Van beursgangers en winnaars
Niet enkel op onze tafels werd het fantastische model van Marc De
Pauw opgemerkt, zijn Panzer IV Ausf. E haalde een nette zilveren
medaille (klasse Gevorderden) op de beurs van Putte! (Wat bewijst
dat we er vorige maand ook niet naast zaten, qua beoordeling …)
Bovendien sleepte ook de Zundapp KS750 (ingeschreven bij de
Masters) van Freddy Verschueren er een speciale prijs van Robi
Modelbouw in de wacht. Ook het thematafereel van Erik De Smet
viel er in de smaak.
Voor Swa zie de tekst onderaan …
Hopelijk zijn we niemand vergeten want IPMS-Gent liet zich daar
zoals vaak van zijn beste bouwkant zien!

JANUARI

2017

Hoort … !
Wat komt er aan?
PANZER IV AUSF. E, 1/35,
ZILVER VOOR MARC DE PAUW.

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Dat brengt
vanzelfsprekend weer gezellige drukte mee,
zeker in dit “Challenge” jaar. Gaandeweg wordt
er doorgenomen wat er te beleven zal zijn op
25 november aanstaande.
Onze voorzitter konden we de laatste tijd voorzien van hulpmiddelen zodat hij van de voorbereidingen van de beurs niets zou missen. We
houden u op de hoogte. Ondertussen zijn de
nieuwe flyers, welke een weg zullen vinden
naar de gekende “plaatsen”, reeds klaar.
En … vanaf nu kan u natuurlijk ook terecht bij
kassa Willy voor uw jaarlijkse lidgeldbijdrage.

LET OP!

in DEINZE (B)
Vrij Technisch Instituut (VTI-Deinze)
Leon Declercqstraat 1 - 9800 Deinze

G R AT I S T O E G A N G

van 9.00 tot 17.00 uur

tentoonstelling - wedstrijd - clubs - verkoopstanden
Secretariaat IPMS-Gent
Lijnwaadstraat 53A - 9000 Gent

T. 09 226 27 97

ipms.gent@skynet.be

www.ipms-gent.be

In februari en maart zijn er nog twee
respectievelijke vrijdagsamenkomsten!
π

OMDAT

EEN MOOI

“VLIEGERKE”
…

NIET

MISSTAAT OP ONZE TAFELS

π

Vergaderdata 2017
vrijdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag

24 februari
7 maart
24 maart
4 april

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag

2 mei
- Alg. ledenvergadering
6 juni
- D-Day
4 juli
- Opbergen e.a.
8 augustus
5 september
3 oktober
20 oktober - W.I.P.
7 november
17 november - A.C. vergadering
25 november - Artevelde Challenge
5 december

SWA

- W.I.P.
- Filters & Washes
- W.I.P.aart - W.I.P.
- BTR, was het nu 60,

π

π

SCALE MODELLING JOKES ALLERHANDE OP HET WEB, DEZE VONDEN
WE WEL BEST LEUK …

TOONDE ONS FIER DE NIEUWSTE

CREATIE.

DE FLAK 88

HAALDE

REEDS

BINNEN OP DE

EEN

BSMC

VOMAG

OP DE
SPECIALE

BEURS IN

PRIJS

PUTTE.

70 of 80?

In de boekskes…
Welverdiend goud (bij de Masters) haalde onze Swa
met de S-100 Schnellboot op de beurs in Putte.
Dat hij met dit item een hoge kwaliteit haalt, bewijst ook
het verschijnen van een bouwrelaas ervan in de nieuwste KIT (het puike nationale blad van IPMS-Belgium).
Goed gedaan Swa!
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π

J.P.

IN ACTIE BIJ HET BESTUUROVER-

LEG.

ZOALS

U ZIET ZAL NIETS HEM

ONTGAAN I.V.M. MET DE VOORBEREIDING VAN DE

ARTEVELDE

CHALLENGE.

- 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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Nieuwjaarsreceptie 2017
De eerste vergadering voor IPMS-Gent was tevens de nieuwjaarsreceptie voor 2017. Van overal hoorde je de goede wensen
toegewenst krijgen! En ja, ’t was druk, heel druk zelfs. Op de tafels
werden chips, nootjes en andere versnaperingen gezet. En ‘n
lekkere Porto mocht ook niet ontbreken natuurlijk. Jean-Pierre gaf
zijn nieuwjaarsspeech waarin hij het had over oa de clubwedstrijd (Goud voor Freddy, Zilver voor Marc & Brons voor Guy).
De AC 2017 werd vermeld en ‘n oproep voor nieuwe ideeën i.v.m.
thema’s voor de vergaderingen. En natuurlijk de beste wensen aan
allen!

π

Bij Willy konden we alvast terecht met onze jaarlijkse bijdrage!
(de bedragen blijven onveranderd) Even later waren er natuurlijk
de “surprises” … In recordtempo ontstond er een ruilhandel in
bouwkits! Glimlachende gezichten alom, mooi om te zien dat we
niet veel nodig hebben om “content” te zijn. Gezelligheid troef!
(Eigenlijk zou het dus meerdere malen nieuwjaar moeten zijn).
Een goeie gezondheid, een beetje
plaats aan tafel,
lijm en ‘n bouwdoos! Meer moet
dat niet zijn. Geniet
nog van de sfeerbeeldjes op deze
pagina’s en …
Gelukkig
Nieuwjaar!

plastsict e…n
wor

HIERNAAST TOONT AAN DAT ERIK DE SMET EVENEENS
NIET STIL ZAT TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE.
HET “HISTORISCH” DIORAMA MET BELGISCH VERHAAL
KOMT MOOI TOT ZIJN RECHT.

EDDY

PATRICK TROK ZICH VAN AL DIE RECEPTIEHEISA MAAR
WEINIG AAN. HIJ LIET ONS DAARENTEGEN PRACHTIG
MATERIAAL ZIEN OP DE TAFEL. EEN SUPER KIJKWAARDIGE DUKW MET VEEL DETAILS EN EEN WO I
MARK IV, WELKE NU AL MEER UITGEWERKT, LEES:
GEWHEATERED, IS. OP DE ACHTERGROND ZIE JE OOK
NOG DE SCOUT CAR.
π

Woestijnopmars van Ian
niet te stuiten

π

De opbouw van de indrukwekkende weg door
woestijnland zit er bijna op. Het geheel ziet er
met de minuut beter uit.
“Bijna klaar!” zei Ian, “Nog even een luikje
zoeken, welk vermoedelijk het allesverslindende
tapijt - velen onder ons kennen dit - me
ontvreemdde …”.
Dit 1/72 tafereel oogt alvast héél mooi …
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