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Alles wat je wilde
weten over verf …
Erik De Smet bracht ons een boeiende
discussie over verven (vooral acrylverf)
en dat werd enorm door de leden ge-
smaakt. Ongewone pareltjes waren er
ook nog te zien op de tafels. De ene Willy
met struise Shermanconversies (zie hier-
naast), de andere Willy met knap trac-
torgeweld.

Binnenkort verheugen we ons op een
gezellige babbel met toebehoren op 13
oktober! Vergeet dan niet even de lijm en
de verf opzij te leggen. Dat er gepraat zal
worden over kits, daar zijn we zeker van.

Ondertussen komen we in de donkere
maanden en daar zijn ook de extra dins-
dagavonden. Veel modelbouwplezier …
bij een doos Toffifees bijvoorbeeld …

Alweer een 
mooie Jap op
onze tafels!
Marc
Hebbelinck
bracht deze
“Oscar”
prachtig tot

1/48

1/35

Nakajima Ki43 - I Hayabusa (Oscar)

leven. Gepresenteerd op een spiegel kon je de fijne
details en beschildering bewonderen. Let ook op de
subtiele verwering. Zeer mooi uitgewerkt op deze
1/48 schaal. De kit van Hasegawa. Topklasse!

Imperial Japanese Army, 1st Flight Regiment.
Commander: Maj. Kinshiro Takeda.
Burma, Oct. 1942.
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1/35

Claude haalde terug iets mooi boven
Reeds een oud modelletje, maar dit kon de pret niet drukken. Deze
Hannover CL IIIA op schaal 1/72 met een soort Lozenge-camouflage
patroon is zonder meer een klein meesterwerkje. Vandaag kan je zulke
Lozenges (de ruitvormige kleurtjes) als decal kopen of zijn ze inbegre-
pen bij de kit. Dit werkje heeft Claude echter met gebruik van een mal
stuk voor stuk ingeschilderd! Een waar huzarenstukje. Volgens Claude
stamde dit uit de periode waarin hij nog niet alle werkuren noteerde! 

1/350

Case story  1/35 Tractor CASE VAI

Deze kit is het eerste model van het Chinese merk Thunder.
Het is een zeer fijn model dat goed ineenpast met zeer
dunne decals en een photo-etch setje. Het model heeft ook
4 mooie “sliding mold” rubberen banden. Een bemerking:
bij het openen van de doos had het plastic een zeer onaan-
gename geur; na lange tijd onder water met wat afwas-
middel was deze geur gelukkig verdwenen.

Men heeft de keuze tussen een civiel model en een US
Army tractor. Dit type was vooral in gebruik bij de lucht-
macht. Tijdens W.O. II produceerde het bedrijf CASE meer
dan 1,3 miljoen howitzer granaten en 200 sets van bom-
menwerpervleugels. Bijna 20.000 speciale oorlogstractors
en motoren verlieten de fabriek. Van 1941 tot 1945 bouw-
den ze meer dan 15.000 “special purpose” militaire 
tractoren in ongeveer 40 varianten en meer dan 4.000 trac-
tormotoren voor het US leger en de geallieerden.
Vele bleven in dienst in het leger en in het burgerleven
lang na de oorlog.

WILLY

We zien het toestel van een squadron wat opereerde aan het
Westerse front 1918. De Hannover CL IIIA had een opvallen-
de ongewone staart voor een tweedekker. Daardoor had de
staartschutter een grotere schietbaan. Normaal vond je dit bij
enkel bij de grotere vliegtuigen. 
Er was plaats voor een crew van 2 man. 
Maximale snelheid: 165 km/h. 
Bewapening: 3 machinegeweren.
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Acrylverven: Erik doet het
potje open
Dinsdag 4 september 2018:  
Uitwisseling ervaring met acrylverven

Sinds een aantal jaren zijn er meerdere merken van
acrylverf op de markt, ter vervanging of aanvulling
van de klassieke enamel verf.
Er zijn meerdere merken, formuleringen en forma-
ten van pottekes, en ze kunnen met spuitpistool
en/of penseel gebruikt worden. Er zijn ook  neven-
producten: verdunners, vertragers, cleaners, …

Op de website van SCALEMATES:
https://www.scalemates.com/colors/ vinden we een
hele reeks  verfmerken, zowel  enamel (lacquer) verf,
als acrylverf, als olieverf.

AANBOD OP BELGISCHE MARKT

En aangezien er nagenoeg  geen winkels meer zijn
in onze contreien, waar kan je ze kopen? Volgende
verkopers vind je op het internet en ook op beurzen
bij ons:
Domino: alle bovenstaande merken behalve
Lifecolor, maar niet het hele aanbod
Modelers’ Heaven: Hataka, Revell, Vallejo sets,
Italeri sets
Passion132.com: Vallejo, AK Interactive, Revell,
Ammo Mig,  Lifecolor, Vallejo, Tamya, MrHobby,
+ Italeri sets
Military Modelling (Lifecolor): 
https://www.military-modelling.com/ vooral Lifecolor
Sturmtiger: Tamiya: acrylverf (ook spuitbussen),
Gunze Sangyo: acrylverf, Revell: Aqua Color,
Vallejo, MrPaint.

Frederik vulde aan:  MC Ronse modelbouw, winkel
ook met website: 
https://www.mcronse.eu/index.php
meerdere merken, niet AK, Hataka

WAT ZIJN DE VERANDERINGEN?
Wie al jaren gewoon was om met enamel-verven
van Humbrol, Revell,  Testor en andere, moet wel
een en ander  afleren en opnieuw aanleren.

Primer gebruiken

Wie de gewoonte had om direct op de plastic te
verven kan met acrylverf nogal wat farcen
tegenkomen. Het is tenzeerste aangeraden om
een primer te gebruiken, en wel een primer op
solventbasis in een goed geventileerde ruimte,
want de meeste primers ruiken (of stinken vol-
gens Mw). 
Ik heb al een primer geprobeerd op waterbasis,
maar bij het afplakken tussen 2 kleuren met gele
tape kwam de hele laag los. Blijkbaar moet het
solvent ervoor zorgen dat  het plastic “versmelt”
met de primer.

Verven met een penseel

Met enamel lukt het redelijk om een goede
dekking te krijgen door één laag aan te brengen
met een penseel. Met acryl mag je dit vergeten,
hoe dikker je de laag wil aanbrengen, hoe
slechter het resultaat. 

Verven met een spuitpistool

Acrylverven zijn geschikt om met een spuitpis-
tool aangebracht te worden, maar dat is ook een
leerproces. 

Eerste probleem: de vloeibaarheid van de verf.
Sommige soorten zijn in principe voldoende ver-
dund om direct met het pistool aangebracht te
worden, andere worden best verdund. 
Is de verf te dik, dan komt er niets uit het pistool
of spettert het, en spendeer je veel meer tijd aan
het kuisen van het pistool en al wat er rond ligt
dan aan het schilderen, en ik spreek uit ervaring.

Voor het verdunnen van de acrylverf gebruik je
best de verdunner van hetzelfde merk als de verf,
als je die van een ander merk gebruikt kan dat
meevallen, maar het kan ook dat de verf gaat
klonteren en dan mag je weer gaan kuisen. 
Een relatief veilig middel om zowel te verdunnen
als om het pistool te kuisen is  ontsmettingsalco-
hol, te koop in de supermarkt in de rayon van
kleefpleisters en dergelijke. 

Tweede probleem:  Welke druk gebruiken op het
pistool?
De neiging bestaat om de luchtdruk redelijk hoog
te zetten, zodat de verf goed verstoven wordt:
Dubbel slecht resultaat: soms krijg je plassen van
verf op je model, soms droogt de verf te rap en
krijg je een korrelig oppervlak.
Alle professionele “spuiters” raden aan met zo
laag mogelijke druk (minder dan 1 bar) te
spuiten. Maar waarom heb je  dan een compres-
sor die 4 bar en meer kan geven?

ERIK DE SMET

Dit was een summier verslagje over acrylverf. Erik maak-
te er mooi werk van en het volledige item met meer info
over de specifieke merken kan u binnenkort lezen op de
website van Ipms-Gent!

MARC VERHAMME LIET

ONS OOK EVEN KIJKEN

IN ZIJN GEORDEND

“VERFKABINET”. (FOTO

LINKS)

VERDER KON GUY

ENKELE LEERRIJKE

WEETJES DOORGEVEN

I.V.M. PRIMERS EN

VERVEN. (FOTO

RECHTS)
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Eurofighter Typhoon
Op de tafel bracht onze jetbouwer Frederik
een Eurofighter Typhoon Single Seater. Wie
Frederik kent, worden dat weer speciale
beschilderingen of uitzonderlijke decals. Zo
is dat hier terug het geval met deze Duitse
uitvoering.
Het toestel uit de kit is deze van 
Tactical Air Force Squadron 71 
“Richthofen”, 
July 2016.

Ian duikt kopje onder
Deze keer gooide Ian het over een andere boeg: een Duitse duikboot (U-Boot).
Deze Revell kit heeft mooie detaillering over de ganse lijn. Reeds een eerste
aanzet werd van kleur voorzien. Dit kan best wel wat worden!

Vergaderdata 2018

dinsdag 2 oktober
zaterdag 13 oktober Ipms-Gent dinner
dinsdag 16 oktober Extra W.I.P.
dinsdag 6 november Alles kits!
dinsdag 20 november Extra W.I.P.
dinsdag 4 december Sinterklaasavond

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -
- de vergaderdagen voor 2019 volgen binnenkort

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

Peter’s langver-
wachte Adler.
Een aangezet model werd na 7
(zeven!) jaar afgewerkt. Deze
Bronco kit behelst de Adler
Kfz13.  Peter had deze al een tijd
liggen en het wilde op één of
andere manier niet lukken. Met
wat doorzettingsvermogen is dit
uiteindelijk afgewerkt! 

Het model is gewoon “basic”
uitgevoerd. Dan gespoten met
German Grey welke iets werd
verdonkerd met donker grijs.
Verder nog wat stof en verwe-
ring voor de afwerking. Heel
leuk, dit minder voorkomend
model.

Op de Ipms-Gent-tafels

1/35

1/144


