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Wachten loont
We zitten duidelijk op hete kolen om mekaar terug te kunnen ontmoeten. Echter zoals 
deze Duitse � guur hier links, van de hand van Marc Verhamme, moeten we nog steeds 
wachten om tot actie over te gaan.

Ondertussen hebben verschillende leden naast onze website ook Facebook ontdekt, 
zodat we volop kunnen meegenieten van hun laatste bouwperikelen. Zo houden we 
toch een beetje contact in deze donkere lentedagen. Alle quarantaine-mopjes i.v.m. 
modelbouwers zal u onderhand wel hebben gehad.

Het kan nog even duren om elkaar te mogen zien op een clubvergadering. We houden 
u zoveel mogelijk op de hoogte. Een nieuwe clubbouwcompetitie, welke van start zou 
gaan, wordt eveneens vooruitgeschoven. Ondertussen kan u best deze nieuwsbrief 
doornemen en enkele bouwmodellen van onze leden aanschouwen. En … vaak loont 
het wachten.
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Marc geeft stevige 
Russische KV-1 kleur                  

Ook onze Marc De Pauw zat allesbehalve stil 
thuis! We waren getuige van een afgewerkte 
Rus, nl. de gekende en robuste KV-1. Hij toverde 

een zeer boeiend model naar 
voor met de gekende Russisch-
groene tinten.  

Veel kleurnuances en de zo eigen 
typische weatheringtechnieken 
maakten dit tot een fantastische 
bouw. De Russische decal-woor-
djes maakten de klus af. 
De kit is van Trumpeter, schaal 
1/35 en leverde mooie plaatjes 
op.
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Claude vanop het
vliegdekschip                   

Met de gekende F4U-4 Corsair bracht Claude 
een mooie vignette mee. Gestationeerd op een 
“dek-basisplakette” presenteerde hij dit toestel,  
reeds een tijdje geleden gebouwd, behorend tot 
het US Marine Training Sqdn. We schrijven 1952, 
aan de decals zie je dat dit toestel nummer 14 is. 

Een mooie verschijning en zoals steeds bij 
Claude, voorzien van de nodige info! Puike bouw 
van een populair model.
Dit model zagen we nog op de vergadertafel van 
maart maar haalde net niet de vorige editie van 
de newsletter.
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Geknipte Sherman voor Willy            

Een indrukwekkende versie zagen we bij Willy: de Sherman CIRD 
(Canadian Indestructible Roller Device). 
De rollers waren massief staal en waren gekoppeld via een geveerde 
as aan een frame. Als een mijn explodeerde onder een roller sloeg de 
gehele roller omhoog en naar voren over het frame. Het frame werd 
daarna opgelicht terwijl de Sherman verder reed waardoor de roller weer 
in zijn oorspronkelijke positie kwam voor de volgende mijn. 
Zeer mooie Sherman-versie alweer van Willy. 
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Erwin bouwde zijn 
eigen groepsfeest   

Reeds enige tijd werkte Erwin aan enkele Viet-
nam-voertuigen. In de gele kader ziet u een 
diverse groep van deze Amerikaanse militaire 
voertuigen. Hier de nadruk op één daarvan: de 
M35 Gun Truck, welke net is afgewerkt. Het is 
een samengesteld model uit een oude M35A2 
truck van AFV (rebuild) en een resin set van 
Kirin, schaal 1/35. Geen gegevens omtrent de 
unit waartoe deze behoorde, maar deze heeft 
bestaan. Er zijn foto’s van het interieur van deze 
truck, jammer genoeg niet van de buitenzijde 

tijdens zijn inzet 
in Vietnam.

In ieder geval is 
dit weer een feest 
voor het model-
bouwoog.

W.I.P.
Filip liet een heuse T-64 
zien                   

Nog op de werkbank zagen we bij Filip de T-64, een 
Russische Main Battle Tank van de tweede generatie. 
Er was hier heel wat mooi “verfraaiingswerk” te zien en 
we zijn  benieuwd welke versie dit zal worden.
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VERGADERDATA 2020
Door de Corona-perikelen zal de eerstvolgen-
de vergadering mogelijks plaats grijpen op 
7 juli. We houden u tijdig op de hoogte van de 
situatie.

- data en onderwerpen onder voorbehoud -

LOCATIE VOOR DE VERGADERINGEN:
Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
Alle vergaderingen hebben plaats, in de zaal 0.18 
tenzij anders vermeld, van 20 tot 22 uur.

dinsdag 7 juli zaal 0.18/0.19
dinsdag 4 augustus 
dinsdag 1 september 
dinsdag 6 oktober 
dinsdag 20 oktober extra W.I.P.
dinsdag 3 november 
dinsdag 17 november W.I.P. /zaal 0.19
dinsdag 1 december 

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

Freddy bleef in zijn kombuis
Er zijn nieuwe foto’s opgedoken van Freddy’s fantastische U-Boot com-
partinenten. Je ziet dat er al heel wat is gebouwd. Deeltje per deeltje ook 
geschilderd en verweerd. Er kwam heel wat extra werk aan te pas bij deze 
U-Boot VII C.

Vergeten we ook niet dat dit alles 
op schaal 1/72 zich situeert. Een 
prachtig gedetailleerde bouw! 
Dit geeft natuurlijk een zeld-
zame kijk op het onderzee-
leven. We zien trouwens dat de 
soep al opstaat … 

Veel 
bouwplezier!
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