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Prijsuitreiking Spitfire kleurwedstrijd in CRASH ’40-’45 Museum

Aalsmeerderbrug – Rik Bakker, Laurens Bal en Nils Spaargaren zijn de winnaars geworden van
de Spitfire kleurwedstrijd van het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45. Zaterdag 24
maart werden in de Spitfirehal van het museum de prijzen uitgereikt.

De kleurplaat, die speciaal door kunstschilder Rob Hinse voor de Spitfiredag werd getekend,
was door de drie jongens heel mooi ingekleurd maar toch wees de jury een winnaar aan. Dat
werd Rik Bakker, Laurens Bal won de tweede prijs en Nils Spaargaren de 3e.
De Spitfiredag die op 3 maart werd gehouden was een groot succes met zeer veel bezoekers.
Er werden ook veel kleurplaten meegenomen. De prijswinnaars hebben duidelijk hun best
gedaan om er iets moois van te maken.
Jurylid de heer Beekman reikte de prijzen uit. Mooie vliegtuigmodellen die door de jongens in
elkaar gezet kunnen worden en die zeer in de smaak vielen bij de jonge
luchtvaartenthousiastelingen.

Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting CRASH
’40-’45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl. Daar zijn ook de foto’s te zien die
tijdens de Spitfiredag werden gemaakt voor de CRASH Spitfire.

Op de foto: In het midden winnaar Rik, links van hem Nils en rechts Laurens met hun
kleurplaats en prijzen die werden overhandigd door de heer Beekman.
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