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Vergaderdata 2017

dinsdag 7 februari - J.P. & 1/16

vrijdag 24 februari - W.I.P.

dinsdag 7 maart - Filters & Washes

vrijdag 24 maart - W.I.P.aart - W.I.P.
dinsdag 4 april - BTR, was het nu 60, 

70 of 80?

dinsdag 2 mei - Alg. ledenvergadering

dinsdag 6 juni - D-Day

dinsdag 4 juli - Opbergen e.a.

dinsdag 8 augustus
dinsdag 5 september
dinsdag 3 oktober
vrijdag 20 oktober - W.I.P.

dinsdag 7 november
vrijdag 17 november - A.C. vergadering

zaterdag 25 november - Artevelde Challenge

dinsdag 5 december

- onderwerpen volgen of onder voorbehoud -

telkens van 20 tot 22 uur,
in het lokaal, zaal C, Parochiale Kring St.-Jan Baptist,
Reinaertstraat 28, 9000 Gent.

Maar vooraleer we het glas heffen op het nieuwe jaar, kunnen we de 
laureaten van de interne wedstrijd even op het voorplan zetten. Deze
newsletter is dan ook vooral fotografisch gespekt met wat er op de 
wedstrijdtafels stond. We kunnen meedelen dat dit initiatief door velen
gesmaakt werd en door de niet-deelnemers erg gewaardeerd.

Tevens nog een woordje van dank aan Willy en Julia, deze laatste in het
bijzonder, voor de lekkernijen klaargemaakt met Sinterklaas.

Op 3 januari geven we de “plakkers” nog een ferm applaus en  
bovendien voor iedereen: we wensen jullie een mooi model-
bouwjaar 2017!

M E R R Y  C H R I S T M A S  -  H A P P Y  N E W  Y E A R

Wij wensen u veel modelbouwplezier

Applaus voor de plakkers
van 2016!
We zetten een nieuw jaar in, voor velen onder
u wederom met nieuwe projecten in het ver-
schiet. Vergeet ook niet dat het terug een
Artevelde Challenge jaar wordt. De voorberei-
dingen zijn alvast gestart. Datum: 25-11-2017.
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GOLD
1

GOLD
Tempo G 1200
1/35 Plus Model
FREDDY VERSCHUEREN

AAVP7AI
1/72 Dragon
IAN BARCLAY

Flying Bulk
1/35 S/F
PETER PRUYDT

Tie Fighter
1/72 Bandai
JOHN DE MUNTER

Ian verdiepte zich nogmaals in troe-
pentransport: een presentatie van
de “AAVP7A1” zag er goed uit,
inclusief de figuurtjes op deze
schaal.
“Er is nog wat werk aan!” ver-
klaarde Peter ons, niettemin zagen
we een speciaal bolvormig science
fiction tuig met een aangename
mechanieker erbij. Leuk kijkstuk.
Tot slot bleven in de SF sfeer met
John. Een “Tie Fighter” op 1/72 is
altijd de moeite waard … en boven-
dien een fantasierijk hebbeding.

See
you

in 
2017!
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Freddy Verschueren werd 
unaniem winnaar van de 
interne wedstrijd 2016
We haden het natuurlijk al zien aankomen: de “Tempo
1200” van Freddy zou een meesterwerkje worden.
Het is dan ook uitgesproken het winnende model
geworden. Apart, tot in de fijnste details zoals u op de
foto’s kan zien. 
Marc De Pauw werd mooi tweede met zijn fantastisch
verweerde “Panzer IV” en Guy verblijdde ons met een
originele “Ferrari” setting: brons. 
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SILVER
2

SILVER
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BRONZE
3

BRONZE

Pz IV Ausf. E
1/35 Dragon
MARC DE PAUW

Ferrari
1/24 Studio 27
GUY LIBEER

Hawker Sea Fury
1/48 Trumpeter
DION VANCUYL

GMC CCKW 353 serie 4
1/35 Tamiya/Aber
ERWIN BOVYN

Renault AHR
1/72 Ace
JOHAN DE MEYER

Guy plaatste passende verlichting bij de
“Ferrari”, daardoor kwam het model hele-
maal tot zijn recht. Dion bracht de liefheb-
bers van vliegtuigen in vervoering met een
uitstekende “Hawker Sea Fury” en het was
likkebaarden bij Erwin’s “GMC”, waarbij het
vele detailwerk zichtbaar was door een
spiegelondergrond.
Johan’s “Renault AHR” was nog niet hele-
maal klaar, we konden desondanks al zien
welke richting het gaat.

Hiernaast de uitstekende
1/35 uitvoering van Marc’s
“Panzer IV Ausf. E”, een
goede kit van Dragon
trouwens. Hij worstelde
eventjes met de tracks maar
dit belette hem niet om glit-
terend zilver te behalen. 
De speciale verweertechniek
wierp duidelijk zijn vruchten
af: een realistisch geheel
was het resultaat.
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