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Vakantie(k)leven
We hopen dat ieder van ons fijne vakantiemaanden doormaakt! Sommige van onze leden zijn reeds met permanente vakantie maar toch zien we dat deze mensen het
juist zeer druk hebben. Goed dat er extra tijd is voor het
“vakantiekleven”. Zo merkten we dat de vergaderingen
steeds veel volk trekken. Natuurlijk was er heel veel te
zien, vakantie of niet …
Ondertussen bereikte ons het goede nieuws dat op de
Artevelde Challenge op 26 oktober, de
“één op één” modellen aanwezig
zullen zijn van de vereniging
Remembrance For Freedom. Dat
beloofd een boeiend kijkstuk te
worden. Militair rollend materieel is nog altijd een volkstrekker. Hou de fototoestellen in
de aanslag!

Willy bouwde
een M4A1
gebaseerd op
constructiefouten

Onze Willy “Pa Sherman” bouwde reeds lang genoeg deze
modellen om te weten dat er vanalles mis was.
Hij somde ons diverse nalatigheden op!
Voor de afgevuurde obussen was er geen gat om ze te verwijderen; Het kanon had geen draad voor een mondingstuk;
Vooraan zat een ventilator zonder deksel en achterin de
koepel was er geen ventilatie om de rook bij het vuren weg
te stuwen.
Desalniettemin
zagen we terug
een stevige bouw
en een alweer tot
de verbeelding
sprekende
Sherman tank.
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Op de Ipms-Gent-tafels

Guy bracht vergeten glorie
in levende kleuren

Heel aparte kleuren bij dit diorama van Guy. Een
oudere Porsche is duidelijk herkenbaar. Guy
experimenteerde eens met wat verouderings- en
verweringstechnieken. Helemaal anders dan de
piekfijne bolides welke hij vaak meebrengt.
Best een leuke setting!
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DEZE

DUIVELS UITZIENDE

MIG 23

BOUWDOOS WERD HIER GEZEGD.
UITVOERING VOOR EEN

BRACHT

MOOIE
MIG TOESTEL.

FREDERIK

MEE.

KIT OP SCHAAL

EEN RELATIEF “ZWARE”
1/48. EEN BEST LEUKE

J.P. behield het overzicht op
schaal 1/16
Hier zie je enkele sfeerbeeldjes van de heel opengewerkte kit, een Sd.Kfz.171 Panther Ausf. G (Early Version).
Heel mooi gedaan in de gekende J.P.-stijl. De detaillering
en de weathering komen tot leven door diverse olieverftechnieken.

Nick kreeg ook het naaien
onder de knie
Niet enkel fantastische “bouwkunde” maar bijkomende
vaardigheden zijn een voordeel. Nick heeft het allemaal.
In deze seat-gordels bijv. kroop vier uur naaiwerk! Mooi
zitje voor Bond in de BO-105 Bölkow-heli. Een hoop detailwerk komt hieraan te
pas. De uitdaging of
hamvraag is natuurlijk:
waar stop je qua details? Deze bouw blijft
indrukwekkend.
Wordt vervolgd …
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Erwin
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Met trots meldde Erwin dat hij tweemaal prijs had
op het modelbouw evenement te Middelkerke.
Hij haalde goud met zijn vrachtwagen BüssingNAG L4500S geladen met EMC zeemijnen (hier
reeds te zien in onze nieuwsbrief). Dit kaderde in
het speciale wedstrijd-item “Kriegsmarine”.
Hij behaalde ook zilver in de categorie Papierbouw
met zijn “Rocade Michelin” samen met de
papieren Citroën H modellen “Super H” en
“Bombe H”. Een ware opsteker, proficiat Erwin!
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HIERBOVEN DE MÉDAILLE EN DE SPECIALE
“KRIEGSMARINE-TROFEE.
EN NOG EEN GLIMP VAN DE “BÜSSING”
DAARNAAST.

EÉN VAN ZIJN PAPIERBOUW CITROËN-MODELLEN.
PAPIEREN MODELLEN ZIJN ECHTER NIET TE
ONDERSCHATTEN QUA BOUW EN GEDULD!

π

HIERBOVEN EEN NIEUWERE BOUW (W.I.P.) EN ALWEER EEN STEVIGE TRUCK.

Claude’s 1/35 Pershing M26
Op de tafel bracht Claude zijn Belgische versie van de
M26 Pershing tank mee. De tankmarkeringen haalde
hij bij het Koninlijk Museum van het Leger.

Vergaderdata 2019

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

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

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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