Op de Ipms-Gent-tafels

Schwere Wehrmachtschlepper
Erik Lebon toonde ons zijn 1/35
SWS van Italeri. Deze werd vervolledigd met een infra-rood
zoeklicht (een “Uhu” versie),
scratch gebouwd. Dit laatste
gebaseerd op "Verlinden".

JULI-AUGUSTUS

2015

Vakantiekiekjes …
Deze zomer was een behoorlijk mooie
zomer. Bij momenten was het zelfs te
warm om te bouwen. Modelbouw
gebeurt niet zelden tijdens regendagen
en er zijn er zelfs die zo van de gelegenheid gebruik maken om op de
"vakantieplaats" een tweede werkplek
te installeren. Dat er voor onze modelbouwleden geen bouwverlof was,
zagen we door de opkomst op de
vergaderdagen. We hopen
dat u een fijne vakantie
achter de rug heeft en
vooraleer de vakantiekiekjes met de
hele familie te overlopen, ziehier in
beeld enkele sferen van juli en
augustus.

BRACHT NIET

DRAGONDER

MEE

1809)

(23ste

π

ROGER
ALLEEN EEN

REGIMENT UIT

MAAR OOK EEN PER-

FECTE ACHTERGROND WAARDOOR HET MODEL BETER TOT
ZIJN RECHT KWAM: TOP!

Heerlijke camo van Erik De Smet

Franklin zet het
vliegplein vol…
Stevige 1/72 kits kregen we
te zien uit Franklin’s collectie. Links van boven naar
onder:
Savoia-Marchetti
SM82 Marsupiale (Rhodos Griekenland, toen Italië,
1940) - Savoia-Marchetti
SM81 Pipistrello (vliegschool Littoria, Italië, 1940) Macchi MC202 Folgore
(Tunesië, 1943).
Rechtsboven: de Sopwith
11/2 Strutter, Serial N5241,
coded S7, 6me escadrille,
Houthem AFB (België).
Helaas was deze laatste
onderweg naar de tafel
gesneuveld …

IPMS-Gent / Nieuwsbrief 07/08-2015 / 4

We weten dat Erik dol is op 1/72 vliegend materiaal. Voorbeeldje
hiervan is zijn Hansa W 12/III. Deze resine kit is van CMB. Het toestel, hier met de befaamde Lozenge camouflage gepresenteerd, ziet
er voortreffelijk uit! Deze camo-techniek werd vooral tijdens de
twee laatste jaren van W.O. I gebruikt. De naam Lozenge komt van
de polygone vormen. Deze hebben de vorm van een ruit, diamant

De data voor 2015
dinsdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag

1 september
6 oktober
23 oktober
3 november
13 november
21 november
1 december

WIP
WIP
extra WIP
WIP
extra WIP
A.C. te Deinze

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

en ook de toenmalige zuigtabletten (Lozenges). Vooral werd
het met vooraf bedrukte lichte stof aangebracht omdat
schilderen te omslachtig was en teveel tijd in beslag nam.
Ook zou de vele verf het gewicht van het vliegtuig teveel
beïnvloeden.
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Ian brengt Chinese kwaliteit op tafel
Op de Ipms-Gent-tafels

We zagen bij Ian de Flyhawk kits van de Renault FT-17. Flyhawk is een klein
Chinees label waar vooral schepen op de productenlijst staan. Maar zelfs
ook photo-etch sets. Tevens dus deze Renault FT-17. Deze kits op 1/72
mogen er best zijn. In de box van de FT-17 zitten er telkens twee modellen.
De bewapening van deze tanks kan je variëren: één met de Hotchkiss 8 mm
AA gun of de Puteaux 37 mm Artillery. Zeer aan te raden, deze kits. Ian zette
ze reeds gedeeltelijk in de verf, waaronder één met de kleurrijke camo.

Willy komt met seizoensfruit
“Het moet niet altijd een Israëlische Gordon zijn,” dacht
Willy De Cock, “ik breng iets mee wat met fruit te maken
heeft …” . Fruit? Zo komen we namelijk bij de “Cherry
picker”. De kersenplukker is de bijnaam voor de hydraulische kraanarm, gemonteerd op een Sherman M4A1 (met
Cummings diesel). Dit werkplatform, ook vooral ingezet
aan de grensgebieden, is een knap staaltje scratch van
onze Willy.

“This you can keep”
π

Vanaf deze newsletter hebben we er een
rubriekje bij. We konden het ook bv "de
trukendoos", "de truken van de foor" of
gewoonweg "tips and tricks" genoemd
hebben. De rubriek kan voor iedereen nuttig zijn en zo een andere kijk geven op
materialen die bruikbaar kunnen zijn voor
onze hobby. We hopen in ieder geval dat
u er plezier aan heeft.

π

Cheaters Corner

RECHTS EN HIERONDER: DION BRACHT ZIJN
AMERIKAANSE 1/48 REPUBLIC P-47N THUNDERBOLT
OP DIO MEE. LET OP DE LEUKE OPSCHRIFTEN.

Erwin showt oude dozen met inhoud
Enkele oude dozen trokken onze aandacht. De modellen hadden
minder met het bouwen an sich te maken maar zijn authentiek en
de moeite waard. Erwin had deze van zijn vader. We zagen twee
majestueuze modellen uit de reeks, waaronder de bekende Ford T.
Een prachtig plastic retro moment.

De eerste stem in deze hoek is van Willy
Jacxsens. Hij bracht een mini zakje mee.
Dit kleine ding is gemakkelijk te maken
met handschoenen. Handschoenen?
Jawel, gebruik hiervoor de dunne (vaak
goedkope) keukenhandschoentjes, onderzoekshandschoenen. Je kan de uiteinden
van de vingers gewoon enkele cm afsnijden. Daarna vullen met wat papier. Fijn
zand kan ook wel. De bovenzijde samennemen en een touwtje errond binden. Zo
is de zak klaar. Mogelijks wat ontvetten en
dan kan er de primer erop. Een finale verflaag en we hebben een vuilniszak of een
soort kitbag. Uiterst geschikt voor op
schaal 1/35.

We horen het u reeds zeggen: " Dat ik daar
niet opgekomen was…" Heeft u een dergelijke tip of iets gemaakt dat niet is wat
het lijkt? Geef het gerust aan de redactie
door. We kijken alvast uit naar de gekste
toepassingen.
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