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Een aantal van onze clubleden kent hem inmiddels goed. Dé organisator van de 
Modelbouwdagen show in Goes. Jan van ’t Veen die van de opbouwdag tot en met 
het einde op zondag altijd te vinden was op het terrein en in de laatste jaren met zijn 
vouwfietsje door de hallen ging. Bij het zoeken naar informatie over de gewijzigde 
locatie dit jaar (nu  eenmalig  in Rosmalen) stuitte ik  op een artikeltje uit november 
2020 dat ik hier graag ook nog even met jullie deel.  Het is afkomstig  van  
modelbouwshow.nl wat onder de Zeelandhallen valt met als titel: 
 
JAN VAN ‘T VEEN MAAKTE DE MODELBOUWSHOW IN GOES GROOT, 
MAAR DOET NU EEN STAPJE TERUG 
 
GOES – Bijna dertig jaar trok hij de kar van de razend populaire Modelbouwshow in Goes. Nu doet Jan van ’t 
Veen noodgedwongen een stapje terug. ‘Maar de show gaat door!’ 

Organisator Jan van ’t Veen heeft er al 28 edities opzitten. Met veel enthousiasme maakte hij de beurs tot wat hij 
nu is. Maar die van afgelopen februari blijkt zijn laatste te zijn geweest. Althans, de laatste waarvan hij de kar 
heeft getrokken. ,,Als adviseur blijf ik op de achtergrond zeker betrokken’’, vertelt de Goesenaar. Hij werd in mei 
getroffen door een hartstilstand, waarna hij twaalf dagen op de intensive care verbleef en een lang traject van 
revalidatie doorliep. 

Even gaan zitten 
Hoewel het nu naar omstandigheden goed met hem gaat, is volgens Van ’t Veen volstrekt helder dat het 
organiseren van de beurs – heel veel werk – er niet meer in zit. ,,Ik kan niet meer zo goed tegen de drukte en 
ben snel moe. Op dat soort momenten moet ik echt even gaan zitten. Dat gaat gewoon niet op de 
Modelbouwshow.’’ De Goesenaar heeft ook meteen de knoop doorgehakt over de Zeeuwse Trein Model 
Ruilbeurs in Heinkenszand, die hij al heel lang meerdere keren per jaar organiseerde. Die beurs keert niet meer 
terug, dus ook niet als het coronavirus straks is uitgedoofd. ,,Wie weet pakt iemand het ooit weer op, hoor’’, zegt 
hij. ,,Maar op dit moment is dat niet aan de orde. De stichting gaat voorlopig een slapend bestaan tegemoet.’’ 
De grote Modelbouwshow in de Zeelandhallen gaat wel verder. Libéma – eigenaar van de Zeelandhallen – heeft 
Mark Albada Jelgersma aangewezen als opvolger. Hij heeft in het verleden al grote evenementen rondom 
(oude) auto’s georganiseerd. De nieuwkomer zegt er op dit moment vanuit te gaan dat de Modelbouwshow in 
Goes, die gepland staat voor 20 en 21 februari 2021, kan doorgaan. ,,Natuurlijk kan het morgen anders zijn, 
maar als het mag en we kunnen het op een veilige manier organiseren, waarom zouden we het dan niet  doen? 
De mensen zitten echt weer op iets leuks te wachten en bovendien hebben de eerste deelnemers zich al 
aangemeld.’’ 
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De man achter…. 



 

 

AAGGEENNDDAA  22002211//2222  
 

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! 
 
 
 

 
 

OKTOBER  
9  Dag 1 Raceweekend Beusichem: kleine beurs en racen   
10   Dag 2 Raceweekend Beusichem: om 11.00 uur de ALV en racen 
23  Slotmania, Stetten (D)  www.slotmania.de  
 

 

NOVEMBER  
13 en 14  Verzamelaarsjaarbeurs in te Utrecht m.m.v. Carreraclub Nederland 
13  Ruhrslot, Oberhausen (D)  www.ruhrslot.de  
 

 

FEBRUARI 2022 
 
19 en 20  Modelbouwbeurs Goes 
 

  

http://www.slotmania.de/
http://www.ruhrslot.de/
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Waar ? Wat?       Wie? 
 
Pagina  3 Door de bril van de voorzitter  Roy 
Pagina  5  Raceweekend Beusichem   Otto 
Pagina  7 Nieuws van het servo front   Ben 
Pagina 10 CCN 25 jaar .. nieuwe clubauto  Otto 
Pagina 12 Modelbouwdagen Rosmalen  Diversen 
Pagina 16 Vreemde zaken op MP   Ben 

  

  

  

LLEETT  OOPP::  NNIIEEUUWW  EEMMAAIILL  AADDRREESS  VVAANN  DDEE  RREEDDAACCTTIIEE!!!!    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSCCHHRRIIJJFF  OOOOKK  IIEETTSS  VVOOOORR  OONNSS  CCLLUUBBBBLLAADD!!  
e-mail Redactie:  benschuddeboom@gmail.com 

 
Sluiting kopij voor de Courant 102:  

15 september 2021 

Inhoud Carrera Courant 101 

mailto:benschuddeboom@gmail.com
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  CCCCNN  RRaacceewweeeekkeenndd     

99  eenn  1100  ookkttoobbeerr  

llooccaattiiee::  BBeellvvééddèèrreellaaaann  55cc  ttee  BBeeuussiicchheemm  
  

  

          MMooddeellbboouuwwbbeeuurrss     

1133  eenn  1144  nnoovveemmbbeerr  

llooccaattiiee::  JJaaaarrbbeeuurrss  ttee  UUttrreecchhtt  
 

  

HHoouuddtt  ddee  wweebbssiittee  eenn  oonnzzee  

ffaacceebbooookk  ppaaggiinnaa  iinn  ddee  ggaatteenn  

vvoooorr  mmeeeerr  nniieeuuwwss..  
  

Clubactiviteiten 
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3 juli 2021 

Vandaag weer aan de slag met mijn 

inbreng voor de eerstvolgende Carrera 

Courant. Een goed moment ook 

aangezien Nederland er inmiddels 

weer een stuk leuker uitziet. Na een 

kleine anderhalf jaar kom je de 

uitspraak “we mogen weer” dagelijks 

tegen. In allerlei hoedanigheden en ik 

kan alleen maar zeggen dat het goed 

lijkt te gaan komen! 

Racevent 

Vooruitlopend op de 

signalen rondom een 

verdere openstelling van Nederland 

zijn we op zaterdag 12 en zondag 13 

juni weer eens bij elkaar gekomen voor 

een raceweekend. Voor het eerst sinds 

lange tijd (1 & 2 augustus 2020) was 

het dus weer zover. Met een relatief 

klein clubje hebben we de draad weer 

opgepakt en het was gelijk weer als 

vanouds. Gezellig bijkletsen, sleutelen, 

racewedstrijdjes, biertjes en allerlei 

andere zaken die een raceweekend de 

moeite waard maken.  

Rosmalen 

Hierbij kan ik jullie laten weten dat we 

in het weekend van 10 en 11 juli 

aanwezig zijn geweest tijdens de 

Modelbouwshow in Rosmalen. Het 

ging hier om de vervanger van de 

welbekende Modelbouwbeurs die 

normaal jaarlijks in Goes wordt 

gehouden in de maand februari. De 

Modelbouwshow maakte overigens 

deel uit van De Bossche Zomer en om 

er gelijk maar een toeristische tip       

van te maken, hierbij het volgende: 

De Bossche Zomer 2021: 1 juli 

t/m 5 september!  
De Bossche Zomer zorgt voor bijzondere 
ontmoetingen voor bewoners en andere 
initiatiefnemers en geeft letterlijk en figuurlijk ruimte. 
Van culturele en sportieve activiteiten, historische 
bezienswaardigheden, Bourgondische cafés, 
restaurants en terrassen, verrassende winkels tot 
adembenemende natuur. 

Verderop in deze courant lees je 

overigens een verslag van 

deze beurs die absoluut de                                                                                                          

moeite waard is geweest.  

De organisatie van de 

Modelbouwshow heeft overigens 

aangegeven dat het hier om een 

eenmalige verplaatsing ging. In 

februari 2022 keert het evenement 

namelijk weer terug naar de 

Zeelandhallen in Goes voor de 30e 

editie.  

 

En de rest van 2021? 

We kunnen op dit moment ook niets 

anders dan constateren dat we ons 

plan voor de rest van het jaar tot 

uitvoer kunnen gaan brengen. En wat 

Door de bril van de voorzitter  
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gaan we de komende tijd en de rest 

van het jaar dan nog doen? 

Om te beginnen gaan we hopelijk in de 

zomermaanden allemaal weer eens 

een keer lekker op vakantie en 

genieten van zon, zee en/of strand. 

Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober 

volgt dan weer een ouderwets 

raceweekend incl. de jaarlijkse 

ledenvergadering op zondagochtend. 

Momenteel ga ik er vanuit dat we weer 

een onbeperkt aantal clubleden mogen 

ontvangen. Uiteraard zullen we 

hierover t.z.t. nadere informatie 

verstrekken via de beschikbare diverse 

communicatiemogelijkheden. 

Op woensdag 29 december sluiten we 

het racejaar af met een heuse 

oliebollendag bij Otto in Beusichem. 

Maar uiteraard komen we hier later dit 

jaar op terug. 

 

Is er ook nog iets bijzonders te 

vieren? 

Jazeker! Carreraclub Nederland 

bestaat dit jaar 25 jaar en dat kan en 

moet gevierd worden. Verderop in 

deze Courant dan ook een bericht over 

de 3e jubileumauto. Als alles goed gaat 

dan zullen we deze uitreiken in 

december tijdens de eerder genoemde 

oliebollendag.  

Het is stil 

gebleven…… 

In mijn vorige 

“door de bril van” gaf ik 

aan dat we ons genoodzaakt voelden 

om iets anders te gaan doen met de 

Carrera Courant. 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.  

We vroegen iedereen om ons een mail 

te sturen zodat we jullie actuele email 

adres hebben. Dit mocht naar 

otto@omdonker.nl 

Het is echter stil gebleven en dat 

vinden we toch een beetje jammer.  

Hierbij dan ook een dringende oproep 

om een mail te sturen naar 

bovengenoemd email adres en ik wil 

jullie hier bij voorbaat voor bedanken. 

 

 

mailto:otto@omdonker.nl


 CCOOUURRAANNTT    110011 

 

PPAAGGIINNAA  55 

 
 
 
Na lange tijd 

Jaaaaa hè hè……. eindelijk weer eens 

als vanouds een raceweekend in 

Beusichem. Zaterdag in de ochtend 

ruim ik de garage aan kant om ruimte 

te maken voor mijn eigen baan waar 

we dit raceweekend op gaan rijden. 

Wat heb ik er weer een enorme zin in 

om met elkaar te racen. Na ruime 

afwezigheid van elke mogelijkheid, 

wordt dit weer een gezellig 

raceweekend. Elkaar weer eens zien 

en spreken, is een hele verademing 

gezien de afgelopen tijd. 

Omstreeks 16.00 uur druppelen Ruud, 

Roy en Hans al binnen. De tafels voor 

de diverse racekoffers worden op hun 

plaats gezet en dan eerst maar eens 

een bakkie koffie. Na de koffie halen 

we de lakens van de baan. Dat scheelt 

een enorme hoeveelheid stof op de 

baan, door deze na gebruik van de 

baan wederom af te dekken met 

lakens. Inmiddels is de club nagenoeg 

compleet binnen en worden de eerste 

testrondjes gereden.  

Voorbereiding 

Hier en daar wordt er nog gepoetst en 

geschuurd aan de bandjes en de  

slepers worden schoongemaakt. Na 

enkele vrije rondjes merk je dat de 

auto’s steeds beter gaan lopen en de 

wegligging ook steeds beter wordt. 

Doordat wij allen gebruik maken van 

Ortmann bandjes, is de grip op de 

baan gedurende het gebruik weer 

optimaal.  

In tegenstelling dat sommige clubs de 

bandjes met een goedje in gaan 

smeren voor een betere grip, is dat bij 

mij en de clubbaan gelukkig niet het 

geval. Jaren geleden hebben wij ooit 

geprobeerd op de oude ExclusiV baan 

de bandjes in te smeren met 

lampenolie en ja zelfs 

zonnebrandcrème werd gebruikt. Een 

mega grip voor hooguit 3 rondjes. 

Naderhand zie je één vette waas over 

je baan liggen en dat wordt er niet 

beter op. Hooguit 2x per jaar met een 

natte spons de achtergebleven 

marbles verwijderen en je rijd met heel 

veel grip. 

Eerst wat eten  

Inmiddels loopt het tegen zessen en 

zijn ook andere clubleden binnen 

gekomen. Het wordt dus tijd om een 

reservering bij de plaatselijke cafetaria 

te plaatsen. Na ongeveer 25 minuten 

kon ik de bestelling op halen en zaten 

we, onder het genot van een koud 

biertje en de vele verhalen, de snacks 

te verorberen. Na het eten koffie gezet 

en onder het pruttelen van de koffiepot 

Raceweekend Beusichem 
 
 
ddddddgfgfd 

Onderwerp  
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werden de diverse bolides op de baan 

getest. Louis had in de afgelopen tijd 

veel nieuwe auto’s gebouwd. 

Schitterend om te zien hoe hij de 

diverse eigen gemaakte lichtsets in de 

auto’s heeft verwerkt tot een ware 

kunst. Te denken valt aan de Le Mans 

verlichting aan de zijkant van de auto, 

remlichten, uitlaatled’s. Alles werkte 

perfect en fantastisch mooi om te zien.. 

Achteraf jammer dat we niet even in 

het donker geracet hebben voor een 

waar spektakel. Doen we volgende 

keer Louis!! 

Tegen 22.30 uur hebben we een race 

met de Lamborghini’s van Fred 

geracet. Allen met dezelfde specs en 

gelijkwaardige auto’s. We reden met 7 

personen elk een stint van 10 minuten 

per spoor. Het werd een spannende en 

een zenuwslopende lange race. Zie 

hieronder de uitslag en het verschil in 

gereden rondjes. 

 

Evaluatie 

Naderhand werd de race uitgebreid 

geëvalueerd met de diverse 

versnaperingen erbij. Naast de race 

werd er ook veel gesleuteld. Menig 

clublid was enthousiast bezig om, 

zeker nu, dingen uit te proberen qua 

afstelling en het schuren van de 

bandjes. Het is mooi om te zien dat er 

velen zo fanatiek bezig zijn met deze 

hobby. Zo tegen 02.30 uur werden de 

lichten uitgedaan en hebben we onze 

slaapplaatsen opgezocht. 

Traditioneel ontbijt 

De volgende ochtend, het zonnetje 

schijnt volop, zijn de eerste clubleden 

al wakker en zitten buiten aan een  

bakkie koffie. Ik ben onderweg naar 

hun toe met een doos eitjes en 

pannen. Ja je raad het al…. Bijna een 

traditie geworden en zooo lekker ‘s 

morgens!! De tafels voor het ontbijt 

werden gereed gemaakt en ik begon 

met bakken. Zo tegen 11.00 uur en in 

de loop van de dag kwamen er nog 

clubleden bij. Ook deze hebben zich 

heerlijk uit kunnen leven op de baan. 

In de middag hebben we wederom een 

Lamborace gehouden met de auto’s 

van Fred. Nu met 9 personen Didi, 

Louis, Marcel, Neline, Ruud, Nico, 

Fred, Hans en Otto. Ook hier werd 

weer geracet met een  stint van 10 min 

per spoor. De niet racers fungeerden 

als Marshalls, zodat de racers zich dan 

goed concentreren op de race. Een 

geweldige en spannende race tot op 

het scherpst van de snede!! Tja en dan 

na zoveel tijd zijn er in totaal max 113 

rondjes gereden. Dan blijkt in de 

einduitslag tussen 1 en 2 slechts 0,01 

sec verschil!!!! 
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Versoepelingen  

Op het moment dat ik dit schrijf mogen 

de mondkapjes weer grotendeels in de 

tas of jas blijven zitten en versoepelen 

we steeds meer. De meeste van onze 

leden zullen inmiddels ook wel volledig 

gevaccineerd zijn en daarmee wordt er 

ruimte gecreëerd in mijn ogen voor 

afspraken die al ruim een jaar niet 

plaats hebben kunnen vinden. Zoals 

een bezoek aan Wim in Budel, 

Frances in Hoogeveen of gewoon een 

gezellig avondje racen met Ronald die 

op slechts 20 minuten rijden van mij af 

woont. Wat kijk ik daar nu al naar uit 

maar uiteraard ook naar de uitgestelde 

modelbouwdagen show die dit jaar in 

juli in Rosmalen plaatsvindt. Helaas zal 

daar geen servo demobaan te 

bewonderen zijn maar dan moet ik 

maar extra uitpakken in Goes in 2022. 

 

Arbeid adelt       

En ook voor Rosmalen moet ik mijn 

bijdrage helaas wat beperken want ik 

ben sinds een paar dagen weer eens 

aan het werk geslagen. Helaas geen 

training opdrachten voor mijn eigen 

onderneming maar ik ben nu via een 

uitzendbureau 

ingehuurd door 

de GGD 

Kennemerland 

voor onder- 

steuning op de 

prik locaties.  

Uiteraard niet 

om te prikken 

maar 

administratieve ondersteuning. En dat 

is in ieder geval tot eind augustus, dus 

erg blij mee maar het betekent wel dat 

ik ook weekenddiensten moet draaien 

en kan dus ook helaas alleen maar op 

zondag de 11e in Rosmalen zijn, en 

eventueel op vrijdag de 9e voor de 

opbouw indien gewenst. 

                        

Maar het is een heerlijk gevoel ook om 

weer eens wat langer aan het werk te 

zijn en bovendien wordt de reservekas 

ook weer eindelijk wat aangevuld.  

 

Handel loopt terug 

De afgelopen maanden merkte ik ook 

dat de Marktplaats handel wat 

terugliep. Niet zo gek natuurlijk want 

de lente en de zomermaanden zijn van 

nature altijd al een stillere periode en 

dat geldt eigenlijk ook wel een beetje 

voor hier. Maar omdat ik toch nog wel 

wat zaken kwijt wilde, ben ik ook eens 

wat gaan aanbieden op Ebay 

Duitsland.  Daar wordt er over het 

algemeen toch wat hoger geboden dan 

op Marktplaats en ik had nog een 

Nieuws van het servo front 
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mooie Ferrari F1 in de aanbieding. 

Uiteindelijk is die voor “ slechts”  50 

euro verhuisd naar Duitsland dus zeker 

niet de hoofdprijs maar wel het bedrag 

dat ik er minimaal voor wilde hebben 

dus het was goed zo. Daarnaast nog 

een mehrfahrzeug terminal aange-

boden en die ging tot mijn eigen verba- 

 

zing ook voor 45 euro weg dus dat was 

mooi. Ik heb er nog zo één maar die 

had ik al toegezegd aan Andreas in ruil 

voor een mooie tribune dus dan is het 

gek natuurlijk als ik die nu zou 

verkopen alsnog.  

Eigen baan 

Ik merk dat ik het steeds leuker vind 

om ook met verlichting te gaan 

knutselen en het nieuwste project 

daarvan is het verlichten van de 

tribunes en overige gebouwtjes. Ik heb 

op Marktplaats een aanbieder 

gevonden die hele mooie (en 

goedkope) Led oplossingen bied en 

daar heb ik inmiddels het een en ander 

ook besteld. 3 ledjes op een strookje 

zelfklevend papier met de draden voor 

de stroom er al aan dus lekker 

makkelijk om te monteren zo. Zie ook 

de foto’s.  
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Inmiddels zijn er dus nu 3 gebouwen 

en 3 tribunes van licht voorzien en ik 

heb nog een paar setjes over. Het 

leuke is dan natuurlijk wel om pas, als 

het donker is, te gaan rijden op de 

baan.  

Overige acties 

Qua ombouw van auto’s heb ik de 

afgelopen maanden niet veel gedaan. 

Wel nog een mooie “ Italia”  auto van 

Polistil en een V3 Porsche 959 omge- 

 

bouwd maar dat was het dan ook wel. 

Alleen kreeg ik nog een tip van 

Frances uit Hoogeveen die bij de 

Zeeman een leuke set van 

nooddiensten auto’s had gescoord.  

 

 

Ambulance, politie en brandweer die in 

een nagenoeg dezelfde schaal als 

Servo140 zijn, dus die heb ik inmiddels 

zelf ook aangeschaft. Ik twijfel alleen 

nog of ik ze als “gewone” auto of als 

hindernisauto ga ombouwen. 1 Ding is 

zeker… ze zullen dan ook een 

zwaailicht krijgen want zoals gezegd…. 

Ik krijg steeds meer ervaring ook op 

dat gebied en dat maakt het natuurlijk 

alleen maar leuker. O ja en omdat ik 

weet dat Jens uit Lünen ook gek is van 

hindernis auto’s heb ik na een kort 

Whatsapp contact voor hem ook maar 

gelijk zo’n set gehaald      . Die zal ik 

op een later tijdstip voor hem 

meenemen als ik weer wat meer vrije 

tijd heb en een bezoekje aan hem 

breng want er staat ook al maanden 

mijn servo132 voorraad op hem te 

wachten.  

 

Maar nu eerst weer aan het werk en 

kijk met veel plezier ook uit naar 

Rosmalen. Ook al is het maar 1 dag. 
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Jubileum 

Beste clubleden, 

Zoals jullie wellicht eerder hebben 

gemerkt met de jubileumuitgave van 

ons clubblad, bestond op 26 juni dit 

jaar de Carreraclub Nederland officieel 

25 jaar. Dat is voor ons als club een 

unieke belevenis. Begonnen met de 

Universal baan en door de jaren heen 

een klein baantje Carrera ExclusiV en 

dan nu een mega analoge/digitale 

clubbaan. Dit is waar we als bestuur 

trots op zijn en dit hebben we met veel 

inzet en enthousiasme voor elkaar 

gekregen. 

Carreraclub Nederland heeft met het 

10 en 20 jarig bestaan een clubauto 

uitgegeven. 

 

 

Nu onze vereniging dit jaar 25 jaar 

bestaat, gaan wij ook deze keer een 

clubauto uitbrengen.  

Dit wordt een nieuwe speciale uitgave 

in zowel 1/32 als ook de 1/24. 

Wij brengen deze keer de schitterende 

Ford GT uit als nieuwe clubauto voor 

ons 25-jarig bestaan. 

 

Aanbieding! 

Als je als clublid (minimaal een half 

jaar lid) in het bezit wilt komen van 

deze schitterende clubauto, moet je             

voor 1 september 2021  

een mail sturen naar 

otto@omdonker.nl met daarin het 

volgende:  

je voor- en achternaam en welke 

schaal je wilt bestellen 1/32 en/of 

1/24.  

 

Elk clublid mag één 1/32 , één 1/24 of 

beide schalen bestellen. Je naam en 

lidmaatschapsnummer van de CCN  

komt op de zijkant van de auto te 

staan. Je lidmaatschapsnummer is bij 

ons bekend. 

 

 

Wat kost dat dan ?       

De kosten voor deze jubileum clubauto 

zijn € 60,- voor de 1/32 en € 75,- voor 

de 1/24.  

CCN 25 jaar…. Nieuwe clubauto ! 
 
 
ddddddgfgfd 

Onderwerp  

mailto:otto@omdonker.nl
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Je kunt het bedrag overmaken naar 

IBAN: NL 51 INGB 0009 2994 62 t.n.v. 

Carreraclub Nederland. 

Als de betaling bij ons binnen is, 

wor

dt de auto voor je besteld. 

 

Let op: aanvragen en ontvangen 

betalingen na 1 september worden 

niet meer in behandeling genomen! 

 

Sponsor naam op de auto? 

Heb je een bedrijf en zou je als 

sponsor, je naam of logo op de auto 

willen plaatsen, stuur ook dan een mail 

naar otto@omdonker.nl (je naam of 

logo wordt aan weerszijde van de auto 

geplaatst) 

Het bestuur. 

 

 
 
 
 
 

 

 

De definitieve versie van de Ford GT 

wordt vele malen spectaculairder!!!!!!! 

 

 

mailto:otto@omdonker.nl
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Zoals bij een aantal van jullie bekend 
verviel Goes dit jaar ook vanwege 
Corona maar had de organisatie een 
eenmalig uitwijk gevonden naar de 
locatie Autotron Rosmalen.  

 
 
Na een teams overleg en navraag bij 
de organisatie heeft de CCN besloten 
om daar ook aanwezig te zijn. 
Weliswaar in afgeslankte vorm omdat 
alleen de clubbaan daar geplaatst zou 
worden maar het feit dat wij weer eens 
een evenement op de planning hadden 
was al een heerlijke gedachte en voor 
de meesten was Rosmalen natuurlijk 
ook een locatie dichter bij huis. 

Behalve voor Peter Paul       

 
Personeel 
 
De bezetting was optimaal dit keer en 
ondanks de dreiging tijdens de pers- 
conferentie van het kabinet op 
vrijdagavond (toen stond de baan er 
inmiddels) ging het evenement gewoon 
door. Uit de overlevering heb ik 
begrepen dat het zaterdag een erg 
stille dag was qua bezoekers maar zelf 
moest ik die dag nog werken.  
Op zondag was ik gelukkig wel van de 
partij en wat was het heerlijk om 
iedereen weer eens in de ogen te 
kunnen kijken maar ook uiteraard weer 
eens een ander feestje te hebben dan 
de beperkingen die wij onszelf hadden 
opgelegd tijdens de pandemie.  

 

 

 

 

 

 

Verslag 
Hieronder volgt het verslag met een 
inleiding van Roy en korte stukjes van 
een aantal van ons tijdens de zondag 
geschreven.  

 

11 juli 2021 

Voor het eerst sinds Goes 2020 weer 

een evenement waarbij we als 

Carreraclub Nederland aanwezig 

mochten zijn. 

Vorig jaar in februari vlak voor de 1e 

Covid-19 uitbraak, hadden we onze 

laatste beurs en na die uitbraak 

dachten we nog dat het allemaal wel 

mee zou gaan vallen. Niets bleek 

echter minder waar en inmiddels weten 

we allemaal wat er is gebeurd. 

We hielden er als bestuur van 

Carreraclub Nederland dan ook echt  

rekening mee dat er dit jaar niets meer 

zou gaan gebeuren op het vlak van 

beursactiviteiten. Groot was dan ook 

de verassing toen we medio april een 

mail kregen van Mark Albada 

Jelgersma met info rondom de 

Modelbouwbeurs in Rosmalen. Mark is 

Projectmanager bij Libéma en 

verantwoordelijk voor alle Automotive 

Events die door Libéma in het  land 

georganiseerd en verder gefaciliteerd 

worden. Libéma is een grote 

organisatie die aansprekende locaties 

exploiteren voor allerlei soorten events. 

We kennen allemaal de Zeelandhallen 

in Goes, maar ook de Brabanthallen, 

Safaripark Beekse Bergen, de 

IJsselhallen in Zwolle en ook de TT 

Hall in Assen zijn o.a. te boeken bij 

Libéma. 

Modelbouwdagen Rosmalen  
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Zoals gezegd in april dus een 1e 

contact en al snel een kennismaking 

en overleg via MS Teams met elkaar 

gearrangeerd. En ik kan jullie zeggen 

dat dit gelijk een prima overleg was 

waarbij we al snel tot de conclusie 

kwamen dat het allemaal zou gaan 

lukken. Dus gingen we op vrijdag 9 juli 

weer bijtijds op pad voor de 

welbekende opbouwmiddag. Clublid 

Willie haakte de CCN aanhanger weer 

aan in Beusichem en na het oppompen 

van de banden kon de trip beginnen. 

Uiteraard verliep de opbouw weer 

vlekkeloos en na de start rond 14:30 

was de baan inzet klaar rond 17:30. 

Roy 

 

                              

Na lang wachten, toch eindelijk weer 

de Modelbouwbeurs. Dit keer in het 

Autotron te Rosmalen. Wat een 

fantastische locatie. Zeer ruim van 

opzet zowel binnen als buiten. We 

hebben een mooie stand in de hal en 

voor degene die zich de Sharknose 

nog kan herinneren, daar staan we nu 

schuin tegenover. Vrijdag de opbouw 

en die was redelijk snel voor elkaar. De 

zaterdag omstreeks 07.30 uur 

vertrokken van huis en met een kleine 

drie kwartier ter plaatste. Heerlijk om 

weer eens een event te kunnen doen 

na zo’n lange tijd. We hebben 

hetzelfde concept aangehouden als in 

Goes m.b.t. tot het demo racen en de 

publieksraces. Fantastisch om de  

enthousiaste kinderen en jeugd weer 

aan de baan te zien staan om te racen. 

 

De zondag is gelukkig drukker dan de 

zaterdag met meer aanloop. Er is ook 

gigantisch veel te zien op deze beurs. 

Al met al een voor mij zeer geslaagde 

beurs en hopelijk volgend jaar op 19 

en 20 februari weer in Goes. 

                                                      Otto   

De 1e dag in de hallen van Autotron, 

leuke locatie en veel standhouders 

maar relatief weinig bezoekers.  

De kinderen vinden wel, net zo 

makkelijk als in Goes, de weg naar 

onze standplaats, waar ze vervolgens 

met veel plezier de snelste rondetijd 

proberen te veroveren om toch daarna 

op het Topgear bord hun naam te zien 

staan.  
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Het meeste mis ik toch de gezelligheid 

van ’s avonds met een heerlijke 

gourmet en afsluitend een ijsco. 

Volgend jaar hopelijk weer bij het 

oude. We zijn tenslotte toch gewoonte 

dieren, nietwaar? 

Het is fijn dat we onze racevrienden 

weer gezien en gesproken te hebben. 

Bedankt voor de organisatie en 

regelen van deze dagen.  

 
                                 Hans van Stralen 

Het is weer zover! Ondanks de 

aangescherpte richtlijnen van de 

overheid met betrekking tot 

evenementen, i.v.m. covid-19, gaat de 

beurs gelukkig gewoon door. Ik mag 

vandaag (zondag) samen met mijn 

zoon Jelle naar het Autotron in 

Rosmalen en dit is voor ons iets verder 

dan Goes. Maar eerlijk is eerlijk… de 

locatie hier is wel beter, (sorry Goes) 

zowel binnen als buiten (en dat is 

zeker een voordeel t.o.v. Goes) is het 

ruimer opgezet en is er weer veel te 

zien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk 

het allerleukste om de blijde gezichtjes 

te zien bij jong en oud als ze weer op 

de fantastische baan mogen rijden, 

daar doe je het uiteindelijk voor! 

Wederom is er door CCN weer een 

geweldige baan neer gelegd en wordt 

er door iedereen enthousiast 

samengewerkt. Of je nu langs de baan 

staat of demo mag rijden, alles gaat 

weer erg soepel en je kan zien dat het 

niet de eerste keer is! 

Ik wil dan ook graag hierbij iedereen 

bedanken voor de medewerking voor 

het op een zeer professionele wijze 

uitdragen van het merk Carrera, “we” 

waren weer zeer aanwezig zal ik maar 

zeggen! Top gedaan mannen van de 

CCN…….dank jullie wel! 

                              Peter-Paul en Jelle 
 

Rosmalen is een prachtige beurs 

locatie, met als extra het gedeelte 

buiten de hal. Mooie natuur, ruimte 

voor de modelbouwtanks,  vracht-

wagens en drones en daarbij een grote 

plas waar – heel rustgevend en een 

flink contrast met andere delen van de 

beurs – gedemonstreerd wordt met 

modelbouw watervliegtuigen en boten. 

Erg fraai om te zien, met als 

achtergrond de bomen aan de rand 

van de plas en de vele eenden.  

De digitale baan rijdt dit keer vanaf het 

begin erg goed en de mooie Ford GT-

modellen en de Racing Police-Audi R8 

zijn echte eye-catchers. 
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Geen overnachting, geen bingo…. 

maar volgende keer mag het wat mij 

betreft weer in Rosmalen.  

                                                      Hein 

Het is 2 uur in de middag.  Volgens 

Otto is het een stuk drukker dan op 

zaterdag maar ik vind het zelf nog 

relatief rustig. Wel is alles keurig 

afgeschermd door hekken zodat er 

geen sprake is van direct contact met 

de bezoekers. Inmiddels heb ik de 

nodige baandiensten gedraaid maar 

ook al zelf even gereden en later deze 

middag zal ik nog een poging wagen 

om mijn snelste rondetijd van iets 

boven de 11 seconden terug te 

brengen tot een, voor mij acceptabele, 

10.6   

 

Zojuist een rondje door de hallen 

gelopen en er heerst toch een ander 

sfeertje dan in Goes. En uiteraard 

betreur ik het dat mijn servo baan niet 

mee mocht maar aan de andere 

kant…. Gisteren moest ik door werken 

verstek laten gaan en om nu 

hedenmorgen om 7 uur hier al te zijn 

om mijn baan op te bouwen leek mij 

ook gekkenwerk. Dus ik zal maar even 

extra uitpakken in Goes 2022.  

Het is weer prachtig om te zien hoe de 

kinderen met een gespannen koppie 

de wedstrijdjes rijden en je herkent ook 

vaak wel de mennekes die thuis ook 

een racebaan hebben staan want die 

hebben over het algemeen toch iets 

meer controle over de regelaar dan 

diegene die er thuis geen hebben. 

 

Niet uit onwil maar helaas moet ik ook 

voor het afbreken van de baan weer 

huiswaarts. Andere verplichtingen 

roepen vanaf 19:00 uur en het is toch 

ruim vijf kwartier sturen vanuit 

Rosmalen naar Haarlem.  

Maar dan heb ik ook wel weer een 

dagje “quality time” achter de rug want 

het leukste vandaag was toch wel dat 

we eindelijk weer eens met zijn allen 

bij elkaar konden zijn en hopelijk wordt 

het vanaf nu alleen maar beter en 

beginnen de kriebels voor Goes vanaf 

het najaar weer op te spelen       

                                                       Ben 

Ps: Vlak voor het afronden van deze 

courant is een verzoek van de 

organisatoren van de Modelbouw 

dagen binnen gekomen om ook deel te 

nemen aan een soortgelijke opzet 

maar dan in November 2021 in de 

Jaarbeurs hallen in Utrecht. Hoe leuk 

is dat. Meer informatie volgt later!
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Meestal is het een bijdrage van Patrick 
die op zijn strooptochten opmerkelijke 
zaken tegen komt op Marktplaats en/of 
Ebay. Maar geïnspireerd door hem en 
omdat ik natuurlijk zelf ook regelmatig 
de sites afstruin, heb ik mijn vondsten 
maar eens verzameld en deel ze graag 
met jullie op deze pagina. Voor 
Marktplaats geldt meestal dat als ik op 
de homepage sta er items en/of 
suggesties staan afgebeeld die 
overeenkomen met mijn eerdere 
zoekopdrachten.  Daar zit vaak het 
woord Carrera bij natuurlijk. 
 
Gereedschap 
 
Zo kwam ik eens een CarreraTools 
schroeftol tegen die in de juiste rode 
kleur was uitgevoerd. Misschien 
handig om bij je baan te hebben voor 
het vastzetten van de tafels of zoiets 
alhoewel het geen erg krachtige is zo 

te zien. 

 
Zit je baard of haar goed? 
 
Daarnaast vond ik van ons 
geliefde Carrera merk ook een  
tondeuse dus voor diegene die 
eigenlijk alles willen hebben van 
het merk;) 

 
Koopje  
 
En last but not least is er een 
keer een complete Carrera Digital 
132 baan aangeboden die ik jullie 
ook niet wil onthouden. 
Aangeboden voor slechts  
€6.900,00 dus ben benieuwd of 
die ook verkocht is later. De 
advertentie is in ieder geval weg. 
De goede kijker zal hier ook het 
circuit van Zandvoort in 
herkennen dus wie weet zien we 
de baan nog terug op het F1 
weekend in September dit jaar  
 

 

“Vreemde”  zaken op MP 
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