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VREEMDE ZAKEN

Ook met slechts af en toe een blik op
eBay of Marktplaats kom je vreemde
zaken tegen, ook nu weer.
Rondenteller
Op Marktplaats trof ik deze Servo140
rondenteller. Opvallend is dat deze
rood is in plaats van grijs. Apart, dus
contact gezocht met onze Servo140
fetisjist: Ben Schuddeboom. Hem was
deze rondenteller ook onbekend. Even
over gesproken om er op te bieden
maar iemand was ons al voor en het
was daardoor niet meer opportuun.

Huisvlijt
Een dapper
daarom niet

stukje huisvlijt maar
minder grappig: zelf



gemaakte Carrera bokalen. Oude
regelaars zijn na voorzien te zijn van
goud-, zilver- of bronsverf op een
marmeren voet gemonteerd. Grappig,
maar niet iets waar ik €45,- over zou
hebben. Jullie wel?

Aanhanger
Deze mooie aanhanger met digitale
baan was met een prijs van €490,- wel
heel aantrekkelijk. Was ik, ondanks
Corona toch bijna in de auto naar
Duitsland gestapt…..bleek het €490,te zijn om de baan een dagje te huren.
Dan weet ik wel een mooiere mobiele
baan.

AGENDA 2021
Alle evenementen die hier genoemd worden zijn uiteraard onder voorbehoud
van de dan geldende regels met betrekking tot Covid-19
Kijk voor je vertrekt eerst op de betreffende site!
MAART
28

GP Bahrein

APRIL
17 en 18
18

Raceweekend, Belvédèrelaan 5c Beusichem.
Zaterdag sleutel- en racedag vanaf 12.00 uur
GP Italië - Imola

MEI
02
08 en 09
09
23
30

GP Portugal
Modelbouwbeurs Goes, www.zeelandhallen.nl
GP Spanje
GP Monaco
SLN Beurs Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2, Houten

www.sln-slotracing.nl

JUNI
06
13
27

GP Azerbeidzjan
GP Canada
GP Frankrijk

JULI
04
18
20 t/m 24

GP Oostenrijk
GP Groot-Brittannië
Spielwarenmesse 2021, Messezentrum 1, Nurnberg (D)
www.expobeds.com/event/nurnberg-toy-fair

AUGUSTUS
01
29

GP Hongarije
GP België

SEPTEMBER
05
12
26

GP Nederland
GP Italië - Monza
GP Rusland

OKTOBER
09 en 10
23

Raceweekend, Belvédèrelaan 5c Beusichem. Zondag ALV vanaf 11.00 uur
Slotmania, Stetten (D) www.slotmania.de

NOVEMBER
13
14

Ruhrslot, Oberhausen (D) www.ruhrslot.de
Südbayerische Rennbahnbörse, Germering (D), www.auto-modellbahn-welt.de/rennbahnborse
De Grand Prix van oktober, november en december worden later dit jaar toegevoegd aan de agenda
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Inhoud Carrera Courant 100
Club Activiteiten
Leed dat redactie heet
(Ben Schuddeboom & Patrick Meijer)
Door de bril van de Voorzitter
(Roy Penders)
Door de bril van de OUDE Voorzitter
(Fred Goverde)
Op de baan/bank met Peter-Paul van Deelen (Ben Schuddeboom & Patrick Meijer)
Nieuws van het Servofront
(Ben Schuddeboom)
Carrera nieuws
(Patrick Meijer)
Bijzondere Carrera Universal Hobbyruimte (Roy Penders)
Fred Hahn, niet vanachter de Geraniums
(Fred Hahn)
Nostalgie
(Hans van Doorn)
12 Stundenrennen 12&13 juni 2006
(CCN raceteam 2006)
Vroeger
(Patrick Meijer)
Momentopname
(Patrick Meijer)
Het verhaal van een bijzondere Ford Capri (Roy Penders)
Tamiya slotcar
(Roy Penders)
Vreemde zaken
(Patrick Meijer)

SCHRIJF OOK IETS VOOR ONS CLUBBLAD!
Reactie: B

rinleveren graag bij:
benschuddeboom@gmail.com
Sluiting kopij voor de Courant 101:

1 juli 2021
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CLUB ACTIVITEITEN



CCN Raceweekend
CCN Racedag
CCN Sleuteldag










In verband met de Corona zijn, helaas, alle clubactiviteiten
tot nader orde uitgesteld maar wel opgenomen in de agenda.
Kijk regelmatig op onze Facebook pagina voor actueel nieuws
o v e r o n z e c l u b a c ti v i te i te n .

Kom jij ook?


CARRERA UNIVERSAL REVIVAL??

De eerder geplande Universal revival dag stond gepland in mei 2020 maar is niet
door gegaan vanwege de beperkende maatregelen rondom Covid-19. Uiteraard
komt er van uitstel geen afstel dus houdt de courant en onze Facebook pagina in
de gaten voor, op termijn, een nieuwe datum !
PAGINA 2

COURANT 100



LEED DAT REDACTIE HEET

Carrera Courant 100…Toch een
bijzonder moment, zeker voor ons als
redactie. En bij de voorbereidingen van
nummer 100, toch echt een bijzondere
uitgave, hoop je als redactie toch op
wat extra inzet van clubleden. Zeker
ook na de oproep in de vorige courant.
Maar het aantal bijdragen bleef weer
beperkt en dat is toch jammer vind ik.
In mijn ogen heeft iedereen wel iets
leuks te melden over zijn hobby en dat
hoeven dan lang niet altijd pagina’s vol
te zijn. Een half A4-tje met een leuk
plaatje erbij zou al voldoende zijn en
wellicht een breder en leukere inhoud
geven
aan
de
courant.
Hanssie, Hanssie!
Gelukkig kregen wij een paar weken
geleden wel al een mailtje van Hans
van Doorn met een stukje tekst en de
opmerking dat hij toch zeker ook in
deze bijzondere uitgave wilde staan.
Hulde!! Dus verderop in de courant
vinden jullie een leuke bijdrage van
hem over Universal.
Redactie
“vergadering”
Bij het uitblijven
van de door ons
verwachtte in
breng
van
jullie, heeft
Ben
maar



eens een redactionele zoom meeting
opgezet. Dan dus maar bespreken wat
wij dit keer allemaal zouden (moesten)
schrijven om deze mijlpaal, de
honderdste(!) Carrera Courant, toch
nog enig cachet te geven. En tja, dan
moet je natuurlijk wel de vergadering
openen….. Ben was zo druk aan het
Servo-en
dat
hij
zijn
eigen
redactievergadering vergat. Maar na
een appje van Patrick met daarin zo’n
slaap smiley, begreep Ben al gauw dat
hij die meeting dus compleet vergeten
was. Gelukkig hebben we er een paar
avonden
er
na
alsnog
over
gebrainstormd en het resultaat zien
jullie dus terug in deze uitgave.
Leed? Jawel!
En is het dan leed dat redactie heet ?
Ja, toch op een bepaalde manier wel.
Want zoals al eerder gezegd…. Het is
een clubblad van alle leden en niet
alleen van
Patrick en Ben
dus
heren
(en
dames ook)
……. geniet
van deze
uitgave en
kruip in de
pen voor ons
nummer 101.
Wij
rekenen
op jullie!
Ben &
Patrick
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DOOR DE BRIL VAN DE VOORZITTER

27 Februari 2021
Na een heerlijke ochtendwandeling
met mijn twee hondjes, weer achter de
computer om aan de slag te gaan met
mijn bijdrage voor:

Carrera Courant nummer 100
Inmiddels al weer maanden lang het
gespreksonderwerp tussen bestuur- en
redactieleden. En wat is het een
bijzondere versie geworden….
2012
Dit was het jaar waarin mij de
kans werd geboden om de
rol van voorzitter over te
nemen van Fred Goverde.
En vanaf het moment dat
je dat bent dan hoort
daar uiteraard ook bij
dat je dan voor het eerst
het
zogeheten
“openingsstukje” voor de
periodieke
Carrera
Courant (in mijn geval
nummer 65) schrijft. En
standaard begin ik daar
sindsdien altijd te laat aan,
of stuurt iemand van de
redactie een reminder rondom de
deadline. Voorheen Patrick Meijer en
sinds alweer een behoorlijke periode
Ben Schuddeboom (waar nodig met
hulp van Patrick). Maar als ik dan aan
de slag ging, dan ging het ook wel
weer erg makkelijk. Er is altijd wel iets
te delen, toe te lichten of anderzijds het
vermelden waard.
Ik wil dan ook vooral vanaf deze plek
beide heren waanzinnig bedanken en
complimenteren voor het invullen van
PAGINA 4



de rol van “aanjager” en het
produceren van alle couranten. Ik kan
jullie ook melden dat dit echt geen
eenvoudige opgave is. Elke vier
maanden een exemplaar genereren
waarbij je moet voorkomen om in
herhalingen te vallen, met uitzondering
van het verslag rondom het jaarlijkse
CCN uitje naar Goes , ga er maar
eens aan staan. Nooit is er op enigerlei
wijze verzaakt en elke keer is het de
heren van de redactie gelukt om
de continuïteit rondom de
Carrera Courant te borgen.
Nogmaals
mijn
complimenten!
Productie
Als je ook kijkt naar de
productie van de heren
dan heeft al het harde
werken een prachtige
stapel aan leuke, dikke,
soms wat dunnere en
kleurrijke exemplaren
opgeleverd.
Wel heb ik een vraag.
Wie kan mij voorzien van
de exemplaren 1, 2, 10 &
17 (Courant nummer 2 is een A4-tje, RED2)?
Deze mis ik nog voor mijn archief en ik
zou het leuk vinden als iemand mij
hieraan zou kunnen helpen.
De toekomst van de Carrera Courant
Die zal er de komende jaren anders uit
gaan zien. Vanaf dit jaar versturen we
namelijk twee keer de Carrera Courant
op de oude wijze, dus uitgeprint en via
de post. Daarnaast versturen we de
Carrera Courant twee keer per mail en
dan ook in de Full Color versie. Hiertoe

COURANT 100

is besloten aangezien het maken en
vooral het versturen van de Carrera
Couranten qua kosten, wel een erg
grote aanslag bleken te doen op onze
begroting (ca. 65%).

per e-mail volledig te kunnen laten
plaatsvinden vragen wel jullie om ons
een mail te sturen zodat we jullie
actuele email adres hebben. Dit mag
naar otto@omdonker.nl

In de laatste ALV is hierover met de
aanwezige leden gesproken en zijn we
tot het besluit gekomen om dit vanaf
2021 anders te gaan doen. Uiteraard
zullen we dit evalueren en komen er
dan aan het eind van dit jaar of begin
2022 bij jullie op terug. Graag zou ik ter
afsluiting van dit onderwerp nog wel
een verzoek aan jullie willen doen. Om
de verzending van de Carrera Courant

Hiermee sluit ik af en spreek ik graag
de hoop uit dat ik jullie in de eerstvolgende Carrera Courant meer kan
melden met betrekking tot het laten
plaatsvinden van de clubactiviteiten.
Blijf gezond en let goed op elkaar!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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DOOR DE BRIL VAN DE OUDE VOORZITTER

En dan is daar in één keer het
honderdste clubblad.
Terugdenken
Nou ja in één keer? Natuurlijk zagen
we dat aankomen. Dan ga je toch eens
terug denken aan het ontstaan van het
eerste clubblad. Aan de start van de
Carrera Club Nederland en hoe het
eigenlijk allemaal begonnen is. Ik mag
wel zeggen dat de club ontstaan is uit
het hart van drie echte Carrera
liefhebbers.
De Vondst
Ergens in augustus 1994, 5 augustus
om precies te zijn, ben ik weer
begonnen met uitpakken van de dozen
en het opbouwen van een Carrera
Universalbaan. Omdat in mijn beleving
de baan wat groter moest worden en
er ook nog wel wat auto’s bij mochten
ben ik daar naar op zoek gegaan. Ik
kocht hiervoor het advertentiekrantje
“De Vondst”. Laat maar zeggen
“Marktplaats” in het niet digitale
tijdperk.
Echte Liefhebbers
Via de advertenties van “De Vondst”
kwam ik bij twee echte liefhebbers
terecht, Rob en Patrick en met veel
plezier denk ik terug aan de tripjes
naar Duitsland. Zaterdagochtend om
08.00 uur bij mij (ik had medelijden met
Patrick, die had het stuk vanaf
Rotterdam al achter zijn kiezen) aan de
koffie en dan naar het Ruhrgebied.
Daar kochten we een “Revier” de
Duitse variant van “De Vondst”. We
belden dan adverteerders waar we dan
op bezoek gingen en diverse spulletjes
kochten.
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Ritjes
Tijdens deze ritjes spraken we
natuurlijk veel over onze hobby en
stelden we onszelf de vraag of er nog
meer liefhebbers zouden zijn. Via het
advertentiekrantje “De Vondst” zijn we
in contact gekomen met meerdere
liefhebbers.

Oprichting
Uiteindelijk resulteerde dit in de
oprichting van de Carrera Club
Nederland. Na een bepaalde periode
gingen we ons ook afvragen of we
geen clubblad zouden moeten maken.
We waren en zijn uiteindelijk een
landelijk club met leden die elkaar niet
maandelijks zien.

COURANT 100

geïnteresseerd waren/zijn in de hobby.
Verslagen van raceweekenden in de
blokhut in Maarheeze, bezoekjes aan
beurzen en andere leuke dingen die
onze clubleden ontwikkelden.

Verplichtingen
Zelf vond ik een clubblad wel leuk
maar realiseerde me goed dat een
clubblad ook de nodige verplichtingen
met zich mee bracht. Het moet gevuld
worden, gedrukt en verstuurd en dat
was alles bij elkaar best veel werk. Ik
hoor Patrick nog zeggen: “dat valt wel
mee, dat kunnen we makkelijk”. Mede
dankzij de tomeloze inzet van Patrick
is het ons ook iedere keer gelukt. Hij
wist het toch iedere keer weer voor
elkaar te krijgen om leuke artikeltjes te
verzamelen en te schrijven. Het woord
van de voorzitter was een van mijn
bijdrages.

Gegroeid
Als ik het eerste clubblad vergelijk met
het huidige clubblad, dan zijn we
enorm
gegroeid.
Van
helemaal
zwart/wit gekopieerd naar gedrukt. In
eerste instantie werden de clubbladen
door Patrick gekopieerd op een oude
kopieermachine die hij ergens op de
kop getikt had. (Was van een vrachtwagen
gevallen, RED2) Het voorblad op iets
dikker rood papier en de inhoud
tweezijdig gekopieerd. Bij dat kopiëren
diende je goed op te letten want
automatisch dubbelzijdig kopiëren dat
was nog niet binnen ons bereik. Op
een
gegeven
moment
is
de
kopieermachine van Patrick kapot
gegaan en moest er een andere
oplossing gezocht worden.

(foto 12 Stunden Kamp-Lintfort 2005)

Leuk
Ik heb het clubblad altijd een leuk blad
gevonden met leuke verhalen van
leden maar ook van niet leden die
PAGINA 7
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Postzegels likken
Bij mij op het werk mocht ik tegen
geringe betaling het clubblad kopiëren.
Ik weet nog dat ik ’s avonds op kantoor
dan twee kopieermachines aan het
werk had. In de vergaderzalen, twee
stuks, werden op de tafels de
clubbladen
op
volgorde
gelegd,
ingevouwen
en
handmatig
vastgeniet.
Vervolgens
werden
de
adresstickers,
gelukkig
hadden we die al wel, en
de postzegels op de
enveloppen geplakt, en
de clubbladen in de
enveloppen
gevouwen.
Vervolgens
even langs de
brievenbus en
iedereen kreeg zijn
fel
begeerde
clubblad.
Trots zijn
Op een gegeven
moment kon het
kopiëren bij mij op het werk niet meer,
en toen heeft Otto dat overgenomen
en vanaf dat moment werden de
clubbladen gedrukt bij het bedrijf waar
hij vanuit zijn werk contact mee had.
Met elkaar hebben we met een beetje
moeite en inzet het toch iedere keer
weer voor elkaar gekregen om een
clubblad uit te brengen. We mogen
hier trots op zijn.
PAGINA 8

Binnen twee uur
We hebben wat dat betreft als
club grote stappen vooruit
gezet mede door de inzet
van veel clubleden. Als ik
terug
denk
aan
voorbereidingen van de
eerste raceweekenden op de
blokhut in Maarheeze en nu.
Maandag
voor
het
raceweekend werd er al
begonnen met het opbouwen van
de clubbaan, waarbij we losse
baandelen doorverbonden met
draad en stekkertjes en nu
staat de clubbaan van 4,5 x 9
meter binnen twee uur. Het clubblad
wat gekopieerd werd op een oude
kopieermachine zwart/wit naar een
gedrukt blad met enkele gekleurde
pagina’s en dit keer zelfs een volledige
kleurenexemplaar.
Fred Goverde
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OP DE BAAN/BANK MET PERTERPAUL VAN DELEN

Speciaal voor deze 100ste Courant
hebben wij, de redactie, Peter-Paul
van Deelen bereid gevonden om zich
te onderwerpen aan een interview in
het kader van “op de bank/baan bij”.
Uiteraard kon dit niet met een live
ontmoeting in deze tijd, maar lang leve
de moderne communicatiemiddelen en
gelukkig kent Peter-Paul die ook heel
goed (mede vanwege zijn werk). Dus
dit keer eigenlijk geen “op de
baan/bank bij” maar een “op de
baan/bank met”.

Daarnaast vonden Patrick en ik het
sowieso leuk om het dit keer samen te
doen. Dus op dinsdagavond om 21.00
uur (we mochten toch niet meer naar
buiten
) de vergadering opgestart
en al snel was iedereen ingelogd en
kon het interview beginnen……….



Peter-Paul, je draait nu alweer een
aantal jaar mee als de man van
Carrera in de BeNeLux. Is het wat je
ervan verwacht had?
Ja eigenlijk zelfs beter dan verwacht.
In de aanloop naar het overnemen van
deze uitdaging realiseerde Peter-Paul
zich dat Fred Hahn het op een andere
manier invulde dan hij dat zou willen
doen. Gelukkig werd dit door de
bedrijfsleiding van Carrera ook omarmt
en zodoende stapte Peter-Paul in dit
avontuur. Gelukkig had hij al eerder
met het fenomeen speelgoed/slotracen
kennisgemaakt door een jarenlange
ervaring bij Nikko. Maar als hij zo
terugkijkt op de afgelopen drie en een
half jaar kan hij niet anders dan
tevreden zijn.

Weet jouw vrouw al dat jullie
vakantie dit jaar in Neurenberg is?
(i.v.m. de uitgestelde Toyfair)
Er zal dit jaar waarschijnlijk helemaal
geen Toyfair meer komen. Vooralsnog
is die uitgesteld naar juli, maar een
aantal grote deelnemers in de
speelgoedmarkt hebben al aangegeven dat de maand juli eigenlijk te laat is
om dan nog deals af te sluiten, inkopen
te doen en transporten te regelen. De
winkels willen hun Carrera voorraad
vanzelfsprekend up to date en op peil
hebben voor Sinterklaas en de Kerst in
huis te hebben. Zoals het er dus nu
naar uitziet zal er pas in 2022 weer
een Toyfair komen. Dus ook voor de
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vakantie plannen met zijn vrouw is het,
volgens Peter-Paul, geen probleem
Overigens geeft Peter-Paul aan dat hij
eigenlijk wel een beetje blij was dat de
beurs in februari niet doorging omdat
hij net verhuisd is en hij zijn tijd dus wel
prima anders kon besteden.

Hoe is het om vertegenwoordiger in
Coronatijd te zijn?
Dat is best lastig want het liefst heb je
natuurlijk face to face contact met je
afnemers. Dat is alleen in deze tijd niet
mogelijk en gebeurt dus het contact
voornamelijk via de eerder genoemde
communicatie middelen zoals Teams
besprekingen. Daarnaast is er nog een
ander “luxe” probleem. Door het feit
dat veel mensen binnen moesten
blijven en zich dus onder andere met
hun speelgoed gingen vermaken,
hebben ze in 2020 juist een enorm
goed jaar qua omzet gedraaid. Dat is
natuurlijk heel mooi maar het gevolg
hiervan is dat bepaalde zaken nu
volledig uitverkocht zijn en de levering
vanuit China vertraging ondervindt
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vanwege de beperkte hoeveelheid
aanwezige containers om te verschepen. En een andere manier van transport zou prijs consequenties hebben
voor de consument en dat wil de
fabrikant ook niet.
Wat vind je het mooiste aan het
merk Carrera?
Eigenlijk alles wel. Van Carrera First
tot en met de nieuwste Digital
uitvoeringen. Het mooie aan het merk
Carrera is natuurlijk ook dat zij eigenlijk
altijd hele goede licenties hebben
waardoor zij bijvoorbeeld met de
Formule 1 sets (van onder andere
Carrera Go) altijd marktleider zijn.

En het feit dat Max het
ook zo goed doet
draagt daar natuurlijk
wel aan bij! Het enige
wat niet echt goed
loopt is de Digtal143
serie en dus heeft Carrera besloten om
te stoppen met het uitbrengen van

COURANT 100

startsets
hiervoor.
Onderdelen
enzovoorts zullen nog wel een tijd
gewoon leverbaar blijven, maar de sets
gaan eruit.
Waarom komt Carrera niet met
formule E racewagens voor de racebaan? …..als iets overeenkomsten
heeft met slotracen…
Carrera heeft het ongeveer twee jaar
geleden
wel
eens
geprob
eerd
met een
set
maar het werd/was geen succes en is
dus weer van de markt gehaald.
Misschien was het destijds te vroeg
hiervoor.
Heb je behalve slotracen
nog
andere hobby’s?
De laatste tijd is er niet heel veel tijd
voor hobby’s geweest door de
verhuizing maar als het even lukt gaat
Peter-Paul graag naar buiten om een
stuk te hardlopen. Tien kilometer is
dan eigenlijk wel de max maar hij heeft
één keer mee gedaan aan de
Bruggenloop. Dit is een hardloop
wedstrijd in Rotterdam over een
afstand van vijftien kilometer. (iets voor
jou misschien Patrick? RED1
….. Heb ik
gedaan in de vorm van een kroegentocht,
RED2). Daarnaast is hij coach van het

hockeyteam van zijn dochter en ook
binnen die vereniging heeft hij al
meerdere functies bekleed, dus het
organiseren is eigenlijk ook wel een
hobby te noemen. Hij weet ook als
geen ander dat er binnen een
vereniging vaak maar een handjevol
actieve medewerkers zijn en voelt zich
dan al gauw geroepen om ook een
bijdrage te leveren.

Heb je zelf thuis ook een racebaan?
En staat deze permanent opgesteld?
Hij heeft een digitale set thuis staan
maar die is nog niet opgebouwd. Is ook
op dit moment nog in onderhandeling
met zijn vrouw hoe de zolderruimte
ingedeeld gaat worden maar hij heeft
ook goede hoop dat één van zijn
inmiddels volwassen, maar nog
thuiswonende, kinderen binnen niet al
te lange termijn het nest gaan verlaten
en dan komt er uiteraard meer ruimte
beschikbaar.

Hoe drink je jouw koffie?
En als afrondende vraag die wij hier
stelden geeft Peter-Paul als antwoord:
“zwart graag”.
Afsluiting
Met deze wetenschap, en nog met wat
leuke anekdotes van Patrick tussen de
vragen door, is het al bijna 10 uur
geworden en dus tijd om af te ronden.
Ben had al aangegeven dat de hele
opname ook “recorded” zou worden,
maar bij het afsluiten ging er toch iets
mis (Ben, hoe is met jouw ervaring met
moderne communicatiemiddelen gesteld?
RED2 ) dus heb ik maar even snel

wat aantekeningen gemaakt en op
basis daarvan hopelijk een goede
weergave samengesteld van dit
interessante interview met de man
achter de schermen voor ons.
PAGINA 11
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NIEUWS VAN HET SERVO FRONT

Ook ik doe uiteraard even mee met
een nostalgische blik op het verleden
vanwege dit bijzondere exemplaar.
Heb zelfs even gezocht wanneer ik
mijn eerste bijdrage met dit onderwerp
heb geschreven en kwam uit op een
artikel in nummer 18 (oktober 2000),
maar het duurde toen nog tot nummer
32 (februari 2004) voordat ik mijn
eerste “Nieuws van het Servo front”
heb geschreven.



pomp met bijbehorende baanstukken”
In het najaar van 2000 ben ik toen ook
nog met mijn zwager en een vriend
naar Slotmania geweest en heb daar
mijn eerste racecomputer gekocht. Op
bijgaande foto kunnen jullie zien dat ik
toen al best een aardige baan had
liggen op onze zolder in het huis in
Koog aan de Zaan.

Voorstellen
In dit nummer heb ik mijzelf even
voorgesteld nadat ik in 1998 lid ben
geworden van de CCN. Een klein
stukje uit dat verhaal neem ik hier nog
even over.
“Nadat ik op een kleine advertentie in
de Panorama (?) had gereageerd
kwam ik, na twee keer doorverwezen
te zijn, uiteindelijk terecht bij Patrick
Meijer die mij alles kon vertellen over
onze club.
Het
lidmaatschap was
snel
geregeld
en
twee
maanden
later had
ik via Arie
van
Leeuwen
mijn
eerste
aankoop
al gedaan,
namelijk
de
Aral
benzinePAGINA 12

Eerste “nieuws van” bijdrage
In het eerste nummer van 2004
schreef ik een bijdrage over het Servo
gebeuren maar dit was meer een
verslag van mijn aankopen op de
diverse beursjes die ik inmiddels had
ontdekt. Zoals de NAMAC, de SLN
beurs (toen nog in dat gebouwtje naast
het crematorium aan de Floridadreef in
Utrecht) en Ruhrslot (toen nog in
Dortmund). Daarnaast zag ik dat er in
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dat nummer ook een verslag stond van
het Goes weekend. Ik lees nu terug dat
ik het destijds te ver weg vond qua
rijden maar dat is later uiteraard wel
veranderd

Was het in 2004 dan ook de eerste
keer Goes voor de CCN? (Klopt RED3)
Het heden
En dan is het februari 2021. We zitten
nog steeds in een nare periode met de
bestrijding van het virus en dat heeft
natuurlijk ook zijn weerslag op fysieke
bijeenkomsten met clubleden of
andere lotgenoten.
Ik kan mij bijna niet meer heugen dat ik
een keer bij Ronald in Beverwijk ben
geweest voor een lekker avondje
rijden. Daarnaast was er opeens ook
een gat in mijn agenda vanwege het
annuleren van de Modelbouwbeurs in
Goes in februari. Maar inmiddels heb ik
begrepen dat in mei een nieuwe
poging wordt gedaan voor dit, altijd
weer, hoogtepunt van het jaar. Of dat
door zal gaan valt natuurlijk nog sterk
te betwijfelen, maar ik houd mijn
“fingers crossed” ervoor. Ik zie ons dan
alleen nog niet met zijn allen in een
huisje kruipen dus maar even kijken
hoe we dat dan weer gaan
organiseren.
Als
het
doorgaat
uiteraard.
Er staat inmiddels ook weer een Servo
weekend in Homberg gepland in juni.

Maar ook daarvoor geldt dat er
natuurlijk een sterke verbetering in de
situatie moet zijn om dat evenement
ook door te laten gaan. Één ding is
zeker… een dagje op en neer rijden
daarvoor is natuurlijk geen optie.
Handel
Ik heb in een vorige uitgave al eens
geschreven dat ik sinds begin 2020
een beetje ben gaan adverteren op
Marktplaats om mijn toch wel iets te
groot gegroeide verzameling enigszins
op te ruimen. Naast opgeknapte
autootjes bied ik daar ook baanstukken
en onderdelen aan en je kunt het je
haast niet voorstellen maar de teller
staat inmiddels op 86! “klantjes”.
En daar zit echt van alles tussen.
Variërend van een enkele levering van
een paar bandjes en sleepcontacten
maar inmiddels ook een aantal “vaste
afnemers” die meerdere keren iets bij
mij bestellen. En die laatste categorie
maken dat de Servo gemeenschap
weer een stukje uitgebreid wordt en
dat vind ik natuurlijk alleen maar leuk.

Eerder had ik al eens geschreven over
Wim Caris die zichzelf in nummer 98
ook heeft voorgesteld als nieuw clublid.
PAGINA 13
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Maar inmiddels zijn er twee nieuwe
die-hard Servo rijders bijgekomen.
John Ritsema in Ulrum, die al
meerdere keren iets bij mij heeft
besteld. Hopelijk krijg ik binnenkort ook
wat plaatjes van zijn circuit die ik hier
dan kan delen in een volgend nummer.
Daarnaast is Johan uit Wormer ook
een trouwe afnemer / knutselaar van
Servo 140 geworden.

baan ook van een mooi kleurtje groen
voorzien?

En “last but not least” is Wim ook nog
steeds erg actief. Nu met verlichting op
zijn baan aan te brengen en ik moet
zeggen dat dat er erg leuk uitziet zo.

Momenteel is hij bezig met het maken
van een pitlane, maar door de
lockdown is hij nog niet in staat
geweest om plaatmateriaal te halen
waardoor zijn baan ook op een soort
van tafels komt te staan. Dus die
plaatjes, daar moeten we nog even op
wachten. Gelukkig kan ik ook nog wat
delen van de mensen die ik virtueel
spreek momenteel. Zo is Ronald druk
bezig met de ombouw van een aantal
auto’s.
Is Frances in Hoogeveen druk bezig
met het creëren van verlichting in zijn
gebouwtjes en heeft hij eindelijk de
PAGINA 14

Ondanks dat de schaal misschien niet
helemaal juist is, maar een kniesoor
die daarop let.
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APK service
Zelf ben ik nog volop bezig met onder
andere het uitvoeren van de apk
service voor Servo auto’s. De
advertentie die ik hiervoor op Marktplaats heb gezet, heeft inmiddels al
zo’n ruim tien klantjes opgeleverd de
laatste maanden. En het is niet alleen
leuk om te doen, maar zodra de auto’s
dan weer fatsoenlijk rijden bij de
“herintreders” krijg ik vaak ook nog een
leuke reactie terug. Uiteraard verwijs ik
de meeste klanten ook gelijk door naar
Ralph voor een schuurblokje zodat zij,
in de tijd dat ik aan het repareren ben,
hun baandelen zelf meteen weer goed
kunnen reinigen. Aan de apk Service
verdien ik weer een paar dubbeltjes
natuurlijk die mij in staat stellen om
dan ook weer te investeren in leuke
dingen.
Scenery
Zo heb ik inmiddels ook een foodcourt
aangelegd bij de baan want de
toeschouwers krijgen natuurlijk ook
trek als zij naar de race zitten te kijken.
Hiervoor heb ik eigenlijk recentelijk de
Siku 1:50 modellen ontdekt en die
voegen absoluut iets toe aan de
scenery. Naast de foodtrucks heeft
mijn
traumahelikopter
gezelschap
gekregen van twee ambulances (ook
uit de Siku collectie) en zo kleden we
de baan steeds verder aan.

Aankopen
Zo af en toe koop ik ook nog iets, maar
dan toch meer in de categorie extra V1
auto’s, om mijn resterende Mabuchi
auto’s om te bouwen want die eerste
serie blijft toch mijn favoriet qua
rijgedrag. Via het Servo forum kwam ik
bijvoorbeeld in contact met ene Peter
uit de regio Nijmegen die via het forum
zijn Servo132 collectie aanbood. Nadat
ik hem een berichtje had gestuurd
begreep ik van hem dat hij inmiddels
zijn collectie aan Ralph had over
gedaan en daar is het uiteraard ook op
een goed plek.
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Het enige dat hij toen nog had, waren
twee hindernis adapters maar daar
wilde hij de hoofdprijs voor hebben dus
dan gaat het over wat mij betreft.

gekocht waar ook nog draadjes aan
zitten en dat maakt het een stuk
eenvoudiger om aan de knutsel tafel
even de auto te testen op stroom en
stuurgedrag.

Ik deel nog wel even een plaatje van
zijn baan van vroeger, gewoon omdat
het er leuk uitzag destijds.
En opeens had ik ook weer contact
met Arie van Leeuwen die een deel
van zijn collectie via Marktplaats aan
het opruimen was. Helaas lagen ook
daar de prijs tussen vraag en aanbod
te ver uit elkaar, maar ik heb begrepen
dat zijn Servo spullen een goede
bestemming hebben gevonden bij
Ronald en dat is ook prima dan.
Hebbedingetje
Het laatste dat ik met jullie deel in deze
bijdrage, is een investering van wel
€2,95 inclusief verzenden. Voor dit
bedrag
heb
ik
namelijk
twee
bevestigingen voor een 9V batterij
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CARRERA NIEUWS

Toyfair 2021
Traditiegetrouw wordt ieder jaar in
februari de grootste speelgoedbeurs
van Europa gehouden. En de
nieuwtjes van Neurenberg zijn een
dankbaar onderwerp om een deel van
ons clubblad mee te vullen. De
speelgoedbeurs van 2021 wordt dit
jaar niet in februari gehouden maar in
juli. Van 20 tot en met 24 juli om
precies te zijn. Redactioneel best
aardig, dan hebben wij wat te melden
in “komkommertijd” maar wel balen als
je juist nu Carrera Courant 100 moet
vullen en dat dit best wel eens in kleur
zou kunnen zijn.

Toch nieuws
Gelukkig was Carrera al zo fideel om
alvast een tipje van de sluier op te
lichten en dit in een mooi filmpje met
ons te delen. Ik neem aan dat jullie het
filmpje al gezien hebben, aangezien
Otto dit filmpje al op onze facebook
pagina heeft geplaatst.



BMW M1 Denim
Als kind bekeek ik de Carrera bolides
in de folders en de BMW M1 “Denim
was één van mijn favorieten. Destijds
helaas niet verkrijgbaar voor mijn eigen
racebaan (Universal) maar alleen voor
de Servo 140 baan. Nu dus ook voor
de Digital 124 baan. Mijn mening kan
ik kort samenvatten: HEBBEN!

Autoambulance Porsche 935
Mooi vind ik de vrachtwagens niet
(later meer) maar met mijn rijstijl is een
autoambulance geen overbodige luxe.
Voor kinderen is deze auto-ambulance
natuurlijk wel een mooie aanvulling
voor het speelbeleven. En hoewel wij
het graag anders zien: het is en blijft
kinderspeelgoed (wat ook geschikt is
voor de grotere kinderen)

PAGINA 17

COURANT 100

Deze foto heb ik echter gekozen voor
de Porsche 935/19 GT2 in “Mentos”
uitvoering (Evolution/Digital 132). Ik
moet zeggen dat ik het een hele mooie
kleurstelling vind.

BMW 320 Turbo
Ook terug van weggeweest: de BMW
320 Turbo. Geen oude Carrera
Universal mal, maar een heel nieuwe
uitvoering. De eerste proef persing ziet
er veelbelovend uit.

Mustang GTY
De Mustang (Evolution/Digital 132) is
een opvallende verschijning op de
weg. Deze Amerikaanse musclecar
mag natuurlijk niet ontbreken. Eerlijk is
eerlijk: voor de gekozen kleurstellingen
loop ik niet warm.

Echt spectaculair is de Team
Oppitszhauzer uitvoering. Het heeft
een beetje weg van die bekende
paddenstoel: rood met witte stippen.
Maar de designstudie maakt veel
goed. Ik verwacht nog wel een paar
andere uitvoeringen.

Maar zeg nu zelf. Dit is toch een
prachtige en opvallende kleurstelling?
In ieder geval steekt deze BMW
duidelijk af tegen de zwarte achtergrond van de baanstukken. Nu maar
hopen dat deze BMW 320 Turbo in
PAGINA 18
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Team Oppitszhauzer uitvoering ooit
nog een keer voor Carrera 124 op de
markt komt. Heel lief vragen aan
Carrera dan maar.

Of de nieuwe trucks ook deze status
gaan krijgen? Ik denk het niet, maar
het is wel iets aparts waarvan ik denk
dat het een doelgroep erg aanspreekt:
kinderen.

Vrachtwagens
Wie kent ze niet, die Kenworth Trucks.
Nog steeds zijn deze Kenworth Trucks
in alle schalen gewild. De exemplaren
van Servo132 zou ik zelfs gezocht
willen noemen.

Het zijn meer HotRods, een beetje een
karikatuur van racetrucks. Maar toch
heeft het wel wat. Zeker vanuit een
gunstig camerastandpunt. Oordeel zelf
stel ik voor……
Patrick
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BIJZONDERE CARRERA UNIVERSALHOBBYRUIMTE

Op internet viel het oog van mijn
kennis Hans Tesselaar en zijn zoon
Bram op een mooie verzameling (9
dozen) Carrera Universal. Vrijwel
complete startsets en een mooie
verzameling aan extra spullen. Al snel
was de deal gesloten en de spullen
werden opgehaald. De auto’s waren
technisch allemaal compleet en in orde
en dat is best uniek te noemen.



GO
Bram heeft het natuurlijk, zoals heel
veel andere kinderen, mogen leren op
een Carrera Go baan met natuurlijk de
welbekende looping. Gelukkig was er
op de bovenverdieping van de ruimte
in Dieren, waar bij Hans Tesselaar de
Zakspeed Ford Capri staat, nog een
prachtige kantoorruimte beschikbaar
en dat is de plek geworden voor de
inmiddels weer opgepakte racebaanhobby.
Na het uitpakken, schoonmaken en
technisch checken van alle Universal
spullen maar eens na gaan denken
over een knappe lay-out. En ik kan
zeggen dat dit uitstekend gelukt is.

Begonnen met Flei……
Hans zijn 1e ervaring met het slotracen
gaat terug naar de periode dat hij ca. 6
jaar oud was. Voor zover hij het terug
kan halen begon het met een
Fleischmann baan met bijbehorende
auto’s. Hij heeft de baan lang gehad en
dat resulteerde erin dat er bij
verjaardagen en Sinterklaas de nodige
auto’s bij kwamen en deze baan heeft
enorm veel speelplezier opgeleverd.
PAGINA 20

Hans en Bram zijn rijders, maar toch
ook wel een klein beetje verzamelaars.
De auto’s worden hoofdzakelijk
gekocht om mee te rijden en dat geeft
een enorme hoeveelheid plezier. Hans
geeft ook aan dat het onvoorstelbaar is
hoe goed de Universal auto’s het nog
doen en de kwaliteit van de destijds
gebouwde auto’s (hard plastic en
lexan) is. Ook de gedateerde, maar
tevens zeer gedetailleerde techniek
blijft zeer bijzonder te noemen.
Op het verlanglijstje van de beide
heren staan nog de nodige, vooral
bijzondere, Universal auto’s.
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Echter is het besef er ook dat het
bemachtigen deze auto’s zou kunnen
leiden tot hoge aankoopkosten
Wanddecoratie
In de hobbyruimte was een wand nog
maagdelijk wit en al snel heeft vriend
Sjaak aangegeven op deze wand een
muurschildering te willen maken. Sjaak
kan namelijk niet alleen op fantastische
wijze Camaro’s restaureren, maar is
ook een zeer begenadigd tekenaar. De
inspiratie kwam van de bovenkant van
een
oude
Carrera
Universal
verpakking.

In een periode van circa vijf zondagen
heeft Sjaak de wand onder handen
genomen
en
het
resultaat
is
verbluffend. Om het helemaal af (lees
waanzinnig mooi) te maken heeft Hans
sparingen in de systeemwand gemaakt
zodat er ook echt brandende
verlichting geplaatst kon worden.
Onwaarschijnlijk gaaf!

Op de vraag aan Hans en Bram of zij
zin hebben om een keer naar een van
de events van Carreraclub Nederland
te komen wordt volmondig ja gezegd.
Ik heb voor het opstellen van dit stukje
het format van Ben Schuddeboom
gebruikt en daarop staat natuurlijk ook
de volgende vraag. Waar kunnen we
jou midden in de nacht voor wakker
maken? Het antwoord van Hans is
duidelijk en kort. Hij wordt namelijk
regelmatig midden in de nacht wakker
gemaakt
voor
calamiteiten
op
loodgietersvlak en dat is ook prima.
Het levert weer business op en dat
zorgt dat de welbekende schoorsteen
kan blijven roken.
Dieren afsluiten
Met dit stukje sluit ik de sessies in
Dieren af en kijk uit naar een weerzien
met Hans, Bram en Sjaak. Vanuit mijn
kant aan de heren, hartelijk dank voor
de tijd die jullie vrij hebben gemaakt.
Roy Penders
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FRED HAHN, NIET VANACHTER DE GERANIUMS

Beste race liefhebbers,
De tijd vliegt en het is al ruim drie jaar
geleden dat ik in verband met de
pensioenleeftijd
het
stokje
heb
overgedragen
aan
gewaardeerde
collega Peter-Paul van Deelen. Ja, zo
gaat dat. Ik heb altijd met veel plezier
voor Carrera gewerkt in een vrij
zelfstandige rol en in een zeer
afwisselend internationaal werkveld.
En dat met leuke internationale
collega’s.

CCN
Binnen dit werkveld speelde (en
speelt) CCN een niet te onderschatten
rol.
Zij zijn het die de passie voor het
slotracen op een professioneel niveau
levend houden en waar mogelijk het
PAGINA 22



aan nieuwe generaties door geven.
Niet
aflatend
zijn
de
in
de
inspanningen
tijdens
hun
club
racedagen en op evenementen zoals
in Goes.
(Als Redactie missen wij de jaarlijkse Toyfair
foto’s van Fred met twee van zijn naaste
collega’s. Wellicht een traditie die Peter-Paul
voort gaat zetten? RED2)

Kernelement
Carrera (Stadlbauer) heeft altijd het
demo gebeuren en wedstrijd racen als
een kernelement benoemd in hun
marketinginspanning. Zo zijn er
Carrera steden tours, de WK en de
permanente ‘’Carrera World’’ als
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voorbeeld. In Nederland wordt dit
vertaald in demo’s in grotere
winkelcentra e.d. (maar nu even niet
vanwege Corona ) en daar waar
mogelijk in samenwerking met CCN.

De markt is veeleisender geworden en
na de overname door Stadlbauer in
1997 kwamen er weer meer visie en
investeringen in het merk. Zo kwamen
de grote klanten ook geleidelijk terug
en werd het merk met ondersteuning
van reclame en demo’s weer zichtbaar
voor
het
publiek.
De
omzet
‘’ver-tigvoudigde’’ en de concurrentie
werd op achterstand gezet. Dit ging
echter niet zomaar, maar met niet
aflatende en onvermoeibare inzet lukte
dat. De littekens staan nog op mijn rug.
Maar de aanhouder wint.

Het begon bij mij allemaal in 1995. Ik
volgde niemand op want die was er al
lang niet meer. Carrera lag op zijn gat
en de hele omzet was gelijk aan die
van één winkel. Destijds werkte ik voor
Carrera Century Toys met lijnen zoals
Exclusiv 1:24, Profi en Servo 1:32 en
Car Racing 1:40.
Littekens
Ondanks nostalgie zouden deze lijnen
nu niet meer te verkopen zijn. Daar
bedoel ik mee niet optimale productkwaliteit, licentie en modellen politiek.

Bijzondere plek
Een bijzondere plek heeft CCN hierbij.
Reeds in het begin van de
wederopstanding kreeg ik contact met
PAGINA 23

COURANT 100

ons aller bekende en geliefde (ex)
voorzitter Fred Goverde en later met
Roy Penders en dat leidde tot een
prettige samenwerking. Langzaamaan
kwamen er wederzijdse inspanningen:
CCN toonde inzet bij diverse
evenementen en Carrera investeerde
in baanmateriaal en auto’s. De
uitstraling van hun racebanen en het
‘’hands-on’’ ervaren wat slotracen
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inhoudt, leidt hier altijd tot ‘’ohhs en
ahhs’’.
Ik hoop dat deze samenwerking nog
jaren zal duren en wens de Carrera
Club Nederland veel jaren rijplezier.
We kijken alvast uit naar de 200-ste
Courant.
Fred Hahn
Voormalig Country Manager
Carrera Benelux
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NOSTALGIE

Waarom kan ik maar geen afscheid
nemen van het aloude Universal?
Vaak geprobeerd, nooit gelukt. Een
paar weken geleden nog, een deel van
de kast opgeruimd waar het Universalgebeuren in staat, baanstukken in
dozen gedaan… En ja hoor, twee
weken daarna was ik weer bezig met
een baantje te leggen. (Een goede



wat is het toch leuk om met die
baanstukken te stoeien. De grote bocht

eigenschap! RED2)

Op Marktplaats vier standaardwagens
gekocht, twee blauwe Porsche’s 908
en twee Ferrari's 512. Je kent ze wel.
Waarvan één set met het badkuip
chassis. Ik moet deze toch testen?

Vandaar dit baantje, zei ik tegen mijn
psychiater
Nu was ik niet van plan, weer op de
grond te gaan stoeien om iets neer te
leggen, maar waar dan?
Eureka !
Gelukkig heb ik de plank waar de
digitale uitvoering van circuit Stavelot
op ligt en de scenery die daar op staat
kan ik er zo afhalen. Goed plan, eerst
onder tapijt gesneden en dit op de 132
baanstukken gelegd.
Baanplan gemaakt met behulp van een
pc programma en bouwen maar. Ach,

vier, die kon ik er gelukkig op kwijt, wat
een snelle uitdagende bocht is.
Onderhoud
Nu bezit ik geen grote verzameling Uni
wagens, een stuk of 8 standaard
wagens, BMW M1, Porsche Wrangler,
936, 928, Lancia Stratos, F 1, en de
Ford Capri en de BMW 320. Allemaal
om te racen, geen shelfqueen's. Al
deze wagens ooit via MP gekocht, en
wat ik altijd met elk karretje doet, motor
schoon
laten
draaien
in
de
wasbenzine, daarna 2 druppen olie
erin. De stroomafnemers uit elkaar
halen, het koperen deel netjes
poetsen. En waar het meeste werk in
gaat zitten, want ik wil geen
hobbeldebobbel wagens, de achteras
afdraaien, want de gegoten gietijzeren
velgen zijn nooit rond natuurlijk,
banden erop lijmen en ook deze
afdraaien. Voor de rest hou ik alles
standaard. En joepi, weer een goed
rijdend uni wagentje op de baan. Ben
ik het Universal zat, dan haal ik het er
zo weer af, rol het ondertapijt op en ik
kan scheuren met de D132 wagens.
Uni baanstukken weer netjes in de
dozen de kast in en ik zie wel wanneer
ik weer zin heb in Universal.
Hans van Doorn
PAGINA 25

COURANT 100



24 STUNDEN RENNEN 12 & 13 JUNI 2006

Carrera Courant 100 is voor een
redactie ook een stukje terugkijken.
Voor mij was het leukste artikel van
alle voorgaande 99 Carrera Couranten
toch wel het verslag van de 24
Stunden Rennen op 12 & 13 juni 2006
in Kamp-Lintfort. Toen nog het
racebaanimperium van Peter Meister.
Het toeval wil dat ik dit artikel nog op
een CD gevonden heb, inclusief een
verslag met foto’s.

   

Het leuke van dit artikel is dat alle
clubgenoten die deelnamen aan deze
race allemaal een bijdrage geleverd
hebben aan het artikel. Erg leuk om
terug te lezen. Het hele verslag
inclusief foto’s vult acht pagina’s. Dus
ik heb mij beperkt tot een aantal
bijdragen uit dat artikel (soms een
stukje tekst eruit geknipt……):

antiek raceverslag    

Bart van Wees zaterdag 12.30 uur
Met de wekker die me om half 7
wakker
maakte
begon
het
raceweekend. Snel eten, auto inladen
en na moeders de vrouw gedag
gezegd te hebben, op weg naar Fred
alwaar we afgesproken hadden. Na
een voorspoedige reis kwam ik bij Fred
aan. Daar waren ook al Patrick Meijer
en Ruud Buchholz. Na een kop koffie
werden de spullen overgeladen in de
auto van Ruud en begonnen we aan
de rit naar Kamp-Lintfort.
Daar aangekomen heb ik mijn ogen
uitgekeken naar de banen die er lagen.
De baan waar de 24uurs race op
gereden wordt is 46m lang en heeft het
meeste weg van een groot klaverblad
met 3 niveaus. Toen konden we
trainen. Het is een snelle baan met
veel lange stukken gevolgd door veel
doordraaiende bochten. Het bleek dat
het vinden van de rempunten niet
gemakkelijk was vanwege de vele
viaducten. Ook rempunten vinden op
het bovenste niveau was niet
gemakkelijk.
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Fred Goverde zaterdag 14.30 uur
Aan het “streckenposten” geweest. Het
is lastig als je langs de kant staat en
geen invloed hebt op de race. Het gaat
dan best goed maar je hebt het idee
dat je het zelf beter kunt. Als je dan
zelf de gashendel in je handen hebt
valt het toch weer tegen en kun je het
niet eens beter. (….)

Patrick Meijer zaterdag 15.00 uur
Juist op het moment dat Fred zou gaan
rijden was hij een bezoek aan het toilet
aan het brengen. De spanning
waarschijnlijk . . . . . . Voor mij is het
rijden op deze ExclusiV/Evolution baan
bijna hetzelfde als het rijden op de
Autobahn. Denk je dat je erg hard aan
het rijden bent, word je ingehaald door
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een Duitser! Ik hoop dat ik dat ik onze
achterstand niet al te groot heb laten
worden. Ook de maaltijden zijn hier
verzorgd. Ik ga dus maar snel aan een
Schnitzel.

Patrick Meijer zaterdag 17.00 uur
Eindelijk een fatsoenlijke stint gereden
(127 ronden). Voorlopig ben ik nog
steeds de “zwakste schakel” van ons
team.
Het
24
minuten
lang
geconcentreerd rijden valt mij best
tegen. (….)
Ruud Buchholz zaterdag 17.45 uur
Zojuist ontzettend lekker gegeten en
weer een heat gescheurd op de baan.
Tjonge jonge, wat kunnen een aantal
jongens en meisjes hier ontzettend
goed rijden!! Wunderbar!! Zoals PM al
schreef, je wordt hier veel voorbij
gestoven door niet alleen Duitse
mannen maar ook door Duitse
VROUWEN!! Scheisse!! We hebben er
nu bijna 25% van de race op zitten en
Patrick
Pennings
is
zojuist
binnengekomen. Tijdens de komende
“fahrbahnwechsel” gaan we weer groot
onderhoud plegen aan de auto:
doorsmeren en waarschijnlijk het derde
setje achterbanden erop.
Ruud Buchholz zaterdag 21.15 uur
Het is nu donker binnen. Stevig
wennen!! Je raakt het gevoel voor

rempunten wel wat kwijt. Maar ja, daar
tobben wij, maar ook de Duitsers mee.
Om een uur of negen smaakt een
broodje best wel goed. Happen dus!!
Zojuist de banden- en pitstop strategie
voor de komende tijd bepaald.
Proberen met de huidige bandjes tot
24.00 uur door te rijden. Dan wisselen
zodat de eerste nachtploeg (van 24.00
– 03.00uur) niet hoeft te wisselen. (…)

Patrick Meijer zaterdag 22.00 uur
(…) Ik had, als echter Hollander, een
stuk kaas meegenomen. Zojuist het
hele stuk in stukjes gesneden en
uitgedeeld. Met de nodige hilariteit ging
de kaas er in als koek.

Roy Penders zaterdag 22.30 uur
Na een rit van iets meer dan een uur
rond 19.00 uur aangekomen in KampLintfort. Na kort de “kat” uit de boom
gekeken te hebben ben ik door de
collegae achter de regelaar gezet. Wat
een feest om hier te rijden, prima
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atmosfeer en het is een mooie baan.
Om ca. 20.00 uur mijn eerste race van
een klein half uur gereden. Het ging
redelijk maar ben er een aantal keren
uitgevlogen.
Fred Goverde zaterdag 23.37
Zo even gemarchald, gereden en als
pitpoes gefungeerd, nu effe rust.
We rijden nu in het stikdonker.
Helemaal donker is het niet. Langs de
baan in de bochten liggen lichtslangen
dus een beetje zicht heb je nog. Je zou
denken dat je in het donker meer
fouten maakt, het tegendeel is waar.
Bart reed 133 rondjes in het donker en
ik 132, in het licht hebben we
maximaal 1 rondje meer gereden. We
hadden even geleden een foutje
gemaakt met het wisselen. Roy heeft
50 minuten achter elkaar gereden en
nog een flink aantal rondjes gedraaid
ook. Proficiaat Roy superprestatie. Ik
mag na de bandenwissel van dadelijk,
we hebben al drie setjes aan gort
gereden, lekker even gaan rusten. Als
alles goed gaat mag ik om drie uur
weer optreden.
Bart van Wees zondag 3:30 uur
Zoeffelekkerwakkergeworden.
Koffie
broodje en lekker aan de bak.
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Ruud Buchholz zondag 08.15 uur
Wat een morgen, wakker geschud
worden, schoenen aantrekken, teiltje
koffie naar binnen gieten en binnen 12
minuten een heat racen. Direct na het
startsignaal plankgas en tot mijn grote
verbazing direct in de eerste ronde een
persoonlijk record. Zo dat gaat goed!!
Wat er met de auto gedaan is in de tijd
dat wij lagen te slapen weet ik niet,
maar hij is grofweg 0,5 sec per rondje
sneller geworden. Unglaublich!! Na de
wedstrijd en een stint pitsdienst lekkere
brötchen genuttigd en dit verhaaltje
geschreven. Jetzt noch ein brötchen
und einer tasse caffee holen…………..
Roy Penders zondag 12.05 uur
Het zit er op, na een lastige laatste
race waarin ik me moeilijk kon
concentreren, de rij gesloten. De
achterstand op nummer 4 was helaas
niet meer goed te maken. We hebben
ons buitengewoon goed vermaakt en
lekker gereden. Na de prijsuitreiking en
mooie woorden van Peter zit het er op.
We hebben nog een poging
ondernomen om er nog een 6-uurs
race achteraan te mogen houden maar
Peter wil naar bed.
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V R OE G E R

Mijn excuses aan de leden van het
eerste uur, maar Carrera Courant 100
is voor mij vooral een moment van
terugkijken. Naast de 24 Stunden
Rennen in Kamp-Lintfort heb ik ook
nog mooie herinneringen aan de
nieuwjaarsbijeenkomsten in Lieshout
(2002 & 2003) en de 12 Stunden van
Kamp-Lintfort (opvolger van eerder
genoemde 24 Stunden Rennen) .



Persoonlijk vind ik dit shirt nog steeds
het meest iconische clubshirt. Maar dat
zal ook wel komen doordat het de
eerste is.
Maar goed. In Lieshout staat aan de
Heuvel 5 het Brouwerijcafé van
Bavaria. In 2002 en 2003 was dit café
het
podium
voor
onze
nieuwjaarsbijeenkomst.
Op
deze
bijeenkomst zorgde wij voor een aantal
racebanen (verschillende systemen)
en was er ook een kleine ruilbeurs.

Daar waar wij nu met een aanhanger
en
voorgemonteerde
banen
verschijnen was het toen baanstuk
voor baanstuk opbouwen (wij hadden
net onze eerste Clubbaan, de Carrera
Exclusiv baan, voorgemonteerd op
platen).

Nieuwjaarsbijeenkomsten Lieshout
Destijds was iemand van de familie
Swinkels (Thijn) lid van onze club. En
dit lidmaatschap was ook de aanleiding
van de binding met Bavaria. Zo heeft
Thijn gezorgd voor onze eerste
clubkleding.
Deze
Bavariaspijkeroverhemden zijn door ons
voorzien van het (oude) CCN logo.
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In 2003 hadden wij zelfs nog een
samenwerking met wat rally rijders die
daar op de parkeerplaats hun bolides
tentoonstelden en als lokale rally
helden, ook een VIP race deden.
Zonder de andere coureurs te
benadelen weet ik in ieder geval dat
Hans Stacey nog een paar keer Dakar
gereden heeft.

In die tijd hadden wij ook een hele berg
Carrera Strax waar vooral onze, toen
nog
kleine
kinderen,
tijdens
raceweekenden mee speelden. Ook in
Lieshout bleken de daar aanwezige
kinderen Carrera Strax
zeer te
waarderen. Best jammer dat Carrera
Strax niet die doorbraak heeft gehad
die het verdiende.
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12 Stunden Rennen
De 24 Stunden Rennen (zie elders in
deze Courant) smaakte naar meer.
Volgens mij een jaar later werd weer
een race in Kamp-Lintfort gehouden.
Dit keer geen 24 Stunden maar een 12
Stunden Rennen. Natuurlijk waren ook
wij weer van de partij. Binnen de club
in Kamp-Lintfort waren toen wat
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strubbelingen wat weer invloed had op
de deelnemers.

hele beste broodjes bockworst.
Bij het bekijken van de foto’s zag ik tot
mijn eigen verbazing dat ik mijn
dochter Sophie mee had genomen.
Ook Bart had zijn dochter Nathalie
meegenomen dus vermoed ik dat wij
dit afgesproken hadden.
Natuurlijk hadden wij ook toen weer
Hollandse kaas meegenomen. Hoewel
“wij” ik vermoed dat Bart dit geregeld
had. Nathalie en Sophie hebben de
blokjes kaas vakkundig onder de
aanwezige Duitsers verdeeld.

Anders dan een jaar eerder was er nu
een heuse eigen CCN Plafit bolide
opgebouwd. De Plafit expert binnen
onze club waren toen Plafit-noobs dus
die Duitsers hadden allemaal snellere
auto’s. Maar zoals gezegd was binnen
die Duitse club wat gedoe waardoor de
teams kleiner werden en wij, de CCN
leden, voor een deel aan een Duits
Team werden toegevoegd.

Verder kan ik mij eerlijk gezegd niet zo
heel veel van die race herinneren. Bij
Nathalie en Sophie te zien waren het

Ik weet nog wel dat de catering goed
op orde was. Buiten een BBQ en

binnen
verschillende
broodjes.
Waaronder een broodje bockworst.
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M OM E N T - OP N A M E

Carrera Courant 100 vraagt om
terugkijken. Helaas heeft destijds een
computercrash (en een slechte backup
gewoonte) ervoor gezorgd dat bij mij
veel verloren is gegaan . Zo ben ik op
zoek
gegaan
naar
de
eerste
groepsfoto met pit-poezen op een
evenement waar wij als club waren
ingehuurd. Helaas heb ik die foto niet
meer kunnen vinden (komt wellicht nog
een keer boven water).

Tijdens het zoeken kwam ik wel een
paar foto’s tegen van één van de
eerste keren dat wij aanwezig waren
op de Modelbouwbeurs in Goes. Op de
foto poseren wij trots met ons toen
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nieuwe(?) clubuniform: het spijkeroverhemd van Bavaria (nogmaals
bedankt Thijn Swinkels)
en rode
Carrera cap. En ik moet zeggen dat de
uitstraling goed was.
Wij waren zo “Carrera” dat aanwezige
winkeliers bij ons kwamen met
klachten over levering (en facturatie).
Eigenlijk een enorm compliment voor
onze club.

Een
ander
bijzonder
moment
is
natuurlijk
onze
eerste
clubauto.
Hiervan
kwam ik
het
ontwerp
weer
tegen.
Het
resultaat
kennen
de
meeste
van jullie
wel. Maar
ik vind het
leuk om het ontwerp na al die jaren in
kleur te kunnen laten zien. Best wel
primitief, maar het resultaat mocht er
zijn. In al die jaren hebben wij als club
toch best wat bereikt!
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HET VERHAAL VAN EEN BIJZONDERE FORD CAPRI

Zoals ik vorige keer heb aangegeven
dit keer een bijdrage rondom een zeer
bijzondere auto.
Sjaak ten Bras
Eind 2019 kwam ik op de pagina van
Sjaak
ten
Bras
(voorheen
zakenrelatie ) een mooie foto van
een Zakspeed Ford Capri tegen. Deze
auto reed in de 70’er jaren rond in het
DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft). Dit
was de klasse die later het huidige
DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) is
geworden. Het was de auto van een
vriend van Sjaak en lang stond een
ontmoeting op de planning waarbij we
de auto zouden kunnen bekijken. Op
zaterdag 27 juni 2020 was het zover
en had ik samen met Kevin en Sjaak
een afspraak bij Hans Tesselaar.
Hans woont in Dieren, heeft een
loodgietersbedrijf en is samen met
zoon Bram een enorme liefhebber van
auto’s. In Dieren hebben Hans en
Bram een prachtige ruimte waar een
aantal auto’s staan en tevens is het de
plek waar zowel gesleuteld maar ook
gerelaxt kan worden. Voor het
opknappen en restaureren van auto’s
is er gelukkig ook nog een andere
werkplaats beschikbaar 😉.
Het verhaal van zijn Ford Capri begon
ooit met het plan van zijn zoon Bram.
Bram was n.l. wel in voor een echt
bijzonder project en wist waarschijnlijk
dat zijn vader toch geen “Nee” zou
kunnen zeggen. Na wat zoeken werd
er een geschikte auto gevonden in
Roermond en deze ging al snel op
transport richting de thuisbasis. De
Capri stond op kenteken dus dat was
een mooi uitgangspunt op weg naar de



toekomst
en
een
eventueel
noodzakelijk bezoek aan de RDW.

In de periode van het zoeken naar en
de aanschaf van de auto was er
inmiddels een body kit gevonden bij
The Capri Club welke gevestigd is in
het plaatsje Evesham in Engeland. Vrij
snel na een goed contact met de
leverancier, vertrokken Hans en Bram
voor een tripje naar Engeland om de
bijzondere en ook best wel kostbare
lading op te halen.
Er was nog wel een klein detail, want
om werkelijk tot een aankoop bij dit
bedrijf te komen moest Hans wel eerst
even lid worden van The Capri Club.
Maar dat was uiteraard geen
probleem!

Zoon Bram in het prachtige Engeland
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De Body Kit
Na terugkeer in Dieren uiteraard
rechtstreeks door naar de werkplaats
en aan de slag met het passen van de
aangekochte koopwaar. Helaas bleek
al snel dat het nog wel de nodige
voeten in de aarde zou hebben voordat
één en ander echt zou passen en dat
was helaas niet helemaal zoals vooraf
gedacht. Al snel namen Hans en Bram
het besluit om de Body Kit aan te gaan
passen om zo uiteindelijk alles goed
passend te krijgen.

Aangezien het project ook bekend was
bij de Ford Capri Club Nederland was
het zo dat er leden van deze club naar
Dieren kwamen om polshoogte te
nemen rondom dit zeer ambitieuze
project. Tijdens de gesprekken met
deze leden werd duidelijk dat de
nodige clubleden in Nederland hadden
geprobeerd om een vergelijkbare auto
te bouwen. Echter is het voor zover
Hans weet niemand gelukt om tot een
afronding van zijn of haar project te
komen. De grootste fout die men
maakte was het aanpassen van de
donorauto en niet het veranderen van
de Body Kit.
Hans en Bram zijn daar wel mee aan
de slag gegaan en tijdens het werken
aan de polyester kit werden mooie
stappen
vooruit
gemaakt.
Dit
e
resulteerde na de 1 periode van
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bouwen in een prachtig resultaat wat
echt
op
een
raceauto
uit
bovengenoemde periode begon te
lijken.
Ook voor de wielen werd een speciaal
traject gevolgd. Deze konden namelijk
op maat gemaakt worden in Engeland.
Het type velg, de velgbreedte,
velgdiameter en o.a. de ET waarde
werden doorgegeven en al snel
werden de velgen en banden geleverd.
Het sportinterieur inclusief racestoelen
is allemaal zelf bedacht en verder
uitgewerkt. Het uitlaatsysteem (wel
zeker 1 meter lang) is zelf gemaakt en
komt er aan de zijkant uit.

Het hart van de machine
Bij een prachtige raceauto hoort
natuurlijk ook een machtige motor.
Hiervoor werd een Ford Sierra
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aangeschaft met een 2.0i motor. De
Sierra kwam al snel op de schroothoop
terecht en het motorblok, wat in
uitstekende staat verkeerde, werd
volledig nagelopen en op een aantal
plekken gewijzigd en/of verbeterd. Ook
de versnellingsbak werd onder handen
genomen en dit heeft erin geresulteerd
dat de auto uitstekend loopt.

afbouwen begonnen worden. De auto
werd wit gespoten en kon vervolgens
naar een bevriende specialist voor het
aanbrengen van de juiste bestikkering.
Maar ook het maken van de juiste
stickers was geen sinecure. Het was
dan ook vooral zoon Bram die na het
nodige speurwerk op internet de juiste
voorbeelden en lettertypes heeft
kunnen achterhalen.
Na een bouwperiode van ca. 2 jaar
was de auto dan eindelijk klaar om

Kabelboom
Hans was echter wel iets te ambitieus
geweest in het doorknippen van de
kabelboom bij het ontmantelen van de
Sierra en dat heeft de nodige
hoofdbrekens gekost om alles weer op
een juiste wijze aangesloten en dus
aan de praat te krijgen. De elektronica
van het anti-diefstal systeem van de
Sierra was vooral een dingetje.

gekeurd te worden. Ook de APK
goedkeuring kwam in 1 keer en zonder
bijzonderheden op de auto.

Eindsprint naar de afronding
Na 1,5 jaar bouwen kon er aan de
daadwerkelijke periode van het

Het eindresultaat
In het voorjaar van 2020 was de auto
echt helemaal af. Hans en Bram
hebben een auto waarmee uitstekend
te rijden is en waarmee je ook kunt
rekenen op een enorme belangstelling.
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TAMIYA SLOTCAR

Tamiya Slotcar 1:24
Een jaar of vijf geleden kwam deze
auto op mijn pad. Het was tijdens de
Modelbouwbeurs in Goes en een van
de andere standhouders bood hem bij
me aan voor de verkoop. Na wat
onderhandelen heb ik hem over
kunnen nemen voor een mooi bedrag
van €35,00

Tamiya - Tomaso King Cobra
De auto werd medio 1967 (ik was toen
5 jaar oud) als kit op de markt gebracht
in Amerika. Er waren diverse sets met
slotrace auto’s van Tamiya te koop.
Naast de Tomaso was er b.v. ook een
Porsche Carrera 6 en een Ferrari 330
P2. Bij het speuren naar de
bijzonderheden rondom deze sets
kwam ik nog een Ford Galaxie,
Plymouth Fury en een Dodge Charger
tegen. Maar de laatste drie zijn
gebouwd in schaal 1:25. Vrijwel alle
Tamiya slotcars zijn geleverd met een
Mabuchi motor. Een motor die je
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tegenwoordig niet zomaar meer
tegenkomt in de slotracewereld.
Lang hebben de Tamiya activiteiten op
slotrace
gebied
overigens
niet
geduurd. Begin 70’er jaren zijn zij zich
volledig gaan richten op modelbouw en
radiografisch speelgoed.

Roy Penders

