
Op de IPMS-Gent tafels

Op de tafel met 
militair materiaal allerlei
Jérôme bracht ons tweemaal Scout Cars mee. Deze Amerikanen zagen er best 
knap uit in verschillende uitvoeringen. Linksboven de Italeri-kit en rechtsboven 
een “cabrio”-versie van Revell. De foto links toont ons de mooie Griekse F16C, 
Block 52+ versie van Steven. Dit alles op 1/48 schaal. Een kit van Kinetic.
“Van auto’s naar tanks is maar een kleine stap”, dacht Marc De Pauw. Hij toonde 
ons de Britse Challenger 2 TES MBT. Een Ryefield Model kit op 1/35 (foto  
hieronder).
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Vergaderdata 2021
dinsdag 2 november 
  Alles kits 
dinsdag 7 december 
  Sint-Nicolaas editie

Vergaderdata 2022
dinsdag 4 januari 
  Nieuwjaarssamenkomst
dinsdag 1 februari 
dinsdag 1 maart
dinsdag 5 april 
dinsdag 3 mei
dinsdag 7 juni 

LOCATIE VOOR DE VERGADERINGEN:
Loods 25, Vissersdijk 1, 9000 Gent 
Alle vergaderingen hebben plaats in de zaal 
van 20 tot 22 uur.

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

De loods naar een nieuwe stek       
Ondertussen heeft een verhuis naar een nieuwe ontmoetingsplaats ons  
bezig gehouden. Op een zachte wijze is deze verandering er gekomen. 
Iedereen heeft het best naar de zin in Loods 25, waar de tafels der mo- 
dellen voortaan vol zullen staan.
In september moesten we noodgedwongen onze dag opschuiven, van-
daar een wat mindere bezetting. En toch, er was heel veel te zien! Teveel 
om het allemaal te kunnen tonen. Enkele mooie resultaten ziet u in deze 
nieuwsbrief.
Het belangrijke moment is aangebroken om de datum kenbaar te ma-
ken van de volgende Artevelde Challenge! Op 5 november 2022 zal  
deze plaats vinden in het voor ons vertrouwde Deinze. De voorberei- 
dingen kunnen starten! En het verder bouwen eveneens …

1/16

1/35

1/351/35

Er was weer zo ontzettend veel te 
beleven qua bouwmodellen. In alle 
schalen en als diverse onderwer-
pen. 
Op de grote foto ziet u de machtige 
M5A1 Stuart tank van Jean-Pierre. 
Hiernaast links trok Frederik zijn 
Nederlandse Starfighter danig de 
aandacht en Erwin bracht een hele 
geinige vrachtwagen tot op de tafel.

1/32

Nieuwe 
productjes voor 
uitmuntend 
resultaat       
Filip legde alvast de basis voor een 
cartoon-modeltank. Hierbij testte hij 
enkele producten; naast “putty” ge- 
bruikte hij hierbij enkele praktische 
nieuwigheden van AK-products: dry 
ground en crackle effects. Op de foto zie je heel 
goed het bevredigende resultaat.
We zijn benieuwd hoe dit verder loopt!

1/48

1/72

NIEUWE 
LOCATIE!

Loods 25, 
Vissersdijk 1, 

9000 Gent
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Erik De Smet had de laatste bouwtijden een passie 
voor de Marchetti-versies. Nu dat er diverse merken 
dit model te koop aanbieden, gaf dit opeens heel wat 
mogelijkheden tot een serie. Zo zelfs, dat Erik zijn  
modellen met aangepaste decals aankleedde. Hij-
zelf tekende een aantal decals uit en liet deze prin-
ten op een uitmuntende wijze. Zo kwam er een bonte 
variëteit op de tafel. Voor de decals: vraag gerust info 
hierover bij Erik. Over dit model gaf Erik reeds ruim-
schoots info via de Skype-meetings.

Leaving the 
Hedge Rows
Jean-Pierre liet ons zijn laatste cre-
atie zien: een ferme Stuart tank. 
Onder de schaduw van de bomen 
zette hij ook een passende figurine.
“Leaving the Hedge Rows” heet dit 
spektakel en toonde ons de M5A1, 
16,5 Ton met een M6 AT Gun 37 mm.
Een indrukwekkend kijkstuk!

Erwin’s ongebreidelde passie 
voor diversiteit       
Onze veelbouwer Erwin liet ons terug veel boeiende bouwsels 
meemaken. Hij toonde een enorme verscheidenheid, zie de foto’s 
hieronder.
De Volvo F12 kit sprong in het oog ondanks zijn kleine schaal. Met 
een geestig detail van een Michelin-mannetje voorop. Hij had deze 
Keilkraft kit nog van bij Verborgh ooit. Het Duitse rollend materiaal 

was de SdKfz 232 kit van Matchbox op 
1/76. Verder zagen we nog een prach-
tige H.P. Halifax, Coastal command 
versie. Ook een Matchbox kit. Op de 
foto rechtsonder zagen ook nog we de 
Junkers G23. Een 1/72 kit van Airplane 
Modelkit.

Willy schepte klaarheid met “dozers”
Tweemaal Sherman-variaties ditmaal bij Willy. Afgewerkt met de extra schep, 
ook wel dozer genoemd. We zagen een M4A3 HVSS + dozer, gebruikt door de 
US Army in de Korea-oorlog. Opmerkelijk waren de aangebrachte nummers: 
bijv. hier 4051572. De nummers van de 
“oude” Shermans werden duidelijk op-
getrokken zodat het minder opviel dat 
het oud materiaal was.

De tweede versie (foto’s onder) had een 
eigen nummering. Dit was de M4A3 
+ dozer van de US Marines, ingezet bij 
Okinawa.

1/72

1/35

1/16
Erik’s Marchetti Market Place

1/72

1/32

1/72

1/35

1/76

1/72

Een Nederlander op bezoek       
Frederik had een mooie display klaar met de Nederlandse uitvoering 
van de Starfighter. Hij vond dit een uitermate goede kit, deze Italeri 
op schaal 1/32. Een hoop details op een zakdoek groot!
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