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Bestaat toeval echt?
Vele bouwers kennen het wel: een idee
om een conversie of afgeleide versie
van een onderwerp te maken. Het zich
in bochten wringen om deze mooi voor
elkaar te krijgen. Een hele poos
daarmee in de weer te zijn. En na het
finale resultaat … komt er gewoon een
plastic kit van dat model uit … Toeval?
Wat we wel opmerkten vorige maand
was de in een helm gepresenteerde
Sherman tank. Déjà vu? Inderdaad: dit
modelletje stond in ons bladje, niet

toevallig bij een artikel over de beurs in Eeklo
(jan. 2015, pag. 4).
En toen kenden we Marc Verhamme nog niet …
Niet toevallig scoren onze leden ook in het
buitenland. Swa en Freddy deden dat op een
Duitse beurs in Lingen. Met zijn “Strabokran”
haalde Freddy een handelaarsprijs binnen.
Swa’s “Bren Carrier dio” zorgde voor goud.
Tweemaal brons was er voor zijn “Focke Wulf”
en voor de “Vomag”. Een welgemeende proficiat!
Uitermate maandelijks moois ziet u op onze
volgende pagina’s.

Jérôme met de camion in de file …
Een kanjer van jewelste sierde de Gentse tafels. Jérôme bracht een soort “erfstuk” mee: een oude
Matchbox/AMT kit op 1/25. Hij personaliseerde deze en bracht enkele verbeteringen aan.
Zo wil hij ook nog enkele
metal gloss delen verder
restaureren. Compleet met
trekker behelst deze leuke,
opvallende Peterbilt 359 een
enorme lengte.

1/25
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Peter’s Pink Toyota Hi-Lux
Toen Peter Pruydt de Toyota Hi-Lux pick-up
van Meng zag, had hij al vlug ’n idee wat het
eindresultaat ging worden.
De moderne Pick-up in schaal 1/35 biedt veel
mogelijkheden aangezien deze auto wereldwijd in gebruik is. Doch geen IS- of Talibanversie maar een metallic paarse uitvoering!
De wagen is mooi gespoten en heel subtiel
“geweathered”. Peter gebruikte hiervoor Migpigmenten (ook dit werd geairbrushed).
De twee jonge dames die bij de pick-up staan
zijn een mooi extraatje voor deze mooie
“truck”. Zij zijn van het merk Master Box (MB).
Wel moet vooraan nog de Ford decal
toegevoegd worden. Ook wil Peter qua
schilderwerk de figuren nog wat verder
uitwerken. Zeer leuk item!

W.I.P.
ERWIN IS DRUK IN DE WEER MET ENKELE
PROJECTEN. ENKELE FOTO’S
GETUIGEN DIT: ER IS DE FORD V3000S
VRACHTWAGEN. KIT IS VAN ICM. ERWIN
GEBRUIKTE HIERVOOR OOK PE-PARTS EN
SCRATCHTE WAT EXTRA DÉTAILS ERBIJ.

MOOIE

VERDER MOCHTEN WE AL EENS PIEPEN IN
FORD T, OOK AL IETS SPECIAAL AAN
HET WORDEN (FOTO UITERST RECHTS).
KIJK OOK NAAR DE FIJNE BESCHILDERINGEN, ZOALS DE HOUTSIMULATIES!

DE
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Hi five voor Arado (E) 555
Marc De Pauw levert goed werk, zijn trofeëenkast
bewijst dat. Ongetwijfeld zal zijn Arado (E) 555
opnieuw voor de nodige prijzen zorgen.

1/72

De “What-if” van de Duitse Luftwaffe is een model
van Revell op schaal 1/72. Marc gaf dit bijzondere
vliegtuig een aluminium-look. Een combinatie
van verschillende tinten aluminium zorgt voor een
mooi effect. De “echte” Arado (E) 555 is nooit
verder dan de tekentafel gekomen. Dit vliegtuig
moest de “Amerika”-bommenwerper worden …
Er zijn ontwerpen met 2, 3, 4 of 6 straalmotoren.
De driehoekige vorm van de romp + vleugels was
zijn tijd vooruit en pas vele jaren na WW2 werd dit
type vliegtuig min of meer de norm. Deze uitvoering van Revell heeft zes straalmotoren, naast
elkaar, bovenop de
romp.
Marc heeft er een
prachtige
uitvoering
van gemaakt, zou hij in
de nabije toekomst nog
“What-if’s” bouwen ?

Patrick zorgt dat de troepen
zich niet vervelen
De Amerikaanse M3A2 halftrack van Patrick kwam
nog eens in beeld. Heel wat détails werden nu
toegevoegd en de figuren juist geplaatst.
Zoals je kan zien op de foto’s werd er
zeer veel aandacht besteed aan de
kleine dingen en attributen. Ieder
figuur is wel met iets bezig,
zodat ook dit geheel een
boeiend kijkstuk wordt. De
M3A2 is een bouwdoos
van Tamiya.

1/35
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Vlissingen 2017
Erwin en Peter vertegenwoordigden onze
club op de hobbybeurs in Vlissingen. Ze
waren zeer verheugd over de vriendelijke
ontvangst en het contact zal met hen
verder worden gezet in de toekomst.
Zo te horen was het in ieder geval een leuk
weekendje!

Op de Ipms-Gent-tafels

WILLY TOONDE ONS FIER DE M109. HIER IN UITVOERING VAN DE BELGISCHE STRIJD,
MACHT. HET 155 MM KANON IS INDRUKWEKKEND. “HET IS BOVENDIEN EEN WAAL!”
ZO VERTELDE HIJ ONS.
π

π

π

Vergaderdata 2017

π
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ANDERE FOTO’S OP DEZE PAGINA

ZIJN VAN FREDERIK’S A4 SKYHAWK,
AMERIKAANSE MARINES. DE KIT IS VAN
HASEGAWA.

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
vrijdag

- W.I.P.
2 mei
6 juni
4 juli
8 augustus
5 september
3 oktober
27 oktober

- Alg. ledenvergadering
- D-Day
- Opbergen e.a.

- A.C. vergadering

NIEUWE DATUM!

zaterdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag

4 november - Artevelde Challenge
7 november
17 november - W.I.P.aart - W.I.P.
5 december

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