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Heren, voor u een nieuwe SigNieuws
met nieuwe modellen, boeken en
decals, Tevens een fotoverslag van de
afgelopen IPMS ledendag.
Voor diegene die nog op vakantie gaan
een goede tijd toegewenst. 25 augustus begint het modelbouwseizoen weer

met de Start, locatie CRASH
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40'45, Fort bij Aalsmeer en 6 oktober de
Modelbrouwersdag in Gorinchem. Zie
de agenda op de IPMS site.
Veel lees- en kijkplezier toegewenst
Joop Gelauf

Nieuw in 1:72
Verschenen
AZ Model is zich te buiten gegaan aan
het opnieuw uitbrengen van andermans plastic! Zoals in de vorige
SIGnieuws al aangekondigd, heeft zij,
met nieuwe decals voor een aantal
RAAF kisten, de
North
American
B-25J
Mitchell
#AZ7582
van Italeri
opnieuw uitgebracht.

misschien zou kunnen worden gereproduceerd. Nu blijkt het model te zijn
overgenomen door Detlef Schors van
Modelbau Studio Rhein-Ruhr. Deze
heeft de Pander nu onder Classic
Plane als resin model uitgebracht.
Decals voor MLD en LA-KNIL.
Dora Wings heeft de Percival Proctor
Mk.I #72003 uitgebracht met
Tsjechische en Engelse decals. De
Mk.I is uiterlijk identiek aan de Proctor
Mk.III,
waarvan
er één in

Al enkele jaren geleden heeft Paul
Beukema een Pander D ge-scratchbuilt. Al die tijd vroegen we of dit model
Nederlandse dienst is geweest. Deze
kan in twee verschillende schema’s
worden gebouwd: gecamoufleerd als
HM365 in RAF-kleuren met kleine
oranje driehoeken en als aluminium
gespoten W-1 met rozet.

Vervolg nieuw in 1:72

géén vervanging van de Frog/Novo
Mk.IV.
Het schijnt
gewoonte
te worden:
ook Fly
bezondigt
zich aan
het uitbrengen van
andermans plastic. Zij heeft de
Hasegawa
Hawker
Hurricane
IIa #72043
en de
Hawker
Hurricane
IIb
#72044 onder eigen naam uitgebracht.
Wel zijn er eigen decals bijgedaan.
Het is
Rob
Hamann
van SIG
Scratch
build
gelukt
een
Koolhoven FK.43 te fabriceren! Deze
is in productie gegaan en uitgebracht
onder de naam HA (Holland Aircraft)
Models. Een kleine 50 stuks konden in
resin worden vervaardigd en hebben
allen een onderkomen gevonden. De
laatste run is inmiddels geleverd aan de
Luchtvaart Hobby Shop, de mal is nu
wfu.
Het Poolse LukGraph, bekend van zijn
goede resin modellen op (te) grote

schaal, heeft in
1/72 een resin
model uitbrengen van de
Albatros C.III
#72-04. Een
drietal toestellen van dit type hebben bij de LVA
gevlogen.
MisterCraft,
bekend om zijn
zeer uiteenlopende kwaliteit
modellen, deed
nooit anders
dan andermans
plastic uitbrengen. Dit keer
heeft zij de
Messerschmitt
Bf-108 Taifun
#D268 en de
North American
P-51D Mustang
#D270 van Heller uitgebracht.
Het Tsjechische Smer, dat al veel
oudere modellen van anderen uitbracht,
heeft nu ook de Piper L-4H #0948, oorspronkelijk van
KP, opnieuw
uitgebracht.
Nog altijd een
leuk modelletje van dit
type.
Iets heel moois is door Sword op de
markt
gebracht. Zij
bracht een
Grumman
TBM-3W
Avenger uit,
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die met de radarbult onder de buik.
Twee dozen zijn uitgebracht: #72104 en
#72115. In #72115 zitten ook
Nederlandse decals.
Tegelijkertijd werd ook een Lockheed
RT-33 #72113 uitgebracht. Het is
de originele T-33
van Sword met
een glazen RTneus extra erbij.
Nederlandse
decals voor de ‘bare metal’ M-102 worden meegeleverd. Voor een oudere versie kunnen de decals van DD72093
(TP-19) prima van pas komen.
Aangekondigd
Rob Hamann heeft de smaak zo te
pakken na het succes van zijn FK-43,

dat hij een groter project heeft durven
aanpakken. Inmiddels is hij druk bezig
met de Koolhoven FK-49 van de LVA.
Daarnaast wordt getracht ook de
Koolhoven FK-49a uit te brengen.
Dit is de Finse kist op drijvers, die kort
met de oranje driehoek en de registratie 1001 heeft gevlogen.
Heel verrassend
heeft Sword aangekondigd een
tweetal dozen van
de Republic
RF-84F
Thunderflash
#72116 en #72117 uit te brengen. In
doos #72116 zullen ook Nederlandse
decals zitten voor de P-4.
Hans Berfelo

Nieuwe Boeken
Burgerluchtvaart in Nederlands-Indië
tot 1950.
Harm J. Hazewinkel en Theo
Wesselink, Burgerluchtvaart in
Nederlands-Indië tot 1950.
Uitgegeven door Dutch Aviation
Publications/Blurb. ISBN 978-94-9199310-7. Hardcover met stofomslag, ca 430
pagina’s, en van bijna alle in Indië vliegende toestellen een foto.
Een dik stevig boekwerk van bijna 3,5
cm dik geeft je in ieder geval het gevoel
dat je iets in handen hebt. En dat is ook
zo, want alle civiele toestellen die in
Indië hebben gevlogen worden besproken.
Een stuk geschiedenis, eigenaren, wat
is er mee gebeurd. Verschillende toe-

stellen hebben een
link met de LA/MLKNIL en het is heel
interessant die te
kennen.
Om de kennis te
vergroten over de
Indische luchtvaart, een aanbevolen boek.

Douglas Skymaster C-54 / DC-4.
Paul van der Horst en Luuk Boerman,
Douglas Skymaster C-54 / DC-4. In
Dutch civil and military service.
Uitgegeven door Dutch Profile. ISBN
978-94-90092-20-7. Liggend A4, soft

Fotoverslag IMPS ledendag
Gehouden op 2 juni in Amersfoort.
Veel kijkplezier.
Foto’s gemaakt van de SIGtafel door
ondergetekende.

Joop Gelauf

aantal pagina’s, maar ook door zijn
oplage van 89 stuks. Dit, ter herinnering
cover, 32 pagina’s met 64 foto’s in
zwart/wit en kleur en 12 zijaanzichten in aan het overlijden van Nico Geldhof in
maart van dit jaar op een leeftijd van 89
kleur.
jaar.
Vervolg nieuwe boeken

De Grumman Avenger is eerder verschenen in de reeks Dutch Profile. De
tekst komt grotendeels overeen, maar
er zijn een groot aantal nieuwe foto’s
opgenomen. Daarom alleen al de moeite van het aanschaffen waard. Aan het
eind wordt een overzicht gegeven van
alle Avengers die bij de MLD in dienst
Een overzicht van alle C-54 Skymasters waren met hun uiteindelijke lot.
en DC-4’s, die onder Nederlandse vlag,
Squadron/Signal Publication
militair en civiel, hebben gevlogen.
De tekst is zowel in het Nederlands als ‘In Action’
in het Engels.
David Doyle, CH-47 Chinook. In Action
10248. ISBN 978-0-89747-841-0.
Grumman TBM Avenger.
Een nieuw deel in de ‘In Action’ serie,
met 80 pagina’s, bijna volledig gevuld
Nico Geldhof en Luuk Boerman,
met foto’s in kleur en zwart-wit. De CHGrumman TBM Avenger. Marine
Luchtvaartdienst / Royal Neth. Naval Air 47 Chinook is al eens eerder verschenen in deze serie als no. 1091, maar
Service. History Camouflage and
daar waren de C-47D en C-47F nog
Markings.
niet in opgenomen. Naast de foto’s, verUitgegeven door Dutch Profile. ISBN
978-94-90092-21-4. Soft cover, 28 pagi- schillende tekeningen die het onderscheid tussen de verschillende versies
na’s incl. omslag,
in detail laten zien
50 foto’s in
zwart/wit en kleur,
16 zij- en bovenDavid
aanzichten in
Doyle,
kleur. De eerste
UH-1
helft van de tekst
Huey. In
is in het
Action
Nederlands, de
10249.
tweede helft in
ISBN
het Engels. De bijschriften bij de foto’s
978-0zijn tweetalig.
89747-843-4.
Ook dit boek is een nieuwe verbeterde
Dit deel van de reeks Dutch Profile is
uitgave. Eerder verscheen onder de
een ‘2nd limited editon’. De uitgave is
inderdaad beperkt, niet alleen door het nummers 1075. Het boek heeft 80 pagi-
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na’s met slappe kaft, die van voor tot
achter gevuld zijn met zwart/wit en
kleuren foto’s.

De ontwikkeling en alle versies en
doorontwikkelingen van het bekende
Bell ontwerp komen aan de orde.
Hans Berfelo

Nieuwe Decals in 1/72
Decalsheet DD72083, F-35A
Lightning II. Chinook CH-47F.
KLu/R.Neth.AF.
Al lang geleden aangekondigd, heeft
Dutch Decal uiteindelijk de Chinook-set
uitgebracht, aangevuld met de F-35.
De set geeft de
mogelijkheid om
alle tot nu toe in
gebruik zijnde
(grijze) CH-47F
Chinooks van de
KLu te maken, D890 t/m D-895 met
tone-down roundels en zo te zien
alle noodzakelijke stencilling.
Daarnaast is de Lockheed-Martin
F-35A op de sheet aanwezig met de
F-001 en de F-002. Ook hier alles tonedown en stencelling. Verder zijn alle cijfers gegeven, zodat voor de toekomst
alle nog te ontvangen F-35’s kunnen
worden gebouwd.
Decalsheet DD72092, Grumman
Tracker, Avenger, Westland Wasp,
Fokker S-11, Beech Kingair. Marine
Luchtvaart Dienst/RNeth. Naval Air
Service.
Ook deze set van Dutch Decal wordt
weer met applaus door mij begroet.
Het dicht enkele gaten, zodat onze
MLD modellenlijn verder kan worden

uitgebouwd.
Om met de uitgebreidste mogelijkheid te beginnen:
de Grumman
Tracker kan met
alle registraties
worden gebouwd.
Zowel de S2F-1, de
S2A, de US-2N als
de (C)S-2A zijn
mogelijk, op zowel de Doorman,
Valkenburg en Hato. Daarbij is de oorspronkelijke zwarte walkway afgedrukt
(de latere grijze zit vaak in de doos).
Het CMR resin model van de Fokker
S-11 kan worden gebouwd als E-12, te
leen van de KLu, en als 199/K.
Vooruitlopend op de te verschijnen
Westland Waspen worden decals voor
de 236/IS en de 237/EV gegeven. Voor
de inmiddels verschenen TBM-3W
Avenger van Sword worden decals voor
de 16-112 gegeven.
En tot mijn vreugde, alleen al omdat ik
die rood-wit-blauwe band niet hoef te
schilderen, worden decals, waaronder
de band, voor de Beech 200 Super
King Air PH-SBK gegeven. Dit voor het
aardige model van Mach2.
Decalsheet DD72092, (T)F-104G
Starfighter KLu, T-33 32th USAFE,
RT-33A Royal Neth.AF.
Met deze set wordt de Starfighter weer
even aan de vergetelheid ontrukt.
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Mogelijkheden zijn er voor zowel de TFals de F-104G: de D-5808 van Volkel,
de D-5809 van de Dutch Masters, de D5810 van het UFO sqn, de D-5811 van
306 Sqn, de D-8061 van 312 Sqn, de
D-8063 van
311 Sqn, de
D8273 van
322 Sqn, de
D-8312 van
het UFO sqn
en de D-8341
van 323 Sqn.
Daarnaast is
er de mogelijkheid, de
D-8331 van
312 Sqn in

demo uitvoering te bouwen en ook een
Duitse leen-104, de KG-125. Roundels
en stencilling wordt meegeleverd.
Een nog niet eerder uitgegeven item:
de T-33A 0-34958 van het Amerikaanse
32 Squadron op Soesterberg kan worden gebouwd met de rood-wit-blauwe
staart, die als decal is uitgevoerd. Ook
hier zijn de opschriften, roundels en
stencilling compleet.
En voor de nieuwe RT-33A van Sword
wordt de mogelijkheid gegeven er een
Nederlandse kist van te maken: de bare
metal TP-19 met roundels, stencilling,
bliksems en rood-wit richtingroer.
Hans Berfelo

Nagekomen bericht
Van Arie Vos ontvingen we het onderstaande bericht.
Pas verschenen NH90 NHF Upgrade &
Detail set van de firma Reskit
(RSU72-0001)
Zou verkrijgbaar moeten zijn of worden
bij de LHS, Hannants of direct zie site:
https://reskit.com.ua/

Komende Bijéénkomsten
29 september bij Joop Gelauf, Hendrik Marsmanplein 15, 4207 PV Gorinchem
8 december bij Arie Vos, Julianastraat 10A, 5351 AM Berghem, 0412-638262
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