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Minder dan een jaar te gaan!
Het is weer zover: de datum voor de komende A.C.-
beurs ligt ter perse. Op 26 oktober 2019 zijn we aan-
wezig op de vertrouwde plek in Deinze. Nog heel wat
werk valt er te doen zodat we terug van een
opperbeste dag kunnen genieten. Vanaf nu start de
promotiecampagne …

Een der samenkomsten stond in het teken van wat
“uitwisselingen” van kits of magazines. Gratis model-
bouwleesvoer ging vlot naar een andere lezer. Dat het
plezant was, ziet u op onderstaande foto’s. Een bij-
zondere dank vanwege de club gaat dan ook naar
Geert, Erwin en Franklin. Ook de andere leden die
alweer collega’s hielpen aan nieuwe projecten:
dankuwel.

Verder een hoop plastic kits en dio’s op de tafel. Veel
kijkplezier met de modellen in deze editie.

Het gaat vlot bij Peter
Een merkwaardige kit stond bij Peter te kijk. De
“Gepanzerte Landwasserschlepper” van Dragon
bouwde hij vooral als een out-of-box model. De kit is
op schaal 1/72 en bood naast het amfibievoertuig een
pontonbrug. Voor dit watertuig gebruikte Peter Panzer
Grey (Vallejo
air) welke hij
wat verdonkerde.
Daarna verweer-
de hij dit met
“Streaking
Grime” van Mig.
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Moeiteloos kreeg Erwin de zaal
respectvol stil  
Zo ijverig was Erwin, dat we niet alles van hem kunnen tonen
in deze editie. Bovenaan op de foto’s ziet u twee motoren Harley
Davidson WLA. De MP-versie is van Tamiya, de andere van
Italeri. Hij zorgde voor enkele extra details aan deze 1/35 kits.
Mooie blikvangers!

Daarna maakte Erwin een uiteenzetting hoe het “kerkhofdiora-
ma” gevorderd was. Deze historische setting i.v.m. Sainte-
Mère-Eglise en omstreken belichtte hij ook enkele maanden
geleden. 

Het diorama is vooralsnog een work in progress.
Maar we zagen al enkele vorderingen op het ter-
rein en bij de figuren. Het geheel bood een goed
overzicht van het noodzakelijke parcour, ook de
administratieve kant. 

Van de historische toelichting werd iedereen toch
wel stil. Dit dio begon een uiterste vorm van
respect uit te dragen, opvallend in deze herden-
kingsdagen.
Dit wordt een uiterst mooi eerbetoon en tevens
een museumwaardige display.
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Miami Vice
Deze Monogram kit is eigenlijk geen echte Ferrari.
Zoals in de serie Miami Vice is hier een replica
carosserie van een Ferrari Daytona op een Chevrolet
Corvette onderstel gemonteerd. Ook de motor is
van Chevrolet Corvette.

Alhoewel Monogram kits meestal zeer degelijk zijn,
had ik hier toch wel veel problemen met de 
verbinding carosserie/onderstel; ondanks pyro-
gravure en kleefmastiek is er nog steeds geen 
stevige verbinding.
Vandaar ook de niet perfecte afwerking van de look
wegens enkele “accidentjes”.

WILLY J.

SdKfz 251/9 D
Jean-Pierre liet ons een heuse
straathoek zien op 1/35, de
schaal waarop hij voornamelijk
werkt.

Het taferaal liet een aantal
Duitse soldaten zien met de
SdKfz 251/9 Ausf. D half track. 

De scenery komt o.a. van
Miniart. We herkennen de
gevels, waar bovendien steeds
heel wat extra werk komt bij
kijken om het geheel aanvaard-
baar te doen lijken. Verder zor-
gen heel wat kleinere details
voor een boeiend kijkstuk.

50 jaar Ipms-Belgium 
De 2018-editie van IPMS-Belgium (de beurs in
Affligem) stond in het teken van het 50-jarig bestaan.
Een gouden editie en daarom ook een hartelijk profi-
ciat vanwege IPMS-Gent! Evenzo gelukwensen voor
onze Erik De Smet die het thema mooi aanpakte. Met
een Belgische F16 haalde hij brons. Het IPMS-Belgium
logo was zelfs te zien op de vleugel. 

De Alpha J-Egg was goed voor
een lach en een zilveren plak in
de categorie egg-planes. 
Applaus en kleine buiging voor
de winnaar!
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Vergaderdata 2018

dinsdag 4 december Sinterklaasavond

Vergaderdata 2019

dinsdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie
dinsdag 5 februari
dinsdag 19 februari Extra W.I.P.
dinsdag 5 maart
dinsdag 19 maart Extra W.I.P.
dinsdag 2 april
dinsdag 7 mei
dinsdag 4 juni
dinsdag 2 juli
dinsdag 6 augustus
dinsdag 3 september
dinsdag 1 oktober
dinsdag 15 oktober Extra vergadering

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -

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

Vóór Na

Bye bye rotor blades …
Deze Sikorsky UH-34 D kit van Frederik kreeg
de prijs “You only had one job …” . Wat
gebeurde er? Frederik bouwde deze Revell-kit
heel enthousiast tot hij aan het laatste deel
kwam: de schroeven. En … deze waren er
namelijk niet … 
Dan toch maar alles in de verf gestoken. De
decals “bye bye” tonen hier dus een groot
optimisme. Frederik kon er nog mee lachen.
De collega, van wie hij de kit overnam, leeft nu
met een valse naam op een 
onderduikadres …

Via de website:
www.ipms-gent.be
kan je ook 
doorklikken naar de 
facebookpagina.

Op de Ipms-Gent-tafels
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DE HELE ALCLAD-HISTORIE

BRACHT MARC HEEL WAT

EXTRA WERK MEE. 
DEZE LOCKHEED F104 
STARFIGHTER STAK HIJ IN EEN

NIEUWE CANADEES JASJE.
UITERMATE GESLAAGD, DIT NA

EEN COMPLETE VERFSTRIP-
BEURT MET OVENREINIGER.
LINKS ZIET U BOVENDIEN EEN

FOTO MET DE AANGETASTE

ALCLAD-LAAG.

π

CLAUDE LIET ONS REEDS EEN ONDERDEEL ZIEN

VAN EEN NIEUW DIORAMA. KNAPPE VERWERKING

VAN EEN MINIARTGEBOUW (1/35). “DIT GEHEEL

WORDT IETS UIT HET MIDDEN-OOSTEN”, WIST HIJ

ONS TE VERTELLEN. 

HIJ TOONDE ONS VERDER ENKELE (OUDERE)
W.O. I VLIEGTUIGMODELLEN OP SCHAAL 1/72,
NAAR AANLEIDING VAN 100 JAAR WAPENSTIL-
STAND. 
OP DE FOTO ONDERAAN ZIET U DE MORANE

SAULNIER N.

π

π

ERWIN TOONDE ONS TEVENS

DE ITALERI DODGE WC 54
AMBULANCE OP 1/35.
DIT GEFLANKEERD NAAST EEN

PFALZ D III TWEEDEKKER OP

1/72. DEZE LAATSTE WAS EEN

RESINEKIT.
BIJ DE “RIGGING” WILDE HET

MAAR NIET LUKKEN, DUS

BESLOOT HIJ HEM ZO

MAAR TE SHOWEN.
ZIET ER EIGENLIJK

NOG BEST LEUK UIT, 
VOLGENS ONS.

π
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