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“LET’S FLY BANANAS WITH THE MINIONS”, DACHT ERIK EN HIJ BRACHT EEN ANIMATIERIJKE UITVOERING MEE VAN EEN

BANANA DO MINION-HELICOPTERCONVERSIE. TE GEKKE FIGUURTJES VOOR JONG EN OUD. HIJ HAD TER COMPENSATIE OOK

NOG EEN NORMAAL TOESTEL MEE (FOTO GEHEEL RECHTS).

π

Voor jong en … minder jong
Blijkt dat onze hobby er één is voor jong en minder jong,
zo zagen we dat duidelijk recent op de tafels. Er mocht al
eens gelachen worden. Erik toonde ons de weg.
Een serieus onderwerp viel er bij Eddy te zien: een mooie
toelichting bij het vervaardigen van vakwerkhuizen op
schaal. Er waren verder zeer uiteenlopende miniatuurdin-
gen te zien. 
Na februari hebben we trouwens ook nog een extra ver-
gadering in maart. De laatste “extra” uit de winterreeks.

Noemen we schaal 1/6 nog miniatuur? Uiteraard, Danny
bracht ons een vracht op deze schaal mee. Zeer apart en
niet voor ieders beurs, dat wel. Maar toen onlangs de bub-
blefolie werd verwijderd, groeide de belangstelling 
zienderogen … 

Qua mirakel kon dit ook nog tellen: onlangs stond in één
van de kranten warempel een mooi artikel over model-
bouw. Er zijn weer zekerheden! 

Veel kijkplezier.

FILIP HAD METEEN DOOR

DAT KITS OP 1/6 OOK

VOOR PROMODOELEIN-
DEN KONDEN DIENEN.
VERDER GAF DIT NATUUR-
LIJK PRAATVOER EN DE-
TAILDISCUSSIES TUSSEN

WILLY EN DANNY.

π
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Eddy’s vakwerk
Een mooi item diende zich aan bij Eddy. Hij toonde
ons de “foam”-toepassingen voor het maken van
bvb. vakwerkhuizen. Dit zijn de bekende huizen welke
vaak voorkomen in Duitsland en in de Jurastreek.
Herkenbaar door de stenen basis met daarboven
houtwerk en daartussen steen en/of pleisterwerk. 

Een perfect materiaal vond Eddy in deze “balsa-
foam”. Het product (hardschuim) werd reeds op ver-
schillende beurzen aangeboden. Niet goedkoop,
maar uiterst handelbaar en geschikt voor die toepas-
sing. Het laat zich mooi bewerken om steenwerk na te
boodsen. Voor de houten balken van de gevels
gebruikte Eddy zuiver balsahout.

De “foam” kan je bovendien in diverse gradaties
(zacht, middel, hard) verkrijgen. Om te verven,
gebruik je best eerst een primer, daarna verven om 
af te werken. Dit materiaal verdraagt vooral acryl-
verven. Het is ook ideaal om te combineren met
Miniart-kits (muren, onderdelen van huizen, details).

De belangstellenden lieten de kans niet onbenut om
dit ook eens uit te proberen (zie

foto’s). Een heerlijk onderwer-
pje, mooie toelichting.

Bedankt Eddy!

Frederik vliegt er kleurrijk in
Frederik toonde ons diverse kits. Hij finishte zijn Canadese Hornet CF-188.
RCAF Royal Canadian Air Force, Bagotville, Quebec. Versie 2017, t.g.v. 
150 Year Anniversary of Confederation Canada. 
Daarna kwamen de Franse Alpha Jets (Patrouille de France 2017) aan de

beurt. Twee modellen uit één doos van
Kinetic. Versie American Show, ver-
jaardag W.O.2. Het betrof hier een
“rebox” met o.a. nieuwe decals.
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Op de Ipms-Gent-tafelsSize matters!
Op schaal 1/6 liet Danny ons
meegenieten van een Stuart,
alsook elementen van een
Sherman. Een reuzenschaal
waardoor je akelig accuraat en
supergedetailleerd kan werken.

Het plastic is vrij stevig. Deze
Stuart is een static versie. Je
hebt er ook met RC-moge-
lijkheid. 
Om er een waarheidsgetrouw
model van te maken, dienen er
toch de nodige aanpassingen te
voorzien. Al bij al: ongelofelijke
blikvangers zijn het wel!

1/6

Erwin en de “Porte Belge”
Alweer een apart item kwam van Erwin. Dit anti-tankobstakel was bekend als
“Porte Belge”. Oorspronkelijk was dit Element Cointet van het Belgisch leger in
1940. Het werd daarna gebruikt als strandmeubilair op de landingsstranden
o.a. in Normandië. 
De kit was van CRP Modelling. Schaal 1/35 in resine en de bijhorende photo
etch. Erwin gebruikte als ondergrond echt zand en zeewier afkomstig van
Omaha Beach.
Voor het schilderen gebruikte hij eerst primer van den “Action”. Daarna mat
zwart van Tamiya. Vervolgens Hull Red van Tamiya voor het roestige effect, 

1/35
gespoten vanop een afstandje. Verder afgewerkt met Mig-
poeders. Daardoor werd alles terug iets donkerder.

Vervolgens konden we ook niet langs zijn nu reeds stevige
verzamelingen motors. Ook op 1/35 (foto hierboven).
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Vergaderdata 2019
dinsdag 5 maart Panther G op 1/16
dinsdag 19 maart Extra W.I.P.
dinsdag 2 april
dinsdag 7 mei Alg. ledenvergadering
dinsdag 4 juni F -14 Tomcat 
dinsdag 2 juli
dinsdag 6 augustus
dinsdag 3 september
dinsdag 1 oktober
dinsdag 15 oktober Extra vergadering
zaterdag 26 oktober  Artevelde Challenge
dinsdag 5 november
dinsdag 19 november Extra W.I.P.
dinsdag 3 december

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -

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

Via de website:
www.ipms-gent.be
kan je ook 
doorklikken naar de 
facebookpagina.
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Op de Ipms-Gent-tafels
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CLAUDE MAAKTE REEDS WERK VAN ZIJN OOSTERS DIORAMA. EEN AANTAL BOUWELE-
MENTEN VAN MINIART KREGEN VORM EN KLEUR. VOORALEER DE SETTING GEPLAATST

WERD, MAAKTE HIJ EEN GRONDIGE LAYOUT VAN HET GEHEEL.  

π WILLY TOONDE ONS ENKELE SHERMAN

ARTILLERY CONVERSIES. ALLEREERST DE

M50 ARTILLERY (ISRAEL), DIT OP BASIS

VAN EEN M4A4 MAAR MET EEN 430 PK

STERMOTOR. WE SPRAKEN VAN EEN

“EARLY” (1956).

EEN TWEEDE MODEL WAS DE M50 SP
(SELF PROPELLED ARTILLERY) UIT 1973
(ISRAEL) MET EEN CUMMINGS DIESEL-
MOTOR. 
ZOALS WE WILLY KENNEN: ALLES MET

EEN HOOP SCRATCH-WERK EN HIS-
TORISCH KLOPPENDE DETAILS.

GUY TOONDE ONS EEN VOLLEDIGE OMBOUW VAN EEN BMW TOT BELGISCHE

POLITIEWAGEN.
π


