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Clubactiviteiten



CCN Raceweekend



Het mag weer
In het weekend van 9 en 10
oktober 2021 staat een
raceweekend gepland.
Met op zaterdag 9 een kleine
(ruil)beurs en op zondag de
jaarlijkse ALV.
Check de website en de facebook pagina voor
meer nieuws.
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Door de bril van de voorzitter
23 september 2021
Vandaag ben ik maar weer eens gaan
zitten voor de inbreng met betrekking
tot de eerstvolgende Carrera Courant.
Uiteraard weer na
een
lichte
aanmoediging van onze redacteur Ben
Schuddeboom .

zeker maar het ziet er goed uit. Hou in
ieder geval onze website in de gaten
en volg ons op Facebook voor de
laatste informatie.

Tevens een bijzonder moment! Want
deze versie ontvangen jullie voor het
eerst in het bestaan van de CCN in
digitale vorm.
Dit keer helaas wel een verkorte versie
waarbij ik toch even een paar zaken
onder jullie aandacht brengen. We
hebben n.l. nog een paar events te
gaan.
Raceweekend
Zaterdag 9 en zondag 10 september is
als
vanouds
het
volgende
raceweekend weer gepland. Op
zaterdag is iedereen welkom vanaf
13:00 uur voor het welbekende
zaterdagprogramma. Wil je blijven
mee-eten op zaterdag, blijven slapen
en ook een heerlijk CCN ontbijt op
zondag? Geef je dan op via een mail
aan
otto@omdonker.nl
Op
zondagochtend rond 11:00 uur houden
we overigens weer onze jaarlijkse ALV.
Beursweekend
Het lijkt erop dat we in het weekend
van 13 en 14 november met onze
clubbaan “acte de présence” gaan
geven tijdens
de Verzamelaars
Jaarbeurs. Het is nog niet helemaal

Op woensdag 29 december sluiten we
het racejaar af in Beusichem. Het is
dan n.l. weer tijd voor de Oliebollendag
bij Otto in Beusichem. Iedereen is
welkom vanaf 13:00 uur maar vooraf
laten weten dat je aanwezig bent wordt
zeer gewaardeerd. Ook nu weer de
mail aan otto@omdonker.nl
Ik hoop vele van jullie te zien bij een of
meerdere van bovenstaande momenten.
Tot dan!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders

NB: door omstandigheden is de CCN
op deze beurs op 13 en 14 november
niet aanwezig (Red)
PAGINA 3

COURANT 102



SLIMME
TOOL VAN
Slimme
toolSLOTFABRIK
van Slotfabrik

Slimme tool van Slotfabrik voor het
uitlijnen van het chassis
DocTool Chassis richtgereedschap
Setup van Slotfabrik
1x chassis richtgereedschapsplaat
4x stel-plaatjes
2x 100 mm assen voor uitlijning
4x asblok geleiders
BERNIE's
uitvinding
(ra-doraceway.de) van een nieuwe tool voor
het samenstellen van een slotracechassis, zijn er in de loop der jaren
enkele optimalisaties en veranderingen
doorontwikkeld. Nu is deze tool te koop
bij Slotfabrik in Duitsland. Hieronder
volgt een beschrijving hoe deze zeer
bijzondere tool gebruikt wordt.

Iedereen die wel eens een chassis
heeft gemonteerd dat niet uit de
spuitgietmatrijs is geperst, maar uit min
PAGINA 4



of meer hoogwaardige componenten
bestaat, kent het probleem: soms
worden de gaten niet precies haaks op
elkaar geboord, is er te veel speling in
de verzonken gaten of zijn er andere
afwijkende zaken. Iedereen die met de
zelfbouw van chassis bezig is, kent het
onderwerp van het uitlijnen van de
afzonderlijke assteunen.
Als je maximale prestaties wilt, moet je
ervoor zorgen dat alle componenten
absoluut correct zijn uitgelijnd!
Exact op elkaar uitgelijnd
Met name de uitlijning van de assen op
elkaar levert problemen op. Er moet op
worden gelet dat de beugels exact op
elkaar zijn uitgelijnd en tegelijkertijd
moeten de assen absoluut evenwijdig
aan elkaar zijn. Dit is de enige manier
om ervoor te zorgen dat de motor geen
onnodig werk hoeft te doen en dat de
lagers hun werk doen zonder
spanning, zonder in te lopen of niet
optimaal te draaien.
Geen onnauwkeurigheden
BERNIE heeft dit hele probleem op
zich genomen. Iedereen die hem kent,
weet dat hij geen onnauwkeurigheden
tolereert bij het bouwen van het
chassis, zijn ontwerpen zijn bijna
chirurgisch exact als het om precisie
gaat. Het resultaat is de door hem
ontwikkelde DocTool.
Basisgereedschap
Het basisgereedschap bestaat uit twee
gefreesde aluminium blokken, die met
minimale
fabricagetoleranties
zijn
vervaardigd door een fijnmechanische
draaibank. Ik schrijf dit zo gedetailleerd
omdat je als “leek” misschien van
mening
bent
dat
je
dit
richtgereedschap zelf kunt bouwen.
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Bij aanschaf van deze DocTool zijn
de volgende onderdelen inbegrepen:
DocTool – het basisgereedschap, is
het
eigenlijke
richtgereedschap
inclusief paspennen, klemschroef en
geleidestangen, volledig gemonteerd.

Het omvat ook:
 Een set stelplaatjes voor verschillende chassisbreedtes,
 Opspan geleiders met draadstift
 Twee 100 mm, geslepen assen
 Vier asblok geleiders (nodig om de
ashouders van rechts naar links te
schuiven)

Hoe werkt het?
 De benodigde hart-afstand van de
te gebruiken carrosserie wordt
vooraf bepaald.
 Deze waarde stel je in als
maatvoering op de DocTool door
de afstand van de twee extra lange
assen (wielbasis) te meten.
 Het chassis is volledig gemonteerd
met
alle
componenten,
de
ophanging (zgn.H-plaat) is gefixeerd
voor de
beste nauwkeurigheid
(zeer belangrijk!), De schroeven op
de ashouders zijn alleen voldoende
aangedraaid om zodoende hun
positie nog te kunnen verschuiven.
 De 100 mm assen worden in de asgeleiders geplaatst, waarna deze
met chassis en al tussen de
opstaande staafpennen van de
DocTool geplaatst worden.
 Aan de hand van de meegeleverde
tabel wordt een geschikte afstand
tot de chassisbreedte aangehouden.
 De grondplaat wordt tegen één van
de blauwe afstandsplaatjes gelegd
en m.b.v. van de draaischroef wordt
het chassis in de DocTool gefixeerd
waardoor de ashouders van onderaf
op het chassis kunnen worden vast
geschroefd zonder dat het chassis
er uit valt.

Hier kun je op basis van de blauwe stelplaat zien
dat het chassis en de achteras niet haaks op de
grondplaat aansluiten.
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De truc is dat je met deze werkstappen
jezelf het eeuwige heen en weer meten
bespaart. Het betere resultaat op de
baan wordt echt meetbaar in betere
rondetijden. Het duurste chassis is
echter alleen zo goed als het op 100%
nauwkeurige wijze is gebouwd.

zijn. Door simpelweg de uitlijnassen in
de reeds in gebruik zijnde kogellagers
te steken, kunt je de juiste uitlijning
controleren en indien nodig de uitlijning
wijzigen.
De wielbasis
De mogelijke wielbasis voor slotcars is
instelbaar vanaf ca. 82 mm tot 128 mm
en zou voor de meeste voertuigen
voldoende moeten zijn.

Middels de fixatiepennen kun je de achteras op
het chassis vast schroeven. Het chassis is daarmee
haaks uitgelijnd.

Kortste wielbasis om af te stellen van een chassis zijn
vanaf 84 mm ...

Onderaanzicht: door de uitsparingen
kun je gemakkelijk bij de schroeven
van de ashouders om de assen op hun
exacte positie vast te zetten. Door de
fixatie van de pennen wordt het
chassis op de exacte positie vastgezet.
Andere toepassingen?
Ja zeker zijn er andere toepassingen
door het controleren en rechtzetten
van het reeds in gebruik zijnde
chassis. Het komt vaak voor dat de
componenten door een crash, botsing
en/of start niet meer goed uitgelijnd
PAGINA 6

Langste wielbasis ongeveer 130 mm

Ook voor diverse andere chassis
De DocTool kun je tevens gebruiken
voor het uitlijnen van diverse andere
chassis. In de twee volgende
afbeeldingen kun je zien hoe je het
e.e.a. voor verschillende chassis, kun
afstellen.
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Hier getoond een Scaleauto-Chassis
Hier getoond een Plafit SLP2 chassis

Dit is dus een fantastisch hulpmiddel
om juist dan het uiterste uit het chassis
te halen voor optimale prestaties.
De DocTool Red Chassis Richt-tool is
te bestellen bij www.slotfabrik.com en
kost €175,Otto Donker

Verschillende (blauwe) stelplaatjes voor
verschillende chassisbreedtes

t

O
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Nieuws van het servo front
Net zoals Patrick ook schreef zijn de
zomermaanden nu niet bepaald het
meest actieve jaargetijde voor onze
geliefde hobby. Ik denk ook dat ik de
afgelopen maanden (zeg maar juni tot
en met augustus) niet of nauwelijks op
mijn racekamertje geweest ben. Of het
moet geweest zijn voor de spaarzame
klanten die zich via Marktplaats
hadden
gemeld.
Het
aantal
advertenties dat daar op stond heb ik
ook laten verlopen, op die van de APK
service na want ze moeten mij
natuurlijk wel kunnen blijven vinden
Onbekend nummer?
Eén van die klantjes had via
Marktplaats een reactie gegeven met
alleen de tekst: “ kun je mij even bellen
op 06-xxxxxxxx ? Met cijfers uiteraard
op de x-jes voordat Patrick met een
gevatte opmerking komt in de trand
van hey dat nummer ken ik niet
.
’s Avonds na een werkdagje bij de
GGD dus maar even het berichtje
opgezocht, vervolgens de aanvrager
gecheckt en uiteindelijk met mijn eigen
nummer herkenning uitgeschakeld, het
nummer gebeld. Meer details over dit
telefoongesprek lezen jullie hier in een
andere bijdrage.
Toppertje
Wat gebeurde er dan wel deze zomer?
Uiteraard hadden wij in juli de
aanwezigheid van de club op de
Modelbouwdagen variant in Rosmalen.
Was echt genieten en kort daarop was
ik alweer jarig. Van mijn vrienden
kreeg ik het scenery autootje wat in de
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vorige uitgave van de courant al
prominent is afgebeeld ook.

Daarnaast werd ik door Peter-Paul
verblijd met een hele mooie Carrera
Go uitvoering die, zodra ik weer wat
vaker boven ben, bovenaan de lijst
staat voor de ombouw op een servo
chassis uiteraard. Hopelijk lukt het mij
al voor het eerste servo weekend in
oktober in Ibbenbühren. Nogmaals
dank voor dit mooie exemplaar PeterPaul.

Eindelijk…
Op zaterdag 21 augustus was er
eindelijk weer eens een NAMAC
autootjes beurs en daar ben ik met
mijn broer heen geweest. Vroeger
konden wij altijd voor de openingstijd
naar binnen. Hij omdat hij er zelf stond
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en ik omdat ik dan een bandje van
hem kreeg (als deelnemer zeg maar)
waardoor ik mijn eerste rondje al had
gemaakt voor openingstijd. Helaas
lukte dat nu dus niet en hierdoor ook 2
mooie servo 140 Formule 1 ’s gemist
die ik later, toen ik even bij Ralph stond
te praten, daar achter zin kraam zag
liggen. Nou ja… shit happens hè
.
Ik kreeg in ieder geval alvast de tip van
Ralph dat de locatie van Ruhrslot in
Oberhausen verandert is, (zie ook de
agenda)

baan. Ronald heeft ook niet stil
gezeten het laatste jaar en heeft zijn
baan nog fraaier gemaakt met allemaal
scenery.

dus dat was alvast handig. Verder
leverde de beurs geen aankoop op
maar dat kwam mede omdat lang niet
alle tafeltjes bezet waren. Hopelijk is
dat bij de volgende beurs beter.

Eindelijk
Nu met veel mensen gevaccineerd om
mij heen, vond ik het wel weer eens tijd
voor een raceavondje bij Ronald. En
nadat de eerste optie verviel, omdat hij
anders binnen 24 uur weer terug
moest rijden uit Polen, was de 2e
afspraak wel een hit. Zo was ik, na
anderhalf jaar, weer eens onderweg
naar Beverwijk voor een avondje
racen, veel kletsen en de gebruikelijke
knakworstjes later op de avond bij de

Daarnaast beschikt hij inmiddels over
een aantal zeer representatief rijdende
auto’s waardoor ik zelf ook de snelste
exemplaren uit mijn meegenomen
collectie op de baan moest zetten
wilde ik met gelijke auto’s de strijd
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aangaan. Kortom we hebben heerlijk
gereden en dan is het voor je weet
alweer na 00.00 uur en tijd om dus
weer op te stappen. Maar wordt zeker,
op niet al te lange termijn, weer
vervolgd. In Beverwijk of in Haarlem.

Op de valreep
Terwijl ik al bezig ben met het
samenstellen van de courant, kwam er
opeens nog een leuk artikel op
marktplaats voorbij. Namelijk een
defecte GAMA baan. Op te halen voor
€ 1,50 in IJmuiden.
Dus na wat mailwisseling en voordat ik
een GGD dienst moest draaien in
IJmuiden

Nu denk je natuurlijk wat moet Ben nu
met een GAMA baan maar dat komt
omdat ik laatst een klantje had die had
geconstateerd dat servo auto’s ook op
een GAMA baan reden. Nou dat wilde
ik uiteraard ook wel even testen en
bovendien zaten er leuke vangrails bij
en een regelbare trafo. Tot wel 20V
zelfs.
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even opgehaald. Lekker effe zo
En
zeg nou zelf….. alleen de voorzijde
van de doos rechtvaardigt toch al zo’n
investering?
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Weer eens iets gekocht
Zo, inmiddels verhuisd naar
Dordrecht. Blij en ook een beetje
trots op mijn nieuwe huisje.
Natuurlijk stel je dan vrienden en
kennissen op de hoogte van de
verhuizing. Hier bleek al direct
het verschil tussen racebaanvrienden en gewone vrienden.
Daar waar gewone vrienden iets
riepen over “mooi huis” reageerde
de racebaanvrienden anders. Met
het antwoord “mooi recht stuk”
dat ik onafhankelijk van elkaar
van een aantal racebaanvrienden
deed mij in ieder geval grinniken.
Maar met de aanmoedigende
berichten van de racebaan vrienden kwam het bewustzijn dat ik
inderdaad een lekker lang recht
stuk van elf meter zou kunnen
leggen. Maar heb ik wel zoveel
rechte baanstukken?
De afgelopen jaren heb ik veel
weggedaan. Niet alleen mijn
volledige
Carrera
Universal
collectie maar ook van een deel
van Carrera Exclusiv/124 spullen
heb
ik
afscheid
genomen.
Gecharmeerd van de kwaliteit van
de
originele
Carrera
124
baanstukken
ben
ik
zoveel
mogelijk op de oude baanstukken
overgestapt. Wel behoud ik de
nieuwe slipranden (rood/wit) en
wat flauw bochtenwerk van het
nieuwe(re) spul.
Waar vind je zo snel nog wat
oude recht Carrera Universal
stukken? Het toeval wil dat
iemand op marktplaats een paar
lege startsets dozen aanbood.

Met in de tekst de suggestie dat
hij ook nog wat baanstukken had.
Een berichtje gestuurd en de
verkoper bleek ook een stapeltje
van 20 oude rechte Carrera 124
baanstukken te hebben.
Voor €2 per stuk voor mij een nobrainer.
Blijkt
de
verkoper

toevallig ook nog in de buurt te
wonen en kon ik de baanstukken
op de fiets gaan halen. De
verkoper bleek een beginnend
liefhebber
te
zijn,
vanzelfsprekend heb ik direct een poging
gewaagd om hem lid te maken
van de CCN. Dus wellicht leest
hij dit artikeltje nu ook.
Maar goed, ik heb mijn extra
stapeltje
rechte
baanstukken.
Kort
samengevat:
grote blij!
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Tuin Slotracen 2.0
Wie (her)kent het idyllische plaatje van de in de tuin slot-racende
jaren 70 familie? Dit idyllische
plaatje waarop vaders en zoons
natuurlijk slotracen en waar de
moeders nog net geen schort
voor hebben en tevreden toekijken hoe ook volwassen mannen kinderen blijken te zijn. Zo’n
plaatje wat nu kennelijk niet meer
kan (geen commentaar).
Komkommertijd?
Wat slotracen betreft hebben wij,
en zeker de redactie van de
Carrera Courant. het in de zomerperiode over “komkommertijd”.

Maar waarom eigenlijk? Als wij de
Carrera-promofoto moeten geloven was het 50 jaar geleden al
leuk om in de tuin te racen …..
zelfs met heel veel kuipbochten.
Naast de tent
En toch hoor ik eigenlijk nooit iets
van clubleden die een baantje in
de eigen tuin leggen en met het
gezin (of de hele buurt) lekker
gaan racen. Ik kan mij alleen
Ralph de Leur (ook bekend van
www.racebaanhobby.nl ) herinneren die een racebaan mee nam
op vakantie en naast de tent een
124 baantje had gelegd. Daarmee
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werd
zijn
tent
een
soort
pleisterplaats voor de kinderen
op de camping……. Ik kan dat
artikeltje zo snel niet meer vinden
dus de citaten laat ik even
achterwege.
Op het gras
Gelukkig hebben wij internet en
met en beetje googelen vind je al
snel wat racebaantjes in een tuin.
Over het algemeen in het gras en
soms zelfs gecombineerd met
een LGB trein.

Ook
een onbewaakte gelijkvloerse overgang ontbreekt niet.
Ik ben benieuwd hoeveel schade
is/wordt veroorzaakt door twee of
meer
net
iets
te fanatieke
coureurs die de trein over het
hoofd zien…..
Tuinbaantje 2.0
Maar je hebt natuurlijk ook een
vorm van tuin-slotracen 2.0. In
plaats
van
jouw
racebaan
“gewoon” in de tuin te leggen kan
je natuurlijk
ook
jouw
tuin
inrichten voor de racebaan. En
natuurlijk is er altijd iemand
(waarschijnlijk een vrijgezel) die
dit dan ook gewoon doet. Echt
briljant als ik het mag zeggen.
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Eigenlijk
een
soort
midgetgolfbaan, maar dan anders.

filmpje. Wil jet het filmpje zien
klik dan op onderstaande link.
Carrerabahn im Garten - BBCCUP 2019 - YouTube
Patrick

De foto’s zeggen genoeg denk ik.
De
foto’s
zijn
overigens
screenshots van een YouTube
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Formule1 in Haarlem
Even bellen?
In mijn nieuws van het servo front
noemde ik al even een reactie op
een marktplaats advertentie van
mij met het verzoek of ik een
bepaald nummer kon bellen. Nu
ben ik altijd voorzichtig met dit
soort berichtjes want voor je het
weet heb je 1 of andere dubieuze
meneer of mevrouw uit Nigeria
aan de lijn. Dus eerst maar eens
op Martplaats het berichtje, en de
bijbehorende
afzender
gecontroleerd en dat zag er al
redelijk
betrouwbaar uit.
De
persoon had zelf ook nog wat
andere
advertenties
op
Martplaats staan, had een aantal
goede beweringen en was al ruim
7,5 jaar actief op MP. Dus na
nog even mijn nummerherkenning
uitgeschakeld te hebben (voor
alle zekerheid ook) het nummer
gebeld en een vrolijke stem aan
de andere kant nam op. Het bleek
Martin te zijn en Martin is een
sporthal
beheerder
hier
in
Haarlem
Zuid
(Spaarnehal).
Nadat hij mij alvast bedankte
voor het terugbellen vroeg ik wat
ik voor hem kon betekenen. Toen
kwam
het
verhaal
los.
Een maat van hem had nog wat
Servo materiaal uit het archief
getrokken en nu leek het Martin
leuk om het circuit van Zandvoort
na te bouwen en op 5 September
jl. een evenement te organiseren
in zijn sporthal waarbij de
Formule 1 gekeken kon worden
maar dan ook gereden kon
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worden
op
het
nagebouwde
circuit in Servo stijl.

Zij hadden inmiddels het circuit al
uitgelegd op de restaurant tafels
maar, zoals gebruikelijk, konden
de auto’s wel wat aandacht
gebruiken.
Dus een afspraak
gemaakt om langs te komen en
uiteraard
was
ik
ook
wel
nieuwsgierig. Heb zelf ook wel
eens overwogen om dat circuit na
te bouwen maar het oppervlak dat
je dan nodig hebt is dan toch
gauw 4x5 meter en die ruimte heb
ik (helaas) niet.
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De eerste APK
Zo
kwam
ik
op
een
woensdagavond langs en zag dat
de baan er in ieder geval goed en
schoon bij lag. De auto’s zouden
alleen volgens hen maar op 1
spoor kunnen rijden en het beste
deed
de
politie
auto
met
zwaailicht het nog. Ik zag al gauw
dat dat een Carrera Go auto was

en sowieso enigszins verbaasd
dat deze dus ook gewoon op de
servo baan reed. Zelf namelijk
nooit
eerder
geprobeerd.
Vervolgens 1 van de enigszins
rijdende buggy’s op de baan
gezet en die kwamen wel vooruit
maar reageerden absoluut niet op
een stuurbeweging. Gek dacht ik,
dus
even
andere
spoor
geprobeerd. Daar reed helemaal
niets dus de verbazing nam toe.
Na enig onderzoek bleek dat de
stroom op de litzen zodanig
geconstrueerd was dat alleen 2
en 3 stroom afgaven en uiteraard
was
hier
dus
ook
het
aansluitbaanstuk op aangepast
zodat er in ieder geval met 2
auto’s naast elkaar gereden kon
worden.
Zo
niet
de
servo
gedachte
maar ja… het was

nu eenmaal zo. Een normaal
aansluitbaanstuk had ik uiteraard
niet meegenomen dus die avond
heb ik alleen de 2 buggy’s en 1
Ferrari
(ook
V3
uiteraard)
voorzien van verse banden en
sleepcontacten zodat zij verder
konden rijden.

2e afspraak
Bij de 2 e afspraak die we hadden
gepland had ik die uiteraard wel
bij mij en ook een klassieke set
V1’s (blauwe Porsche en zwarte
BMW M1) zodat zij ook het
verschil in rij eigenschappen
konden ervaren.
Nadat ik de
baan had voorzien van normale
stroom even een demo gegeven
en al gauw werd er gezegd: dit is
nog leuker!
Maar voor het evenement werd er
toch besloten om het alleen bij de
buggy’s te houden en de oude
stroom voorziening. Het zou
anders te moeilijk worden voor de
bezoekers en daar kon ik ze niet
helemaal
ongelijk
in
geven
natuurlijk. De flyers lagen ook al
klaar en hopelijk zouden er
mensen op af komen.
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dochters en die hadden ook al de
smaak gelijk te pakken en hebben
de nodige rondjes gereden. Met
de buggy’s uiteraard!

De V1’s bleven overigens wel
achter want op een later tijdstip,
na de F1 race, zou de baan weer
in een andere ruimte komen te
liggen en daar moest het dan
uiteraard wel goed opgebouwd
worden.
Grand-Prix dag.
De zon schijnt uitbundig op 5
september en de sporthal zou om
12 uur al open gaan. Voor mij ook
het tijdstip waarop ik aanwezig
wilde zijn. Mireille moest die dag
werken in Vijfhuizen en kon mij
dus mooi eerst even afzetten. Er
bleek op dat moment ook een
handbal wedstrijd gespeeld te
worden en het was vermakelijk
om te zien hoe de spelers na
afloop van de wedstrijd toch ook
even bij de baan langsliepen en
sommigen ook even kort aan het
rijden waren. Met mij als marshall
uiteraard
Ook kwam er een
gezin
binnen
met
2
jonge
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Zo tegen 2 uur druppelden er
steeds meer mensen binnen om
de race te volgen en nam de
aandacht voor de baan wat af. Ik
had in principe afgesproken dat
Mireille mij na haar werk weer op
zou halen rond 2 uur, maar bij
nader inzien wilde ik nu toch
eigenlijk ook de race zelf wel
zien. (dit kan normaal gesproken
niet omdat ik geen Ziggo heb).
Nodeloos te zeggen dat ik er van
genoten heb, ook al was het niet
spannend, maar na de race wel
besloten om weer huiswaarts te
keren.

Binnenkort nog maar eens bellen
en horen of de baan al naar zijn
definitieve locatie is verhuisd.
Dan ga ik er zeker nog een keer
kijken en als de lol er bij de heren
alweer af is dan kan ik wellicht
het geheel voor een zacht prijsje
overnemen (
grapje) want ik
hoop dat ze het leuk blijven
vinden en op die manier er weer
een paar servo rijders bij krijgen
in Nederland.

COURANT 102

Mancave artikel
Geconcentreerd kijken vier mannen naar
voorbijrazende raceauto’s. Jankende
motoren schellen uit speakers. In hun
hand houden ze een handregelaar, ook
wel bekend als knijper. Straks een biertje.
‘Pas op!’ roept één van de mannen. Het is
Otto, de eigenaar van deze mancave. Hij
buigt zich over de enorme slotracebaan
om zijn modelauto, die uit de bocht was
gevlogen, weer recht te zetten. Hij bouwde
de baan zelf en zet ook zijn eigen auto’s in
elkaar en doet het onderhoud. De auto
staat weer recht. En daar gaan ze weer.
De slotcars, schaal 1:24, scheuren verder
over de indrukwekkende Carrera-racebaan
die Otto in 2004/2005 bouwde. Met
afmetingen van 3 bij 7,15 meter en een
gewicht van zo’n 600 kilo is het met recht een
gevaarte te noemen. Otto monteerde een
takelsysteem met 10 staalkabels in het
plafond om hem op te kunnen ruimen. Moet
‘ie weg? Dan takel je hem omhoog. De baan
is voorzien van tribunes, pitstraat, verlichting,
bomen en zelfs een helikopter. Om de
ervaring compleet te maken, zorgen een
laptop, luidsprekers en volledig functionele
startlichten voor audiovisuele ondersteuning
en het bijhouden van de stand. Want er moet
natuurlijk wel een winnaar zijn: voor het
grootste aantal rondjes en voor het snelste
rondje.
Otto heeft zijn vrienden Fred, Ruud en Hans
uitgenodigd om te komen racen. Allen zijn
sinds jaar en dag lid van de Carreraclub
Nederland, waar ze gezamenlijk hun hobby
kunnen uitleven. Al snel komen de verhalen
over bijeenkomsten, ouderwetse houten
racebanen en de verschillende typen slotcars
naar boven. Zelf hadden Otto en zijn broer
een Carrera-baan toen ze jong waren. Dat is
ook meteen de reden waarom de mannen op

Carrera-banen racen. ‘Tja, daar begon je
mee. Dus dan blijf je het doen’, klinkt het.
Ze racen samen, maar sleutelen ook aan de
auto’s. ‘De chassis van Carrera zelf zijn van
plastic’, legt Otto uit. ‘Zelf gebruiken wij
chassis van metaal. Die zijn veel steviger en
je kunt ze afstellen op de kap die je erop zet.’
Dit maakt het mogelijk om zo’n beetje elke
modelauto – zolang het maar op schaal 1:24
is – te laten racen over de baan. Zo rijdt er
van alles rond, van een Lamborghini
Aventador tot een Volkswagen T1.
Bandenwissel
Een andere kamer in het huis, eveneens
toegewijd aan Otto’s fascinatie met
raceauto’s, is een volledige werkplaats,
compleet met levensgrote poster van de
pitstop van Spyker. Hier worden de auto’s
gebouwd, geverfd en onderhouden. Soms
heeft een auto nieuwe bandjes nodig, want
die zitten er niet voor de sier op, benadrukt
hij. ‘Bij sommige slotcars raken de bandjes de
baan niet eens, maar hier rijden ze er echt op
en ze slijten ook. Je moet in de bochten goed
opletten, want je gaat driften. Als je te hard
gaat, vlieg je dus uit de bocht.’
In het dagelijks leven is Otto
begrafenisondernemer. Om zijn cave te
bereiken, loop je dan ook langs de zwarte,
langgerekte auto van de zaak. ‘Daar rijd je
maar één keer in’, grapt één van zijn
vrienden. Een beetje afleiding van zo’n
beroep kan dus geen kwaad. Tijd voor een
nieuwe ronde. Otto stelt de laptop in en de
rode startlichten flitsen aan. Tegelijkertijd
buldert het geluid van ronkende motoren door
de kamer. Rood, rood, rood, groen! En ze zijn
weg. Na verloop van tijd begint er een
nostalgische, metalige geur vrij te komen. Net
als vroeger.
Tekst en foto (zie voorpagina) Pim Geerts

AGENDA 2021/22
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
10
23
NOVEMBER
13

Dag 1 Raceweekend Beusichem: kleine beurs en racen
Dag 2 Raceweekend Beusichem: Om 11.00 uur de ALV.
Slotmania, Stetten (D) www.slotmania.de

13/14

Ruhrslot, Oberhausen (D) www.ruhrslot.de
Let op: dit is een nieuwe locatie !! check voor details bovenstaande link
Verzamelaarsbeurs Jaarbeurshallen Utrecht.

DECEMBER
29

Afsluiting met Oliebollendag: Locatie Belvédèrelaan Beusichem

Februari 22
19/20

Modelbouwdagen Goes

