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Een nieuw jaar om ineen te knutselen
Het was er weer een gezellige drukte op de jaarlijkse receptiedag van
IPMS-Gent. Veel leden konden elkaars plannen aanhoren en bij een
knabbel en een drankje werd heel wat bekeken en besproken.
Behalve J.P.’s korte nieuwjaarsrede, huldigde Swa er de winnaars
van de interne wedstrijd. De uitslag was vorige maand reeds gekend
maar de gelukkige gezichten achter de modellen ziet u op pagina 4.
Uiteraard was er ook nog die avond het gekende “ruil-surprieze”
moment.
Verder laten we u nog eens meegenieten van een Sherman of 90. Wat
er verder op de tafels stond, ziet u op de komende paginas. 
We wensen jullie een prachtig nieuw modelbouwjaar!

JANUARI 2020

Veel modelbouwplezier in
2020

Een vliegende klassieker
Claude bijft ons verwennen met zijn mooi uitgevoerde modellen. Ditmaal de Grumman
Avenger in de kijker. Inspiratie kwam er door de film Midway. De Avenger was steeds een fraai

onderwerp om aan te pakken en een zeer
populair W.O. II model. Gepresenteerd op
een gedeelte van een vliegdek(schip)
deed dit iedereen weer goesting krijgen
om te bouwen.
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90 Shermans!
Door enig plaatsgebrek in vorige
nieuwsbrieven tonen we u nu pas de
recente foto’s van een grootse
Sherman-verzameling. Onze Willy
slaagde erin om op de recente
nationale IPMS-beurs in Affligem wel
degelijk 90 (ne-gen-tig!) diverse
Sherman-variaties ten toon te stel-
len. Een nooit geziene prestatie en
wat een boeiende collectie. 

Bravo voor dit levenswerk, Willy. Dan
maar op naar 100 stuks in 2020? 
De kans is groot, want wat zagen we
op onze tafels de laatste maand? 
Juist, nieuwe Sherman 
modellen (zie de foto’s 
onderaan).
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Heffen maar!
De andere Willy (Jacxsens) wil ons wel vaker
iets nieuws onder de modelzon laten zien.
Ditmaal een MiniArt kitje van een kraan. De
kit, een 3-ton Service Crane is een leuke aan-
vulling op bijvoorbeeld een truck. Willy kon
alvast verweringstechnieken zoals roest of
metaalkleur hierop toepassen. Dit klein ding
(schaal 1/35) kan een waardevolle aanvulling
zijn in een diorama.

Beutepanzer!
Marc toonde ons zijn “Beutepanzer” op 1/35. Met een oude reserve Russische
tank kit, slaagde hij een mooie conversie naar een Duitse (buitgemaakte) tank
te maken. Hij moest hiervoor wel enkele dingen in scratch maken zoals de zij-
panelen (Schurtzen) en antenne. Dit model werd volgens zijn gekende tech-
niek verweerd. Verder een Duitse decal erop en … geen Rus meer te
bespeuren.
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Op de Ipms-Gent-tafels

75 jaar D-Day in de lucht
Frederik liet ons twee F-16’s zien in een Belgisch
jasje. Deze keer de uitvoering voor de speciale ver-
jaardag van de memorabele “D-Day” in 2019.
Compleet met prachtige staartversiering, de be-
faamde Spitfire-afbeelding als eerbetuiging. 
Uitmuntende decals van Syh@rt. Indrukwekkende
machines op schaal 1/48. Heel mooi voor de verza-
meling!
F-16AM Falcon - 350Sqn - Belgian Air Force.
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Vergaderdata 2020
woensdag 5 februari Airbrush vernistechn. 
dinsdag 18 februari W.I.P.
dinsdag 3 maart
dinsdag 17 maart W.I.P.
dinsdag 7 april Tram te Stalingrad 
dinsdag 5 mei Alg. jaarvergadering
woensdag 3 juni Radarbunkers in B.
dinsdag 7 juli
dinsdag 4 augustus
dinsdag 1 september

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -

NIEUWE 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.

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

π

WEDSTRIJD
ZWART-WIT

GOLD

HIERBOVEN ZIET U DE VRIENDELIJKE DEELNEMERS VAN DE WEDSTRIJD “ZWART-WIT’. ZIJ WAREN ALVAST BLIJ MET DE

ERKENNING EN VANUIT DE CLUB ZEGGEN WE NOG: “EEN HARTELIJK DANK VOOR DEELNAME EN INZET”. 

Resine is niet altijd een
cadeau …
Zo dacht ook onze Freddy. Hij begon aan een reeks
binnenzichten van een U-boot. Zo komen er een 
drietal componenten naast elkaar. Hiervoor haalde hij
er een uitbreidingskit bij, met resine onderdelen.
Sommige stukken waren echter zó vervormd dat ze
vervangen dienden te worden door bijv. plastic card.
Er was heel wat scratchwerk te doen! 
Vergeet niet dat dit alles op schaal 1/72 is. Maar het
resultaat zal goed worden: prachtig detailwerk en een
andere kijk op de onderzeeër. We kijken uit naar het
vervolg.

W.I.P.

Thank you, Charly!
Guy bracht ons een speciale BMW
uitvoering. Mooi gepresenteerd als
“The Legend in Macau”(2018).
Dit lazen we op Autosport.be: “Augusto
Farfus (BMW M6 GT3 Schnitzer
Motorsport) mag zich de vierde win-
naar noemen van de FIA GT World Cup
in de straten van Macau. De Braziliaan
bezorgde een zichtbaar ontroerde

teambaas Charly Lamm, die na deze race aan een welverdiend pensioen mag
beginnen, een prachtig afscheidscadeau. Voor BMW is het ook de eerste over-
winning in de Chinese gokstad.”
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