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Vergaderdata 2021
Voorlopig zijn de data en plaats nog 
onderhevig aan de grillen van het 
moment.
De leden worden tijdig verwittigd zodra 
er nieuws is. Volg ondertussen de web-
site-pagina’s. Daar zal zo vlug mogelijk 
alle info geactualiseerd worden.
Dus voorlopig (onder voorbehoud):
dinsdag 7 september zalen 0.18/0.19
  W.I.P. 
dinsdag 5 oktober zalen 0.18/0.19
  W.I.P.
dinsdag 2 november zalen 0.18/0.19
  Alles kits 
dinsdag 7 december zalen 0.18/0.19
  Sint-Nicolaas editie

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.

Eindelijk ‘back in business’
       
Zooooooooooo lang geleden was het dat de leden van de club 
elkaar eens live konden ontmoeten en dat deed deugd.

Die avond in juli kon het weer. De opkomst was talrijk en de stemming 
hoopvol. Door organisatorische redenen, buiten de wil van de club om, 
moest worden uitgeweken naar Loods 25 maar dit kon de pret niet druk-
ken. We hadden elkaar veel te vertellen en te tonen en belangrijke zaken 
werden er uit de doeken gedaan. 

Deze eerste vergadering sedert lang, stond in het teken van de voor-
zittersoverdracht. Jean-Pierre, onze oervader van de club, werd terecht 
in de bloemetjes gezet na zoveel jaren van toewijding. Hijzelf gaf een  
prachtige en emotionele speech waarin hij aangaf dat dit het moment 
was van de wissel. In alle vrede en rust, zag hij dat het goed geweest 
was en iedereen kon dit beamen. De klemtoon bij hem zou voortaan nog 
enkel op het bouwen liggen. 
Een hels applaus voor Jean-Pierre was zijn terechte waardering. Hij kon 
meteen ook de nieuwe voorzitter van onze club, unaniem verkozen door 
het bestuur, Filip De Cock feliciteren.

In deze donkere periode van pandemie was er ook droevig nieuws. 
Ipms-Gent verloor ondertussen niet enkel Roger Hebberecht maar  
tevens Eric Lebon. In gedachte blijven ze bij ons.

De opkomst die avond in juli was hartverwarmend. Ook 
Claude was dolgelukkig er weer bij te zijn. Niet enkel 
omdat zijn persoonlijke leven een nieuwe positieve 
wending nam. Verder stonden de tafels weer lekker vol 
met her en der nieuwe bouwsels van de clubleden. De 
verlichting was niet ideaal maar we zagen prachtige 
dingen. Geen grote uitéénzettingen of beschrijvingen. 
Hoewel, Willy Jacxsens schoof ons een mooie kit- 
beschrijving toe, waarvoor dank.

1/72

1/24

Claude showde meteen een mooi Duits diorama met de 
Junkers JU 52/3m. Een boeiend kijkstuk op 1/72, geheel 
en al met figurines en accessoires. Hierboven Claude 
en dame.

Jean-Pierre in zijn laatste 
“officiële” speech, daarna 
volgde de huldiging en de 
voorzittersoverdracht.

1/24

Een Porsche drievuldigheid van Revell. 
Marc De pauw had duidelijk niet stil gezeten.

Een blik op Duitse “Eurofighters” met Frederik. 
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Ford V-8 Cabrio 1948
(Revell, 1/25)
       
Deze Amerikaanse Revell kit is “made in China”. Tamelijk veel 
onderdelen en mooi gedetailleerd. Er zijn twee versies in de kit 
mogelijk: ‘stock’ en ‘custom’, beide met open of gesloten dak.
De chroom-onderdelen ogen heel goed. Daarenboven past de 
motorkap perfect op de carrosserie (er is geen pas- of slijp- 
werk nodig).

Het chassis en de motor zijn zeer gedetailleerd; het blijft  
echter goed de instructies te volgen en vaak (dry-fit) te passen. 
Om chassis en carrosserie aaneen te voegen, heb ik een paar 
plastic strips aangebracht.

Het jaar 1948 was uitgerekend het jaar voor deze stijl van  
voertuigen, welke begon in 1941 en was bovendien ook de 
mooiste versie. De hoge carrosserie met aparte spatborden 
zou het jaar erna plaats maken voor lagere, slankere en vlakkere  
wagens met geïntegreerde wielkasten en langere rompen.

Have fun! Make a model!
Willy Jacxsens

Op de IPMS-Gent tafels
Op de IPMS-Gent tafels

1/25

Op de IPMS-Gent tafels
Op de IPMS-Gent tafels

1/35

1/35

1/72

1/48

Steven bracht ons fantas-
tische Lightnings (zie boven).
Hiernaast was het genieten 
met de wagens in twee ver-
schillende schalen van Guy 
(wat een decalwerk!). 
De ‘Red Bull geit’ was een 
Heller kit en de Porsche een 
verwerking van een die-cast 
model. 
Hieronder de geinige kwink-
slag van Marc Verhamme 
met “Pink Sonja and the 
Sputniks”. Prachtig idee en 
lachen geblazen voor een 
prikje.1/24 1/43
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