OKTOBER

Ik weete van niets zeh …
In Deinze ne woar …

2017

Est er nie iets te doen
de vierde?

Ondertussen als u dit leest …
… is de Artevelde Challenge weer voorbij. Maar daarover meer
volgende keer. Met dit blad zaten we nog in de oktobervergaderingen. Deze keer hadden we nog eens Eric Lebon met
handige tips. En verder zagen we ook de introductie van de
“schaalkubus”, een handig gadget. Een nieuw en welgekomen
lid liet ons tevens meegenieten van zijn bouwsels. Kortom, het
waren drukbezette tafels en spannende dagen.
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WAT BEWEGENDE DELEN BIJ

DIT PRACHTIG MODEL.
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MEEST RECHTSE FOTO DUIKT ONZE
SCHAALKUBUS REEDS OP.
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Eric verklapte ons één van
zijn subtiele “skills”
Het onderwerp van de dag was: het (be)schilderen van
paarden. Eric Lebon toonde ons hoe hij dit doet. Eric
gebruikt voornamelijk enamel verven. Voor een dier,
paard, ezel of noem maar op, is de grondlaag heel
belangrijk. Let dus op: kies je onderschildering (een
matte laag!) in functie van het te bekomen resultaat.
Na de grondlaag neemt Eric de olieverf ter hand, bvb.
donkerbruin. Let op: deze verf niet aanlengen, de verf
komt recht uit de tube. Op voorhand duw je de verf op
een stukje karton: zo trekt de olie weg uit de verf. Het
paard wordt vervolgens helemaal ingeschilderd. Voor
dit droog is (olieverf droogt langzaam) neem je vervolgens een fijn sponsje. De hoger gelegen delen worden
zo afgedept. Niet wrijven is de boodschap. Hierdoor
blijft er verfresidue over in de laagste of diepste delen.
Laat dit nu uitdrogen. Indien nodig kan je dit procédé
herhalen. Later kan je verf aanbrengen voor bepaalde
details of andere kleuren. Wat drybrushen voor
bepaalde delen of highlights plaatsen, komt als laatste.
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Een techniek welke heel vlug
resultaat kan opleveren.
Of zoals iemand zei: spons
erover. Danku Eric, voor deze
geweldige tip.

Claude Windels met heel
wat uren op de teller
CLAUDE WINDELS KWAM NOG
GENT-RANGEN VERVOEGEN. TER

MAAR ONLANGS DE

NIET

IPMS-

INTRODUCTIE HAD HIJ MOOIE

ALBUMS MEE VAN ZIJN REEDS INDRUKWEKKENDE
RIÈRE”
.

Op de Ipms-Gent-tafels

“BOUWCAR-

ALLEEN WAS DIT ALLES FOTOGRAFISCH GERE-

GISTREERD MAAR OOK WERDEN TELKENS DE UREN ERBIJ GEZET,
WELKE NODIG WAREN VOOR DE BOUW.

EEN KNAP STAALTJE VAN

KOELBLOEDIGHEID, ZO ZIEN WE DAT.

HIERONDER

STELDE

EDDY

HEM ENKELE VRAAGJES OVER WAT

HIJ DE LAATSTE VERGADERING MEE HAD.
WAARAAN WEL

310

EEN

DIORAMA

UREN WAS GEWERKT!

Claude bracht dit diorama mee naar de IPMSvergadering. Er viel heel wat te zien op zo’n kleine
oppervlakte! Laten we beginnen met de transmissie of radiopost, dit is een kit van Dragon en
laat een paar Duitse soldaten zien met diverse
radio’s. Vlakbij zijn soldaten een MG42 op statief
aan het kalibreren onder toezicht van een officier.
Deze kit is van Tamiya. Ietsje verder staat een buitgemaakt Russisch 7,62 mm kanon. Dit is een model
van Miniart, de munitie wordt hier aangevoerd op
een Krupp Protze van Tamiya, de sukkelaars die de
granaten moeten verslepen zijn figurines van
Miniart.

1/35

Nog drie voertuigen op het diorama zijn van
Tamiya: namelijk een Zündapp KS 750 motorfiets,
een NSU Kettenkrad en een Schwimmwagen.
Mooie compositie!

Erwin leerde zijn volk
plooien
Enkele dagen voor de A.C.
toonde Erwin hoe je de gepersonaliseerde “schaalkubus” kon
maken. Een leuk en praktisch item
wat geïntroduceerd zal worden op
de beurs als gratis gadget.
Voor de papieren kubus gebruik je
best houtlijm. Verschillende mogelijkheden werden uit de doeken
gedaan i.v.m. het rillen en het plooien.
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Ipms-Gent op de jaarlijkse
beurs in Affligem
De ploeg van IPMS-Gent was vertegenwoordigd op de
beurs in Affligem (14 & 15 oktober 2017). Op de foto’s zijn
alleen Willy en Erwin te zien … de anderen waren
“inkopen” gaan doen! Mooie modellen (geen dames,
sorry) gezien en veel te veel bouwdozen te koop …
Van uw verslaggever ter plaatse, terug naar de studio!

Erik’s Egg Scramble
Van Affligem naar onze tafels was maar een kleine stap.
Erik De Smet schreef er met zijn ei in voor de wedstrijd en
won er brons (waarvoor gelukwensen)!
De “egg scramble” is een guitig diorama met een duikbootinterceptie door een heli. We weten dat Erik speciaal
uit de hoek kan komen en deze is er dan ook zo eentje.
Heel grappige setting met een knipoog naar de Fipronilcrisis dit jaar (zie het opschrift van de zogenaamde
Russische duikboot).

Tegenwoordig zien we vaak kits opduiken met egg-planes. De helicopterparodie echter maakte Erik grotendeels scratch. Een hoog entertainment
gehalte, dit diorama.
Tussen de regels door vermelden we dat ook Swa met
zijn Vomag met Flak een
bronzen plak meebracht uit
Affligem.
Ook proficiat natuurlijk!

(EGG)
SCRAMBLE !

Vergaderdata 2017
dinsdag
dinsdag

7 november
5 december

Vergaderdata 2018
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

9 januari
6 februari
20 februari
6 maart
20 maart
3 april
8 mei
5 juni
3 juli
7 augustus

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud telkens van 20 tot 22 uur,
in Feestzaal Sint-Godelieve, Sint-Godelievestraat 59,
9032 Wondelgem.
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