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In mei legt iedere kip …
een schaal-model!
De vergadering in mei toonde ons dat er lustig verder
gebouwd werd en dat Nick zelfs even een blik gunde op
zijn nieuwste heli-project in Bond style. Veel te zien en bij
te praten dus.
De voorzitter en schatbewaarder lichtten ons toe over de
toestand van de club. Het was immers de jaarlijkse ledenvergadering. Het volledige bestuur werd unaniem
goedgekeurd om verder te doen en er waren geen nieuwe
kandidaten daaromtrent. De financiële cijfers werden
geopenbaard en laten verder werken in een normale zin
toe. Uitkijken was er uiteraard wat onze volgende beurs in
oktober zal brengen. Op de volgende vergaderingen zal de
A.C. nog voldoende in the picture staan. Kwestie van
afspraken te maken en goed voorbereid te zijn.

π

HIERNAAST ZIET U ERIK’S F84 THUNDERSTREAK IN BELGISCHE UITVOERING. TWEE VERSIES, EEN NORMALE 1/72 VERSIE EN EEN CARTOON “EGG-PLANE” VARIANT.
HIJ STARTTE VAN TWEE OUDE AIRFIX KITS. DE MINDERE DOOS GEBRUIKTE HIJ VOOR EEN
SCRATCH EGG-PLANE. UITGAANDE VAN EEN PLASTIC EIVORM, BRACHT ERIK DE STAART,
VLEUGELS ENZO AAN. DE NEUS VERBOUWDE HIJ MET PUTTY EN DE COCKPIT KWAM UIT
DE SPARE BOX. STAART, VLEUGELS EN BRANDSTOFTANKS MOESTEN WEL HEEL WAT
WORDEN INGEKORT. DE DECALS KWAMEN VAN EEN DACO DECALVEL.
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CARTOON

Ondertussen zullen diverse leden nog wel mooie onderwerpen komen presenteren. En wie met een modelbouwei zit, mag dit steeds komen toelichten …

π
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BLIJ

U TERUG EEN WINNAAR TE MOGEN PRESEN-

TEREN.

WILLY JACXSENS

WON MET EEN HEEL

SCHWIMMWAGENS DE
BEURS IN MOORSELE.

MOOIE SERIE VAN DIVERSE
EERSTE PRIJS OP DE

HARTELIJK

PROFICIAT!
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“The name is Bond.
Work In Progress Bond.”
Nick bracht weer de “oh’s” en de “ah’s” in de zaal.
Dit door een voorlopige kijk op de BO-105 Bölkow
heli van James Bond. Een deel was al gespoten en
geweathered. Niet gemakkelijk want door het verschil in bouwtijd, moesten de kleuren op elkaar
afgestemd worden.
Verder is dit technisch zeer vernuftig en visueel
formidabel. Heel wat eigenhandig getekend 3Dprintwerk zit hier in. De details zijn gewoon adembenemend en bovendien diende ook nog gelet te
worden op het gewicht want deze moet uiteindelijk
nog als R/C de lucht in! Blikvangers waren o.a. de
uitlaten met een “endless” inkijk en het logo
onderaan.
Dit “work in progress” wordt met grote ogen
gevolgd …
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MARC DE PAUW TOONDE ONS ZIJN
TAMIYA-KIT VAN DE M60 A1.
MODEL VAN DE U.S. MARINE CORPS MET
OPMERKELIJKE “EXPLOSIVE REACTIVE
ARMOR” PLATEN (ERA), ALS
BESCHERMING. HEEL MOOI UITGEVOERD,
ALS U HET ONS VRAAGT.
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Op de Ipms-Gent-tafels

Uit de oude doos
Eén van weetjes is dat nu op 6 juni (D-day,
jawel) de club 30 jaar bestaat. Jean-Pierre had
daarom enkele kranteknipsels uit de oude
doos gehaald. Hij vertelde ons dat een journalist zelfs voor de krant een model kwam
fotograferen ter illustratie van een Golf-oorlogartikel. De huiskamer werd tot een diorama herschapen met zand en al (en sigarettenrook). Deze scene ging dan voor echt door in
de krant. Eén van de grappige anekdotes uit
de geschiedenis van IPMS-Gent.
Bovenaan in één der artikels stond zelfs “Genieten” in grote letters. Helemaal correct …

Wat rookt daar?
Guy toonde een rally-setting met
een “Belkits” wagen.
Het was de VW Polo R WRC 2016
van Sebastien Ogier. Guy maakte
er echter een “Thierry Neuville”
versie van. Mét Belga reclamedecals, welke hij apart moest zien te
vinden.
Het diorama toonde ons een
smalle weg zoals ze deze voor de
wielen krijgen. Heel treffend waren
de herkenbare bitumenstroken
(naden) in de weg. Naast de weg
boordde een grachtje het geheel
af. Guy maakte hiervoor gebruik
van o.a. oasis (het groene schuim
bekend van bloemschikken). De
wagen zelf kreeg ook de nodige
weathering mee.
Je kon het rubber bijna ruiken …
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HIERBIJ

ZIET U

DE SCENE MET

JEAN-PIERRE’S
MODEL ZOALS
DIE VERSCHEEN
IN DE KRANT.

π
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Belgische vogel

Op de Ipms-Gent-tafels

Frederik legde de nadruk op een Belgische F-16.
Hij gebruikte hiervoor het Syhart decalvel voor
deze F-16AM Falcon FA-101 “Dark Falcon”. In
realiteit wordt ieder jaar deze “tail” herspoten met
een nieuw Falcon-motief. 2019 is ondertussen
klaar, die voor 2020 ligt reeds op de ontwerptafel.

Alweer meer decals dan goed is voor hart en zenuwen maar
Frederik bracht dit zoals gewoonlijk tot een mooi (Belgisch)
kijkstukje.
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Nog een Rolls Royce op de tafel
Deze maand bracht Ian een Pattern 1920 Rolls Royce van Roden mee. Ian begon aan
deze kit maar had er al gauw genoeg van. Een vrij “moeilijke” doos en Ian werd wat
ongeduldig. Marc V. en Johan D.M. konden hem toch overtuigen om verder te doen.
We zagen alvast tot wat de voorlopige uitvoering der werken leidde. Ook Meng bracht
nu dit model uit. “Met beter passende stukken, waarschijnlijk …”, schertste Ian.
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Via de website:
www.ipms-gent.be
kan je ook
doorklikken naar de
facebookpagina.

Vergaderdata 2019
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

4 juni
F -14 Tomcat
2 juli
W.I.P.
6 augustus
W.I.P.
3 september Gezichten schilderen
1 oktober
Voorbereiden A.C.
15 oktober
Voorbereiden A.C.
26 oktober Artevelde Challenge
5 november
19 november Extra W.I.P.
3 december

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud telkens van 20 tot 22 uur,
in Feestzaal Sint-Godelieve, Sint-Godelievestraat 59,
9032 Wondelgem.
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