CLUBSITE
www.carreraclub.nl
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JUNI
18

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

25

Ruilbeurs & BBQ 20 jaar CCN, Belvederelaan 11, Beusichem

JULI
AUGUSTUS
6

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

SEPTEMBER
24
25

Opbouwen Jubileumbeurs (VRIJWILLIGERS GEZOCHT)
Jubileumbeurs CCN, Dorpshuis ’t Zoetzand,
Oranjestraat, Beusichem

OKTOBER
01
09
29

NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24, Houten www.namac.nl
Südbayerische Rennbahnbörse Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching b. München
Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)

29
29
30

Sleuteldag CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
1e raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
1e raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

NOVEMBER
12
26

Ruhrslot, Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, Oberhausen www.ruhrslot.de (D)
NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24, Houten www.namac.nl

DECEMBER

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor het opbouwen van de clubbanen en het inrichten van de zaal hebben wij op
ZATERDAG 24 SEPTEMBER nog een aantal clubleden (+ aanhang) nodig. Heb je
zin/tijd om te helpen meld je dan even aan bij Otto Donker
Indien gewenst kan op eigen luchtbed op het bekende adres overnacht worden.

Inhoud Carrera Courant 81
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6 CCN goes Digital 3
9 Vroeger, toen sex nog vies was
10 25 juni 20 jaar CCN: Ruilbeurs & BBQ
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13 Gebruik van social media
15 Jaarverslag 2015
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21 Nieuws van het Servofront
23 Sharknosemeeting
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(Patrick Meijer)
(Roy Penders)
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(Ruud Buchholz)
(Ben Schuddeboom)
(Ben Schuddeboom)
(Ben Schuddeboom)

SCHRIJF OOK IETS VOOR ONS CLUBBLAD!

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 82:
1september 2016
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Clubaktiviteiten

 RUILBEURS & BBQ 
20 JAAR CCN

25 juni 2016
Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

 JUBILEUMBEURS 
25 september 2016

Dorpshuis ’T Zoetland, Oranjestraat Beusichem
NB wij zoeken nog vrijwilligers voor het opbouwen van de beurs op zaterdag 24 september.
Overnachten op het welbekende adres is mogelijk.

 CCN SLEUTELDAG 
29 oktober 2016

Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

 RACEWEEKEND 
29 & 30 oktober 2016

Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
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Door de Bril van……
Mei 2016
Ik realiseer me dat het deze maand
exact twee jaar geleden is dat ik mijn
laatste “door de Bril van” schreef.
Inmiddels ben ik, na de ALV op 17
april, weer ingestapt en terug als
voorzitter na een voor de Carreraclub
Nederland enigszins roerige zes tot
acht maanden.
Langs
deze
weg wil ik Nico
bedanken voor de periode waarin hij
het voorzitterschap heeft overgenomen. Ook wens ik hem alle succes
toe bij het realiseren van een goed
lopend racebaancentrum. Ik vertrouw
erop dat we in de komende periode
verrast gaan worden met een bericht
dat er een website in de lucht is
waarop we kunnen zien wat een
fantastisch assortiment hij te koop
heeft.

Juni
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni
komen we bij elkaar om te vieren dat
we in juni 1996 werden opgericht.
Verderop in deze Carrera Courant tref
je hierover meer informatie aan.
Juli & augustus
Deze maanden zullen voor iedereen in
het teken staan van de vakantie maar
binnen het bestuur van de Carrera
Club kunnen we niet achterover zitten
en uitrusten. We zullen in deze periode
de nodige tijd moeten gaan besteden
aan het bouwen van de clubauto en
het voorbereiden van de jubileumbeurs
welke op 25 september zal gaan
plaatsvinden in Beusichem.

Zoals de meeste van jullie weten ben
ik niet zo van het terug, maar vooral
van het vooruit kijken. En dat resulteert
er dan vooral in dat ik uitkijk naar de
komende vijf maanden. Want ik kan
jullie vertellen dat het een periode
wordt om niet gauw meer te vergeten.
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September
Zoals gezegd de maand van de
jubileumbeurs. Voor de opbouw zullen
we zaterdag 24 september gebruiken
en de dag erna hopen we vele van
jullie te ontmoeten in ’t
Zoetzand aan de Oranjestraat te Beusichem. We
zullen
daar
een
waanzinnige hoeveelheid
banen neerzetten. Van
Universal- tot en met de
nieuwe digitale baan. Van
Servotot
en
met
Cafébaan, het zal allemaal
te zien zijn en er kan
gereden worden.
Daarnaast is er een select gezelschap
gevraagd om met hun verkoopwaren
naar Beusichem te komen. Maar ook
zullen we op deze dag de Carreraclub
Nederland jubileumauto uitreiken.
Kortom een weekend wat ook niet mag
ontbreken op je 2016 kalender.

Oktober
In deze maand staat er nog een
raceweekend incl. een sleuteldag op
de planning maar daarover meer
informatie in de Carrera
Courant van september.
Al met al dus een mooie
periode in het vooruitzicht
waar ik met enorm veel
enthousiasme naar uitkijk. Ik
spreek de hoop en het
vertrouwen uit dat we met
elkaar ons jubileumjaar op de
ingeslagen
weg
zullen
voortzetten en dat we in
december kunnen zeggen dat het een
memorabel jaar is geweest.
Tot de volgende keer!
Met enthousiaste racegroet,
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Roy Penders

Zo blij als een kind
In de TV uitzending van Opsporing
Verzocht op 29 maart jl. werd mijn
aandacht
gevestigd
op
een
gewelddadige overval ergens in het
land. Het betrof niet alleen een overval
waarbij niet alleen spullen van
volwassenen werden meegenomen.
Nee, in dit geval werd er ook een
kinderkamer volledig doorzocht en
bruikbaar speelgoed door de daders
meegenomen. Een spaarvarken met
eigen gespaarde centjes……. weg.
Een opgebouwde en gebruiksklare
Carrera racebaan, is ter plekke uit
elkaar gehaald(!) en meegenomen.
Gelukkig was het kind ten tijde van de
overval bij opa en oma thuis. Toch
heeft het kind van bijna vier jaar
geregeld aan zijn ouders gevraagd
waar zijn racebaan was.
Actie
Het verslag op TV met de bijbehorende
beelden was voor mij een moment om
direct namens Carreraclub Nederland
actie te ondernemen. Er is tijdens de
live uitzending telefonisch contact
gezocht en wij hebben naam en
telefoonnummer achtergelaten.
Dezelfde
Tijdens de uitzending werd getoond
welke Carrera racebaan ze hadden
meegenomen. Na enig telefoonverkeer
zo links en rechts, heb ik bij een clublid
de volgende avond een exact dezelfde
Carrera
digitale
1/32
startset
opgehaald.

Contact
Na enkele dagen kwam van recherche
bericht terug. Ik heb telefonisch contact
opgenomen met de ouders van het
kind en afgesproken dat ik de volgende
dag om 11.00 uur de racebaan bij de
kleine man zou gaan bezorgen. Als
extra had ik nog wat spulletjes
meegenomen, zoals een Carreacap,
vlaggetjes, stickers en uiteraard een
clubblad van ons.
“Ja het is echt waar”
Het woonhuis herkende ik van de TV
uitzending en dus belde ik op het
afgesproken tijdstip aan. Een dame
deed open en daaronder stak een klein
koppie voorzichtig om de hoek van de
buitendeur. “ Ja het is echt waar”, riep
de moeder tegen haar zoontje.
Laten stralen
Na een kopje koffie en hun verhaal,
was het moment daar om zijn
‘kwijtgeraakte racebaan’ weer in
originele staat te overhandigen.
Een heerlijk moment om te zien hoe je,
als club zijnde, niet alleen de kleine
man, maar ook zeker de ouders weer
kunt laten stralen door deze actie.
High five
Met een warme handdruk en een dikke
‘high five’ naar de kleine man ben ik
met zeer brede smile weer huiswaarts
gereden.
Otto
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CCN goes Digital 3
In de vorige Carrera Courant eindige ik
mijn stukje met: “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.”

Aan het eind van de avond waren de
tafels klaar en rond 23:00 sloten we de
garage af.

Ik kan jullie nu zeggen dat er, helaas
met een klein, maar zeer daadkrachtig
clubje, waanzinnige stappen zijn gezet
met een fantastisch resultaat!
Woensdag 9 maart 2016
Heb ik samen met Otto de oude
Exclusivbaan (met de geel/zwarte
slipstroken) gedemonteerd. Dit was al
met al toch nog een hele klus. Alle
baandelen waren gemonteerd met
behulp van zowel Carrera- als
Mercedesklemmen.
Tevens zaten er in
de
baandelen
koperen stiften die
we allemaal moesten
verwijderen
voor
hergebruik. Na start
rond 15:00 uur en een pauze met
heerlijke zalm uit de oven hebben we
de werkzaamheden rond 23:00 uur
afgerond.
Donderdag 31 maart 2016
Kevin was vrij en kon met me mee
naar Otto voor de werkzaamheden
rondom de bouw van de nieuwe tafels.
Otto had al het plaatmateriaal en de
balken binnen en we konden mede
door gebruik van een fantastische
afkortzaag, welke ik geleend had van
mijn zwager, “full swing” aan de slag.

Vrijdag 29 april 2016
Samen met Otto aan de slag voor het
uitlijnen en koppelen van de tafels. En
dat was nog wel even een ding. Bij
onze andere clubbaan zijn er een
aantal aandachtspuntjes en die
hebben we gelijk geoptimaliseerd bij
het bouwen van de digitafel. Ik moet
wel zeggen dat het buitengewoon
prettig is dat we voor dit soort
activiteiten gebruik kunnen maken van
de grote garage die Otto tot zijn
beschikking heeft. Daarnaast is het
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natuurlijk super dat de tafel kan blijven

staan tot en met de derde week van
mei. Vanaf morgen start Otto met het
schilderen van de baan en daarna gaat
de enorme stapel geleverde spullen
van Carrera uitgepakt worden en wordt
er een aanvang gemaakt met het
uitleggen van de nieuwe baan.

deze worden vervangen door de
koperen stiften welke zorgen voor een
betere/optimale stroomdoorvoer. Hein
buigt zich over het inpassen en waar
nodig aanpassen van alle baandelen
met daarin de digitale techniek. Zo
worden er bijvoorbeeld anti- crashmodules geplaatst. Otto, Ben en
Patrick zorgen met elkaar voor de
definitieve aaneenkoppeling van alle
baandelen. Aan het eind van de
middag worden de werkzaamheden

Zaterdag 7 mei 2016
We starten rond 10 uur met een bakkie
koffie gaan aan de slag met het
afgerond en ligt er een fantastische
baan.

definitief monteren van de baan. Naast
mijzelf en Otto zijn ook Ben, Patrick en
Hein aanwezig, dus vandaag moeten
we een eind kunnen komen.
We hebben allemaal onze eigen
onderdelen waar
we aan werken. Ik
verwijder
de
standaard
verbindingsclips van
alle baandelen en

Op zondag 8
en maandag
9 Mei
Ontstaat er,
nadat
Otto
nog
eens
kritisch heeft
gekeken naar
de
pitstraat
en tankstops,
een levendige
discussie
binnen
de
WhatsApp
groep
met
daarin
de
betrokken
bouwers. Na
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veel berichten over en weer bericht
Otto op maandag avond rond ½ 8 dat
de lay-out van de baan definitief is en
dat de eindmontage, inclusief het
aanleggen van meerdere stroompunten, kan starten.
Maandag 16 mei
Het is 2e Pinksterdag en ook
de dag na de
magistrale overwinning van Max
Verstappen! In
de avond bericht
Otto me dat de
werkzaamheden
afgerond zijn.
Op zondag nam Niki Lauda zijn
welbekende pet af voor de prestatie
van Max maar op die avond doe ik dat
voor Otto. Want wat heeft hij een
fantastische job geklaard en geregisseerd. Mede namens alle leden van
de CCN meen ik te kunnen zeggen
“dank je wel Otto”.
Vrijdag 20 mei
Ik ben bij Otto voor een raceavond en
voorafgaand ruimen we de digitale
baan op. Hij staat er werkelijk
fantastisch bij! De komende dagen zal

Otto een poging doen om de digitale
rijders te motiveren om tijd vrij te
maken zodat de baan getest kan gaan
worden. Zaterdag 25 juni komt n.l. met
grote stappen dichterbij! Na het
opladen van de reguliere demobaan
voor de Sharknose meeting genieten
we met een klein groepje van het
racen op de privébaan van Otto.

Zaterdag 25 juni
Tijdens het jubileumweekend op 25 &
26 juni zal de baan worden neergezet
en gedurende twee dagen te gebruiken
zijn. Daarna volgt er nog een laatste
keer een verslag over deze bijzondere
periode op weg naar ingebruikname

van de eerste digitale CCN baan.
Tot de volgende keer!
Met (digitale) racegroet,
Roy Penders
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Vroeger, toen sex nog vies was
Vroeger, toen sex nog vies was, was
slotracen pas echt een hype “biek”. Als
top slotracer kon je met een beetje
goede wil een flinke boterham
verdienen. Proffessionele slotracers
van fabrieksteams streden met elkaar.
Waar geld is zijn mogelijkheden. In de
kelder(?) van menig cafe stond een
racebaan waarop je tegen betaling kon
racen.

Maar natuurljik waren er in die tijd ook
indrukwekkende slotrace banen en
gelegenheden. Zo af en toe vind je een
foto met het bewijs van wat ooit was….

………..toen sex nog vies was.
Patrick
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25 Juni 20 jaar CCN: Ruilbeurs & BBQ
Zoals begin dit jaar is vermeld bestaat onze vereniging op 26 juni 20 jaar. Dit willen
wij als bestuur
niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Wij
hebben bedacht dit jubileum
op een wel heel
bijzondere wijze te vieren.
Een dag met een
(ruil)beurs, racen en een
overheerlijke barbecue.

20 JAAR

Ruilbeurs
Op zaterdag 25 juni is er vanaf 11.00 tot 16.00 uur een ruilbeurs. Gehouden in de
garage, Belvederelaan 13 te Beusichem. Heb je nog racebaanspullen over, of auto’s
die je wilt verkopen, of wellicht zoek je nog een speciaal iets….?! Dit is dan bij
uitstek de mogelijkheid.
Meld je aan bij Otto:
donker001@planet.nl
zodat er gezorgd kan
worden voor ruimte en de
benodigde tafels. Hier
zijn geen kosten aan
verbonden.

RUILBEURS

BBQ
Vanaf 16.00 uur gaan we alles
voorbereiden voor een geweldige barbecue, welke aanvangt
omstreeks 17.30 uur. De
kosten hiervoor zijn €16,50 pp
incl drankjes. Aanmelden kan
tot 15 juni en het bedrag dient
voor 20 juni overgemaakt te
zijn op rekening van Carreraclub Nederland: NL55 ABNA 0601 9927 25.
Bij deze barbecue zijn ook de partners van clubleden van harte welkom!!

BBQ Q

Aanmelden
Tevens is op deze dag de nieuwe digitale baan gereed om na de barbecue te racen
en kennis te maken met het digitale racen in 1/32 en ook 1/24. Eventueel
overnachten in Beusichem is geen probleem. (Meld dit bij Otto) Alles gebeurd in
Beusichem, Belvederelaan 13, 4112 NX.

KORTOM EEN DAG DIE JE NIET MAG
MISSEN EN HOPEN OP GOED WEER!!
STE
TOT ZIENS OP DE 25 JUNI

Bestuur Carreraclub Nederland
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CCN goes Digital 3½
Via de groepsapp kwam het verzoek
een handje te helpen bij het bouwen
van de digitale clubbaan. Zo’n oproep
kan je als clublid met goed fatsoen niet
weigeren. Zelfs niet met twee linker
handen zoals ikzelf heb.
Voortvarend
Otto was al voortvarend aan de slag
gegaan en de eerste foto’s van frame
en platen kwamen al snel voorbij. Kort
daarop de foto’s waar het houtwerk
was voorzien van verf. Even heb je
dan de hoop dat de baan voor 6 april al
klaar is (geintje Otto).
Opmerkingen
Op 6 april tegen
het
middaguur
vertrokken richting Beusichem.
Dit in de wetenschap dat Otto,
Roy, Ben en Hein
al begonnen zijn.
Na de nodige opmerkingen van de
heren over mijn midlifecrisis en
bijbehorende penopauzemobiel, direct
een eerste blik op de baan geworpen.
Die zag er verrassen klaar uit.

Eigenwijs
Helaas bleek de werkelijkheid toch iets
anders. De baanstukken waren in
elkaar geschoven om te kijken of het
ontwerp klopte. Klaar was de baan nog
lang niet. Eigenwijs als wij zijn, volgde
al snel voorstellen tot kleine aanpassingen van het ontwerp.
Vanzelfsprekend onder het motto: “hoe
langer hoe beter”. Het blijft toch een
mannending dat opbouwen.

Electronica
Hein had zich gestort op het
aanpassen (optimaliseren) van de
digitale wissels. Omdat wij ook wat
minder geoefende coureurs (waar de
meeste van ons voorlopig ook nog toe
behoren) de baan laten gebruiken,
wordt de elektronica zo aangepast dat

het risico van botsen (rammen) op de
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wissels beperkt wordt. Natuurlijk zullen
de ervaringen hiermee met jullie
gedeeld worden. Maar dat kan pas als
de baan klaar is.
Opdonder
Roy en Ben waren alle pinnen uit de
baanstukken aan het verwijderen. Dit
is nodig omdat bij onze grote baan (die
ook regelmatig tijdens transport en
gebruik een forse opdonder krijgt) een
goede stroomvoorziening gewaarborgd
moet zijn. In de plaats van de pinnen
worden metalen staafjes van ca vijf
centimeter
in
de
baanstukken
geschoven. Dit, in combinatie met een
ringleiding, voorkomt “slechte stukken”
in de baan.

#$##%$%#
“Patrick, schuif jij de staafjes even in
de baanstukken…….. het is best een
lastig klusje”. Tsja, iedereen had al iets

te doen dus nee zeggen gaat niet.
Kortom ik heb een paar uur staan
klooien om De @$##%^&& staafjes in
die @@%$@^% baanstukken te
schuiven. Zweet op m’n voorhoofd (het
was warm) en pijn in mijn handen (wat
zijn die baanstukken scherp) was dan
ook het persoonlijk resultaat. Ondanks
mijn twee linker handen toch nog een
eind gekomen met die staafjes.

Geïnspireerd
De digitale baan is nog niet klaar. Voor
de redactie in komkommertijd is dit
best prettig……. in ieder geval een
dankbaar onderwerp om over te
schrijven. En zoals je elders in deze
Courant kan lezen heeft het Roy ook
geïnspireerd een stukje te schrijven.
Wordt vervolgt!
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Patrick

Gebruik van social media
Ook binnen de Carreraclub communiceren we tegenwoordig zo ongeveer 24/7 met elkaar.
CCN racebaangroepje
Op WhatsApp zijn we actief in het CCN
racegroepje (beheerder Ruud Buchholz) en hebben het daar over
werkelijk van alles. En ik kan jullie
vertellen dat het absoluut niet alleen
over racebanen gaat. Om praktische
redenen hebben we het racebaangroepje inmiddels opgesplitst in
“CCN kletspraat” en “CCN info”.
Toelichting overbodig denk ik……. 

CCN Bouwgroep Digitaal
In wat kleiner verband praten we in de
CCN Bouwgroep Digitaal (beheerder
Roy Penders) over de bouw van onze
allernieuwste digitale baan. Binnen
deze groep blijft het redelijk “zakelijk”
en zijn er weinig of geen zaken die
eruit springen.
Soms irritant
Nou is het geweldig, al die WhatsAppgroepen. Maar soms is het ook
geweldig irritant. Laat ik eerst benadrukken dat WhatsApp een goede
uitvinding is. Je kunt gratis communiceren met anderen. Door een
WhatsApp-groep kun je veel mensen
tegelijkertijd bereiken en interessante/belangrijke informatie makkelijk
delen.
Tips
Toch is het in de praktijk soms niet zo
handig. Sterker nog, soms is het best
vervelend. Bijvoorbeeld als iedereen
als een gek berichtjes gaat sturen, en
je mobiel de hele tijd staat te blinken
en te piepen omdat er weer een
berichtje is geplaatst. Natuurlijk kun je
de meldingen uitzetten en/of de
WhatsApp-groep op stil zetten. Helaas
mis je dan ook de berichtjes die voor
jou wellicht toch belangrijk zijn.
Hier volgen wat tips welke ik deels van
Internet heb geplukt:
1. Beperk je tot boodschappen die voor
de hele groep zijn
Wil je iemand anders van de
WhatsApp-groep
iets
persoonlijks
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vragen? Gebruik daarvoor dat niet de
groep, maar stuur een persoonlijk
appje. Zo houd je zo’n groep zuiver:
alleen dingen die iedereen aangaan
worden besproken.

ten, huilende gezichten, duimen omhoog, omlaag, taarten, ballonnen, de
complete feestwinkel komt soms
voorbij. Ondertussen blijft de mobiele
telefoon maar piepen en storen.

2. Beperk je tot het onderwerp van de
groep
Een app-groep is vaak bedoeld om te
chatten over één onderwerp. Met dat
onderwerp hebben alle leden van de
groep iets. Met een ander onderwerp
wellicht minder. Daarom kan het heel
storend zijn als je daar wel over begint
en worden de leden voor niets
gestoord. Wil je iets
delen wat niet bij
het
onderwerp
past? Begin dan
bijvoorbeeld
een
andere WhatsAppgroep.

5. Druk niet te snel op enter of
verzenden
Soms wil je heel enthousiast reageren
op een appje, of wil je iets heel graag
delen met anderen. Dat doe je dan zo
snel dat je een spelfout maakt. Hierna
moet je nog een bericht sturen, om de
spelfout te herstellen of het bericht af
te maken en de groepsleden worden
weer gestoord. Dit
kun je makkelijk
voorkomen door af
en toe tot 10 te
tellen
en
het
berichtje nog even
na te lezen voordat
je op ‘enter’ drukt.

3. Houd het zakelijk
Leuk hoor, grapjes
en grollen. Maar in
onze
WhatsAppgroepen hoort niet
alles thuis.
Bovendien kan iets
wat voor de een grappig is ook
verkeerd opgevat worden. Vooral als
de groep groot is, is er altijd wel eentje
die bepaalde humor niet kan
waarderen. Een uitzondering hierop is
natuurlijk “CCN kletspraat”, daar valt
alles onder.
4. Gebruik niet teveel emoticons
(emojis)
Een groot deel van de berichtjes die
naar een app-groep worden gestuurd,
bestaat uit smileys. Lachende gezich-

6. Houd het netjes
Misschien is dit wel
de
belangrijkste
regel: houd het
netjes. Post geen
vloeken en schuttingtaal. Roddel niet over anderen, of
ze nou in de WhatsApp-groep zitten of
niet. Maak niemand belachelijk.
Voorkom alles wat op digitaal pesten
lijkt. Want al houd je je perfect aan de
andere vijf regels, als je hier in de fout
gaat ben je de WhatsApp-groep niet
waardig. En mag een beheerder je zo
snel mogelijk verwijderen.

Carrera Courant 81, Pagina 14

Roy Penders

Jaarverslag 2015
Carrera Courant
Hallo Carreraclub leden, het wordt een
beetje flauw maar de voornemens om
dit verslagje een keer op tijd af te
hebben waren er wel degelijk. Helaas
niet gelukt. Het laatste jaar heb ik mijn
andere hobby, de restauratie van mijn
Fordje, schaal 1:1 regelmatig voor
laten gaan. Het resultaat hiervan is dat
de auto aan de binnenkant al gespoten
is in de kleur Jupiter Red.

spuiter om de buitenkant te spuiten.
Daarna de rest op- en afbouwen…
Toen ik er aan begon dacht ik de auto
in ongeveer 2 jaar op en top te
hebben. Nu ben ik blij als het in 3 jaar
lukt. Zo, nu weer de oude couranten
doorkijken om dit verslag te maken.
De 8 uur van Beusichem 2014
Ik kwam dit evenement van eind 2014
als eerste tegen in courant 76. Dit
evenement was echt de moeite waard
om het hier nog even te vermelden.
Het uitgebreide verslag wat door de
aanwezigen “live” geschreven werd op
een laptop staat te lezen in courant 76!
Was een supergezellig evenement met
een paar introducees waar op leven en
dood gestreden werd om een paar
rondjes verschil. De winnende groep
had 2699 ronden gereden wat
neerkomt op een afstand van bijna
84km!!!
Modelbouwbeurs te Goes
Van dit evenement ben ik in de courant
geen verslag tegen gekomen. Het was
in ieder geval een gezellig weekend.
Op de tafel waren veel auto’s te zien in
de Gulf en Martini kleuren. Verder
uiteraard twee gezellige avonden in
ons vakantiehuisje.

Daarna heb ik de auto zover mogelijk
opgebouwd. Kabelboom, motor, onderstel enz. er in. De motor heeft weer
gelopen. Nieuw zwart vinyl dak er op
en nu is de auto weer terug bij de

Clubkampioenschap 2015
Weinig over te lezen in de courant.
Een beetje moeizaam verlopen
seizoen. Mede hierdoor en door
diverse andere activiteiten is er voor
2016 besloten geen clubkampioenschap te houden.
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Sharknose meeting 2015
De Sharknose meeting is een
uitgebreid BMW evenement waarbij
alles draait om de BMW’s met de iets
voorover geplaatste grill met daarin de
bekende “nieren”. Op uitnodiging
hebben we onze baan opgesteld. Zo’n
1-daags evenement vergt een strakke
planning: enorm vroeg uit de veren
(05:30), snel naar Barneveld en zorgen
dat de baan om uiterlijk 10:00 klaar
staat voor gebruik. En natuurlijk zijn er
op zo’n dag wat technische probleempjes die de boel extra spannend
maken.
De dag zelf hebben we natuurlijk
zoveel mogelijk met BMW’s gereden.
En verder hanteren we op zo’n dag
altijd hetzelfde schema als in Goes: ½
uur voor het publiek en een ½ uur voor
ons zelf.

Raceweekenden in Beusichem
Geweldig dat we voor de zoveelste
keer gebruik kunnen maken van de
ruimtes van Otto Donker. De
weekendjes blijven gelukkig een
gezellige bijeenkomst waarbij diverse
wedstrijden gereden worden. En er is
altijd veel ruimte voor het gezellig met
elkaar kletsen over van alles en vooral
slotracen.
De 8 uur van Beusichem 2015
Op 20 december is de van 8 naar 6 uur
teruggebrachte race van Beusichem
weer verreden. Een slag voor mens en
machine, haha. Deze keer met slechts
11 deelnemers en zonder een prachtig
“live” verslag. Deze keer had het
winnende team 2361 rondes gereden.
Groetjes, Ruud Buchholz

Hij wel!?
Slotracers zijn over het
algemeen ook liefhebbers van echte auto’s.
Als ik de CCN groepsapp bekijk, krijg ik de
stellige indruk dat alle
super- en hypercars in
Nederland gespot, gefotografeerd en op de
app geplaatst zijn.
Maar het blijft toch altijd bij kijken en fotograferen. Krijg je de
kans om in zo’n auto te zitten dan doe je dat en stuur je het bewijs daarvan naar de
rest. Al was het maar om hen de ogen uit te steken. Niets menselijks is Fred Hahn
(vertegenwoordiger Carrera) vreemd. Fred, het is gelukt: je hebt in ieder geval mij
de ogen uitgestoken.
Patrick.
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Verslag ALV 17 april 2016
1. Opening
Otto (penningmeester) opent om 10:45
uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom
2. Mededelingen
 Als gevolg van het vacante
voorzitterschap
zit
Otto
(penningmeester) de ALV voor.
 Ruud (secretaris) notuleert.
 Nico heeft zijn functie om hem
moverende redenen neergelegd.
Nico blijft wel lid.
3. Vaststellen agenda
Door diverse omstandigheden is er
geen agenda vastgesteld.
4. Verkiezing Voorzitter en Bestuur
Nico Kroon heeft te kennen gegeven af
te treden als voorzitter en zich niet
herkiesbaar te stellen. Roy Penders
stelt zich verkiesbaar voor het voorzitterschap.
De bestuursleden Otto Donker en
Ruud Buchholz blijven aan als
bestuurslid.
Ook Patrick Meijer (afwezig) blijft
bestuurslid. Door de aanwezigen is
besloten Patrick Pennings niet langer
deel uit te laten maken van het
bestuur.
Door de aanwezigen is Roy Penders
weer verkozen tot voorzitter. Otto
maakt onder dankzegging van de
gelegenheid
gebruik
het
voorzitterschap van de ALV formeel over te
dragen aan de nieuwe voorzitter.

5. Jaarverslag 2015 (van de
Secretaris)
Secretaris biedt excuses aan voor het
ontbreken van het jaarverslag 2015 en
belooft dat het verslag opgenomen kan
worden in Carrera Courant nr 81.
Complimenten aan Ben en Patrick M
(redactie Carrera Courant) de ALV
heeft veel waardering voor inzet en
resultaat.
6. Activiteiten
Voor 2016 wordt besloten tot de
volgende activiteiten:
 Modelbouwbeurs
Goes
(heeft
plaatsgevonden)
 2e Deelname aan de BMW
sharknose meeting in Cuijk
 Clubkampioenschap op clubbaan.
Gaat dit jaar vanwege de drukke
agenda niet door.
 2x raceweekend, zo mogelijk op
privé baan Otto (eerste raceweekend heeft plaatsgevonden).
 Deelname aan personeelsavond
werkgever Roy. Heeft succesvol
plaatsgevonden.
 Het bouwen van nieuwe clubauto’s.
Na de vele updates en reparties aan
de clubauto’s (Aston Martin DBR9)
is er besloten om nieuwe clubauto’s
te bouwen. Als basis worden
hiervoor 1:24 Ferrari’s van Carrera
gebruikt. Door onze meesterbouwer Otto worden de auto’s
gespoten en van een schitterende
livery voorzien. Natuurlijk komen
hierin de kleuren van de baansporen terug (geel, groen, blauw en
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rood). Om te zorgen dat de auto’s
beter heel blijven wordt het gebruik
van de reserve-auto minder aantrekkelijk gemaakt: deze wordt van
de kleur roze voorzien.
 In het verleden is er een sleuteldag
georganiseerd waarbij de aanwezigen van elkaar konden leren hoe
de auto’s konden worden verbeterd.
Bijvoorbeeld hoe een plafit chassis
beter af te stellen.
 Het bouwen van een nieuwe digitale
baan. Hier is een speciale bouwgroep voor samengesteld. De
nieuwe tafel van 3x6mtr. is nagenoeg gereed. Baanontwerp klaar.
Er worden veel delen van de oude
exclusivbaan gebruikt, de ontbrekende delen om de baan digitaal te
maken zijn ter beschikking gesteld
door Fred Hahn.
 Ter ere van het 20-jarig bestaan van
Carreraclub Nederland zijn er een
aantal activiteiten gepland:
o Juni: Een jubileumweekend
voor leden met diverse activiteiten waaronder een BBQ.

o Sept: Een jubileumbeurs in
het dorpshuis te Beusichem.

Hierbij worden zoveel mogelijk
verschillende banen van CCN
en clubleden opgesteld. Denk
hierbij aan onze eerste baan,
de Universal baan, de (2e)
Exclusiv baan, de houten café
banen van Otto en Fred, de
Servo baan van Ben en
natuurlijk de nieuwe digitale
baan. Ook is er ruimte voor
diverse standhouders die hun
waren kunnen verkopen.
o De jubileumauto’s waarvoor
ieder lid zich in kon schrijven.
De auto’s worden tijdens de
beurs in september overhandigd.
7. Rondvraag
Kan
de
communicatie
rondom
evenementen verbeterd worden? Er
wordt
zorg
gedragen
dat
de
communicatie beter gaat verlopen.
Meer
gebruik
maken
van
de
mogelijkheden van facebook.
Bijvoorbeeld van het weekend in september wordt 2 maanden van te voren
de communicatie opgestart. Roy geeft
aan een kort artikel aan te leveren
met daarin de
“huisregels” voor
het gebruik van
facebook en de
diverse app groepen.
8. Sluiting
Roy dankt de
aanwezigen voor
hun bijdrage en
sluit om een uur of 12:00 uur de
vergadering
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Op een plastic stoel bij Kevin Penders
“De jeugd heeft de toekomst” is een
oud maar soms al te waar
spreekwoord.
Een
hele
nieuwe
generatie kinderen (nou, volwassen
kids van een deel van onze leden mag
je die nog wel kinderen noemen) heeft
het slotracen met de paplepel
ingegoten gekregen. Eén daarvan is
Kevin Penders. Hij heeft ook het
afgelopen Goes weekend indruk op mij
gemaakt door als één van de weinigen
de kunst van het Servo rijden te
beheersen. En
mede
daarom
wil ik, en jullie
misschien
ook
, wel eens wat
meer weten over
deze voor de
wet
inmiddels
volwassen,
jongeman.
Etentje bij Oma
Was er eerst
nog
een
afspraak in residentie Penders in
Lunteren gemaakt…. Die moest verzet
worden in verband met een etentje bij
oma en dat gaat uiteraard altijd voor.
Zo hebben wij besloten om het
interview dan af te nemen tijdens onze
aanwezigheid op de Sharknose
meeting in Boxmeer. (zie voor verslag
ander artikel). Nadat alles opgezet was
daar en de eerste races met de kids
van de deelnemers daar (alweer een
generatie slotrace talentjes gezien !)
werd het tijd om de laptop open te
klappen en kon het interview beginnen.

Op de vraag van Kevin wat voor
vragen het zouden worden reageerde
ik uiteraard met de opmerking “lees je
de interviews dan nooit” en tot zijn
schande moest Kevin bekennen dat hij
dat inderdaad niet altijd deed.  Maar
verder niet getreurd want hieronder
komt de nadere kennismaking met de
zoon van de voorzitter. (waar ik
overigens geen bijbedoelingen mee
had hoor Roy!)
1. Wie is Kevin Penders Vertel eens
iets over jezelf?
Kevin is 18 jaar woont in het Gelderse
Lunteren met paps en mams.
Geen broertjes of zusjes maar claimt
dat ie niet echt verwend is. Hij zit
momenteel nog één dag in de week op
school in Amersfoort waar hij een
chauffeurs opleiding volgt. Daarnaast
werkt hij vijf dagen in de week bij de
trainsport onderneming van Eck in
Veenendaal.
Daar werkt hij voornamelijk in de loods op de heftruck
maar na het behalen van zijn diploma
vorige week heeft hij inmiddels ook zijn
eerste ritje op de vrachtwagen zelf er
al op zitten. Het volgende certificaat
wat hij wil behalen is dat van
oplegger/aanhanger. De vrachten van
de onderneming zijn heel divers. Van
de sokken voor de Zeeman tot aan
wijn voor de duurste slijterijen.
Inmiddels heeft Kevin dus al één rit
gehad en op mijn vraag of hij bang zou
zijn om in een grote stad te rijden
kreeg ik een volmondig “nee hoor”. Tot
de hobbies van Kevin mogen we zeker
de CCN noemen en daarnaast heeft hij
een bestuurbare model vrachtwagen in
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de schaal 1:14 en zijn trots en passie
is zijn pas verworven Golf cabrio!
Aangezien die laatste natuurlijk ook het
nodige kost en hij nog volop in de
studieboeken zit of aan het werk is, is
er geen tijd voor verkering. Zoals hij
zelf ook aangeeft tijdens het interview:
Wie heeft er een vriendin nodig als je

een Golf Cabrio rijdt. 
2. Wanneer was je eerste ervaring met
slotracen?
Kevin was een jaar of drie denkt ie. Bij
de baan van papa thuis en bij Otto.
Vroeger lag thuis de hele baan in de
huiskamer. En aangezien er tussen het
eetkamer gedeelte en de woonkamer
een 2 trees trapje was, werd er zorgvuldig hier een overbrugging gemaakt.
Volgens Kevin ging het hier om een
Evolution of een Exclusiv baan.
Dat weet hij niet meer zeker. Roy?
3. Hoe lang ben je al lid van de Carrera
Lid van de Carreraclub Nederland
Nederland?
Kevin is ongeveer drie of vier jaar lid.
4. Op welke banen rijd jij ? Heb je een
specifieke voorkeur voor een type
baan? Ben je een type verzamelaar of
racer?
Digitaal baan thuis en de clubbaan. De
digibaan ligt niet uit thuis maar wordt af

en toe naar beneden gehaald om dan
in de woonkamer uit te leggen.
5. Ga je wel eens naar club weekenden of andere evenementen die
door de CCN. georganiseerd worden?
Ja zeker wel. Je kan denk ik zelfs wel
stellen dat hij er kind aan huis is. Hij
komt er zo vaak als mogelijk en komt
dan met name voor de gezelligheid. En
zoals je hierboven al kunt lezen
ontbreekt Kevin ook nu niet op de
sharknose meeting.
Kevin heeft de laatste keer in Goes het
jeugdlidmaatschap achter zich gelaten
en volledig meegedraaid.
6. Waar kunnen we jou midden in de
nacht voor wakker maken?
Daar moet ie even over nadenken.
Vraagt aan mij waaraan hij dan moet
denken en uiteindelijk komen we op
een frikadel speciaal uit.
7. Zijn er nog wensen over op race
gebied?
Hij heeft uiteraard ook de nieuwe
clubauto besteld en kijkt daar erg naar
uit. Ander hobby , 1:14 ligt een beetje
stil. Te druk met werk en opleiding.
8. Zou je nog iets tegen de club zou
willen zeggen? Mening over de club?
Nee hij is zeer tevreden met zoals het
is. Leuke mensen en leuke evenementen. Prima toch. Zijn de woorden
waarmee hij dit interview afsluit. Werkt
van één uur ’s middags tot drie uur ‘s
nachts.
‘s Middags heftruck en ‘s nachts de
vrachtwagens laden. Wil niet bij van
Eck blijven want is palletwerk. Wil
internationaal rijden.
Ben
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Nieuws van het Servofront
Na de beurs in Goes komen er meestal
wat rustigere maanden aan. Niet al
teveel beursjes en ook geen bijeenkomsten van de Servo community. Op
zich ook geen probleem want door de
drukke werkzaamheden in mijn
opdracht op dit moment toch ook niet
al teveel tijd voor de racebaan.
Gelukkig worden de temperaturen
weer wat hoger waardoor een verblijf
op mijn racekamertje ook wat langer
vol te houden is. En ja natuurlijk
hebben we daar ook een verwarming
maar als de thermostaat in de
woonkamer zegt dat het warm genoeg
is dan slaat alles af en aangezien er
ook altijd een raam op een kiertje blijft,
is het boven toch vaak nog wat fris.
SLN slotracebeurs
Uiteraard was er begin April nog wel
een SLN slotracebeurs en voordat die
plaatsvond had Gino Dankers al
contact met mij gezocht. Hij had een
mooie Porsche 956 (OK decals)
gescoord maar had geen goed en
compleet langchassis.

dus voor Gino. Tijdens de beurs in
Houten hebben wij elkaar nu ook eens
gezien en gesproken want het contact
ervoor vond eigenlijk alleen maar via
mail plaats. De SLN beurs leverde,
naast een heerlijke bak koffie door
Gino aangeboden, voor mij zelfs nog
het een en ander op namelijk: twee
Carrera Go modelletjes en drie
speedtrax auto’s. Allemaal voor de
ombouw.
Busje met dremelwerk
En zo langzamerhand moet ik daar ook
weer eens wat tijd aan besteden want
anders heb ik zo direct alleen maar
leuke kapjes en geen leuke auto’s.
Nou ja geen is natuurlijk wat overdreven, maar sommige modellen zijn
wel heel aantrekkelijk om te bouwen.
Zo ben ik momenteel bezig met een
busje dat met het betere dremel werk,
in verband met ruimte creëren in de
wielkasten, eigenlijk nog af moet voor
het komende weekend (27-29 mei),
want dan is er weer een Servo treffen.
Ik kan nu dus alleen nog maar een
plaatje delen van de ruwe ombouw en
dat is niet leuk dus die bewaar ik voor

Op de vraag of ik die nog wel had kon
ik uiteraard bevestigend antwoorden
en voor een vriendenprijsje werd deze
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de volgende uitgave. Of misschien doe
ik wel gek en zet ik hem op de CCN
Facebook pagina. Daar mag vast wel
ook wat Servo staan toch?
Bouwen aan de digitale baan
En alhoewel er in de maand mei dan
niet zoveel op mijn eigen kamertje
gebeurt… helemaal onbetuigd laat ik
mij natuurlijk niet. Zo heb ik op vrijdag
6 mei een bescheiden bijdrage
geleverd aan de opbouw van onze
nieuwe Carrera digitale clubbaan. Vanaf
een uur of elf tot een
uur of vier heb ik het
nodige aan slipstroken gelegd, verbindingspinnen verwijderd en koperen buisjes naar binnen gepropt in de litzen van
de baanstukken. En
dat alles onder het genot van een
zonnetje en een temperatuur die ruim
boven de 20 graden lag. Reden ook
voor Patrick om met zijn tweede liefde
(of is het nou zijn derde? Hihi) aan te

komen rijden en dit tafereeltje moest
natuurlijk even vastgelegd worden.
Mooi bakkie hoor Patrick ! het andere
plaatje is dan van hoe wij met de
opbouw
bezig
waren
of
de
baanstukken aan het modificeren.
Sharknose meeting
En dan was het 22 mei de Sharknose
meeting maar daar lees je in een ander
stukje iets over. Voor mij begint nu het
aftellen naar één van de jaarlijkse
hoogtepunten van het jaar: het Servo
treffen in Duitsland. Gerard H had hem
met potlood in zijn agenda gezet om
weer eens mee te gaan maar moest
toch vanwege andere verplichtingen
afhaken. Jammer maar er komt vast
nog wel een keer dat we samen weer
op pad gaan. Of misschien naar het
Herfstvakantie evenement in Ibbenbühren. Jullie lezen mijn verslag van
Homberg uiteraard weer in de
volgende courant. Hopelijk zie ik jullie
in grote getale op de jubileum BBQ in
Beusichem eind juni.
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Ben

Sharknosemeeting 22 mei
Het is 5.45 uur en ik vervloek mijzelf
voor de zoveelste keer dat ik op een
groepsapp ergens in februari spontaan
mijn toezegging heb gedaan voor
bovenstaand evenement. Ging er
natuurlijk blind van uit dat het weer in
het pittoreske Barneveld zou plaatsvinden maar op een later tijdstip kreeg
ik door dat het in Cuijk bij Nijmegen
gehouden werd dit jaar. En afgelopen
week bleek zelfs dat nog 20 minuten
verder rijden werd in Boxmeer want
één of andere joker had de hal in Cuijk
in de hens gezet. Dus daar de meeting
houden was geen optie meer.

Douche doet wonderen
Combineer het dan ook nog eens met
het feit dat ik er op zaterdagavond pas
rond de klok van twee uur in lag ten
gevolge van een uit de handen
gelopen chat en je kunt je voorstellen
waarom ik niet echt blij was op dat
tijdstip. Maar een douche doet
wonderen en daarna meteen een
straffe bak koffie en zo rond de klok
van 06.30 ging ik dan op weg vanuit
Haarlem.
Met vuur spelen
Het weer was druilerig en ik besloot
om ook zelf met vuur te spelen door
een plaatje te maken van het ANWB
bord bij Vinkeveen en dat op de CCN
groeps app te plaatsen om mijn
aankomst aan te kondigen. Het met

vuur spelen was in dit geval zelfs twee
ledig want a) je mag niet met je
mobieltje spelen tijdens het rijden en b)
afgelopen week was er door Ruud
Buchholz een nieuwe groepsapp aangemaakt waarin dit soort kletskoek
misschien wel meer thuis hoorde.
Maar ja ik speel nu eenmaal graag met
vuur en nee ik had niets de maken met
de fik in Cuijk 

Technisch verholpen
Zelfs iets voor acht uur draaide ik het
terrein op in Boxmeer en trof daar
Kevin, Max (zoon van Hans Frentz) en
Otto al aan. Kort daarop volgde rest
van de crew en Fred had de aanhanger bij zich dus binnen no-time
werd er begonnen aan de opbouw van
de clubbaan. Voor mij was dit een
nieuw fenomeen want in de Goes
weekenden hoef ik mij niet om de grote
baan druk te maken maar heb ik
meestal mijn handen al vol aan de
opbouw van de Servo baan.
Bovendien staat de clubbaan meestal
al als ik in Goes arriveer. Zo rond de
klok van 09.15 uur stond de baan en
moest er alleen nog even iets technisch verholpen worden want groen en
geel kregen geen stroom. Nadat dit euvel ook verholpen was werd het tijd
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voor een heerlijke bak koffie en een
paar van ons gingen al een rondje
lopen om zich te vergapen aan soms
wel heel bijzondere BMW exemplaren.

Aanstormende talentjes
De hele dag laat zich verder samenvatten als één waarin onze aanwezigheid weer zeer op prijs gesteld
werd en er ook de nodige aanstormende slotrace talentjes hun kunstjes
hebben vertoond tijdens de publieksrace. Jammer was uiteraard dat de
ouders van deze kids zelf zelden de
uitdaging aandurfden om ook vijf
minuten te racen maar die waren
waarschijnlijk bang om slechtere tijden
neer te zetten. Daarnaast heb ik nog
een zeer volwassen gesprek over
roken gevoerd met Hein en Marcel B.

Regenen
Buiten bleef het maar regenen
waardoor er toch ook wel vroegtijdig
een aantal deelnemers aan deze BMW
meeting voortijdig afhaakten en zelfs

zo erg dat er in één hal zo rond 14:30
uur nog maar drie auto’s stonden.
Terwijl de organisatie toch na afloop
sprak van een groot succes en er in
totaal bijna 700 auto’s waren geteld.
Over onze aanwezigheid waren zij ook
weer zeer lovend dus ik ga er vanuit
dat wij ook in 2017 uitgenodigd zullen
worden.
Maar dan ga ik wel, voordat ik mijn
aanwezigheid weer toezeg, even
checken wat dan de locatie zal zijn. 
Afbouwen
Al met al konden wij al iets over vieren
al beginnen met het afbouwen van de
baan en dat gaat zoals de laatste jaren
altijd, bijzonder snel zodat ik rond de
klok van vijf uur alweer huiswaarts
keerde.
Aansprekende exemplaren
Bijgaand zomaar een paar plaatjes van
exemplaren die mij aanspraken. Welk
type het was en hoeveel cilinders……
ik weet het niet maar ik vond ze er
mooi en gekleurd uitzien. En dat zien
jullie dus ook als de volgende courant
is uitgekomen en deze plaatjes in kleur

op onze website te bewonderen zijn.
(Meer foto’s van de Sharknose vind je op de
facebookpagina van de CCN.)
Ben.
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