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Geen weer is goed weer
De lente breekt maar niet door en toch ... voor
modelbouwers is dit niet eens zo erg. De klussen
in de tuin kunnen nog even wachten. Maar bin-
nen is er nog veel te doen! Zeg nu zelf: wat is er
heerlijker om iets te bouwen terwijl renners van
hun fiets waaien of de rode duivels op de achter-
grond door het gras klieven. 

Of zo nu en dan een modelbouwbeursje mee-
pikken. Zo deden enkele leden en ze kwamen van
Flanders Modelling (Hoboken) terug met wat
blinkende dingen luisterend naar de naam
medailles. Proficiat, mijne heren! Maar evenzo
proficiat voor diegenen die de Ipms-Gent-tafels
alweer zo boeiend konden vullen.

De data voor 2015
dinsdag 7 april Landen met “F”
dinsdag 5 mei
dinsdag 2 juni
dinsdag 7 juli
dinsdag 4 augustus
dinsdag 1 september
dinsdag 6 oktober
vrijdag 23 oktober extra WIP 
dinsdag 3 november
vrijdag 13 november extra WIP
zaterdag 21 november A.C. te Deinze
dinsdag 1 december

-onderwerpen onder voorbehoud-

telkens van 20 tot 22 uur,
in het lokaal, zaal C, Parochiale Kring St.-Jan Baptist,
Reinaertstraat 28, 9000 Gent.

πERWIN’S ‘TAXI DE LA MARNE’: DE RENAULT AG1, DE 1/35 VERSIE IS KLAAR.

ROGER LAAT ONS STEEDS

MEEGENIETEN VAN ZIJN FIGURINES. 
HIER UIT HET

NAPOLEONTISCHE TIJDPERK.

π

Erik De Smet was er als de
kippen bij om een collectie
‘E’ te showen. 
We hebben hier Egyptische
vliegtuigen, zijnde echter
van: Spaanse, Russische en
Tsjechische makelij of oor-
sprong. 
Hiernaast en hieronder de
resultaten. Let op de ver-
schillende cocardes en de
‘exotische’ 
decals.

Franklin’s bijdrage viel op door de
(een eveneens) Egyptische 
Phantom F4E (op de onderste foto’s).
Daarnaast had hij nog ook mee: een
Vickers VMY. Verder op zijn werkschap
in wording: een Bristol Bombay MKI.
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HIERNAAST EEN OUDE

PRESTONE ADVERTEN-
TIE.

π

Frederik gaat 
verticaal
Frederik kwam even piepen
met de F-35B Lightning II (US).
Een vrij nieuw toestel dat, zoals
de ‘Harrier’ verticaal kan
manoevreren. We weten dat
Nederland reeds deze mo-
dellen heeft besteld (de echte,
niet de kits).

Boogaloo Models

Miniscaping

Op het net huist er ongelofelijk veel modelinformatie. Info
over het bouwen of ’tips and tricks’ vinden we overal.
Onnodig hier ellenlange lijsten aan te leggen over de sites,
fora of groepen. Toch hebben we het nu en dan eens over
een ‘vind ik leuk’- stek. Zo ook bvb over Boogaloo Models.
Wie af en toe eens Facebook frequenteert mag gerust
vriend worden van Boogaloo Models. Het is een FB-groep
waarop dagelijks een aantal modellen in de kijker komen.
Afgewerkte modellen van over de ganse wereld, van
vroeger maar ook recent. Je vindt er een ongelofelijke ver-
scheidenheid, gaande van iets wat uit duizenden lucifers
bestaat tot de voor ons bekende diorama’s of gebouwde
kits. Soms super, soms gek, soms ook totally crazy. En dit
paseert gewoon dagelijks op uw FB. Gewoon even
opzoeken en leuk vinden. 

Een evenzo waardevolle en inspiratievolle bron voor
bouwers! Miniscaping is een website (www.miniscap-
ing.com) maar is ook op facebook te volgen. Inspire the
world, is de slogan en dit is op zijn minst niet gelogen. Het
is een ‘artist showcase’ met heel wat variatie voor model-
bouwers. AquaScaping (mini landschappen in aquaria,
onderwaterwerelden …), Bonsai (boompies overal echt
maar klein), model scenery/diorama’s, treinlandschappen,
gaming boards met een wow-factor, militairy kits, …
Alles wat op schaal net echt lijkt, passeert hier de revue.
Dus: aanrader!

J.P. doet weer ‘groots’
We zijn het gewoon: J.P. komt af en toe met kasten-vullende dingen aan. Zo ook nu, we zagen
de reeds gevorderde elementen van een geheel op schaal 1/16! 
Het gaat hier om de sFH Feldhaubitze 150 (mm). Het geheel staat in de primer. Check vooral
de vele details! J.P. zal er tevens figurines bijplaatsen, al was het maar voor de grootte van het
afweergeschut te kunnen vatten. We zijn benieuwd naar het afgewerkt model.

Het is niet al plastic dat blinkt
Op de wedstrijdtafels krijgt de S-boot van François veel bij-
val. Later volgt een verslag over de bouw ervan; Marc De
Pauw was uiteraard eveneens blij met de behaalde resultat-
en in Hoboken.

Diamond T’s are forever
“Het mag eens een andere diamant zijn” dacht
Daniel Verschuere. Hij bracht de interessante kit
van Mirror Models (Ierland) mee. Het betreft hier de
Diamond T Wrecker op 1/35. Een machtig werk-
beest wat we kennen van de ‘Red Ball Express’ (De
geallieerde logistieke operatie uit de 2de W.O., om
onder meer brandstof en munitie aan te voeren).

Daniel moet er echter veel aan toevoegen en ver-
volledigen. De kit is ‘very basic’ maar prachtig
gedetailleerd. Er zijn geen extra’s, zelfs een brand-
blusser ontbreekt. Bovendien moet de hoes van de
cabine ook apart besteld worden. De beugels maak-
te Daniel eveneens zelf. Opmerkelijk: vooraan op de
motorkap de aanduiding/decal Prestone 44. Dit
wijst op het merk antigel te gebruiken bij dit type
motor. Je ziet dit vaak op diverse U.S. legervoer-
tuigen. Op het gebied van de kraansectie is dit zeker
een mooie kit. Daniel maakte dan ook dat diverse
onderdelen nog beweegbaar kunnen blijven.

ON THE WEB
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