
Heren, voor u een nieuwe SigNieuws
met nieuwe modellen, boeken en
decals, Tevens een fotoverslag van de
afgelopen ESM. 

De productie van de Koolhoven F.K. 43
is gestart. De mensen die ingeschreven

hadden hebben al persoonlijk bericht
gehad van Rob Hamann

Rob namens deze mensen waaronder
mijzelf dank voor het leuke initiatief.
.Veel lees- en kijkplezier toegewenst

Joop Gelauf

SIGnieuwsflits
Infobulletin van de SIG Nederlands Militaire Luchtvaart

SIGnieuwsflits nummer 43

Verschenen
Na maanden langer wachten dan oor-
spronkelijk gepland, heeft Airfix zijn
nieuwe North American B-25C/D
#A06015 het licht laten zien. Ik heb
hem inmid-
dels, en het
ziet er uit
als de
beste 
B-25C/D 
in 1/72. 

Van het Poolse Arma Hobby is een
Fokker E.V #72012/013 verschenen.
Het verschil in beide dozen zit in de
inhoud. Het plastic is hetzelfde, maar
de duurdere heeft wat meer extra’s en
decals. 
De Fokker
E.V is uiter-
lijk identiek
aan de
Fokker
D.VIII, waar-
van nog een

enkele met (civiele) oranje bollen op
Soesterberg is geweest.

Het Nieuw Zeelandse Kiwi Resin heeft
een conversie set uitgebracht, ‘T-6
Early versions conversion kit – Europe’,
voor de Academy en Heller North
American Texan/Havard. Geleverd
wordt een
nieuwe injec-
tie romp,
Falcon cock-
pitkappen en
wit metalen
uitlaten.
Tezamen met
een uitgebreide decalset kunnen naast
Deense en Zweedse Havards ook
Nederlandse Noorduyn Havard IIB’s
worden gebouwd.

Het Hongaarse SBS Model heeft onder
de naam Plastic Passion een resin
model uitgebracht van de Miles M.2H
Hawk Major #PP02. De Indische Miles
Hawk PK-SAR werd in 1941 gemilitari-
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seerd en
als MH007
bij de ML-
KNIL inge-
lijfd. Deze
kan dus
met oranje
driehoeken worden gebouwd.

Een wat ouder merk duikt weer op, het
Turkse PM Model heeft een Lockheed
F-104G
Starfighter
#PM504 uitge-
bracht. Het is
geen eigen
model, het
plastic is van
Revell, maar de decals zijn Turks.

RVHP is weer volop in productie. De
kist werd al in 2012 aangekondigd,
maar nu is hij uit! De Gulfstream 
G-IVSP #72106 met KLu-decals! Hij
ziet er mooi uit.
Uiteraard heeft
RVHP de kist
ook met andere
decals uitge-
bracht en is hij
ook in andere
dozen verkrijgbaar.

Special Hobby
heeft tegelijker-
tijd twee inte-
ressante
modellen uit-
gebracht: de
Curtiss P-40N
Warhawk #72374 en de Curtiss
Kittyhawk Mk.I #72377. De P-40N is
uitgerust met Nederlandse vlaggen,

echter anders
dan de instruc-
ties zeggen,
horen op de
vleugels geen
vlaggen! De
Kittyhawk Mk.I
is identiek aan de P-40E, die ook kort-
stondig in het bezit van de ML-KNIL is
geweest.

Aangekondigd

Ook AZ Model gaat zich te buiten aan
het opnieuw uitbrengen van andermans
plastic!
Met decals
voor een aan-
tal RAAF kis-
ten brengt zij
de North
American 
B-25J Mitchell #AZ7582 van Italeri
opnieuw uit. (Inmiddels verschenen). 

En het is Rob Hamann van SIG
Scratch build gelukt een Koolhoven
FK.43 te fabriceren! Binnenkort gaat
deze in productie en zal daarna ver-
krijgbaar zijn.
SIG NL leden
die voorinte-
kenden kunnen
rechtstreeks bij
Rob Hamann,
met korting,
deze bestellen.

Het Poolse LukGraph, bekend van zijn
goede resin
modellen op
(te) grote
schaal, gaat in
de enig juiste
schaal een
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resin model uitbrengen van de
Albatros C.III #72-04. 
(Inmiddels verschenen).

Whirlybird uit Engeland gaat een
Westland Dragonfly #WPX72039 uit-

brengen. Deze
is identiek aan
de Sikorsky S-
51 die bij de
MLD heeft
gevlogen. Hij wordt met een ‘clear resin’
romp geleverd.

Hans Berfelo

Vervolg nieuw in 1:72

Een eeuw Marineluchtvaartdienst.
Kees Leebeek, Arie van der Hout, Anne
van Dijk en Kees Bakker, Een eeuw
Marineluchtvaardienst 1917 – 2017.
Ogen, oren en tanden van de vloot.
Uitgegeven door Uitgeverij Geromy bv,
Maarssen, 2017.
ISBN 978-90-
804981-0-5. Hard
cover met stofom-
slag, 464 pagi-
na’s, ca 290 foto’s
en andere illustra-
ties.

In dit 3,5 cm
dikke boekwerk
wordt de geschiedenis van 100 jaar
Marineluchtvaartdienst samengevat.
In de volgende hoofdstukken komen
alle aspecten uit de verschillende perio-
den aan bod.
In MLD voor WO II 1917-1940 wordt
ingegaan op de Pioniersjaren, de
Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en
de Economische crisis.
Het hoofdstuk MLD in Europa 1940-
1945 bevat de onderwerpen, de Duitse
inval in Nederland, Aan de slag bij de
RAF, de AVRO Anson, de Lockheed
Hudson, de Mitchell-operaties, de inva-
sie in Normandië, 320 Squadron, 860
Squadron en de Marinejachtvliegers.  

In MLD in het Oosten 1940-1945 wordt
ingegaan op de oplopende spanning,
de neutraliteitshandhaving en anti-rai-
der operaties, Nederland verklaart
Japan de oorlog, de aanval op Java, de
Slag in de Javazee, de evacuatie van
de MLD, de RNMFS in Jackson, de
MLD in het Oosten en Ceylon.
In het naoorlogse hoofdstuk MLD
opbouw 1945-1962 komt de Opbouw
aan de orde, de intrede van de helikop-
ter bij de Marine, inbedding van de
MLD in de Marine, Nederlands-Indië,
de politionele acties en Nieuw Guinea.
In de Marineluchtvaartdienst 1962-1989
wordt gekeken naar de MLD in
Nederland, specifiek naar de jaren 60
en 80 en de verschillende
Defensienota’s, waarna in de
Marineluchtvaartdienst 1989-2006 na
enkele Defensienota’s de MLD wordt
gekortwiekt.
De Marineluchtvaartdienst 2007-2017 is
een titel die waarschijnlijk is gebruikt
om de 100 jaar vol te maken. In wezen
bestond de MLD toen niet meer. Hierin
wordt beschreven, het Defensie
Helikopter Commando waarin de laat-
ste restanten van de MLD in op gingen,
de laatste fase van de Lynx en de
komst van de NH90 helikopters.
Na een Epiloog zijn er nog een groot
aantal bijlagen.

Nieuwe Boeken Hans Berfelo



Zeer aan te bevelen voor de historisch
geïnteresseerden onder ons. In één dik
boek is de geschiedenis van de
Marineluchtvaartdienst in grote lijnen en
soms gedetailleerd uitstekend vastge-
legd.

B-25 Mitchell.
Max Schep  – Luuk Boerman, 
B-25 Mitchell. 1945-1950 ML-
KNIL/RNEIAAF. 
History Camouflage and Markings.
Samengesteld, geproduceerd en uitge-
geven door Luuk Boerman / Dutch
Profile. ISBN 978-94-90092-18-4. Soft
cover, 56 pagina’s incl. omslag, ca 100
foto's,  waarvan
een enkele in
kleur, 24 zijaan-
zichten 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.

Dit deel van de reeks Dutch Profile
behandelt de North American B-25
Mitchell in dienst van de ML-KNIL in de
periode 1945-1950. Het verhaal begint
bij VJ-day en beschrijft daarna o.a. de
verhuizingen uit Australië naar
Nederlands-Indië, de RAPWI-operaties,
de opleidingsscholen, de operaties van
het 18e squadron, de introductie van de
Stravers, het 16 (NEI) Squadron, de
Photo Verkennings Afdeling, de
Politionele acties, het einde en het

afscheid.  

Aan het eind wordt een overzicht gege-
ven van alle Mitchell’s die aan de ML-
KNIL werden toegewezen.

De val van Java. 
Nico Geldhof, Prudent Staal, De val van
Java. Verslagen en verdreven. 

De Marinelucht vaartdienst na de inval
van Japan in
Nederlands Indië in
1942. Uitgegeven
door Uitgeverij
Geromy bv,
Maarssen. ISBN
978-94-91197-77-2.
Hard cover, 192
pagina's, ca 164
foto's en een aantal
tekeningen.
8 zijaanzichten in kleur van de hand
van Luuk Boerman geven de verschil-
lende vliegtuigtypen weer.

Eén van de schrijvers, Nico Geldhof, is
expert op het gebied van de MLD, wat
op zich zelf al een garantie is voor de
gedegenheid van het werk.
Zoals de titel al aangeeft, het gaat om
de periode vanaf en tijdens de val van
Java. Wat er gebeurde, wordt beschre-
ven in de volgende hoofdstukken: 

De Marineluchtvaartdienst en de evacu-
atie uit Java; De eerste evacuatievluch-
ten uit Java; Het laatste sprankje hoop
verloren; De uittocht naar Oost-Java;
Exodus uit Midden- en West-Java;
Opnieuw beginnen; De oorlogssituatie
in het Verre Oosten vanaf begin maart
tot eind juni 1942; Een tijdelijk verblijf in
Australië; Pioniersvluchten op de
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Australië – Ceylon route. Het geheel
wordt afgesloten met een aantal bijla-
gen.

Een gedegen stuk geschiedschrijving
van één aspect uit de 100 jarige histo-
rie van de Marineluchtvaartdienst: de
val van Java en de eerste maanden
daarna. Zonder meer aan te bevelen.  

Republic F-84E/G in Nederland.
Hub Groeneveld, Republic F-84E/G in
Nederland. Uitgegeven door NL Books.
ISBN 978-90-826475-1-8. Hardcover,
384 bladzijden. Zeer rijkelijk geïllus-
treerd met vele
foto’s waarvan een
enkele in kleur en
vele andere illustra-
ties.

De Republic F-84
Thunderjet was de
eerste straaljager
van de Tactische

Luchtstrijdkrachten van de Koninklijke
Luchtmacht en vloog van 1951 tot 1957.
Een greep uit de inhoud: De Republic
F-84 Thunderjet, de ontwikkeling en
technische kant van het  toestel;
Aankomst en registratie; Operationeel
gebruik; Vlagvertoon; Onderhoud;
Ongevallen; Uitfasering. Een overzicht
van alle Thunderjets wordt gegeven
door afdruk van alle vliegtuigkaarten.
Hierna volgen nog een groot aantal bij-
lagen.

Camouflage en Kentekens op vlieg-
tuigen van het Militaire Luchtvaart /
Koninklijk Nederlands Indisch Leger.

Door Max Schep.
Verschijnt eind van dit
jaar!!!

Hans Berfelo

Dutch Decal heeft in het kader van 
100 jaar MLD een nieuwe MLD- set
het licht doen zien:
Decalsheet DD72089, 
Marine Luchtvaart Dienst / 
Royal Neth. Naval Air Service.

De set geeft de mogelijkheid om oudere
MLD kisten te bouwen:
De geheel donkergrijze  Noorduyn
Havard IIb FT233 12-3; de Hawker
FGA.50 Seahawk 113/V; de Sikorsky S-
51 Jezebel 8-1, zowel de blauwe als de
gele uitvoering; de Sikorsky HO4S-3
Delilah 8-4 en Cleopatra 077 in blauw

en de Salome
076 in donker-
grijs/sky; 
de Agusta-Bell
(I)UH-1 222 en
227; de Sikorsky
HSS-1N / 
SH-34J  8-5, 135 
en 142; de 
North American
B-25C/D 18-3,
1-21, 2-3, 13-1
en 13-2. 

Hans Berfelo

Nieuwe Decals in 1/72



Vol verwachting kijk ik jaarlijks weer uit naar het laatste nieuws uit Neurenberg. 
En zoals ieder jaar ben ik ook dit jaar weer teleurgesteld. Veel poehaa, 
veel zogenaamde nieuwe uitgaven, maar in werkelijkheid niets nieuws onder de zon.
We moeten het toch hebben van de kleine, voornamelijk oost-europese, clubs, 
die veelal zonder vooraankondiging ineens iets leuks op de markt zetten.

Hieronder een samenvatting over alle schalen, van wat in Neurenberg werd aangekondigd
en interessant is voor ons interesse gebied.

Vliegtuig Schaal Merk Doosnummer

Consolidated B-24J Liberator 1/32 Hobby Boss #83211
Bücker Bü 131B/D Jungmann 1/32 ICM #32030/31
Westland Lynx Mk.8 1/32 Revell #04981
Lockheed Martin F-35A 1/32 Tamiya (Italeri) #25414
Curtiss P-40E Kitty Hawk 1/32 Trumpeter #2269
Curtiss P-40F Kitty Hawk 1/32 Trumpeter #3227
Curtiss P-40N Kitty Hawk 1/32 Trumpeter #2212
Hawker Hunter F.6 1/48 Airfix #A09185
Hawker Sea Fury FB.11 ‘Export Edition’ 1/48 Airfix #A06106
North American F-51D Mustang 1/48 Airfix #A05136
Percival Proctor Mk.I/II/III 1/48 Dora Wings #48006
Fokker D.VII 1/48 Eduard #8085
RAF SE.5a 1/48 Eduard #8453
Northrop F-5A/B ‘Turkish Air Force’ 1/48 Kinetic #K48083
RAF SE.5a ‘100 Years RAF’ 1/48 Revell (Eduard) #03907
Sopwith Camel ‘100 Years RAF’ 1/48 Revell (Eduard) #03906
De Havilland DH.89a Tiger Moth 1/48 Special Hobby #48025
Fairey Firefly Mk.1 1/48 Trumpeter #5810
De Havilland DH.89a Tiger Moth 1/72 Airfix #A02106
Douglas Dakota Mk.III ‘RAF Edition’ 1/72 Airfix #A080015A
North American Mitchell Mk.II 1/72 Airfix #A060018
Percival Proctor Mk.I/II/III 1/72 Dora Wings #72004
Consolidated Liberator GR.Mk.VI 1/72 Eduard (Hasegawa)
Fokker D.VII OAW ‘Dual Combo’ 1/72 Eduard
Supermarine Spitfire Mk.XVI (Bubbletop) 1/72 Eduard #70126
Douglas C-48C Skytrain 1/72 Hobby Boss #87265
Hawker Hunter FGA.9 ‘100 Years RAF’ 1/72 Revell #03908
Douglas C-54D ‘Berlin Airlift’/ ‘Thunderbirds’ 1/72 Revell #03910/20
Lockheed F-104G Starfighter 1/72 Revell #03904
Lockheed Martin F-16A MLU ‘100 Anniv.’ 1/72 Revell #03905
Fairey Barracuda Mk.II ‘Home / Pacific Fleet’ 1/72 Special Hobby #72306/343

Spielwarenmesse Nürnberg Hans Berfelo



Dutchdecal set DD
72083 bevat decals
voor de C-47
Chinook en de F-35.

Dutchdecal set DD
72092 bevat decals

voor de Grumman
Tracker, de
Westland Wasp, de
Fokker S.11, de
Percival Proctor en
de Beech Kingair.

Dutchdecal set DD
48067 bevat decals
voor F-35 van de
KLU.

Dutchdecal set DD
48068 is geheel
gewijd aan de

Alouette III. 

Dutchdecal set DD
48070 is gewijd
aan de P-51 D/K
Mustang, de Sea
Fury en de Percival
Proctor.

Dutchdecal set DD
48071 bevat decals
voor de Hawker
Hunter in diverse
uitvoeringen KLU.

Dutchdecal set DD
48072 bevat decals
voor F-84
Thunderstreak in
diverse kleurrijke
uitmonsteringen.

Dutchdecal set DD
32033 bevat
decals voor F-35
van de KLU in de
schaal 1:32.

Dutchdecal set DD
32034 bevat decals
voor de Spitfire
Mk9/16 en de
Bolkow B0-105.

Vanwege het 15
jaar bestaan van de
reeks Dutch Profile,
een Profile over de
G.1, een speciaal
vliegtuig voor een
speciale gebeurte-
nis. 

Verwachte Decals en Profiles Luuk Boerman



Colofon
Uitgiftedatum 02-03-2018 Nummer 43

Redaktieadressen:
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Komende Bijéénkomsten
houdt uw mail in de gaten

Fotoverslag van de ESM 2017 in Houten

Foto’s van Dany Koman en Joop Gelauf

Als laatste is er een Profile aangekon-
digd die de Douglas Skymaster 
(C-54/DC-4) zowel civiel als militair
gehandeld. Beide profiles hebben geen
definitive verschijningsdatum.

Vervolg verwachte Decals en Profiles
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