Met vallen en opstaan
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Een kleurrijk spektakel zagen we bij Erwin. Het kostte echter veel zweet en tranen. Hij bouwt momenteel aan een aantal modellen welke zullen te zien zijn op een tentoonstelling. Daardoor verdiepte hij
zich in de Fokker-modellen. Door onjuiste informatie en nodige aanpassingen naar waarheidsgetrouwheid was het echter een ‘trial and error’-periode. Daarbij nog enkele kleine tegenslagen en bijna
was de maat vol. Modelbouwers zijn echter kranige doorzetters, zodat er toch mooie resultaten te bewonderen vallen. Op de foto’s: de Fokker D-VII, OO-AMH, Revell kit. Wordt vervolgd.

April 2022
Vakmanschap, p(l)akkende tips
en Lozenge-dresscode

Een greepje uit de stock
Claude bouwde doorheen de jaren heel wat modellen, zo
kwam hij deze keer met een prachtige en met finesse afgewerkte Engelse Short Stirling. De figuurtjes en bomladingen
maakten dit
vliegveld-diorama
compleet tot een
boeiend kijkstuk.

Volledig in de sfeer van weleer konden we deze vergadering aanwenden. Er stond heel wat op het programma. Jean-Pierre kende
geen onopgevulde momenten door zijn Stalingrad-presentatie en
Luc gaf nieuwe tips prijs inzake recente lijmontwikkelingen. Ook
opa Johan had iets te vieren en Erwin presenteerde vliegwerk. Hij
maakte een zin met bluts, builen, enzoverder … Maar, de resultaten mochten alweer gezien worden, zo overtuigen de foto’s in
onze aflevering hier. April, de opbrengst was niet schril en zat vol
geestigheden.
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V ergaderdata 2022
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dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

3 mei
Alg. Vergadering/W.I.P.
7 juni
5 juli
2 augustus
6 september
4 oktober

zaterdag 5 november

ARTEVELDE CHALLENGE in Deinze

dinsdag 8 november Nabeschouwing AC
dinsdag 6 december Sinterklaaseditie
Via de website:
www.ipms-gent.be
kan je ook
doorklikken naar de
facebookpagina.

Vliegende Belgen bij Frederik
Opmerkelijke steunactie bij Frederik: een aantal Belgian Air Force-toestellen op de tafel. Ditmaal inzake F-16 Falcon, telkens met aangepaste Syh@rt decals volgens tijdstip en esquadron.
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Verscheidenheid inzake
bouwmodellen troef, ook
deze keer.
We mochten een uitstekende presentatie zien
van J.P.'s Stalingrad tram
(grote foto), Ian werkte
verder aan zijn Frans
schip (uiterst links),
geinige Shermanbeelden
waren er van modellen
van Patrick en Filip (cartoon-Sherman).
Bovendien showde Nick de
1/1 Lozenge replica-stof
voor de Fokker D-VII van
weleer,
mede
dankzij
Danny.

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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Stalingrad tram
De voorbije periode zat Jean-Pierre helemaal niet
stil op modelbouwgebied. Getuige daarvan was
de mooie presentatie die hij voor ons had van zijn
Stalingrad-vignette. Bedreven in MiniArt materiaal
toonde hij ons de indrukwekkende tram op 1/35.
Door de vele onderdelen kroop hierin toch heel wat
tijd. Maar het resultaat mocht er zijn. Ook een Duitse “PAK” afweeergeschut en wat figuren voegden
actie toe aan het geheel.
Genoeg aandacht was er voor de verwering en de
afwerking van de tram en figuren. Een deel werd
gebaseerd op oude foto’s. Jean-Pierre vertelde
vurig over zijn ervaring en menigeen kon er nuttige
dingen van opsteken.
Doorspekt met ontelbare details was dit terug een
meesterwerkje.

1/35

Biezondere Bison I

cartoon

Model: 1/35 ALAN
Foto-etch: EDUARD
De officiele naam van de Bison I was:
15 cm SIG33 (Sf) auf Panzerkampfwagen I Ausf. 13.
Dit 15 cm kanon werd op verschillende oudere
tanks gezet als noodoplossing. SIG = Schwere Infanteriegeschutz. De 33 kwam van het jaar 1933,
het jaar wanneer dit kanon in dienst werd genomen.
Deze Russische kit dateert van de jaren 2000. Het
lastigste van deze kit waren de individuele rupsschakels; Ik heb er veel gebroken bij het lossnijden
van de sprue. Dikwijls vielen deze rupsen uit elkaar
door het kleine oppervlak welke te kleven viel. Al
bij al lukte het uiteindelijk wel. Met wat Panzergrey
geschilderd leek het meteen toch iets speciaal.

Dodelijk serieus
Heel wat luchtiger ging het er bij Filip aan toe. De
cartoon-Sherman M4A4 van Meng (World-War
Toons) kreeg een geslaagde upgrade van Retro-tracks, een heuse FL-10 koepel. Hierdoor werd
de kit dodelijk ernstig.
Uitstekende detailering en verweringen maakten
deze guitige vignette een klein pronkstukje.
Dit was opnieuw een andere (luchtige) kijk op de
Sherman-familie.

1/35

Happy modelling!
Willy Jacxsens

Lijmen als pure noodzaak
Dezelfde avond gaf Luc ons een kleine demo i.v.m. enkele nieuwe lijmen. Iedereen weet dat niet
enkel plasticlijm nodig is voor onze hobby maar tevens andere geschikte substanties om diverse
verschillende materialen aan elkaar te koppelen. In modelbouw hebben we heden ten dage vooral
te maken met fijne onderdelen welke meestal in photo-etch (lees: metaal) vervaardigd zijn of in
een resine-uitvoering. Daardoor kennen we reeds een aantal jaren het gebruik van ‘alleslijmen’,
superglue enz.
Luc presenteerde enkele merken zoals Ultra Glue van Mig Products en Gator’s Acrylic Hobby Glue.
Beiden hebben ze de uiterlijke kenmerken van houtlijm maar zijn krachtiger. Ze hebben het grote
voordeel tegenover de vroegere superlijmen dat ze de eerste momenten nog ‘manoeuvreerbaar’
zijn. Ook Ian kon dit beamen door zijn ervaring met scheepsrelingen onlangs. Het overtollige residu kan bovendien weggeveegd worden met water. Alweer een voordeel. Vaak moest vroeger de
overtollige superlijm terug weggeschuurd worden, met extra werk vandien.
Super nuttige info voor de plakkers onder ons …
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