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Het loopt weer als een trein
Nog maar het begin van het jaar en we konden de één na
de andere leuke kit te bewonderen. Van heel klein tot heel
groot. J.P.’s treinstation was onderwerp in een speciaal
fotografisch verhaal en nieuwe projectjes werden
aangezet. Maar er komt nog meer! Een nieuwe uitdaging
diende zich aan. Later hierover meer informatie.
Op de valreep vernamen we dat de modelbeurs van ‘On
the road’ Jabbeke, op 14 en 15 maart, door het hardnekkige Coronavirus niet zal doorgaan! Gezondheid is
voor de mensen van uiterst belang en hoewel heel jammer, begrijpen we best deze keuze.
Hoedanook wensen we jullie heel gezonde uren met jullie
bouwkits. Hiermee thuis in quarantaine zitten, kan nog
best aangenaam zijn. En geniet verder van het verslag van
februari.

π

π

CLAUDE VERBLINDDE ONS MET EEN MOOIE POTEZ-AIR FOUGA CM 170-1 MAGISTER.
HIJ MAAKTE DIT OPLEIDINGSVLIEGTUIG ALS BELGISCH MODEL VAN HET 35STE SMALDEEL,
LUCHTMACHTBASIS SINT-TRUIDEN (FOTO BOVEN).
BIJ ERIK DE SMET ZAGEN WE EVENEENS FOUGA MAGISTERS. HIJ EXPERIMENTEERDE MET
VERSCHILLENDE KITS HIERVAN EN MAAKTE TEVENS EIGEN DECALS. OP DE FOTO RECHTS
ZIE JE NOG HET WORK-IN-PROGRESS.
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Schot in de roos
1/35

Alweder puik werk van Marc De Pauw. De Centurion
Mk. 5.1 versie van de Israeli Defence Force ziet er
werkelijk fantastisch uit. Deze versie is beter gekend als de ‘Shot Kal’. We schrijven 1973. De kit is
van AFV Club. Naaste deze tank was er de moderne
Duitse ‘Puma’. German Schützen Panzer (infanteriegevechtsvoertuig), een kit van Rye Field Model (2018).
De drietonige camouflage was hierop heel mooi
gedaan. “Los
uit de pols
geairbrushed”,
zo zei hij ons.
De ‘Puma’
moet op termijn de
Marder IFV
vervangen.

Smokin’ hot
Bij Guy zagen we een Porsche 911
op de trekker staan. Alles in de
teamkleuren van het ‘Belga team’.
Speciale decals hiervoor haalde Guy
bij een aparte leverancier.
Een sterke combinatie was dit met
een Ford Transit als camionet. De
geschikte trekker haalde hij bij het
merk Aoshima. De Porsche 911 is
een Tamiyakit en de Ford Transit is
een oude Esci bouwdoos. Een kit
welke nu terug uitgebracht word
door Italeri. Een glimmende combinatie …

1/35

Mens erger je niet, deel 154
Jean-Pierre had een heel verhaal over één van zijn nieuwste voertuigen. De CMP
F15A Ford Van Truck van Mirror Models (foto linksboven) bezorgde hem hoofdbrekens, gevloek en pijnlijke vingers. Het geduld werd duidelijk op de proef gesteld.
Hij maakte er de Duitse ‘Beute’-versie van. Vooraleer de valium op was, had hij nog
veel plezier aan een Pak 43/41, een 8.8 cm anti-tank gun (foto rechtsboven). De kit is
van AFV Club.
Bovendien werkte hij ook nog aan de Sd.Kfz.7 KM m11. Een Mittlere Zugkraftwagen
8 ton in een late versie, een doos van Trumpeter. Veel details bij deze laatste,
waaronder ook een motorcompartiment. Stevig gerief dit alles …
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Museumwaardig
Erwin bood ons een kijkje op zijn
kleine stoomwagentjes. Reeds eerder
maakte hij een ‘Steamroller’ en nu
vulde hij dit aan met twee treffende
modellen. De rode is een Foden CType Steam Wagon. De bouwdoos is
van KeilKraft, plastiek + scratch van
een stoom aangedreven truck uit de
periode rond 1914, in civiele uitvoering.

1/72

De andere (de groene) is een Atkinson
Colonial Type 6 ton Steam Wagon, eveneens een model van Keilkraft.
Alles op schaal 1/72.
De combinatie van de heerlijke vormen en historische voertuigen doen
je wegdromen als liep je door een
museum van oude schatten. Nostalgie
met hopen, en bovendien prachtig uitgevoerd. Top!

In het spoor van fotografen
Het stationcomplex van J.P. toonden we u reeds in 2014. Het
machtig tafereel, geïnspireerd op de film ‘Le Train - The Train’
werd onlangs een schoolonderwerp. Ruben Lamon realiseerde
voor een eindwerk studiofotografie deze prachtige opnames.

Door de diverse belichtingen en/of lichtbronnen kwam het mooie
werk van J.P. helemaal tot zijn recht.
“Wel een beetje lastig voor de ogen, al dat flitsgedoe …”, grapte
de voorzitter ons toe.
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Nick ziet het groter
NO SCALE

Nick’s volgende project kon amper op de tafel. Deze
op een vis lijkende heli is geen ‘schaalhelicopter’. Dit
is louter een RC ‘vlieg’-model. Het wordt gebruikt
voor kunst- of snelheidsvluchten.
Dit fictief model is van Zwitserse makelij. Het concept
telde slechts 46 exemplaren. “Dit is puur voor de fun”,
zo vertelde hij. Enkel kleuren en lakken komen erop
en natuurlijk binnenin de mechanics voor het RCvliegen.
Het ’kunstvliegen’ met zulke toestellen wordt in
België eigenlijk maar door een zestal mensen
gedaan.

Op de Ipms-Gent-tafels

Jongens en wetenschap
Er mag al eens geknutseld worden in 2.0 modus. Bij Erik zagen
we terug wat elektrische leidingen tevoorschijn komen. Inbouw
voor vliegtuigen. Maar ook Marc en Nick zaten in een testbui om
rook tevoorschijn te toveren. Dit op een manier zoals je soms ziet
bij modelspoorwegen.

Vergaderdata 2020
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NOG NET EEN GLIMP VAN
MARC VERHAMME’S LONG
RANGE
DESERT
GROUP
COMMAND CAR. EEN OUDE
ITALERIKIT MET EXTRAS O.A.
VAN BLACK DOG EN EEN SAS
OFFICER VAN EVOLUTION.
OP DE WEBSITE KOMT ER EEN
VERSLAG.
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Via de website:
www.ipms-gent.be
kan je ook
doorklikken naar de
facebookpagina.

dinsdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

17 maart
7 april
5 mei
3 juni
7 juli
4 augustus
1 september
6 oktober
20 oktober
3 november

extra W.I.P.
Tram te Stalingrad
Alg. jaarvergadering
Radarbunkers in B.

extra W.I.P.

- 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.

