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Oktober 2021
Een gretige kalender voor 2022

J.P. illustreert het bouwplezier

We zagen dat de voorbije bijeenkomsten terug de sfeer van weleer
opriepen. Bijna was de avond te kort om alles te zien, te bewonderen
en te beoordelen.

Dat was vooral te zien bij de twee dioramas welke J.P. meebracht. “Er
volgen er nog!”, wist hij te vertellen. Op het ene plaatste hij de Sd.Kfz.
221 Leichter Panzerspähwagen s.Pz.B.41 van Bronco Models. Een groep
“Valschermjagers” rustten tegen een gevel. We lezen Italië 1942 (foto’s
bovenaan).

Op langere termijn is er natuurlijk de beurs in 2022, waarvan de communicatie op gang werd gebracht. Er valt nog heel wat te doen maar
de toon is gezet.

Eveneens op schaal 1/35 zagen we een ander Duits tafereel. Hier plaatsten Duitse soldaten een PAK 43 afweergeschut. De kit was van AFV. De
halftrack Sd.Kfz. 7, een 8-tonner, late versie, ernaast (foto rechts).

De kalender blijft naast dit, verre van leeg. Er zijn voldoende items
welke zullen belicht worden in 2022 en er komen twee gasten welke
een demo-avond zullen presenteren. Er staat heel wat te beleven. Er
bij zijn, is de boodschap. Ondertussen even genieten van de bouwsels in oktober.

De attributen i.v.m. de huizen op beide dio’s waren van MiniArt. Hierbij deed J.P. reeds enkele jaren ervaring op. Om deze vorm te geven en
alsook voor de diktes van muren en ramen moest er toch steeds wat
extra verbouwd en aangepast worden.
Historische plaatjes en prima bouwplezier, mooie composities ook!

Kleurrijke Ford

Net van de zolder gehaald
Erwin startte met een zolderopruiming, een tijdje geleden. D.w.z. een
hoop modellen uit de “stack” kwamen op de werkplank. Zo leverde hij
ons deze keer de Opel Blitz Ambulance versie (foto onder). Een uitgebreid verslag vind je bij de Skype files op onze website. Verder zagen
we ook de Dodge WC51. Een (vintage) Airfix kit, een
versie met een bache, ook op 1/35. Een WC52 zou
nog volgen.
Daarnaast zagen we nog een Austin Tilly van Ace op
schaal 1/72 (foto meest rechts). Zo zien we ze graag,
de opruimingen …

Bij Guy zagen we met een mooie Ford GT. De 1/24 kit was van Simil’R
en vond hij op een beurs. De prijs behelsde toch wel een kleine 60
euro. Guy besloot deze om te vormen tot een Ford in de kleuren van
het Rallye Team Ford anno 2000. Ook de decals moesten dan logisch
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V ergaderdata 2021

NIEUWE
LOCATIE!
Loods 25,
Vissersdijk 1,
9000 Gent

dinsdag 7 december
Sinterklaaseditie
Demo weathering met potloden

V ergaderdata 2022
dinsdag 4 januari Nieuwjaarssamenkomst
dinsdag 1 februari JP’s Stalingrad Tram
dinsdag 1 maart Demo-avond
schilderen figuren met acrylverf
dinsdag 5 april
Nick’s Fokker RC model
dinsdag 3 mei
Alg. Vergadering
dinsdag 7 juni
Demo-avond
schilderen figuren met olieverf
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Via de website:
www.ipms-gent.be
kan je ook
doorklikken naar de
facebookpagina.
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LOCATIE VOOR DE VERGADERINGEN:
Loods 25, Vissersdijk 1, 9000 Gent
Alle vergaderingen hebben plaats in de zaal
van 20 tot 22 uur.
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aangepast worden. Voor de flashy kleuren gebruikte hij Tamiya spuitbussen. Een gewone voor het
groene gedeelte en een “metal” spuitbus voor het blauw. Helemaal een geslaagde combinatie!
Hierbij de meest “opvallende” verschijning van de avond.
IPMS-Gent / Nieuwsbrief 10-2021 / 1

Marc Hebbelinck testte
metaalkleuren

cartoon
Het
nieuwste
ei van
Erik

“Een ideaal moment om even de metaalverven van
Vallejo te testen”, dacht Marc. Hij vond deze mooie
Revell-kit van de Sabre F-86-D daarvoor uitermate
geschikt.

Erik De Smet - stond vroeger vooraan wanneer de humor werd uitgedeeld - kwam deze keer met een Messerschmidt 262 “Schwalbe”
(zwaluw).
Een totaal gescratched plastic ei, aangevuld met elementen van een
Revell-Messerschmidt op 1/72 en de cockpit van een ander egg-plane.
De vignette bracht ons reeds in een paassfeer. Maar hoedanook … goed
gelachen!

Dit gaf een behoorlijk bevredigend resultaat. Hij
kleurde ook enkele grijsnuances (onder andere op het
staartvlak goed te zien) en plaatste de decals op
een superbe manier. Tevens maakte de subtiele inkleuring van de panellines het geheel af. Blinkende
topvogel!
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Frederik bracht ons een kanjer van een Panavia Tornado ECR, JaboG 32,
Lechfeld (Duitsland). Geheel met extravagante decals in tijgerkleuren
voor: Tigermeet 2001-2002.
We noteren verder: 18-25 Juni 2001, Kleine Brogel (B) en 28 juni-9 juli
2002, Airfield BA 11 Beja, Portugal.
Een behoorlijk indrukwekkende Revell kit!

Unter der Laterne
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S-Gent
Op de IPM

Willy Jacxsens toonde ons een in het oog
springend vignetje met twee Master Box figuren. Op schaal 1/24 wist hij een tafereeltje uit
te beelden wat verwees naar de song van de
befaamde diva Marlene Dietrich: “Unter
der Laterne”, beter gekend bij ons als “Lili
Marleen”.
De lantaarn komt uit een set van Mini Art. De muur maakte Willy van een
stuk Styrodur. Zo zie je maar dat
de bouwelementen van MiniArt
zowat overal te pas komen. En
bovendien was dit een leuke ode
maar dan in een modern kleedje
gestoken.

Tornado in Tiger style

tafels

Diamond T voor stevige mannen
Onze Jérôme maakte hier van deze Merit kit een ruwe diamant. Een
groot geheel, moeilijk om in één beeld te vatten. Deze M-19 Tank Transporter kit bestaat uit twee delen en op schaal 1/35 is dat een serieuze
lengte.
Jérôme liet er deze volgestouwde Diamond-T trekker als een heavy duty
machine uitzien. Heftig verweerd en je kon zien dat hij hier veel plezier
aan heeft beleefd.

1/24

Merit International Ltd heeft wel een mooie selectie van allerlei kits in
zijn gamma. Deze kit is trouwens ook verkrijgbaar met een hard top cab.
Wijzelf verkiezen toch eerder deze versie. Top!
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