Duitse “Panzers” in de Ardennen

Reportage

‘n Tijdje geleden stelde een vriend voor om
eens ’n ritje te maken naar de Ardennen in
zijn nieuwe wagen. “Mooi, bestemming ? “
vroeg ik. Geen antwoord, gewoon rondrijden is zinloos dus kwamen we op het idee
om eens de Duitse “panzers” op te zoeken in
de Ardennen.

116de Panzerdivisie tijdens de “Battle of the
Bulge”, zeg maar het “Ardennen offensief”.
De tank werd door de Genie in 1948 uit de
Ourthe getakeld. Bij het bekijken van de
tank, die op ’n betonnen sokkel staat vallen
de beschadigingen enorm op. Opnieuw een
spijtige zaak.

De eerste tank die we opzochten is de
“Panther Ausf. G” in Grandmenil. Deze grote
kat maakte deel uit van de 2de SS Panzerdivision “Das Reich”. Van ver ziet de tank er
vrij goed uit. Maar van dichtbij is het ’n
ander verhaal … van ’n eventuele restauratie is er blijkbaar geen sprake, jammer.

Onze trip bracht ons uiteindelijk in La Gleize.
Daar staat naast het oorlogsmuseum de
zware Tiger II of “Koningstijger”. Achtergelaten door de Duitse troepen van “Kampfgruppe Peiper” en later “gekocht” voor een
fles cognac. Deze stalen reus is vrij goed
bewaard gebleven, doch de camouflagekleuren zijn niet authentiek.

Onze zoektocht bracht ons wat later naar
Houffalize. Deze, eveneens zwaar toege- Na tientallen foto’s te hebben genomen
takelde Panther Ausf. G deed dienst in de hebben we het museum ook maar eens

1

2

bezocht, wat trouwens zéér de moeite waard
is. Mooi uitgestald materiaal en vriendelijk
personeel dat zijn best doet Nederlands te
spreken, niet alledaags !
Tijd om terug te keren naar Gent. De vraag
rees of we de Panther in Celles, vlakbij
Dinant nog zouden gaan bekijken. Uit ervaring weet ik dat deze Panzer er zéér slecht aan
toe is. Geen wielen en compleet uitgekleed
is het ’n schande dat deze tank er zo bij ligt.
De meest recente verfbeurt maakt het er
alleen maar erger op. Dus deze paar ton
miserie hebben we bewust ontweken.
Al bij al een leuke dag gehad, en gemakkelijk
te doen op 1 dag.
EDDY

J.P. TOONDE ONS EEN NIET-ALLEDAAGSE 1/35 SETTING. HET
GERMAN HEUSCHRECKE IVB “GRASHOPPER”.

2016

Alles kits
De interne club-stockververkoop (lees: ruilen voor gevorderden), was
iets waar iedereen naar uitkeek. Nieuwe projecten zaten algauw als
plannen in het hoofd. We konden u de sfeerbeelden niet onthouden. Nu
nog de uitwerking …
Uitwerking zal er zijn op 6 december, waar de deelnemers van het clubwedstrijdje hun waar zullen uitstallen met één oog op de deur of daar
iemand aanklopt. Op een vrijdag zagen we zowaar de definitieve uitwerking van Swa’s dio (foto’s binnenin) en van Eddy kregen we een leuk
Ardeens verslagje.
Ondertussen piept ook de nieuwe Artevelde Challenge aan de deur.
Vooropgestelde datum zal 25 november 2017 worden (nog onder licht
voorbehoud). Maar eerst nog het jaar goed inzetten, op 3 januari is er de
jaarlijkse receptie. En verder, kits, kits, kits …
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Vergaderdata 2017
dinsdag

3 januari

- Receptie met
cadeaufestijn en uitslag wedstrijd

dinsdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag

7 februari
24 februari
7 maart
24 maart
4 april

- J.P. & 1/16
- W.I.P.
- Filters & Washes
- W.I.P.aart - W.I.P.
- BTR, was het nu 60,

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
vrijdag
dinsdag

2 mei
6 juni
4 juli
8 augustus
5 september
3 oktober
20 oktober
7 november

- Alg. ledenvergadering
- D-Day
- Opbergen e.a.

70 of 80?

- W.I.P.

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

DEZE BRITISH LIGHT UTILITY CAR 10HP
AUSTIN ‘TILLY’ VAN PETER HAD U
NOG TE GOED. GEZIEN OP DE
SEPTEMBERTAFELS. SCHAAL 1/48.
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Op de Ipms-Gent-tafels

Een Centurion uit Willy’s
arsenaal.

1/35

De Britse “Main Battle Tank” Centurion werd kort na
de tweede wereldoorlog in gebruik genomen. Dit
was één van de meest succesvolste tanks allertijden !
Dat deze Britse “panzer” dan ook in meerdere
landen actief werd gebruikt is geen wonder. In de
na-oorlogse dagen kon men kiezen uit Amerikaanse,
Britse of Russische tanks …

Swa’s walk in the park
Het was eindelijk zo ver! Swa showde ons de definitieve versie van zijn Vomag met Flak-geschut, opgesteld aan de rand van het stadspark.
Ongelofelijk qua détaillering en heel mooi van decor.
Een prachtig kleurrijk geheel waar je blijft naar kijken.
Vandaar ook dit blad met de talrijke foto’s. Top!

Willy “Sherman” De Cock waagt zich regelmatig aan
het bouwen van “niet-Shermans” en zie hier zijn
versie van een Centurion “Recovery”. Als basis
gebruikte Willy de Tamiya 1/35 Centurion.
De “Recovery”-conversie is scratch gebouwd en
geverfd met Humbrol. Het betreft hier een versie
gebruikt tijdens de Koreaanse oorlog in 1953. Weer
eens ’n aparte tank uit Willy’s arsenaal !

1/72

!

CENTURION ARV, WAR AND PEACE SHOW
2010 UK (FOTO’S WIKIPEDIA).

Nieuwe verfspatten
Het is reeds een algemene trend geworden dat
we voor onze hobby heel wat aangepaste sets
van verven, washes, filters of verweringskleuren kunnen kopen.
Eerst was er, sedert de Mig-poeders, een ruim
omvangrijke nieuwe trend voor poeders
geweest. De fabrikanten spelen steeds meer
netjes in op de nieuwste evoluties. Zo ook ontdekten we (danku Luc!) een nieuw setje met
opmerkelijke aqrylverven. Dit uit het gamma
van de Poolse firma Hataka.
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Opmerkelijk is de beschikbaarheid van de Belgische
tinten, wat menig bouwer zal
plezier doen. We zagen twee
sets met Belgische AF kleuren.
Deze tot stand gekomen met
“Au 16e Escadron” uit Brussel.
http://hataka-hobby.com
http://www.16escadron.eu
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