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De maand van bloemen en bouwdozen
Alles komt in bloei in de mooie maand mei. Maar ondertussen merkten we dat ook 
de modelbouwers naarstig verder bouwden. De onzekere tijden brachten ons in de 
gekende teruggetrokken concentratiemodus. Goed om eens op te schieten met 
die bouwdoos. Al zijn er wel die bijna overdreven en mooie dingen maakten aan de 
lopende band. Klussen in miniatuur, dat telt voor iedere maand natuurlijk.

In deze nieuwsbrief een selectie van wat we zagen passeren via onze FaceBook 
pagina en wat we toegezonden kregen. We zagen o.a. een afgewerkte vignette van 
Swa (foto links) en een knappe Electric Lightning van Steven (foto hieronder). Door de 
gekende restricties werd er tevens geëxperimenteerd met de digitale mogelijkheden 
en dat leidde tot bevredigende virtuele ontmoetingen.

En voor de echte vergaderingen, blijven we nog even voorzichtig positief. Hopelijk tot 
binnenkort.

1/48

Franklin vliegt weer 
met MB210              

Op 26 april begon Franklin, in het kader van 
‘France ‘40’ aan een vliegtuigbouw. Hij haalde 
een oude Heller kit van stal: de Bloch 210, welke 
men ook MB210 noemt. De kit op schaal 1/72 
stamt reeds uit eind jaren ‘60. Het is een vrij 
grote kit: 22 cm lang en 30 cm breed!

Volgens Franklin was er wel een fout door 
het ontbreken van een venstertje vooraan en 
moesten de vleugels ongeveer één cm lager ge-
plaatst dan voorzien in de kit.
Franklin bouwde het toestel nr. 41 van GB 1/21 
gebaseerd in La Ferthé-Gauchet in mei 1940. 
Een prachtig stukje vliegtuiggeschiedenis!
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France ‘40
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Succesvol de lucht in
Nick stuurde ons een mooie video toe met de 
eerste testvlucht van de fantastisch gebouwde 
Bölkow BO 105. In Enghien ging onlangs deze 
RC Bond-copter voor de eerste maal met succes 
van de grond.

Claude, veilig vanuit zijn ‘man cave’          

Reeds een aantal jaren startte Claude aan dit project. Een Libische setting compleet met 
� guren en voertuigen. De gebouwen voor het diorama wilden we u niet onthouden. Die 
zien er alvast puik uit. 

Claude, goed geordend zoals hij is, maakte een grondige studie van wat er allemaal op 
komt en dat is niet mis: drie tanks, nl. Matilda, Valentine en Crusader. Ook nog een Daimler 
verkenningsvoertuig. Een hoop � guren zullen er eveneens te zien zijn. Van dit alles beloven 
we u later foto’s. Wij kijken er naar uit!
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Attention!
Real footage of a scale model!
Attention!Attention!
Real footage of a scale model!Real footage of a scale model!
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LiBIË 1942
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Steven liet ons bliksemse 
Lightnings zien!
“Tijd voor een afgewerkt model!”, dacht Steven en hij 
liet ons een prachtige English Electric Lightning F.6 na.
Getekend: RAF 5de Sqn Binbrook 1984.
Een stevige 1/48 bouw in de gekende geso� sticeerde 
bouwstijl van Steven. Op deze pagina slechts een 
teaser van het model. Een volledig bouwverslag 
en meerdere foto’s kan je trouwens bekijken op de 
webstek van Steven: http://www.plasticwings.be/
Lightning/Lightning.html

Op die pagina gaat het niet alleen over de F.6 maar 
ook over de English Electric Lightning F.2, 92 Sqn RAF 
Lecon� eld, 1965. We geven even mee dat dit de Air� x  
kits betrof (Nrs 9179 en 9178).

1/48

France ‘40

Erwin says: 
“Good meurning, France”         

In het kader van ‘France ‘40’ startte Erwin een aantal builds 
daarmee in verband. Wat eerst klaar was: de  Moto Gnome 
Rhone AX2 (solo), 800cc, zoals in dienst bij het Franse leger 
op 10 Mei 1940. Bouwdoos: Heller.
“Het � guurtje van de estafette bestuurder heb ik ‘Marcel 
Motard’ genoemd behorende tot het RDP (Ré-
giment des Dragons Portées), herkenbaar aan de 
zwarte kleur van hun kraagstukken, de “pattes de 
col”, sprak Erwin.

Daarnaast waren er ook twee afweergeschutten: 
‘Canon AC de 25 mm’. Behoorden tot het 149 RIF 
(Régiment d’Infanterie de Forteresse), een een-
heid die onderdeel uitmaakte van de Maginot linie. 
Erwin baseerde zich op een foto. De kits waren van 
Heller (1/35). Bovendien bouwde Erwin nog een 
Somua S35 tank. Het model is van Heller, 1/72 met 
PE tracks van OKB Grigorov. Magni� que!

1/72
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Johan bouwt Ammo’s 
T54-B         

De vrij nieuwe bouwdoos van Ammo (Mig) is een 
juweeltje. Toch moet er bijverteld dat dit helemaal 
niet voor de beginnende bouwer is.

Voor het eerst gebruikte Johan voor sommige 
delen een loupe, gewoon omdat enkele deeltjes 

kleiner waren dan een halve mm! De bijhorende photo-etching 
was eveneens geen lachertje. Er werden wel enkele aanpassingen 
en extras doorgevoerd. Een uitstekende leidraad hiervoor was de 
bouw van het model in Steelmasters nr. 172 (oct-nov’19). 
We zien verder wel of het een Syrische, een Vietnamese of een 
Egyptische versie wordt.

W.I.P.
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VERGADERDATA 2020
Door de Corona-perikelen kan de eerstvolgende 
vergadering mogelijks plaats grijpen vanaf 
7 juli. Het is nog allesbehalve zeker dat dit ook 
zo zal zijn. We houden u tijdig op de hoogte.

- 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.
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Swa komt over de brug 
met mooie opsteker              

Een ruime tijd werkte Swa aan deze 1/72 GAZ 
AA type 55 Ambulance versie. Terug is dit een 
staaltje � jn modelbouwwerk. De waterpartij 
liet zich niet gemakkelijk verwerken maar het 
resultaat is uitstekend te noemen. Het geheel 
vertoont diverse indrukwekkende details. Swa 
leverde terug een top-vignette af!

Marc’s Armata kon de 
werkbank verlaten              

Veelbouwer Marc D. P. toonde ons zijn 1/35 
T-14 Armata. Een heel stevige bouw, helemaal in 
unicolor Russian Green. Kleurgewijs maakte hij 
er een gala voertuig van, net zoals op de doos. 
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Likkebaardend op 
veilige afstand             

Er werd door enkele leden gretig gebruik 
gemaakt van de moderne technieken zoals 
Skype. Vanop afstand en via de computer of 
tablet konden ze elkaar’s werken bewonderen. 
Weer eens een andere manier van kijken naar 
modellen, wat duidelijk werd gesmaakt.
(foto’s rechts)




