
Erik reconstrueerde een 
stukje Melsbroek
       
We zagen een heerlijk stuk - en zowaar ook een 
groot stuk - van een historische hangar op B.58 
Melsbroek ten tijde van W.O. II, 1944. Dit werd door 
de Duitse bezetter aangelegd. Vandaar ook de  
Duitse opschriften, goed te zien. Deze loods werd 
danig gecamoufleerd, compleet met zichtbare nep-
gevels en ramen en deuren. 

Erik De Smet maakte hier een heel mooi kijkstuk 
van. Voor de bouw baseerde hij zich op fotomate-
riaal welke hij zelfs in kleur vond. Eigenlijk was hij 
op zoek naar info over Hawker Typhoons toen hij op 
dit stuitte. 

In de hangar plaatste hij de B-25 Mitchel.  
Verder kon hij diverse onderdelen voor zijn di-
orama recuperen uit zijn groot modelbouw- 
archief. Rollend geallieerd materieel en figuren o.a. 
van Airfix vervolledigen het geheel.
Een bijzonder geslaagd kijkstuk!
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Vergaderdata 2021
Voorlopig zijn de data en plaats nog onderhevig 
aan covid-maatregelen. De leden worden tijdig 
verwittigd zodra er nieuws is. Volg ondertussen 
de website-pagina’s. Daar zal zo vlug mogelijk 
alle info geactualiseerd worden.

Dus voorlopig:
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

Vergaderdata 2022
dinsdag 4 januari  zalen 0.18/0.19

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.

Een nieuwe stijl
       
Zoals je ziet, zitten we ook in een nieuw tijdperk qua “look”. Af en toe ver-
nieuwen kan helemaal geen kwaad. Een nieuwe frisse kijk brengt soms 
innoverende ideeën. Zo zie je dat de algemene look van onze club blijft, 
zoals die ook gekend is buiten onze bubbel. De herkenbaarheid is belang- 
rijk en dat willen we aanhouden. Onze “Jacob” verhuist specifiek naar de 
Artevelde Challenge evenementen. Het nieuwe logo straalt een eigen- 
tijdse strakheid en een directe impact uit, zonder de kern te verliezen.

Een nieuwe kijk was er zeker op de tafels in augustus. Door omstan-
digheden vertoefden we terug in Loods 25 maar dit kon de modelbouw-
pret niet drukken. Ondanks de vakantiemaand was er een bijzonder  
talrijke opkomst. Dat deed ontzettend deugd en wat er te zien was, fleurde 
de avond meesterlijk op.
Getuige ervan zijn de 
foto’s van de bouwpro-
jecten in deze news-
letter.

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.

Qua Duitse tank-bouwsels 
kon dit weer tellen. 
Subtiele Panzer III van 
Patrick De Cock.

1/35

1/24

Powerful
Pony
(Tamiya, 1/24)
       
Guy bracht ons een grommende 
Ford Mustang GT4 uit de Sports 
Car Series van Tamiya. Je kon 
zien dat hij er een Belgische 
combinatie van maakte.

Deze flitsende wagen op schaal 
1/24 kwam helemaal tot zijn 
recht door de gekende dubbele  
Mustang-strepen en de indruk-
makende decals. Een grijze Ford 
Mustang maar helemaal niet 
saai!

Netjes opgelij(n)(m)d
       
Stilaan begint Ian een einde te zien aan de bouw 
van zijn Russian A-222, 130 mm Coastal Defense 
Gun “Bereg”. Netjes op een sokkel geplaatst en wat 
knap verweerd. De reis was er één van ‘trial and er-
ror’ maar het resultaat komt goed. Als laatst werden 
de prachtige figuren van Alexminiatures.com op-
gelijnd. Een leuke en originele kit van Modelcollect.

1/72

1/72



IPMS-Gent / Nieuwsbrief 8-2021 / 3IPMS-Gent / Nieuwsbrief 8-2021 / 2

“De tafel stond vol” was een 
understatement
Men had hier het levendige bewijs dat er nogal wat is  
gebouwd door sommige leden! Erwin kwam met een over-
vloedig aanbod. We zagen o.a. mooie Franse Somua versies  
alsook White Scout Cars in de versies van Gendarmerie-
voertuigen. Ook de gigantische Volvo F16 Motor was er te zien.

Als we “pink” zeggen dan denken mensen spontaan aan Bar-
bie of zomeer. De modelbouwer heeft het meteen over de SAS 
Pink Panther Land Rover. Deze was één van de blikvangers van 
de avond. Een discussie over het juiste roze werd ingezet. Er 
waren geen winnaars noch verliezers. Eh, toch wel één win-
naar: Erwin, met een prachtige verzameling werkjes. Top!

Patrick komt 
aan land met 
duikpanzer
(Dragon, 1/35)
Hij toonde ons de vorderin-
gen van zijn Panzer III tanks. 
Deze noemden ze ook “duik- 
panzers” omdat ze voor lan- 
dingen vanuit zee geschikt  
waren. Aanvankelijk waren  
dit de tanks voor Operatie  
Seelöwe. De plannen daar-
voor werden echter zwaar 
gewijzigd, zo leerde ons de 
geschiedenis.

Citroën Fourgon Type H.
(Heller, 1/24)       
Deze Citroën is de sympathieke bestelwagen met zijn “pekinees” neus uitzicht. 
Heller heeft hierbij een nieuw systeeem gebruikt: verschillende onderdelen 
waar ruiten inzitten, zijn volledig in doorschijnend plastic gegoten.
De bedoeling is uiteraard om het kleven van ruiten te vermijden. Zo zijn er twee 
neuzen, twee achterpanelen en apart twee zijdeuren in doorschijnend plastic. 
De twee verschillende delen zijn voor ofwel een vroeg model van 1949, ofwel 
een laat model van 1975. 
Persoonlijk vind ik die doorschijnende plastic delen moeilijker om goed dek-
kend te verven.

Om veel moeilijkheden bij het passen van de delen te vermijden, kleeft men best de zijdeuren en achter-
panelen in open toestand. De achterpanelen zijn zeker 1 mm te smal voor het kader waarin men ze moet 
kleven! Dus wie een beter model wenst, kiest voor Ebro; de prijs is echter veel hoger.

Om een correct kleur te bekomen, had ik een mengsel 
gemaakt van twee Vallejo Metal Color kleuren. Spijtig 
genoeg splitste het mengsel zich terug in twee kleuren  
tijdens het drogen. Na verschillende pogingen de zaak 
herbegonnen, ditmaal met een laag van Gun Metal Hum-
brol MC23 Authentic Color. Weliswaar een potje van 
30 jaar oud! Echt een superieure verf welke men spijtig 
genoeg niet meer maakt.
Het resultaat ziet u op de foto’s.

Willy Jacxsens

1/24

Steven bracht een familie 
vliegende “Intruders” mee
Onze 1/48 vliegtuigbouwer Steven bezielde de tafels met drie 
Intruder modellen. Telkens een verschillende versie. Zoals je 
ziet, alles puik gedocumenteerd! Topklasse!

1/35

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

1/8

2 x Marc is scheepsrecht, wordt gezegd. 
Marc Hebbelinck bracht ons een prach-
tige ‘Spit’ waarbij naarstig gezocht werd 
naar de juiste, passende kleuren. Heel 
geslaagd. (Foto hiernaast en boven)

Marc De Pauw 
blijft ons verbazen 
met mooie resul- 
taten.   Tegenwoor-
dig maakt hij ze in 
tweevoud. Namelijk 
zowel op schaal 
1/72  als op schaal 
1/35.
Hiernaast de 
(typisch groene) 
Russische Heavy 
Infantery Fighting 
Vehicle(s) TBMP T15 
Armata. 
Waarlijk als 
enorme schepen 
te land.

1/48

1/35
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