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… een nieuwe 20 jaar jubileum clubauto!

Voor wie geïnteresseerd is,

moet het bedrag van

€ 85,00 overmaken op

rekeningnummer:

NL 55 ABNA 0601 9927 25

t.n.v. Carreraclub

Nederland o.v.v.

Clubauto 2016.

De eerste 50 ontvangen

betalingen hebben recht op

dit model. (mochten er

meer dan 50 betalingen

ontvangen zijn, worden

deze direct teruggeboekt.

Wees er dus snel bij want:

OP = OP!!



Maart
17 Raceavond bij IFV, Arnhem. Aanmelden via Otto Donker

April
02 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)
03 SLN beurs, Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2, Houten www.sln-slotracing.nl

16 NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24, Houten www.namac.nl

16 1e raceweekend CCN, Belvederelaan 11, Beusichem
17 1e raceweekend CCN, Belvederelaan 11, Beusichem

Mei
22 Sharknosemeeting, Evenementenhal Cuijk, Korte Oijen 3, 5433 NE Katwijk

www.sharnosemeeting.com wij zijn hier aanwezig met de CCN clubbaan

Juni
18 NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24, Houten www.namac.nl

25 Jubileumweekend CCN, Belvederelaan 11, Beusichem
26 Jubileumweekend CCN, Belvederelaan 11, Beusichem

Juli

Augustus
6 NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24,

Houten www.namac.nl

September
24 Jubileumbeurs CCN, Dorpshuis ’t Zoetzand,

Oranjestraat, Beusichem (Alleen de opbouw)
25 Jubileumbeurs CCN, Dorpshuis ’t Zoetzand,

Oranjestraat, Beusichem

Oktober
01 NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24, Houten www.namac.nl

29 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)
29 Sleuteldag CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
29 1e raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
30 1e raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

November
12 Ruhrslot, Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, Oberhausen www.ruhrslot.de (D)
26 NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24, Houten www.namac.nl
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1 Inhoud
2 Clubactiviteiten
3 Stichtelijk woord van…… Patrick Meijer

4 CCN goes Digital Roy Penders

7 Nieuwe clubauto Otto Donker

10 CCN goes Digital 2 Patrick Meijer

11 Nieuws van het Servofront Ben Schuddeboom

14 Modelbouwbeurs Goes 2016 Patrick Meijer

18 Kaart Patrick Meijer

18 Lamp Patrick Meijer

19 Nieuws uit Neurenberg Patrick Meijer

22 Opening Carrera World Patrick Meijer

24 Carrera Club Nederland presenteert…….. Otto Donker

Voor ons clubblad zijn wij altijd op zoek naar leuke verhalen en/of foto’s. ben
je niet zo’n schrijver? Geef niets, maar laat de redactie dan eens weten over

welke onderwerpen je graag iets in ons clubblad zou willen lezen.

e-mail Redactie: p.meijer54@chello.nl
Ben Schuddeboom & Patrick Meijer

Sluiting kopij voor de Courant 81:
15 mei 2016
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Clubaktiviteiten

 1e Raceweekend
16 & 17 april

Locatie: Belvederelaan 11, Beusichem

 Sharknosemeeting
Carrera Club Nederland aanwezig met clubbaan

22 mei
Locatie: Evenementenhal Cuijk, Korte Oijen 3, Katwijk

Aanmelden bij Otto Donker

 Jubileumweekend
25 & 26 juni

Locatie: Belvederelaan 11, Beusichem

Meer informatie over het
Jubileumweekend vinden jullie in het
volgende clubblad en op onze site en

Facebookpagina.



Jij komt toch ook naar onze
Jubileumbeurs op 25 september?

Voor het opbouwen op 24 september
zoeken wij nog vrijwilligers

(overnachten op eigen luchtbed
mogelijk).

Aanmelden bij Otto



Ook voor de beurs zelf zoeken wij
nog vrijwilligers voor toezicht houden
op (het gebruik van) de clubbanen en

het geven van racedemonstraties.
Aanmelden bij Otto
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Stichtelijk woord van………..

Geen woord van de voorzitter dit keer?
Nico is een eigen Slotracecentrum
begonnen. Dit is wat lastig te
combineren met onze club. Gelukkig
blijft Nico wel gewoon aktief lid.
Biujkomend voordeel is dat wij bij Nico
de door ons begeerde Carrera spullen
kunnen kopen (en bestellen). De
levering van mijn BMW M1’s verliep
voorspoedig. Ga racen en koop je
spullen bij Nico.

Excuses
In deze krant moeten
jullie het even met
mijn stichtelijk woord
doen. Het is jullie
ongetwijfeld
opgevallen dat de
laatste twee couranten
iets dunner waren. De redactie, Ben en
ik, schrijft noodgedwongen een groot
deel van ons clubblad vol. Op het
moment dat één van beide
redactieleden even iets anders aan zijn
hoofd heeft resulteert dit dus in minder
proza. Mijn excuses hiervoor.

Echtscheiding
Dit keer lag de oorzaak bij mij. Een
echtscheiding van mijn echtgenote was
hiervan de oorzaak. Gelukkig is mijn
hele scheiding nu achter de rug (de
scheiding is prettig, het scheiden zelf is
dat zeker niet). Over mijn echtgenote
zullen jullie in de Carrera Courant dus
niets meer horen. Gelukkig heb ik
inmiddels een veeleisend meisje
gevonden……. een (m)eisje dus. Heb
ik toch weer iemand gevonden om in

relatie tot mijn racebaanhobby bij jullie
over te klagen.

20 jaar CCN
Maar we hebben het genoeg over mijn
prive beslommeringen gehad. Terug
naar onze club. De Carrera Club
Nederland bestaat dit jaar (formeel op
1 juni) al weer 20 jaar. Dit gaan wij
natuurlijk vieren. Dus blokker 25 en 26
juni maar alvast in je agenda. En als je
dan toch met je agenda bezig bent,
blokkeer dan ook 10 en 11 september
in je agenda voor de jubileumbeurs.
Maar hier blijft het niet bij! Wij gaan,
met steun van Carrera, onze oude
Exclusiv baan ombouwen tot grote
digitale baan. En als klap op de vuurpijl
een speciale clubauto. Achterin deze
Courant kan je hier van alles over
lezen.

“Normale” activiteiten
Natuurlijk hebben wij ook nog onze
normale activiteiten zoals het
raceweekenden en enkele racedagen.
Hoe meer leden hoe meer vreugd, dus
kom vooral ook een keer langs en doe
mee. En natuurlijk verwachten wij ook
steeds meer digitale coureurs op onze
clubdagen.

Goes
Op het moment van schrijven van dit
stichtelijk woord hebben wij net de
modelbouwbeurs in Goes achter de
rug. Ook deze keer was de beurs weer
geslaagd en vooral erg gezellig voor
de deelnemers. Volgend jaar weer.

Patrick
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CCN goes Digital

Op vrijdag 12 december 2014 had ik
een evaluatiegesprek met Fred Hahn.
Zoals vele van jullie weten is Fred al
sinds 1980! verantwoordelijk voor
Carrera Benelux. Tijdens het gesprek
met Fred, wat ik had na het neerleggen
van mijn functie als voorzitter, keek ik
met hem terug op mijn periode als
voorzitter maar spraken we met name
over de toekomst van de racebaan-
hobby. De opkomst van digitale
techniek en alles wat daarmee te
maken heeft kwam voorbij in ons
gesprek.

Fred vertelde mij dat er op allerlei
plekken, maar vooral bij de grote
speelgoedwinkels, in Europa
zogeheten demobanen staan
opgesteld. Het gaat hierbij om tafels
van ca. 1,5 x 4,5 meter waarop 1/32
Carrera Evolution of Carrera Digital
banen liggen. Waar ik mij over
verbaasde was het feit dat deze
demobanen regelmatig als “oud vuil”
op een stapel terecht komen nadat ze
afgeschreven zijn. Ik heb toen aan
Fred kenbaar gemaakt dat we als CCN
graag mee willen helpen om deze
oude banen te redden als dat mogelijk
zou zijn.

Dinsdag 23 december 2014
Fred Hahn belt me nu al terug en tot
mijn grote verbazing weet hij me te
vertellen dat bij ToysXL in Utrecht een
digitale baan staat waar men op korte
termijn vanaf moet. Dat is iets waar ik
niet op had gerekend zo vlak voor
kerst maar uiteindelijk maak ik de

afspraak dat we de baan op zaterdag 3
januari op komen halen.

Zaterdag 3 januari 2015
Samen met Nico melden we ons aan
het eind van de ochtend bij ToysXL.
Tot onze verbazing staat er geen
digitale maar een analoge baan om
mee te nemen. Voor zover we op dat
moment kunnen zien helemaal
compleet in een transportkist en met
een doos vol nieuwe Carrera Go
auto’s.

Nico had inmiddels aangegeven dat
we de baan naar zijn garagepand in
Bussum konden brengen om aldaar te
bekijken wat we mee hadden
gekregen. Ook zouden we daar in alle
rust “plan de campagne” kunnen
maken rondom het gebruiken van de
baan door de CCN. Zo gezegd, zo
gedaan en rond 16:00 uur stonden we
te racen op de digitale baan. Digitale
baan? Zullen jullie nu denken, en dat
klopt. We hebben namelijk een digitale
startset gebruikt om de baan te
completeren.
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Zaterdag 13 juni 2015
De baan is inmiddels afgeleverd bij
Otto en we zijn bijtijds in zijn garage
aanwezig voorafgaand aan het
Raceweekend. Met elkaar zullen we de
eerste digitale baan van de CCN vorm
gaan geven en
proberen om een
lay-out te maken
waar we de
komende tijd veel
plezier aan
kunnen beleven.
Met behulp van
Hein, een van de
digitale experts die
de CCN inmiddels rijk is, en met de
nodige spullen uit zijn privéverzameling
gaan we aan de slag. Na een kleine
2,5 uur hebben we een baan waarmee
we uit de voeten kunnen. Verder
verloopt het raceweekend zoals jullie
wel weten en op zondag vindt er een
groepsrace op de digitale baan plaats
die gelijk al duidelijk maakt dat aan de
lay-out nog behoorlijk wat moet
veranderen. Met de afspraak om op
een nader moment weer aan de slag te
gaan met de digitale baan sluiten wordt
er afgesloten.

Vrijdag 8 januari 2016
Ik spreek met Otto over ons a.s.
jubileumjaar en de gezamenlijke wens
om de digitale baan een prominent
onderdeel te laten zijn van 2016. We

komen vooral tot de conclusie dat we
met de tafel van 1,5 x 4,5 meter
onvoldoende uit de voeten kunnen en
lanceren het plan om de “oude”
Exclusiv baan van 3 x 6 meter te gaan
gebruiken op weg naar een nieuwe
grote digitale baan.

Tevens besluiten we om de WhatsApp
groep “CCN Bouwgroep Digitaal” in
het leven te roepen. We benaderen
Hein, Bart, Marco en Edwin en trekken
e.e.a. verder in gang. Na de nodige
berichten, baanontwerpen en
discussies in de groep besluiten Otto
en Hein om tot een definitief ontwerp te
komen. Al snel wordt duidelijk dat we
het nodige tekort komen om de baan
definitief te kunnen bouwen. Er wordt
besloten om Fred Hahn te benaderen
en hem om hulp te vragen. We sturen
hem het ontwerp van de baan en dit
resulteert in een afspraak op
woensdag 10 februari.

Woensdag 10 februari 2016
Samen met Otto ontmoet ik Fred Hahn
bij Postillion Bunnik en hij heeft goed
nieuws! Onze volledige partslist met
onderdelen om een fantastische
digitale baan te bouwen is in goede
orde ontvangen en Fred heeft het
tijdens de speelgoedbeurs in Duitsland
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voor elkaar gekregen dat Carrera ons
als CCN sponsort. Tijdens het gesprek
met Fred worden daar ook nog de
juiste slipstroken voor de complete
baan aan toegevoegd en voor de
banen die nog niet voorzien zijn
Carreradoek voor de baanafwerking.
Hiermee wordt maar weer eens
duidelijk dat zowel Fred, maar in
zekere zin ook Carrera, de CCN een
warm hart toedragen.

Vrijdag 19 februari 2016
Tijdens de opbouw van de clubbaan in
Goes krijgt Otto een berichtje van zijn
vrouw Ineke. DHL blijkt in Beusichem
te hebben aangebeld bij hun huis met
het verzoek
om wat
goederen in
ontvangst te
nemen. Het
lijkt wel 5
december!
Grote bruine
Carreradozen
staan in de
gang maar
gelukkig kan
Ineke er nog
net langs om
bij de trap naar boven te komen. Vanaf
dat moment kunnen Otto en ik bijna
niet wachten om weer bij hem thuis te
zijn, op zondagavond na Goes.

Zondag 21 februari 2016
We sluiten met het complete en zeer
toegewijde team twee fantastische
dagen in Goes af. Toch wil ik apart nog
even de inzet van onze digitale
ambassadeurs Hein en Marco
benoemen. Wat hebben zij het
fantastisch gedaan. Twee dagen de
digitale baan en het bijhorende

wagenpark aan de praat houden en
daarnaast nog alle vragen
beantwoorden van de vele bezoekers
is geen sinecure.

Na de terugreis is het pakjesavond in
Beusichem en wat een prachtige
spullen komen er tevoorschijn. Het lijkt
erop dat alles compleet is en we
besluiten dat Otto de maandag erna
gebruikt om alles verder uit te pakken
en uit te stallen voor het maken van
wat foto’s.

Al met al een prachtige afsluiting van
de eerst fase op weg naar een
fantastische nieuwe CCN baan die

medio juni
klaar moet
zijn en
getest kan
gaan
worden. We
zullen de
komende tijd
hard nodig
hebben om
de oude
baan te
demonteren
en de dan

vrijkomende tafels geschikt te maken
voor de digitale baan en verder door te
pakken.
Ik wil voor nu afsluiten met de
boodschap dat we er waanzinnig veel
zin in hebben om hier een prachtig
succes van te maken. Mochten we
extra hulp nodig hebben dan zullen we
niet aarzelen om jullie hulp in te
roepen. Daarnaast zullen we de leden
blijven informeren over de voortgang.

Met enthousiaste (digitale) racegroet,
Roy Penders
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Nieuwe clubauto

In het voorjaar van 2015 is gesproken
over een vervangende clubauto voor
de huidige Aston Martins. Met de
clubauto’s is veel door ervaren en
minder ervaren coureurs geracet. Het
is dan ook niet vreemd dat het chassis
en de onderdelen versleten zijn en een
plan werd gemaakt om deze te
vervangen.

Ferrari 458 GT3
Het plan bestond uit een nieuw chassis
van Plafit in plaats van het onderstel
van de Carrera auto te gebruiken.
Minder slijtage onderhevig en
makkelijker aan te passen aan de
wegligging. Maar ja….. wat voor
model……? Na overleg is er besloten
te kiezen voor de Carrera 1/24 Ferrari
458 GT3.

Vier van deze modellen zijn
gesponsord door Carrera en geleverd
via SRHW.com.

Reserve auto
Clublid Hein heeft uit zijn privé collectie
de zwarte (Blancpain) 1/24 Ferrari
gesponsord. Deze bolide zal als
reserveauto gaan fungeren.

De nieuwe reserve auto is de eerste
auto die gebouwd werd. Rood, geel,
groen en blauw zijn uit den bozen. Dus
werd “natuurlijk” gekozen is voor Matt
fluor Roze.

Dan is de vraag hoe gaat het model
eruit zien? Na een kop koffie achter de
PC en een uurtje Googelen, heb ik
onderstaand 1/1 model gevonden. De
uitvoering van JMW Motorsport Ferrari
GT3 2013.
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Hier kun je heel goed details van de
uitvoering zien. Ook de artistieke
effecten van bandenspoor, vegen en
druppels op de gehele auto, heb ik
proberen na te bootsen.

Plamuur
De modellen worden uiteraard eerst
geheel gestript van ramen, interieur,
koplampjes, spoiler ed. Als eerste item
heb ik de neus van de auto met
plamuur gevuld. Er zijn verschillende
uitvoeringen in de racerij, waarbij er
soms wel en soms geen koelsleuven in
de motorkap te zien zijn. Bij de 1/1
auto zijn ze niet aanwezig. Vandaar
dus ook de vulling met plamuur.
Deze vervolgens gepolijst met 600 en
later 800 schuurpapier om daarmee
het beoogde resultaat te bereiken.

Verf & decals
Nadat het gehele model grondig met
eveneens 800 is geschuurd, heb ik de
primer aangebracht. Dit zorgt voor een
betere hechting van de kleurlak. Als
eerste is de kleur wit gebruikt. Daarna
heb ik de delen van de auto afgeplakt
welke uiteindelijk ook wit moesten
blijven, om daarna de fluor roze kleur
aan te brengen. Vervolgens het model
weer afgeplakt om de matzwarte kleur
aan te brengen. Met een klein

verfkwastje handmatig de druppels op
de gehele auto aangebracht en de
vegen op de witte baan gezet. Voor het
aanbrengen van het bandenspoor,
heeft een speelgoed jeep dienst
gedaan. Een van de banden heb ik op
een proefplaatje door de grijze verf
gehaald en daarna op niet te
nauwkeurige wijze het spoor op de
matzwarte baan gerold. Het ging niet
helemaal strak maar het resultaat staat
op de auto. (Ik heb heel lang gezocht
naar passende decals van
bandensporen, maar daar is in de
schaal 1/24 of 1/18 (bijna)niet aan te
komen. Wel zou het mogelijk moeten
zijn deze zelf te maken en te printen,
maar daar heb ik geen ervaring mee.
Er moet wellicht iemand te vinden zijn
die dit kan maken.)

De rest
In de aankomende maanden zullen
tevens een rode, gele, groenen en
blauwe auto gemaakt worden. Nadat
het model na alle kleuren en
aangebrachte items, voor het eerst in
de matte blanke lak gespoten is,
worden alle decals aangebracht. Na
wat shoppen op internet, zijn de decals
niet moeilijk te vinden. Dunlop is een
makkelijke naam en aanvullende items
van Le Mans, zijn ook goed te vinden.
Na het aanbrengen van de decals heb
ik het model voor 5 dagen laten staan
in de woonkamer. Dit om er voor te
zorgen dat alle vocht onder de decals
is verdampt. Hierna wordt de eind
matte blanke lak gespoten. (NB voor
het aanbrengen van spuitlak heb ik
Motip gebruikt en voor gebruik in een
bak met warm water gezet. Hierdoor
wordt de lak warm en vloeit het wat
makkelijk uit op het model) Vervolgens
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wordt het model weer op gebouwd
met interieur ed.

Onderstaande foto’s geven een
overzicht van de doorlopen
handelingen waarbij niet alleen de
body maar ook het interieur
onderhanden is genomen.

Chassis
Het chassis wat gebruikt is, komt van
Plafit. (Plafit PF 1700 Edehlstal)
Makkelijk af te stellen en voor heel veel
doeleinden geschikt. De meeste
clubleden hebben dit chassis onder de
slotcars zitten. Qua details zal ik hier
niet verder op ingaan.

Volg Facebook
De opbouw is begonnen en hieronder
staan alvast de eerste foto’s. Later dit
jaar zullen ook foto’s komen van de
blauwe, groene, rode en de gele
Ferrari 458 GT. Wil je niet wachten op
het volgende clubblad, volg
Carreraclub Nederland op facebook en
je bent continue op de hoogte met het
laatste nieuws.

Otto
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CCN goes Digital 2

In het artikel “CCN goes Digital” van Roy hebben jullie al kunnen lezen dat de oude
Exclusiv baan omgebouwd gaat worden tot een nieuwe Digital baan. En wat voor
één! Een digitale baan met een lengte van ruim 26 meter compleet met alle Carrera
gadgets! Dit alles met de steun/sponsoring van Carrera Toys. Geweldig dat Carrera
dit voor onze club wil doen. Natuurlijk verdienen de inspanningen van Fred Hahn
hier ook de waardering en dank. Zonder Fred Hahn hadden wij dit nooit voor elkaar
gekregen. Fred, namens alle leden, dank je wel!

Ontwerp
Doordat je van spoor kan wisselen hoef je bij het baanontwerp geen rekening te
houden met de lengten van de verschillende sporen. Geen brug in deze baan dus.
Om met vier auto’s (of meer!) te kunnen racen kan volstaan worden met twee
sporen in plaats van de vier van een analoge baan. Bij het ontwerp moet echter wel
rekening gehouden worden met rechte baanstukken op de houten tafeldelen,
anders is het opbouwen heel erg lastig.

Het resultaat mag er zijn (zie hieronder). Ik kijk er in ieder geval naar uit om ook
eens digitaal te gaan racen. Compleet met pitstops, safetycar, vier of zes
tegenstanders, spookauto’s enz. enz. Ik ben benieuwd wie de komende maanden
geïnfecteerd worden met het digitaal-racen-virus…….

Patrick
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Het lijkt wel gisteren dat ik nog aan het
schrijven was voor de vorige editie van
de courant en het doet mij goed in
ieder geval dat Patrick weer up and
running is en het eindredacteur stokje
weer van mij heeft overgenomen. Dan
moet ik natuurlijk alleen wel traditioneel
mijn bijdrage leveren en mede door de
korte tijd tussen de laatste en deze
Courant zal er dit keer geen interview
artikel te lezen zijn want ik heb de
afgelopen weken geen kandidaat
opgezocht voor dit onderwerp.
Uiteraard zal ik dat voor de komende
uitgave weer goedmaken en ik heb
daar zelf ook al een idee voor. Het kon
wel eens een heel bijzonder interview
worden dan 

Wat is er zoal op het Servo front
gebeurd de afgelopen weken? Nou om
te beginnen heb ik mij weer aangemeld
voor het zomer treffen in Duitsland dat
eind mei 2016 gehouden zal worden
en misschien ga ik dit keer zelfs niet
alleen. Gerard H. onze Servo 132 rijder
heeft het met potlood in zijn agenda
geplaatst en ik zou het natuurlijk erg
leuk vinden als we samen kunnen
gaan.

Handel
De afgelopen maanden is het wat
rustig geweest op het gebied van de
banden en slepers handel maar Rob
uit Etten-Leur, waar ik volgens mij in
de vorige courant ook al over
gesproken heb, heeft nog wel wat
onderdelen bij mij besteld en heeft ook
Goes bezocht en daar nog een mooi

vers chassis vandaan mee te nemen.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf
is er echter een plotselinge wending
gekomen bij hem want gisteren
(zondag 28 februari) stond hij opeens
met al zijn Servo spullen op
Marktplaats. En navraag door middel
van een mailtje aan hem leerde dat hij
een andere keuze heeft gemaakt en
liever verder wil gaan met het digitale
racen. Waar heb ik dat eerder gehoord
he Marco Bakx, haha. Tja dat krijg je er
misschien ook wel van als we in Goes
nu opeens ook digital racen gaan
promoten 

Maar nee hoor ik gun iedereen zijn
eigen voorkeur en had heel even
gehoopt dat ik de spullen van Rob over
zou kunnen nemen maar er was
iemand die de hoofdprijs wilde betalen
voor zijn collectie. Eigenlijk is dat maar
goed ook want anders zou mijn
racekamer wel heel erg vol geworden
zijn. Ik hoorde Mireille al op bank een
beetje sputteren toen ik vertelde dat er
misschien wel weer tien dozen met
spullen onze kant op zouden komen.

Goes 2016
Tja wat kan ik hier
nog over
vermelden
behalve dat het
weer een
topweekend was
op alle fronten.
Goed om te zien
dat er ook nieuwe

Nieuws van het Servofront
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stand bezetters waren in de vorm van
Kevin Penders en Marco Bakx en
beide heren deden niet onder voor het
drank tempo dat wij als oud gedienden
aan de dag legden.

Zelf had ik weer een prominente plaats
gekregen en met mede ontwerper Bart
van Wees een prachtig circuit gelegd
dat ruim dertig meter lengte had.
Aangezien ik ieder jaar toch wel iets
nieuws wil toevoegen had ik dit jaar
besloten om ook wat scenery mee te
nemen in de vorm van een aantal
tribunes en garageboxen. Zonder
onbescheiden te zijn vond ik dat het er
allemaal weer prachtig bij lag en het is
gewoon opvallend dat het een kwestie
is van de dozen uitpakken (speciaal
voor Goes altijd) en een paar kleine
poetsbeurtjes op sommige baandelen
en dan rijdt het weer als een zonnetje!

Opvallend dit jaar was ook het feit dat
er blijkbaar toch weer veel nieuwe

bezoekers waren want ik denk dat ik
over twee dagen wel dertig keer de
werking van het Servo systeem heb
mogen uitleggen. Daarnaast ook nog
één persoon blij gemaakt met verse
banden en dus moe maar voldaan op
zondag middag de boel weer
opgeruimd en ingepakt. De dozen
staan nu weer keurig netjes hier thuis
opgeborgen en komen op zijn vroegst

nu weer tevoorschijn bij het jubileum
evenement in September 2016.
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Oja en uiteraard heeft knutsel Bart ook
dit jaar weer een special gemaakt
tijdens de beurs en dit jaar is het een
VW Kever geworden. En weet je wat
nu zo leuk is…. Hij rijdt fantastisch en
maakt ook nog eens door zijn Mabuchi
motor een nagenoeg echt Kever
pruttelend geluid. 

Bezoek uit Duitsland
Meteen in de week na Duitsland kwam
er ook weer eens een bezoeker bij mij
in Haarlem en dat was “Massagejens”
die ik ken van de forum en uiteraard
van de race weekenden die ik in
Duitsland bezoek.

Jens zijn specialiteit zijn
hinderniswagens en hij heeft al
meerdere bijzondere exemplaren
gemaakt. Volgens mij heb ik daarvan
al een keer een plaatje heb laten zien:
een complete zes-
assige kraanwagen
omgebouwd tot
Servo model.

Heerlijke ochtend
Jens was weer met
zijn school in
Zandvoort
neergestreken voor
een werkweek en
dan is een bezoek
uiteraard zo
afgesproken. We
hebben weer een heerlijke ochtend
gehad die afgesloten werd met een
bezoekje aan de kringloop, op zoek
naar plastic ombouwmodellen.

Daarna een bakje kibbeling bij de
plaatselijke vis stal. Een selfie foto

mocht uiteraard ook niet ontbreken en

die staat ook op het Servo forum waar
het al de nodige complimenten heeft
opgeleverd voor de Kever die ook op
de afbeelding staat. Het linker model is
dus een gepimpt model van Jens zelf.

Bij de tijd
Met de nodige regelmaat lees ik
uiteraard de bijdragen op het Servo

forum en in
januari stond
daar ook een
item op waarin
er een echte
Servo
kalender werd
aangeboden.
Deze kalender
loopt van
februari tot en
met januari het
jaar erop
omdat nu

eenmaal in januari het eerste treffen in
Homberg is. Natuurlijk vond ik dat ik
zelf ook zo’n collectors item moest
hebben dus snel wat eurootjes
overgemaakt naar de maker van deze
kalender en inmiddels heb ik alle
belangrijke evenementen voor 2016.

Ben
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Modelbouwbeurs Goes 2016

De modelbouwbeurs in Goes. Op deze
beurs zijn wij niet voor het eerst, dus
de verleiding van knippen en plakken
is dan ook groot. Toch was de beurs
dit jaar anders dan anders. Dit jaar zijn
twee van de drie grote hallen in
gebruik voor de tijdelijke opvang van
asielzoekers. Om de beurs toch nog
enige omvang te kunnen geven, heeft
de organisatie twee grote tenten neer
laten zetten.

Tenten
Hoe mooi en ruim deze tenten ook
waren, de ruimte was daardoor
aanzienlijk beperkt. Zo was dit jaar
geen bassin voor RC boten aanwezig.
Ook het aantal deelnemende
verenigingen was aanzienlijk minder.
Over de omvang van de “Lego tent” zal
ik het maar niet hebben. Ik vrees dat
het effect van deze beurs volgend jaar
te merken zal zijn in het
bezoekersaantal.

Achterin
Wij stonden in dezelfde zaal als altijd.
Alleen was de hoofdingang de
hoofdingang niet meer. Dit betekende
dat bezoekers eerst de tenten door
moesten lopen om bij ons te komen.
Werden wij in het verleden zowat
bestormd door de jeugd, die bij
binnenkomst onze clubbaan zag,
moesten wij nu even wachten tot de
jeugd ons gevonden had.

Opbouwen
Maar eerste maar even kort over het
opbouwen. Opvallend is hoe hier de
routine spreekt. Ik was een uur te laat

(nogmaals sorry jongens) en trof een
nagenoeg opgebouwde stand aan. Dit
keer geen houten baan, maar naast
onze clubbaan en de Servo140 baan
van Ben hadden wij dit keer ook een
digitale baan.

Eten
Na het opbouwen met z’n alle naar
“ons” vakantiehuisje in Heinkenszand
voor een gezamenlijke maaltijd. Roy
had een heerlijke shoarmaschotel met
groente en aardappelen gemaakt. Zelf
had ik voor fajita’s gezorgd. Roy en ik
hadden natuurlijk weer veel te veel
gemaakt……. Om na het eten te
ontdekken dat toch bijna alles op
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was……. Altijd prettig om voor een
dankbaar publiek te koken. Wie maakt
volgend jaar de vrijdag avond maaltijd?

Extra evenement
Tsja, wat doe je dan de rest van de
avond als je met tien kerels in een
vakantiehuisje zit? Precies:
Jägermeister, bier en….. bingo! Bingo?
Jawel, bingo….. Roy had een positieve
ervaring tijdens een personeelsfeestje,
dus moest het met tien maxikleuters in
een vakantiehuisje ook leuk zijn. Otto
had uit eigen voorraad wat prijzen
beschikbaar gesteld (top Otto). En na
een korte uitleg, die voor Ruud een
paar keer herhaald moest worden
(moeilijkspel toch, Ruud?) zijn wij vlot
gestart. Ik vrees dat iedereen wel
eens, op de camping natuurlijk, bingo
gespeeld heeft. Altijd is er dan één
irritante speler die, natuurlijk geheel
onterecht, met te veel prijzen naar huis
gaat. Bij ons was de naam van deze
persoon, je raadt het al, “Ruud”. Te

veel gedronken, nauwelijks (meer)
begrijpen wat je aan het doen bent en
toch winnen. Heel irritant.

Ontbijten en pleite
Na een goede, maar toch altijd weet
(te) korte nachtrust, de volgende
ochtend aan de traditionele gebakken
eieren met spek en op tijd aanwezig
zijn op de Zeelandhallen.
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Publiek
Onze club blijft ook na jaren een
belangrijke trekker op de beurs. Ook
nu waren wij eigenlijk de enige stand
waar de jeugd zelf wat kon doen.

Over aandacht hadden wij ook dit keer
weer niet te klagen. De jeugd stond
vooral rond de clubbaan om te racen.

De dertigers en veertigers blijken
allemaal vroeger een Servobaantje
gehad te hebben en zijn niet weg te
slaan bij de Servobaan van Ben. En
eigenlijk hoor je dan nooit “ik vond er
niets aan”.

Digital
De digitale baan kon op veel
belangstelling van jong en oud(er)
rekenen. Gelukkig hadden wij twee
experts bij de Digital baan staan: Hein
en Marco. Geduldig hebben zij veel
bezoekers uitgelegd wat Carrera
Digital is en wat de mogelijkheden van
het digitaal racen zijn. Het kan haast
niet anders dat de speelgoedwinkels in
de omgeving de afgelopen weken
“ineens” wat meer digitale Carrera
banen verkocht hebben. Goed gedaan
jongens.

Precies zo?
Een kleine twintig jaar geleden ging het
binnen onze club precies zo met de
Carrera Universal en de Carrera 124
baan. Iedereen op de Universal baan
en af een toe een schuchtere en
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onhandige poging op de 124 baan. En
een paar jaar later werd de Universal
baan niet eens meer opgebouwd. Zal
het onze Carrera 124/Exclusiv baan
hetzelfde vergaan?

Traditie
Ieder terugkerend fenomeen kent een
gewoonte, of beter gezegd een traditie.
Bij ons is dit de Gourmet avond op
zaterdag.

Naast gezelligheid staat deze avond
vooral in het teken van een grote
hoeveelheid vlees en een nog grotere
hoeveelheid knoflooksaus. Om maar
met dat laatste te beginnen, Roy had
weer de sauzen gemaakt. Zelf heb ik
mij beperkt tot die goddelijke
kerriesaus. Maar de saus met een paar
teentjes bollen knoflook ging verreweg
het hardst.

Weer bingo
De bingo op de vrijdag avond was,
ondanks de winst van Ruud, zodanig
geslaagd dat wij zaterdag opnieuw de
bingomolen tevoorschijn hebben
gehaald. Erg hé….. Dit keer had
iedereen een “prijsje” gekocht met een
waarde tussen de € 2,50 en € 5,00.
Ook nu sleepte Ruud “bingo” Buchholz
weer verreweg de meeste prijzen in de
wacht. Weer die vent….

Zondag
Na een korte nachtrust weer een
gezamenlijk ontbijt een dag de stand
bemensen. Omdat ik zelf zondag
ochtend al naar huis moest, ben ik
daar niet bij geweest. Maar uit de
reacties blijkt dat ook de zondag weer
geslaagd was. Iedereen die ervoor
gezorgd heeft dat dit weekend weer
geslaagd was, bij dezen bedankt.
Volgend jaar weer?

Patrick
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Kaart

Soms kunnen goede ideeën simpel
zijn. Roy had een landkaart op een
stuk foam geplakt en met de ledenlijst
in de hand zijn punaises in de kaart
gestoken om aan te geven waar onze
leden wonen.

Verrassend
Zelf vond ik verrassend hoeveel leden
rondom mijn woonplaats, Rotterdam,
wonen. Als ik binnenkort mijn
woonkamervloer bekleed met
racebaan moet ik daar maar eens aan
denken.

Ondervertegenwoordigd
Best grappig om te zien dat wij toch
redelijk bij elkaar wonen en dat het
noord oosten onder vertegenwoordigd
is binnen onze club. Daar moeten wij
dus iets aan gaan doen.

Patrick

Op facebook kwam een
geweldig ontwerp voor
een lamp voorbij. Niet
zomaar een lamp, maar
de ultieme lamp voor
onze racebaankamer.
Je kan zelfs een bolide
met sterkte magneet op
jouw lamp “plakken”. De
foto hiernaast is dus niet
ondersteboven
geplaatst.

Patrick

Lamp
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Nieuws uit Neurenberg

Nieuws uit Neurenberg? Nu nog? Nee,
natuurlijk niet. De speelgoedbeurs is al
weer anderhalve maand geleden
gehouden. Jullie hebben al het Carrera
lekkers on getwijfeld al meerdere keren
bewonderd. Dit keer geen lijst met
opsomming van alle nieuwtjes. Ik ga
jullie alleen maar lastig vallen met wat
ik mooi, leuk of opmerkelijk vind.

Opmerkelijk
Laat ik nu eens beginnen met iets
opmerkelijks. Helaas was op de
speelgoedbeurs geen foto
beschikbaar. Maar op de Carrera site
wordt hij/zij wel degelijk aangekondigd:
een takelwagen(!). Om misverstanden
te voorkomen, het gaat hier niet om
Takel uit de tekenfilm Cars. Op de site
wordt de takelwagen “Carrera
Wrecker” genoemd.

De 124 liefhebbers moet ik direct wel
een beetje teleur stellen. De “Carrera
Wrecker” komt alleen uit in Evolution
(20027537) en Digital 132 (20030776).
We moeten echter allemaal wachten
tot het vierde kwartaal van dit jaar.
Tenminste, dat beloofd Carrera nu. Ik

hoop dat wij ruim voor de Sint en Kerst
gaan weten hoe deze “Carrera
Wrecker” er uit gaat zien.

Mooi
Gelukkig is ook het nodige nieuwe
Carrera als “mooi” te bestempelen.
Voor de jongere generatie “vet”. Laat ik
nu eens beginnen met Carrera 124
Digital.

124 Digital
Bij mij kunnen twee auto’s zeker op de
“wow-factor” rekenen: de BMW M1
“Sauber racing” Norisring 1980

en de Porsche GT3 “Team Mamerow”
STT 2015.
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Beide auto’s zijn overwegend blauw
met wit, heel erg fraai. Wat mij betreft
een zeer goede keuze. Helaas moeten
wij wel wachten tot het derde kwartaal,
maar misschien is de Porsche in het
tweede kwartaal al in de winkel te
vinden.

Na “Gulf” krijgt “Martini” ook steeds
meer liefhebbers binnen de slotcar
verzamelaars. Voor hen is het leuk om
te weten dat ook de Mercedes AMG
SLS GT3 “Martini” Hankook 12H
Zandvoort in het derde kwartaal in de
winkel ligt.

Goh, ik wist overigens niet eens dat er
een 12 uurs race op Zandvoort werd
gehouden. Lijkt mij wel een bezoekje
waard…..

Digital 132 & Evolution
Van de aangekondigde 28 nieuwe
Digital 132 bolides is het uiterlijk van
maar liefst tien stuks onbekend. Tsja,
daar kan ik dan ook niet veel over
zeggen.

Gelukkig blijven er nog 18 over waar ik
wel wat over kan vinden.

Leuk
Leuk vind ik de keuze voor een
Porsche Carrera S Cabiolet in rood en
zilver.

Ook leuk is de keuze van een
“straatversie” van de Lamborghini
Huracan LP 610-4.

Altijd leuk om met straatversies (dus
auto’s zonder al die “overdreven
spoilers”) te racen. De Lambo komt
overigens ook uit als safetycar voor
Digital 132.
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Mooi
Mooi vind ik de Ferrari 365 P2. Niet
vanwege de kleur en decals maar
vooral vanwege de fraaie ronde lijnen
die deze bolides destijds mee hebben
gekregen.

De Porsche GT3 RSR “Lechner
Racing” is naar mijn mening fraai
uitgevoerd in wit met een beetje rood.
Kortom een opvallende verschijning op
de baan.

Over opvallend gesproken. De gele
BMW M4 DTM “T. Glock” met

“Deutsche Post” sponsoring mag zeker
ook opvallen genoemd worden.

De kleurkeuze van de AMG Mercedes
C-Coupe DTM “D. Juncadella” is ook
zeer fraai te noemen. Zilver met iets
tussen groen en blauw. Een
kleurstelling die echt afwijkt van alle
andere Digital 132 modellen.

Amerikaanse markt
Niet alle in Europa verkrijgbare bolides
zijn in Amerika verkrijgbaar. Zal wel
een licentie dingetje zijn. Omgekeerd is
het natuurlijk ook zo. In Amerika is
weer wat aandacht voor pooierbakken
(worden daar “muscle cars” genoemd).
Grappig is de Corvette Stingray in de
rood-wit-blauw kleuren van de
Amerikaanse vlag.

De kleur blauw lijkt flink af te wijken
van het blauw in onze driekleur. Maar
toch doet deze Corvette wat
Nederlaands aan.

Patrick
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Opening Carrera World

In het Duitse “Wirtschafts Wocht” stond
in aanloop van de speelgoedbeurs in
Neurenberg een interessant artikel
over Carrera mat daarin enkele citaten
van Andreas Stadlbauer. Ik ben zo
aardig geweest om dit artikel voor jullie
(vrij) te vertalen. Voor ons als club een
mooie kans om mee te liften op de
promotiemolen van Carrera. Ik neem

aan dat de huidige promotie activiteiten
zich vooral richten op de Carrera
landen zoals Duitsland en Oostenrijk.
Des te aantrekkelijker is/wordt het voor
Carrera om in Nederland samen met
onze, niet commerciële(!), club samen
te werken. Tenminste, dat hoop ik dan
maar.

Patrick

27-01-2016

Speelgoedfabrikant investeert miljoenen in beleveniswereld
Door : Rebecca Eisert

Speelgoed racebanen alleen is niet meer genoeg. Vlakbij Neurenberg komt de
eerste “Carrera World” van de wereld. Carrera wil het assortiment voor meisjes
sterk vergroten.
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In een voormalig pand van een autodealer in Oberasbach rijden op meer dan
2000 vierkante meter honderden Carrera Speelgoedauto’s rond. De eerste
Carrera World krijgt een 70 meter lange racebaan. Trainingsbanen in DTM en
Formule 1 stijl ingericht. Ook een bistro, museum, winkel, en bibliotheek met een
motorsportthema. Daarnaast krijgen kinderen de mogelijkheid zelf een racebaan
te leggen. De Carrera World opent in april dit jaar haar deuren.

Andreas Stadlbauer, directeur van de gelijknamige Speelgoed-holding met 270
medewerkers in Salzburg, legt voor de realisatie van het speelparadijs een
miljoenenbedrag neer. De toegangsprijs staat nog niet vast. De locatie zal ook
voor (kinder)verjaardagen en vrijgezellenavonden te huren zijn.

“Vanaf deze zomer stellen wij onze vakhandelaren een promotiepakket voor hun
winkel beschikbaar”, zegt Sadlbauer. De ondernemers kunnen rekenen op een
goede ondersteuning. Zo krijgen zij demonstratiebanen, erepodia en prijzen voor
de coureurs met de snelste rondetijd. Dit alles in de vorm van een soort franchise
systeem waarbij de ondernemers een eindgeld betalen. Twee speelgoedwinkels,
in Hamburg en in Munchen, zijn een dergelijke overeenkomst met Carrera aan
gegaan. Op korte termijn worden tenminste nog twee franchisenemers verwacht.

De Carrera baas kon het jaar
2015 met een omzetstijging
afsluiten. Details noemt hij
niet. Hij beperkt zicht tot: “de
export is met 15% gegroeid”.
Geschat wordt dat de
Stadlbauer holding ieder jaar
een drie cijferig
miljoenenbedrag omzet,
waarbij Carrera producten
goed zijn voor een aandeel
van 60 tot 70 procent. Tot de
holding behoren ook de
bedrijven Pustefix
(bellenblaas) en Schildkrot
(poppenfabrikant).

2016 zal nog beter worden. “Wij willen onze organisatie verder laten groeien, maar
werken ook aan een overname van een grote fabrikant van meisjesspeelgoed”,
zegt Stadlbauer. Tot op dit moment beperkt het aandeel meisjesspeelgoed, zoals
poppen, tot ongeveer 10 procent van de omzet. Stadlbauer: “Door de overname
groeit het omzetaandeel van meisjesspeelgoed binnen de Carrera holding tot
ongeveer vijftig procent.
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Carrera Club Nederland presenteert: ………..

Alle modellen worden
gepersonaliseerd d.m.v. je naam
en lidmaatschapsnummer op de

achterkant van het model.

(zie foto).

Carreraclub Nederland bestaat dit
jaar 20 jaar. Dit willen wij als

bestuur zijnde niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.

Mede daardoor is besloten om na
10 jaar weer een nieuw

Clubmodel uit te brengen en wel
de Carrera 1/24 BMW M1.

Het model is er alleen in de
schaal 1/24 en gelimiteerd

tot 50 stuks.


