
Heren, voor u een nieuwe SigNieuws 
met nieuwe modellen, boeken en 
decals, Het fotoverslag van  
de voorlaatst gehouden bijeenkomst 
bij Herman de Ruijter houdt u te goed 
Voor de komende ESM zijn de tafels  
al weer gereserveerd. We hebben in 
totaal 8 meter showtafel dit is ook de 
maximale ruimte die je als SIG kunt 
reserveren. Daarnaast is er 1 verkoop-
tafel gereserveerd om overtollig mate-
riaal te verkopen. 
De kosten bedragen € 18 die onderge-

tekende heeft voldaan. Mocht je spul-
len willen verkopen dan is daar ook de 
mogelijkheid toe en de kosten worden 
verdeeld over de personen die hier 
gebruik van maken. 
We hopen weer op een grote opkomst 
voor ruimte is gezorgd modellen zien 
wij graag tegemoet om er weer een 
mooie tafel van te maken. 
Wij zien jullie graag de 23e in Houten. 
Zie voor verder info de IPMS site. 
Veel lees- en kijkplezier toegewenst 

Joop Gelauf
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De zomer is weer voorbij! En eindelijk 
was daar de ‘Start’ waarna we, uitge-
rust en vol inspiratie, weer volop ver-
der konden met alle bouwprojecten die 
al langere of kortere tijd lagen te wach-
ten tot we zover waren. 
In de afgelopen maanden is er toch 
nog wel iets gebeurd en daarvan wil ik 
u via onderstaand overzicht gaarne 
verslag van doen. 
 
Verschenen 
 
De Fokker D.VII (OAW) #70131 van 
Eduard is uitgekomen. En het is waar-
lijk een juweeltje! Dit wordt niet snel 
meer overtroffen.  
De Fokker D.VII (Alb) en de Fokker 
D.VII (Fok) zullen in 2020 worden uit-
gebracht. Alle kits worden als 
ProfiPACK uitgebracht. 

 
Een merk, eerder bekend van metalen 
modellen, Forces of Valor, heeft o.a. 
een Supermarine Spitfire Mk.IX 
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#873009A uitgebracht. Commentaren 
van anderen zijn: Value for money, 
voor een beginner in de hobby. 
Tegelijkertijd is ook een North 
American P-51D Mustang U.S. 
#873010A uitgebracht. 
 
De Koolhoven FK-49a van HA 
Models van Rob Hamann is ook 

gereed. 
Dit is de 
Finse kist 
op drij-
vers, die 
kort met 
de oran-
je drie-
hoek en 

de registratie 1001 heeft gevlogen. 
Ook hier ben ik heel blij mee, want 
weer is een gat in mijn wensenlijst van 
de Nederlandse militaire luchtvaart 
gedicht. 
 
Het Poolse Hobby 2000 heeft een deal 
gesloten 
met 
Hasegawa 
en brengt 
onder 
eigen 
naam een 
serie kits uit. Hieronder is de Brewster 
339B/C Buffalo #72012 met o.a. 
Nederlandse decals. Er wordt een 
resin staartpuntje plus staartwiel bijge-
leverd om er de landversie van te kun-
nen maken.  
 
Italeri heeft de oorspronkelijk door Esci 
uitgebrachte Fokker F27-400 
Friendship #1430 opnieuw uitge-
bracht. 

 
KP Models (uit de AZ stal) heeft plot-
seling een Albatros C.III  #0149 en 
#0150 uitgebracht. De eerste doos met 
Germany-decals, de tweede met 

International-decals. De Luchtvaart 
Afdeling heeft met een drietal toestel-

len van dit type gevlogen. 
Ook is een deal met Heller gesloten, 
zodat onder eigen naam de 
Aerospatiale SA-316B Alouette III 
‘International’ #0151 is uitgebracht. 
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Zonder aankondiging heeft LF Models 
ons overvallen met het uitbrengen van 
een injectie Sikorsky S.51 #7230. Het 

model komt uit met veel verschillende 
decals in 10 dozen: #7228 t/m  #7237. 
In doos #7230 zitten Nederlandse 
decals voor de gele H-1 (8-1) Jezebel. 
 
Het Belgische PJ Production heeft de 
(goede) Republic F-84F 
Thunderstreak #721032 opnieuw uit-

gebracht. 
Het is een 
resin 
model en 
het is, 
zoals 
beloofd, 
o.a. met 
Neder-

landse decals, voor de P-300, uitge-
rust. 
 
Revell heeft de North American B-
25B/C/D Mitchell #03873 en de 
McDonnell-Douglas F-4E Phantom 
#03884 
als Easy 
Click 
model 
uitge-
bracht.  

Eveneens is de Boeing MH-47 
Chinook #03876 uitgebracht. Dit is de 
Italeri kit aangevuld met onderdelen 
voor de MH-versie.  
 
Inmiddels 
is ook de 
opnieuw 
uit te 
brengen 
Lockheed 
F-104G 
Starfighter 
#03879 
met Nederlandse en Belgische decals 
in de shops verschenen. 
 
Al veel langer 
geleden door 
Special 
Hobby aan-
gekondigd, 
maar nu is 
dan de 
Curtiss P-
40E 
Warhawk ‘Claws and Teeth’ #72338 
verschenen. 
 
Ook verscheen de Fairey Barracuda 
Mk.III ‘ASW Mk.XI Radar’ #72408 in 
de shop. 
Deze is 
identiek aan 
de eerder 
verschenen 
Mk.II, maar 
nu met 
radarbult. 
 
Het Koreaanse Wolfpack Design heeft 
de Academy Consolidated PBY-5 
Catalina ‘Pacific Theater’ #17204 uit-
gebracht. En zoals de naam al zegt, 
met decals voor het Pacific Theater! 

Vervolg nieuw in 1:72 



Aangekondigd 
 
Al in 2012 aangekondigd, ziet het er nu 
naar uit dat AZ Models op korte ter-
mijn de Vought Kingfisher #7635 

‘RAF & RAAF’ zal uitbrengen. 
Oorspronkelijk bedoeld voor 
Nederlands Indië, maar door de 
omstandigheden in Australië terecht 
gekomen. Een tweede doos #7636 
heeft US Navy decals. 
 
Tegelijkertijd wordt ook een 
Supermarine Spitfire Mk.IX #7633 
‘Bubble Canopy’ uitgebracht. Deze kan 
probleemloos ook als Mk.XVI worden 
gebouwd. 
 

Rob Hamann heeft de smaak flink te 
pakken! Hij is zo enthousiast geworden 
over het succes van zijn Koolhovens, 
dat hij nu in zijn HA Models range weer 
met een tweetal projecten bezig is: de 
Spijker V.2. 

En de Fokker S.IIa ambulance beide 
in resin. Bij de laatste is het nog niet 
zeker 
of het 
een 
volle-
dig 
model 
wordt 
of een 
con-
versie-
set voor de Omega Fokker S.II. 
 
Tot mijn groot genoegen heeft Erwin 
Stam van de Luchtvaart Hobby Shop 
Lift Here Models zover gekregen, dat 
deze de Fokker S.13  #LHM052 in 
resin 
gaat 
uit-
bren-
gen. 

Hopelijk lukt dit nog voor het einde van 
dit jaar. 
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Nieuwe Boeken
N.A. F-86K Sabre 
 
L. Boerman - G. Boxem - T. v. 
Kampen, F-86K Sabre. Koninklijke 
Luchtmacht. Royal Netherlands Air 
Force. History Camouflage and 
Markings. Uitgegeven door Dutch 
Profile. ISBN 978-90-817207-0-0. Soft 
cover, 32 pagina’s incl. omslag, 52 
foto’s in zwart-wit en kleur, 14 zij- en 
bovenaanzichten in kleur. De eerste 
helft van de tekst is in het Nederlands, 
de tweede helft in het Engels. De bij-
schriften bij de foto’s zijn tweetalig. 
 
Een uitgave in de gebruikelijke Dutch 
Profile stijl over de geschiedenis van 
de F-86K Sabre binnen de Koninklijke 

Luchtmacht en 
het gebruik bij 
de squadrons. 
De vliegers, 
Bontekoe en 
Jacobs vertel-
len hun bijzon-
dere ervarin-
gen met de 
Sabre.  
Tot slot een overzicht waarin alle 
Sabres worden genoemd met hun 
eindbestemming 
Helaas is het een wat dun boekje 
geworden. Er had over de ‘K’ nog wel  
iets meer verteld kunnen worden. 
 
                                         Hans Berfelo

MikroMir heeft aangekondigd een 
injectie Sikorsky S.51 te gaan uitbren-
gen.  
 
Het Japanse One Man Model bestaat 
uit één man en heeft al diverse model-
len door middel van 3d-print het licht 
doen zien. Niet helemaal van toepas-
sing op onze Nederlandse militaire 
interesse, maar voor de civiele kant 
zeker. Hij heeft aangekondigd te over-
wegen, de Fokker F.XXII en de 
Fokker F.XXXVI uit te brengen. 
 
De in de SIGnieuwsfits 42 aangekon-
digde Westland Wasp van het 
Engelse S&M Models, gaat in april 
2020 verschijnen. In doos #72-82 zul-
len Nederlandse decals zijn bijge-
voegd. Helaas wordt de Wasp niet uit-
gerust met het floatation gear dat zo 
vast bij het beeld van de kist hoort. 
Maar ongetwijfeld zal de cottage 

industry daar iets aan doen. 
 
Vers van de pers, Special Hobby en 
Azur-FRROM zijn bezig met een 
Martin B-10/12 of wel, het voor 
Nederland zo belangrijke model 
139WH1 en WH2. In het voorjaar 2020 
komt een doos uit voor de exportversie 
naar Netherlands East Indies.  
 
En heel verrassend gaat Zvezda in 
2020 een gloednieuwe Lockheed  
C-130 Hercules uitbrengen! 
De versie is echter nog niet bekend. 
 
                                          Hans Berfelo 
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Komende Bijéénkomsten 
Houdt voor verdere bijeenkomsten uw mail in de gaten.

Caracal Models CD72092. ‘Fokker  
F-27 Troopship’. 
 
Het Amerikaanse Caracal Decals heeft 
een sheet uitgegeven voor de Fokker 
F-27. En wel voor een drietal gecamou-
fleerde exemplaren 
van de Troopship. 
Voor een Iraanse 
kist in een blauw 
en grijs schema, 
voor een Finse kist 
in een Fins camou-
flage patroon en 
voor de 
Nederlandse jubi-
leumkist uit 1988, de C-5. De decals 
zien er mooi uit.  De C-5 hoeft natuurlijk 
niet als jubileumkist te worden 
gebouwd. Ook de ‘normale’ C-5 is 
mogelijk, terwijl als bonus een 4 is 
gegeven om de C-4 te kunnen weer-
geven. 

Dutch Decal DD72095, Grumman 
Tracker. Marine Luchtvaart Dienst / 
RNeth. Naval Air Service. 
 
Deze set geeft uitgebreide mogelijk-
heid de Grumman 
Tracker te bouwen. 
Hij 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 als Hato. 
Daarbij is de grijze 
walk way afgedrukt. 
De sheet is wat de Tracker betreft vrij-
wel identiek aan DD72092, waarbij de 
zwarte walk way wordt geleverd. 
 
                                        Hans Berfelo 
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