunnen
worden uitgerust met
de "Papua Barat" vlag
op de staart. 

Tot slot zijn ook de Alouette's II H-4 en H-5
op de sheet aanwezig.
Naast alle opschriften, zijn ook alle benodig-
de roundels meegeleverd.

Onder nummer FD72-022 bracht Flevo
Decal een 1/72 sheet uit met alle toestellen
van de Royal Nether-
lands Air Force Historical
Flight.
Aanwezig daarop zijn de
gele Tiger Moth 
A-57; de Piper Super
Cub's R-109, R-122, 
R-137, R-177 en R-181;
de Spitfire 3W-17; de
Mitchell "N5-149

Sarinah"; de Havard's B-71 met day-glo, 
B-118 50er jaren schema en de gecamou-
fleerde B-182; de Beechcraft Navigator 
G-29; de Beaver S-9; de Cessna 172 
PH-GRH; de Ryan STM-2 S-16; de Stinson
L-5B PH-PBB; de Auster R-18 en de Fokker
S-11 E-20.

Alle roundels en vlaggen worden geleverd
en ook de civiele registraties zijn aanwezig.

Kora Decals

Bij het Tsjechische
Kora Decals is een
interessante decals-
heet verschenen:
Dec 72.189 Hawker
Hurricane Mk.IIb
Dutch Service. De
sheet geeft zowel
driehoeken als vlag-
gen en de registraties Z5664 en BE225. 
Het is aardig, maar het is een gok, net als
gegeven camouflagetekeningen.

Hans Berfelo



beschrijving. Wil je
drie Spitfires bou-
wen en heb je je
eigen decals, dan
is dit een goede
en goedkope aan-
schaf.

Daarnaast
bracht AZ, na
lang geleden te
zijn aangekon-
digd, de
Supermarine
Spitfire
LF.MK.XVI
"RAF" #7304 uit. Dit is een "16" met bubble
cockpit zoals er bij 322 sqn. in 1945 een aantal
hebben gevlogen.

In april bracht AZ
de De Havilland
DH 82a Tiger
Moth in een viertal
dozen uit: RAAF
#7408; Finland,
Sweden, Norway #
7409; RAF #7415 en Over Spain #7422.

De Curtiss P-40E Warhawk #7410 verscheen
als decalvariant "Over USA".

Wat recenter ver-
schenen bij AZ de
Yokosuka K5Y1
Akatombo Trainer
#7423 en de
Yokosuka K5Y1
Akatombo Special Attack #7424. U zult zich
afvragen, wat moet ik daar nu mee? Wel, deze
kistjes kennen we beter als "Willow", een twee-
dekkertje waarvan we er enkele rond 1945/46
hebben gebruikt in Indië. 

Als nieuwe versie van zijn grote serie Spitfires
is recent de Supermarine Spitfire FR.Mk.IXc

#7444 verschenen. Dit is een normale Spit
Mk.IXc. AZ maakt zich er wel wat gemakkelijk
vanaf, door voor
deze nieuwe ver-
sie een tweetal
zwarte rondjes
als decal mee te
geven, die de
fotoramen moeten
voorstellen. Een beetje modelbouwer boort er
een gat in en sluit het met bv. Kristal Clear. Er
heeft namelijk één Spitfire FR.IXc bij de KLu
rondgevlogen met twee fotoramen, zonder foto-
apperatuur. Je kon er ge-woon doorheen kij-
ken: de H-21 / MK249. 
Als decalvariant "Red Star" werd in de Admiral-
serie de Supermarine Spitfire Mk.Vb #7221
uitgebracht.

De aangekondigde en inmiddels verschenen
Brewster Buffalo van HobbyBoss bleek een
F2A-1 te zijn, niet interessant voor ons, maar
de Finse kleuren staan wel aardig.

Italeri heeft wederom
de Dornier Do 24
#1323, nu als "FULLY
UPGRADED MOULDS"
uitgebracht. Wat dit
voor het plastic bete-
kent, is me niet duidelijk geworden, wel zit er
nu "blik" bij. 

Onder de noemer
Legato heeft AZ een
viertal dozen in de
markt gezet, waar, op
het decalvel na, over-
al hetzelfde model in zit. De Fairchild F24 /
J2K-2 Forwarder #AZL7231; de Fairchild
UC-61A Forwarder  #AZL7232; de Fairchild
Argus Mk.I/II #AZL7233 en de Fairchild
Argus Mk.III #AZL7234. Alle modellen kunnen
zowel met de stermotor als met de lijnmotor
worden gebouwd.
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Eén zo'n kistje (met lijnmotor) heeft in 1941-42
in Indië met oranje driehoeken gevlogen.

Een nieuwe model-
lenmaker uit de
Chinese Volks-repu-
bliek (zo heet het
nog steeds) is
Meng Models.
Meng is nog niet zo
lang op de markt, maar brengt hele mooie
modellen uit. Onlangs is de Convair F-102A
Delta Dagger (case X), #DS003 verschenen.
Deze kist is goed voor het 32 Sqn. op
Soesterberg in de zestiger jaren en is een
grote verbetering t.o.v. het oude Hasegawa
model. 

En als klap op de vuurpijl werd enige maanden
geleden door Minicraft wederom de Martin
PBM-5A Mariner
#11669 aangekon-
digd. In 2006 al
eens aangekon-
digd, zo snel
mogelijk m'n
Rarplanes-kit ver-
kocht en hevig gefrustreerd achterblijvend, toen
Minicraft de aankondiging weer introk. Maar 7
augustus lag hij bij de LHS en heb hem ogen-
blikkelijk gearresteerd. Ik heb de maten niet
gecontroleerd, maar hij ziet er prachtig uit.

Revell heeft
weer een mal
van MPM
gebruikt, en
heeft de
Lockheed
Hudson Mk.I/II
Patrol Bomber #04838 uitgebracht. Het
model is via Revell wel een stuk goedkoper.

Het Tsjechische Sword heeft zijn Supermarine
Spitfire Mk.XVIe in "International Service"

#74068 uitge-
bracht. Dit is
een decal-
variant van zijn
al eerder ver-
schenen "16".

Het Australische Tasman Models heeft, net als
vele jaren gele-
den, de Airspeed
Oxford Mk.V
#TM106 opnieuw
uitgebracht.

Aangekondigd
In Neurenberg is door het Russische Amodel,
de Bölkow Bo-105 #72255 aangekondigd. Of
dit voor ons interessant is, is me nog niet dui-
delijk. Het kan ook om de grotere variant van
de Bo gaan.

AZ Models heeft nog enkele dozen aangekon-
digd, maar de meeste daarvan zijn decalva-
rianten, waar we niet zoveel aan hebben,
omdat wij er toch Nederlandse roundels op
plakken!!!
Van de serie De Havilland DH 82a Tiger
Moth komt nog een doos uit: International
markings #7381. Hier zitten waarschijnlijk
Nederlandse decals bij, alleen is nog niet dui-
delijk of deze civiel of militair zullen zijn. Ook
de Supermarine Spitfire Mk.XVI "Early"
#7403 is een decalvarianten die binnenkort zal
verschijnen.
Een nieuw en interessant model zal de
Curtiss P-36 Mohawk IV worden. AZ gaat een
serie Hawks uitbrengen, waaronder de
Nederlandse variant. Misschien zullen deze
aan het eind van het jaar verschijnen. 

Hans Berfelo



Fokker G-1 

Frits Gerdessen, Karel Kalkman, 
Cor Oostveen, Willem Vredeling, 
Fokker G-1 jachtkruiser - deel 2.
Uitgegeven door Lanasta, Emmen. ISBN
978-90-8616-121-8.
Het boek heeft 256 stevige pagina's in een
hard-cover, waarbij een schilderij van de
Fokker G-1 '322' en '303' van de hand van
Bert Olsder de voorkant siert. Zo'n  500
foto's en tekeningen, waarvan verschillende
zijaanzichten in kleur maken het boek tot
een aantrekkelijk geheel.
Het boek is - samen met deel 1 - 
hét standaard werk over de Fokker G-1. 

Deel 2 behandelt de operationele kant van de
Fokker G-1, maar het boek begint met een over-
zicht van Franse, Duitse, Engelse en
Amerikaanse vliegtuigen, die min of meer aan
dezelfde specificaties voldeden als de G-1, en
een overzicht van de testvluchten gedaan door
het Nationaal Luchtvaart Laboratorium. Direct
hierna wordt verslag gedaan - uit Duitse bron -
van een schijngevecht tussen de Messerschmitt
Bf 110 en de G-1 Wasp. Uiteraard is duidelijk dat
de Duitse kist 'wint'. Overigens was dit onderdeel
beter op z'n plaats geweest in hoofdstuk 5  'De
G-1 bij de Luftwaffe'.

In hoofdstuk 2 'De ML en de mobilisatie', wordt
de ontwikkeling van de LVA/ML gegeven en de
organisatie daaromheen. De perikelen met het
LVB worden besproken en het steeds dreigender
wordende buitenland. De verschillende vliegvel-
den komt aan bod en de opbouw van de
Vliegafdelingen en hun uitrusting. De mobilisatie
en de oorlogspatrouilles worden besproken en de
daarmee samenhangende confrontatie met aller-
lei buitenlandse vliegtuigen.

Op 10 mei 1940 is het dan 'Oorlog' en dat is ook
de benaming van hoofdstuk 3.
Uitgebreid komen de Duitse aanvallen aan de
orde en de Nederlandse tegenacties. Deze onder-
werpen worden per vliegveld beschreven, resp.
Waalhaven, Bergen, Schiphol en Texel.
De tekst wordt uitgebreid omkleed met interes-
sant foto-materiaal, en daar waar geen foto's van

zijn, met impressie-tekeningen van Jan Broos, die
hierbij mijn complimenten krijgt voor zijn bijzonde-
re tekenwerk!
Zoals van de Stichting G-1 gewend, wordt uiterst
nauwkeurig een reconstructie gemaakt van waar
welk toestel op welk tijdstip was.

In hoofdstuk 4 'Capitulatie' wordt een overzicht
gegeven van de status en de locatie waar de
overblijvende G-1 zich
bevonden en wat met
de restanten is
gebeurd. Ook dit
hoofdstuk wordt uitge-
breid geïllustreerd met
vaak onbekende foto's,
veelal uit Duitse bron.

Hoofdstuk 5 'De G-1
bij de Lufwaffe' behan-
delt het gebruik van de
G-1 Mercury en de G-
1 Wasp in dienst van
de Lufwaffe. Gezien de schatting dan zo'n 35 G-
1's de strijd min of meer hadden overleefd en
onder aftrek van een aantal kisten als onderde-
lenleverancier, heeft een - in mijn ogen - groot
aantal G-1's bij de vijand gevlogen. Ook hiervan
zijn veel foto's afgedrukt, veelal uit het archief van
Jan van den Heuvel, die vele foto's uit Duitse
handen heeft weten los te krijgen.

Hoofdstuk 6  'Een Duitse G-1 Wasp ontsnapt'
beschrijft de situatie op Schiphol en het invliegen
van bij Fokker gereed gekomen toestellen. Hierbij
deed zich de mogelijkheid voor, dat Leegstra en
Vos met de oorspronkelijke '362'  naar Engeland
konden ontsnappen. De korte geschiedenis van
deze nu RAF G-1 wordt hier gegeven

In de laatste hoofdstukken wordt de levensloop
van alle G-1's geven, een overzicht van wat er
nog over is en de kleur, camouflage en kentekens
van de G-1's.

Beide boeken over de G-1 behoren in de boeken-
kast van ieder geïnteresseerde in de luchtvaart
c.q. in de geschiedenis van Nederland in de
Tweede wereldoorlog aanwezig zijn. Iets beters
over dit onderwerp zal er niet verschijnen.

Fokker G-1 jachtkruiser - deel 2  kost Eur 37,95
exclusief verzendkosten.

Nieuwe Boeken Hans Berfelo



Douglas DB-8A/3N, History,
Camouflage and Markings

Frits Gerdessen, Luuk Boerman, Douglas
DB-8A/3N, History, Camouflage and
Markings. In dienst van de Militaire
Luchtvaart.
Samengesteld, geproduceerd en uitgegeven
door Luuk Boerman / Dutch Profile.
Softcover, 56 pagina's plus omslag, 90
zwart-wit foto's, 7 kleurenfoto's, 17 zij- en
bovenaanzichten in kleur en enkele tekenin-
gen in zwart/wit.

Deel 15 van de gevestigde reeks Dutch Profile is
ditmaal gewijd aan de
Douglas DB-8A/3N.
De tekst werd geschreven
door Frits Gerdessen, en
die naam staat garant
voor de juistheid van de
feiten die tot op dit
moment bekend zijn. De
kleurrijke tekeningen wer-
den vervaardigd door
Luuk Boerman.

Het boek heeft als ondertitel In dienst van de
Militaire Luchtvaart. Het boek begint met een his-
torisch overzicht van LVA tot aan de ML, de hoe-
veelheden vliegtuigen, de gewenste organisatie
en de noodzakelijke uitbreiding in de tweede helft
van de jaren dertig. De verschillende typen vlieg-
tuigen en ontwerpen passeren de revue met
daaropvolgend de keuze van de DB-8A. 
In het kort wordt de afstamming van de DB-8A
genoemd, alsmede de landen die er mee vlogen
of deze in bestelling hadden.
De DB-8A werd door een Nederlandse missie
getest waarbij het toestel voldeed aan de gestel-
de eisen. Hierdoor kon op 14 maart het contract
voor 18 toestellen worden getekend. De afname
proeven werden gehouden tussen 11 en 24
augustus 1939, waarna de eerste toestellen op
21 oktober in Rotterdam aankwamen.
Het boek geeft daarna een beschrijving van de
verschillende vliegtuiggroepen van de ML en de
opbouw en inzet van de DB-8A 's in de eerste
maanden van 1940.
Op de avond van de 9e mei werd de toestand
zeer dreigend. Twaalf DB-8A's stonden gevechts-
gereed en stonden op de 10de mei tegen 04.00
uur warm te draaien. Hierna volgde de Duitse

aanval en de inzet van de DB-8A's. Per toestel
wordt daar dieper op ingegaan.
In: Na de oorlogsdagen, wordt kort ingegaan op
de in Duitse handen gevallen DB-8A's en hun lot.

De tweede helft van het boek verteld bovenstaan-
de in de Engelse taal, waarna wordt ingegaan op
de camouflage en de kentekens van de DB-8A,
de technische gegevens en de bewapening.
Op de laatste pagina's vinden we per vliegtuig de
belangrijke datums, waarna een overzicht wordt
gegeven van het personeel van V-2 LvR. 

Het boek wordt van harte aanbevolen, met vele
goede en onbekende foto's, en behoort thuis bij
een ieder die geïnteresseerd is in de
Nederlandse militaire luchtvaart of in de verrich-
tingen van de Nederlandse defensie in de meida-
gen van 1940!

Het boek Douglas DB-8A/3N, History,
Camouflage and Markings kost Eur 15,00.
Verzendkosten Eur 2,50. Verkrijgbaar door 
overmaking van het bedrag, naar 3127421 of
89.27.10.551 t.n.v. L.H. Boerman, Kerkstraat 2,
2471 AP  Zwammerdam, 
e-mail info@dutchprofile.nl; www.dutchprofile.nl . 

All horses of Apollo

Aart van Wijk, All horses of Apollo. A history
of the Dutch Gloster Meteors. Uitgegeven
door Eques Nubium Publisher, Uithoorn.
ISBN 978 90 79058 02 0. Het boek is voor-
zien van een harde kaft en heeft 383 stevige
pagina's

Op 5 december 2012 werd door Aart van Wijk het
eerste publieke exemplaar van het boek All hor-
ses of Apollo (AHOA) aangeboden aan
Commodore C.J. Lorraine, Directeur van de
Militaire Luchtvaart Autoriteit, die eveneens een
'hard copy' van het boek The horse of Phaëton
(THOP) ontving, dat als e-boek is uitgegeven
door Uitgeverij Elikser in Leeuwarden.

Het boek is de tot één deel gecomprimeerde
Engelse uitgave van het uit vier delen bestaande
Alle paarden van Apollo. De geschiedenis van de
Nederlandse Gloster Meteors.

All horses of Apollo is overvloedig geïllustreerd
met foto's van Gloster Meteors en kopieën van
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documenten. Op een of
meerdere pagina's worden,
per toestel, alle 266
Meteors, zowel de Mk.4,
Mk.7 als Mk.8 behandeld.
De laatste pagina's zijn
voor de samenvatting van
het Dagboek van Jan
Tolido.  

All horses of Apollo. A his-
tory of the Dutch Gloster Meteors kost € 65,- en
is rechtstreeks te bestellen bij  Uitgeverij Eques
Nubium / Aart van Wijk, Euphraat 2, 1423 GJ
Uithoorn. Tel. 0297-564664.   
www.glostermeteor.nl .
Verzendkosten 2013 aangetekend: NL € 7,70;
EUR € 9,50;   Wereld € 16,--.
Het boek wordt verzonden per post nadat het ver-
schuldigde bedrag (inclusief verzendkosten + vol-
ledig adres) is ontvangen. 

Martin PBM-5A Mariner

Commandeur b.d. Drs Kees Leebeek,
Martin PBM-5A Mariner. Amfibische vlieg-
boot in dienst bij de Marine Luchtvaart
Dienst. Uitgegeven door Geromy, Maarssen.
ISBN 978-90-81893657.
Het in een harde kaft uitgegeven boek heeft
232 stevige pagina's, waarop naast de tekst
ca 230 foto's in zwart-wit en kleur voorko-
men. Een achttal zijaanzicht tekeningen van
de hand van Luuk Boerman completeren
het geheel.

Het boek handelt, zoals de titel al aangeeft, over
de geschiedenis van de Martin PBM-5A Mariners
bij de Marine Luchtvaart Dienst in voornamelijk
Nieuwe Guinea. Deze geschiedenis werd altijd
gezien als de zwarte bladzijde in de MLD-historie
en moest zo spoedig mogelijk worden vergeten.
Veel was altijd onduidelijk: lag het aan de kist?
ten opzichte van de vliegboot was de amfibie veel
zwaarder geworden door het onderstel, lag daar-
door het zwaartepunt wel goed? waren de moto-
ren underpowered?
Het bleef in de literatuur behoorlijk vaag.
Het is geen boek dat je voor je genoegen leest,
het gaat voornamelijk over ongevallen, waarbij
meer dan 30 personen omkwamen.

Het boek begint na de inleiding met een geogra-
fisch en historisch overzicht van Nieuw Guinea:
een stuk voorgeschiedenis, de tweede wereldoor-
log, het vestigen na het vertrek uit Indonesië en
de verdediging van het land, zowel politiek als
militair.
In het volgende hoofdstuk komt de keuze voor de
vervanging van de Catalina aan bod en de reden
de Mariner te kiezen. De afleveringen, de oplei-
ding en training, de operaties, onderhoud en
logistiek en incidenten, voorvallen en ongevallen.
Vervolgens wordt in even zovele hoofdstukken de
zes crashes beschreven. De auteur maakte
gebruik van alle voor hem toegankelijke bronnen,
aangevuld met gesprekken met voormalige MLD-
ers met ervaring op de Mariner.
In het laatste hoofdstuk trekt Leebeek de conclu-
sies en dat is een eye-opener: het lag niet aan de
kist! Wat z.i. wel de oorzaken waren, wordt hier
uitgebreid neergeschreven. 
Hierna volgen een aantal technische aspecten
van de Mariner en in de bijlage een overzicht van
alle 17 toestellen.

'Mijns inziens kan de
geschiedenis van de Martin
PBM-5A Mariner niet als
een zwarte bladzijde wor-
den gezien die zo snel
mogelijk moet worden
omgeslagen. Integendeel,
de zeer bewogen geschie-
denis van de Mariner - met
al haar slachtoffers - ver-
dient het om gelezen en verteld te worden. Het is
een doorleefd verhaal van mensen en machines
in een ver tropisch land', aldus de auteur.
Ik kan het boek daardoor van harte aanbevelen
en daarvoor niet alleen: er staan vele prachtige
en onbekende foto's van de Mariners in.

Martin PBM-5A Mariner. Amfibische vliegboot in
dienst bij de Marine Luchtvaart Dienst  kost Eur
42,95. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij de
Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug en
Flash Aviation in Eindhoven. Het boek kan ook
worden besteld bij uitgeverij Geromy, Maarssen,
verzendkosten Eur 6,50 (www.geromybv.nl).

Boven de boerenkool

Bart M. Rijnhout, Boven de boerenkool.
Operaties in het luchtruim boven Nieuw
Guinea 1951 - 1962.
Uitgegeven door Lanasta, Emmen. ISBN
978-90-8616-082-2.
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Het boek is gebonden, heeft 228 stevige
pagina's in een hard-cover. Zo'n  465 foto's
en tekeningen, waarvan in deel in kleur
maken het boek tot een aantrekkelijk
geheel. De zijaanzicht tekeningen van de
verschillende vliegtuigen zijn vervaardigd
door Srecko Bradic.

Na Kruisvaarders van de
archipel en Wachters
boven het stenen tijdperk
is Boven de boerenkool
het derde deel van een
serie die de luchtvaart
boven toenmalig
Nederlands Nieuw
Guinea behandelt. In
tegenstelling tot het twee-
de deel, gaat Boven de boerenkool geheel over
de Nederlandse luchtvaart boven dit voormalig
rijksdeel.

Het boek begint met 'Een nieuw begin', een
hoofdstuk dat de overgang beschrijft van het nu
zelfstandige Indonesië naar voornamelijk Biak.
Onder primitieve omstandigheden moest alles
worden opgebouwd. Wat op de grote
Amerikaanse dumps werd gevonden en bruikbaar
was, werd dan ook gebruikt. Met een aantal
Catalina's werden de verbindingen onderhouden
en werd gepatrouilleerd, want al in januari 1952
vonden de eerste Indonesische infiltraties plaats.  
Door de toegenomen dreiging werd besloten een
aantal Fairey Fireflies naar Nieuw Guinea te stu-
ren. De eersten waren medio 1955 in vliegwaardi-
ge toestand. De belevenissen en ervaringen van
het nieuw opgerichte squadron 7 met zijn
Fireflies, wordt uitgebreid beschreven in de hoofd-
stukken 'Fairey Fireflies boven Nieuw Guinea' en
'Utarom, een veld om snel te vergeten', tot deze
in december 1961 buiten gebruik werden gesteld.
Toen medio jaren vijftig de Catalina's waren opge-
vlogen, werd naarstig gezocht naar een opvolger.
De  Grumman Albatros was te klein en de nieuwe
Martin Marlin te duur. De US Navy bood de
Martin PBM-5A Mariner aan, waarvan er nog een
aantal in de woestijn stonden. Nederland kocht
uiteindelijk 17 toestellen, die na uitgebreide revi-
sies voornamelijk via Valkenburg naar Nieuw
Guinea vertrokken. Enkele toestellen bleven in
Nederland voor opleiding en als onderdelen leve-
rancier. Het gebruik en de ervaringen worden uit-
gebreid beschreven in het hoofdstuk 'De Mariner
misère'. Alle met de Mariner voorgedane ongeval-

len worden behandelt tot en met het uiteindelijke
vliegverbod en de sloop van de toestellen.
Een klein hoofdstuk wordt gewijd aan het bezoek
van de Karel Doorman: 'Hr.Ms. Karel Doorman,
de Dikke Boot op oorlogspad'. In 1960 stuurde de
regering de Doorman op wereldreis. Bedoeld als
vlagvertoon, maar tegelijkertijd werden een
twaalftal Hawker Hunter jachtvliegtuigen en een
tweetal Alouette II helicopters meegenomen ter
versterking van de luchtverdediging. In augustus
1960 kwam de boot aan in Biak, waar de Hunters
en Alouettes werden gelost. Tijdelijk waren daarbij
Hawker Sea Hawks en Grumman Avengers van
de Doorman op de Borokoe strip geland.
Door het vliegverbod en het daaropvolgende
afvoer van de Martin Mariner, kwam de MLD zon-
der patrouillemogelijkheden te zitten. Als opvolger
van de Mariner werd uiteindelijk de Lockheed
P2V-7 Neptune besteld, maar om de periode tot
aan de levering daarvan te overbruggen werd een
viertal Douglas C-47 Dakota's van de Koninklijke
Luchtmacht overgenomen. De eerste twee toe-
stellen, bij de MLD R4D-1 genoemd, naar analo-
gie van de US Navy benaming (en niet R4-D
zoals ze in het boek consequent worden
genoemd), arriveerden in maart 1960 op Biak. De
ervaringen daarmee worden beschreven in het
hoofdstuk 'Noodoplossing voor de vervanging van
de Mariner'.
In augustus 1960 werden twaalf Hawker Hunter
gelost van de Karel Doorman. Deze toestellen
moesten de luchtverdediging van Nieuw Guinea
versterken. In Nieuw Guinea werd 322 squadron
heropgericht om te vliegen met de Hawker Hunter
Mk.4. Het verhaal daarvan wordt verteld in het
hoofdstuk '322-ers in Nieuw Guinea'.
Op 1 september 1961 werd 336 squadron van de
Koninklijke Luchtmacht in het leven geroepen. Dit
squadron moest de verbindingen en het vervoer
binnen Nieuw Guinea verzorgen. De door de aan-
komst van de Neptunes overtollig geworden R4D-
1 Dakota's werden weer C-47B Dakota's en wer-
den ondergebracht bij 336 squadron. Vanuit
Nederland kwam daarop nog een aanvulling van
drie toestellen. De ervaringen en crashes met de
Dakota's worden beschreven in het hoofdstuk
'Een nieuw squadron'. Hierbij worden nog enkele
lichte vliegtuigen beschreven die werden gebruikt,
zoals de van de Paters geleende Cessna 180 (en
niet 172), de beide Tiger Moth's en de op Nieuw
Guinea gearriveerde, maar niet meer uitgepakte
Agusta-Bell 204B van de MLD.   
In het hoofdstuk 'De MLD op Biak met een B',
wordt de aankomst beschreven van de Lockheed
P2V-7B Neptune. De 'B' in het hoofdstuk refereert
aan de grote letter 'B' op het kielvalk van de
Neptunes.

Vervolg nieuwe boeken



Fotoverslag deelname van de SIG aan de NMM die begon op 
27 april voor de laatste keer in het Militaire Luchtvaart Museum
Foto’s gemaakt door Dany Koman



De hoofdstukken "Een bitter afscheid', 'Met de
rug tegen de muur' en 'De laatste fase' vertellen
alles over het laatste jaar dat Nederland in Nieuw
Guinea doorbracht. Het vertelt over de ervaringen
met de verschillende vliegtuigen, de confrontaties
met de Indonesiërs, de crashes van de Dakota X-
11 en de Neptune 200 B en de overdracht aan de
Verenigde Naties. 

Het boek beschrijft feiten en geeft daarbij een
zeer goed inzicht in een stuk luchtvaartgeschie-
denis, die niet al te bekend is. Een groot deel van
de Nederlanders kunnen zich de spanning rond
Nieuw Guinea nog wel herinneren en een grote
groep veteranen zullen in het boek de nodige
zaken herkennen. Het boek wordt dan ook van
harte aanbevolen omdat het een mooi overzicht
geeft van de Nederlandse luchtvaart activiteiten in
Nieuw Guinea. 

Boven de boerenkool. Operaties in het luchtruim
boven Nieuw Guinea 1951 - 1962  kost Eur
38,95. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij de
Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug en
Flash Aviation in Eindhoven. Het boek kan ook
worden besteld bij uitgeverij Lansata, Emmen,
email: info@lanasta .com.

Hans Berfelo

Supermarine Spitfire, History,
Camouflage and Markings

Harry van der Meer, Luuk Boerman,
Supermarine Spitfire, History, Camouflage
and Markings. In dienst bij de RAF en LSK.
Samengesteld, geproduceerd en uitgegeven
door Luuk Boerman / Dutch Profile.
Softcover, 56 pagina's plus omslag, 120
zwart-wit foto's, 2 kleurenfoto's, 7 pagina’s
met zij- en bovenaanzichten in kleur en
enkele tekeningen in zwart/wit. ISBN 978-
94-90092-06-1

Nieuwste van de gevestigde reeks Dutch Profile is
ditmaal gewijd aan de Supermarine Spitfire.
De tekst werd geschreven door Harry van der
Meer, en die naam staat garant voor de juistheid
van de feiten van datgene wat er op dit moment
bekend is. De kleurrijke tekeningen zijn vervaar-
digd door Luuk Boerman.

Het boek heeft als ondertitel In dienst bij de RAF
en LSK. Het boek begint met een algemeen stuk-
je omtrent het onstaan van het uiteindelijke vlieg-
tuig wat Spitfire gedoopt wordt. Het toont foto’s en
beschrijft het verhaal van de Spitfire’s die door de
Nederlandse bevolking gekocht werden en veelal
met buitenlandse piloten ten strijde trokken tegen
de Duitsers. Na de oorlog worden alle kisten ver-
zameld op de diverse Engelse vliegvelden en gaf
het aan diverse luchtmachten, in totaal 46 landen,
de gelegenheid om voor een redelijke prijs goede
en bruikbare vliegtuigen aan te schaffen. 
Het boek beschrijft de opbouw van de nieuwe
luchtstrijdkracht voor Nederland. De jachtvlieg-
school op Twenthe met de opleiding voor het
squadron wat naar Nederlands Indie gestuurd
werd en de verdere verwikkelingen van dit
squadron. Daarnaast ook de kisten die in
Nederland bleven en dienst deden bij de
Luchtmacht. Ook de civiele Spitfire’s van de firma
Schreiner Aero
Contractors worden
beschreven. Tevens
worden de kisten
besproken die als
Instructial Airframe
dienst gedaan hebben.
Uitgebreid wordt inge-
gaan op de diverse
kleurenschema’s die de
kisten gesierd hebben. 

De tweede helft van
het boek verteld boven-
staande in de Engelse taal, waarna verder wordt
ingegaan op de camouflage en de kentekens van
de diverse kisten, de technische gegevens, de
bewapening en diverse crashes die hebben
plaatsgevonden. Op de laatste pagina's vinden
we per vliegtuig de registratie belangrijke datums
en locatie’s. 

Het boek wordt van harte aanbevolen, met vele
goede en onbekende foto's, en behoort thuis bij
een ieder die geïnteresseerd is in de
Nederlandse militaire luchtvaart.

Het boek Supermarine Spitfire, History,
Camouflage and Markings kost Eur 15,00.
Verzendkosten Eur 2,50. Verkrijgbaar door over-
making van het bedrag, naar 3127421 of
89.27.10.551 t.n.v. L.H. Boerman, Kerkstraat 2,
2471 AP  Zwammerdam, e-mail info@dutchprofi-
le.nl; www.dutchprofile.nl . 

Joop Gelauf

Vervolg nieuwe boeken



SCHAAL 1/48; 
DH Rapide vacuum
romp, de rest is resin.
Leverbaar met Dutch
Decals.
Uitgever IsraDec.

SCHAAL 1/32; Conversionset voor de Kinetic of
Hasegawa Sabre naar een KLu F-86
Kaasjager.
Leverbaar met Dutch Decals. Slechts 50 stuks.
Uitgever Aeropoxy/LHShop

SCHAAL 1/32: Een prachtige zeeer gedetail-
eerde resin kit van een PBY-5A van HpH

Models. Het kost ook wat
maar dan heb je ook wat!
zelfs de rekenschijf van
de navigator ontbreekt
niet! Leverbaar met
Dutch Decals. Slechts
25 stuks. Uitgever HpH
models

SCHAAL 1/32: Een prachtige resin kit van een
Walrus.
Uitgever HpH models

SCHAAL 1/32:
Een prachtige Corsair van Tamiya.
Ook zal de
latere ver-
sie van dit
toestel ver-
schijnen.
Een versie
waar
ook Neder-
landers op
vlogen bij de FAA.

SCHAAL 1/32:
Een mooie res-
inkit van de
Ryan van
Fisher
Models, ooit
besteld voor
Nederland.

SCHAAL
1/48:
De final
Spitfire
Mk.IX van
Eduard.
een prach-
tige kit,
zeer gede-

Bouwen voor de grote jongens Luuk Boerman
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Komende Bijéénkomsten

- houdt uw mail in de gaten

taileerd, zet alle andere
kits buiten spel.
Diverse versies zijn te
maken, de vroege IX tot
aan de late IX. Dutch
Decal DD48050 set voor
een LSK versie.

SCHAAL 1/48: Een Fairey Firefly FR-4/5
van Special Hobby. Inclusief een matige optie

voor

een MLD kist. Op latere
Dutch Decal set’s zal een
MLD versie verschijnen.

SCHAAL 1/32:
Een decalset
‘Dutchies
in the RAF’ een set
voor Dutchies die in
de RAF

vlogen o.a. op
Tempest, Typhoon
en Spitfire.
Mosquito. (Linzel,
Wansink, Van
Zinnincq
Bergmann. Van

Amsterdam).
Binnenkort komt er een Tempest in schaal
1/32 op de markt (Pacific Coast Models)

Vervolg Bouwen voor de grote jongens

Zo toch nog gelukt!!

Zoals Hans zei komt er altijd wat tussen.
Alleen datgene wat er tussen komt is vaak
werk. En ja dat betaald de hobby!!
Maar alle gekheid op een stokje velen van jul-
lie zijn al weer begonnen na de vakantie. Ook
is de Start alweer geweest. Betekend dat het
seizoen weer begonnen is. En begin van het

seizoen betekent ook weer vooruitkijken naar
bijvoorbeeld de ESM. Ik heb dit voorjaar al
een reservering gedaan voor 8 meter tafel met
het lieft voor een locatie met een muur in de
nabijheid. Zodra ik weer bericht krijg hierover
worden jullie geinformeerd. Laten we kijken
dat we de meters weer vol krijgen met al het
moois wat de Nederlandse Luchtmacht te bie-
den heeft of gehad.                    Joop Gelauf
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