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Nieuw 
en welgekomen
Dag modelbouwvrienden, hopelijk had
u ook deze zomer een prettige vakantie.
We gaan er, met de beurs in het ver-
schiet (4 november) weer volop tegen-
aan. De laatste vergadering was niet
zoals voorgaande bijeenkomsten. Even
zaten we (op z’n Gents gezegd) op nen
schupsteel maar wanneer u dit leest,
kunnen we genieten van onze nieuwe
stek voor de vergaderingen. Op de val-
reep kwam er een oplossing uit de bus,
waardoor we gered waren. Best wel
goed want de voorzitter sliep niet al te
best die periode …

Het oude laten we achter ons, we kijken
vooruit. Toch waren er reeds wat leuke
dingen te zien op de tafels. In deze juli-
editie heel wat foto’s, geen uitgebreide
artikels deze maand. Geniet ervan en
plak zo verder …

DE TAFEL BIJ DANIEL KLEURDE OPTIMISTISCH ROOD. DAAR STONDEN

PRACHTIGE RETRO FERRARI’S TE BLINKEN. KITS MET AL WAT JAARTJES

OP DE TELLER.
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Verheffend vervolg
Een poosje geleden bracht Nick ons zijn
prachtige Cobra. Voor deze heli is hij nu
aan de gang voor uitbreidingen! Voor
het bewapeningssysteem liet hij de uit-
breiding in 3D uitvoeren volgens de
nieuwste technieken. Hierbij werd dit
(na opsturen van zijn technische teken-
ing) professioneel uitgeprint volgens
een nieuwe (zeg maar spuit-) techniek;
Dus niet via de “laagjes” 3D print-tech-
niek. Het resultaat is verbluffend.
Hij toonde ons tevens een exemplaar
dat reeds enige kleur had.

1/6

1/72

W.I.P.

1/35

PATRICK SLAAT ZICH MOMENTEEL IN DE

DUITSE VOERTUIGEN. (FOTO BOVEN)

PIET IS DRUK IN DE WEER MET ZIJN

RUSSISCHE V1-INSTALLATIE. (DAT BELOOFT

IETS INTERESSANT TE WORDEN! (FOTO LINKS)

IAN HOUDT HET OP EEN 1/35 WHIPPET

WO 1 TANK. DUIDELIJKE DECAL REEDS

AANGEBRACHT … (FOTO RECHTS)

Nick gaf tevens de nodige uitleg welke
indrukwekkend en zeer leerzaam was.
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Op de Ipms-Gent-tafels

1/35

T-55 met stevige washbeurt
Marc De Pauw’s T-55 van Tamiya zag u dit jaar alsmaar “groeien”. Hij is
hiermee reeds een eind op weg. Door de diverse speciale wash- en
wheateringtechnieken begint deze kanjer er ongelofelijk puik uit te
zien! We konden u dan ook deze foto’s ervan niet onthouden. Merk de
schitterende beschilderingslagen op bij de “tanks” achteraan!
Deze Iraakse T-55 stamt uit de oorlog Irak-Iran 1980-1988, oftewel
Saddam Hoessein tegen Ayatollah Khomeini.
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Vergaderdata 2017
- W.I.P.

dinsdag 5 september - auto’s (metaal en plastic)

dinsdag 3 oktober - schilderen van paarden

dinsdag 24 oktober !! - A.C. vergadering

ZATERDAG 4 NOVEMBER

Artevelde Challenge in Deinze

dinsdag 7 november
dinsdag 5 december
voorlopig vervallen de vrijdagavonden
- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -

telkens van 20 tot 22 uur, 
in Feestzaal Sint-Godelieve, Sint-Godelievestraat 59,
9032 Wondelgem.

Erik De Smet ontkent eiercrisis
Met deze kits zat Erik duidelijk op eieren. Een grappige en
speciale voorstelling van de “Belgische” Hurricane. Hij
transformeerde een oude kit tot “egg-plane”. Let wel: deze
ei-versie is helemaal scratch gebouwd!
Dat ging natuurlijk vergezeld met 
heel wat pleister- en schuurwerk.

Daarnaast presenteerde hij ook 
hetzelfde model d.m.v. de 
nieuwere Airfix-kit. 
Boeiend schouwspel waar 
we als de kippen bij 
waren. Dit zorgde voor 
een positieve noot op 
de tafel.

Op de Ipms-Gent-tafels

OPGELET!
voortaan hebben de 
vergaderingen plaats in

Feestzaal Sint-Godelieve,

Sint-Godelievestraat 59,

9032 Wondelgem

(dit is niet ver van Botestraat en
Kapiteinstraat en E. van Beverenplein 
- parkeermogelijkheid tegenover de
ingang)


