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Op uw gezondheid …
“En dat we goed gevallen zijn …” dat konden we van iedereen
horen. De nieuwjaarseditie was terug een gezellig samenzijn;
De eerste overgang in het nieuwe lokaal. Deze geslaagde avond
kwam er mede door de inbreng van de sympathieke waard van
zaal Sint-Godelieve. Uiteraard waren er weer de gekende sur-
priezes en de daarbij horende ruilhandel …

De voorzitter toastte op de vele succesvolle bouwers onder ons
en op alle leden voor een gezond jaar. We kijken tevens uit naar
de eindresultaten van de vele kits. Alsook de nieuwe media
zullen dit jaar aan bod komen, Facebook en de vernieuwde
website. En verder hier nog een kleine kijk op de bouwsels en
“work in progress” in dit blad.

WILLY JACXSENS SLAAGDE ER MOEITELOOS IN OM

DE VOORPAGINA TE HALEN MET DEZE FIGUUR OP

1/24 VAN MASTERBOX. NU DE BIJHORENDE AUTO

NOG …

π

GUY TOONDE ONS EEN VAN LEKKERE

PUBLICITEIT VOORZIENE PORSCHE. 
EEN EERSTE WAGEN VAN HET TEAM “HARIBO”. 
MODELLEN OM VAN TE SNOEPEN.

π

Erik’s lichtfestival
Erik De Smet verblindde ons met een nieuw projectje,
een 1/72 Sea King. Het toestel komt vol met minuscu-
le (en werkende) lichtvoorzieningen. Het wordt echter
wel krap om de vele licht-electronica in de heli te krij-
gen. Een voorproefje zagen we reeds. Te volgen!
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Erwin eert de “grave diggers”
Een ongewoon project van Erwin is ditmaal deze Amerikaanse truck. Het
betreft hier de dienst die de gesneuvelden een waardig graf bezorgden.
Militairen die sneuvelden in de frontlinie werden verzameld en gere-
gistreerd ten dienste van de nazaten. Alles verliep volgens een uitge-
werkte procedure hoe deze dienst te
werk moest gaan. Zelfs de houten
kruisjes werden op identieke wijze
aangemaakt. 
“The Graves Registration Service”
was een minder gekend aspect van
de oorlog doch een noodzakelijke en
respectvolle dienst. Erwin werpt hier
een aparte kijk op dit grimmige
fenomeen. Om even stil bij te zijn.

1/35

Frederik bracht een auto
mee (één)
Ook heel ongewoon: een autokit door Frederik. Als
“retro” bracht hij de Mercedes W163 mee. Een stijl-
volle racer uit 1939. Dit is dan ook de enige auto uit
zijn eigen collectie. Wel een heel mooie. Natuurlijk
toonde hij ons direct de recentere bouwsels, vlieg-
tuigen uiteraard. Met een hoop details. Hiervan
reeds een foto (links).
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CLAUDE LIET ONS MEEGENIETEN VAN DE M75. BELGISCH LEGER, TEN TIJDE OKTOBER 1972. DE M75 STOND SAMEN MET EEN WILLY’S JEEP OP EEN VIGNETTE. OP “MANOEUVER” OP DE WAHNER

HEIDE NABIJ KEULEN. WEET WEL DAT DIT TERUG EEN WAARHEIDSGETROUWE WEERGAVE WAS EN DANIG GEDOCUMENTEERD. LET OP DE KENTEKENS EN DETAILS!
π

Op de Ipms-Gent-tafels

The name is Bond
Er mocht wel terug iets gebouwd worden, dacht Nick. Hij
toonde ons het begin van de bouw van de BO-105 Bölkow heli.
Dit in JB-007 Spectre livery. Dat is het toestel dat ook in de
James Bond film “Spectre” te zien is. 

De spectaculaire 1/6 James Bond figuur is reeds aanwezig.
Van deze bouw mag u later veel meer verwachten. Veel werk
aan de winkel, maar wat een kanjer, deze heli. We weten dat
dit een superbouw zal worden, zoals we Nick kennen.
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Vergaderdata 2018

dinsdag 6 februari
dinsdag 20 februari Extra W.I.P.
dinsdag 6 maart
dinsdag 20 maart Extra W.I.P
dinsdag 3 april
dinsdag 8 mei
dinsdag 5 juni
dinsdag 3 juli
dinsdag 7 augustus
dinsdag 4 september
dinsdag 2 oktober
dinsdag 16 oktober Extra W.I.P
dinsdag 6 november
dinsdag 20 november Extra W.I.P
dinsdag 4 december Sinterklaasavond

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -

telkens van 20 tot 22 uur, 
in Feestzaal Sint-Godelieve, Sint-Godelievestraat 59,
9032 Wondelgem.

MARC DE PAUW HAALDE EEN SCHITTEREND RESULTAAT OP DE BELGIAN SCALE MODELLERS CONVENTION

IN PUTTE. HIER HEBBEN WE DE BOUW STELSELMATIG KUNNEN VOLGEN VAN DE PRACHTIG UITGEWERKTE T55
AMV (WITH ERA BRICKS); SYRIË 2014.

π

Op de Ipms-Gent-tafels

U kan meerdere modellen ook volgen op de
facebookpagina van IPMS-Gent. Een totaal
vernieuwde website komt binnenkort online.

Ian met gemengde gevoelens
Ian was volop in de weer met nieuwe kits. Van de Flyhawk
kit was hij ontzettend te spreken. Een Duitse Pz.Kpfw I Ausf. F
(VK18.01) vroege versie. Mooi compleet met photo-etch en
metalen lopen. Op schaal 1/72. Eveneens op die schaal zette
hij de Panzerspähwagen P 204 (f) reeds aan. Een toestel om
op de spoorwegen te rijden. Een kit van Extra Tech.

Van de enorme Russische raketlanceerder A-222 130 MM
was hij echter niet tevreden. Kit van Modelcollect (foto
bovenaan). Ian vond deze kit niet zijn ding wegens veel
onduidelijkheden, teveel opkuiswerk en zoek het maar uit …
Toch spoorden andere leden hem enthousiast aan deze kit
toch af te maken want we zijn met 
z’n allen reuze benieuwd naar het 
resultaat!

EEN KIT VAN MARC VERHAMME, ALTIJD GOED

VOOR EEN SFEERBEELD.

π


