
Ian ‘s schip lag nog in het dok
Ondertussen zagen we het mooie ‘battleship’ Condorcet (FR) stelsel-
matig veranderen. Ian kon reeds aanvangen met het schilderen van 
deze Hobby Boss-kit. Er moest zeer doordacht te werk gegaan worden. 
Dit om nog steeds bij diverse onderdelen te kunnen, gedurende de 
bouw. Ondertussen was er heel wat photo-etch werk gedaan en toonde 
hij ook de beschikbare crew-figuren op deze schaal …
 

Maart 2022

IPMS-Gent / Nieuwsbrief 03-2022 / 1IPMS-Gent / Nieuwsbrief 03-2022 / 4

Een raar jaarbegin
Helemaal speciaal was de samenkomst in maart ‘22. 
Hier betrof het een soort nieuwjaarssamenkomst 
en toch … Sinterklaas kwam daarenboven even de 
paasklokken jennen. Het werd vooral duidelijk dat de 
clubleden glunderden om elkaar en elkaars werk te 
kunnen zien. Onnodig te melden dat de tafels weer 
boeiend genoeg bezet waren en dat er feestelijk 
plezier was tijdens de “geschenkjes”-uitwisseling. 

De skype-vergaderingen worden verder als sur-
plusjes gezien maar de hoofdzaak blijft toch het  
levendig samen zitten iedere maand. 
Het programma welke was voorzien, zal wat worden 
aangepast en misschien zulllen wat items verschui- 
ven. Maar we zijn er terug. Op naar volgende keer … 

Marc steekt tandje bij 
Heel speciaal was dit miniatuur tand-avon-
tuur van Marc Verhamme. In ware tandtech-
nicusstijl toonde hij ons een verrassend 
leuk tafereel. Een prachtig idee en super 
uitgevoerd. Door de drukte kreeg dit mis-
schien te weinig aandacht maar voor de 
modelbouwkundigheid: een winnaar!

Vergaderdata 2022
dinsdag 5 april JP’s Stalingrad Tram
dinsdag 3 mei Alg. Vergadering
dinsdag 7 juni  
dinsdag 5 juli  
dinsdag 2 augustus 
dinsdag 6 september
dinsdag 4 oktober

zaterdag  5 november 
ARTEVELDE CHALLENGE in Deinze
dinsdag 8 november   

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.

1/72

Hopelijk kunnen we stilaan naar een normale 
planning gaan. Mogelijks kunnen items nog ‘on 
the fly’ toegevoegd worden.

1/350

Claude vanuit het Middelandse Zeegebied
Geheel in de Italiaanse sfeer bracht Claude ons een kijk op enkele vliegtuigen van zijn hand. 
Hier tonen we u de Fiat BR 20M. Deze Italiaanse toestellen, bommenwerpers, werden in de 
herfst van 1940 gestationeerd op het vliegveld van Melsbroek. Met prachtig camouflagepa-
troon. Daarnaast zagen we van Claude ook nog een Fiat G50-bis Freccia.

Nick bracht ons een deel van zijn immense Fokker D-VII welke het luchtruim onveilig 
moet maken. De aangepaste bouw en de diverse zelfgemaakte 3D-onderdelen waren al op 
zich de moeite. De machinegeweren (Spandau) zijn bvb. helemaal zelf uitgetekend als 3D 
item. De schaalverwerking en de uitvoering van de details is enorm. Daarenboven werd 
ieder onderdeel reeds vakkundig geschilderd. Je geloofde bijna je ogen niet …
      ▼

Genoeg onderwerpen welke in het oog 
sprongen. Zo ook deze ACV Dorchester 
van Erwin (foto hieronder). Een grotere 
beschrijving van deze SPK Models-kit 
vind u op de website (onder Skype verga-
deringen, dec. ‘21). 
Op de foto daaronder  zien we tevens de 
sterke M551A1 TTS Sheridan van Marc 
De Pauw. Als altijd, schitterend werk 
van beiden.
▼

1/35

Om te eindigen nog een smakelijk en leuke kit van Erwin: de 
‘Calvados’-Citroën. Een projectje waarbij de kit uiteindelijk 
naar Frankrijk zal gaan. Een mooie mascotte voor de Calva-
dos-streek! Schaal: 1/35.

▼
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DUKW 
Genie Belgisch Leger
Model: ITALERI
Foto-etch: EDUARD 

Meer dan twee jaar lang moest ik zoeken 
naar geschikte foto’s van een Belgische 
DUKW. Uiteindelijk geraakte ik, via via en 
een kolonel/curator van het genie-museum 
in Wallonië en de beheerder van het patri-
monium van de genie, aan de nodige foto’s 
van dit prachtig amfibie-voertuig.

Willy Jacxsens

Freddy in de ban van de 
kevers
Hier betrof het alweer speciale en super uitge- 
voerde modellen van Freddy. Diverse keverconver-
sies als niet-alledaagse Volkswagens waaronder 
een ziekenwagenuitvoering (foto boven) en een 4x4 
uitvoering (onderste foto). Een derde stond nog in 
de steigers (foto midden). Hier ook paste Freddy 
heel veel onderdelen aan of bouwde hij ze ‘scratch’ 
bij door middel van bvb. soldeerwerk. Klasse.

Swa demonstreerde zijn 
pientere potloodjes
Een momenteel vooruitgang makend element 
in het beschilderen is het gebruik van weather-
ing-potloden. Swa gaf ons een kleine demo over 
het gebruik ervan. De fijnheid van werken en de 
subtiliteit van de kleuren zijn een pluspunt. 
Deze potloden gebruik je met water en bij foute 
stroken kan je dit gewoon terug gemakkelijk  
weghalen. Je kan dit min of meer vergelijken met de 
aquarelpotloden van weleer. De AK potloden zijn 
wat duurder maar van uitmuntende kwaliteit. Groot 
voordeel is natuurlijk de directe kleurreferentie in 
toepasbaar gebied.
Op een Sherman tank van Swa kon je tevens de re-
sultaten van het gebruik van de potloden zien.
Hartelijk dank Swa, voor deze interessante bij-
drage.

1/48

1/35
Merkwaardige Duitse bezetting bij Frederik
Wij zagen op tafel wat Duitse jet-technologie van weleer. Een (rode) Messchersmitt Me 
163B Komet, kit van Meng (foto links). Daarbij de Messschersmitt 262 B-1a van Hobby Boss 
(foto linksonder). De Me 262 was destijds de eerste operationele straaljager. 
En tenslotte de Tamiya Heinkel He162 A-2 met kennaam ‘Salamander’ (foto rechtsonder). 
Deze laatste kwam er in 1944 maar kon nauwelijks nog worden ingezet tot het einde van de 
oorlog. 
Driemaal leuke en specialere kits met in het oog 
glimmende onderdelen en fijne details.
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