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De zomermaanden zijn op slotrace gebied toch ieder jaar weer komkommertijd. Dat
merkt de redactie ook aan de ingezonden proza (of eigenlijk het ontbreken van
inzendingen). In de volgende Courant in ieder geval een uitgebreid verslag van de
activiteiten rond ons 20 jarig bestaan. Dus de volgende Courant wordt ongetwijfeld
een lekker dik exemplaar.
De Redactie: Ben Schuddeboom & Patrick Meijer

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 83:
15 november 2016
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Clubaktiviteiten

 JUBILEUMBEURS 
25 september 2016
Dorpshuis ’t Zoetzand, 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……
Aangezien het mij niet is gelukt om op
tijd te starten met mijn bijdrage voor de
Carreracourant kan ik inmiddels
zeggen “de R zit in de maand”. Zoals
gebruikelijk de maand om te starten
met rookworst, zuurkool, boerenkool
enz. enz. Maar wij gaan het over hele
andere dingen hebben in september.
Racebanen,
Raceauto’s,
oude
Racebanen, nieuwe Racebanen, de
ultieme nieuwe Racebaan en zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Jubileumbeursmaand
Naast het vieren van de
vakanties is er hard
gewerkt
de
laatste
maanden.
De
voorbereidingen voor de
jubileumbeurs
(
25
september)
in
Beusichem. Maar ook het
bouwen van de clubauto’s
kreeg
de
nodige
aandacht. Op het moment
dat ik dit schrijf zitten we helaas in
redelijk “ruw vaarwater” omdat we niet
weten of het gaat lukken met de
prachtige M1’s. Het in de blanke lak
zetten van de auto’s is jammerlijk
mislukt terwijl we er van overtuigd
waren dat we dit via een leverancier
van airbrush-artikelen bij de juiste
persoon
hadden
ondergebracht.
Fingers crossed dat het allemaal nog
goed gaat komen.
Jubileumbeursweekend
Dan het beursweekend zelf. Inmiddels
hebben we na een paar keer mailen
voldoende aanmeldingen binnen voor

de opbouw op zaterdag. We starten bij
Otto waarna we alle zaken, door het
gebruik van een bestelwagen die Kevin
op zijn werk geregeld heeft, in één
keer over kunnen brengen naar het
Dorpshuis. Na een volle dag
opbouwen gaan we gourmetten bij
Otto en daarna bijkletsen onder het
genot van een biertje. De leden die
willen blijven slapen kunnen blijven en
op zondag starten we, na een heerlijk
ontbijt, bijtijds met het regelen van de
laatste details. Dan zal ook het
inrichten
en
verder
completeren van de stands
van De Slotraceshop en De
Slotracegarage plaatsvinden.
Daarnaast is Ralph de Leur
aanwezig met een grote
hoeveelheid
vintage
racebaanspullen. Al met al
voor iedereen bijzonder leuk
om hierbij aanwezig te zijn en
we rekenen op een mooie
opkomst.
Oktober
Na de septembermaand is het niet zo
dat we een beetje onderuit kunnen
gaan zitten. In oktober hebben we
namelijk nog een sleuteldag met
raceweekend en ook daar kijken we
erg naar uit.
November & december
In november en december zou het
rustig kunnen zijn maar ik wil een
poging doen om dat te doorbreken.
Toen Otto zijn 50ste verjaardag vierde
heb ik hem een trip naar Krefeld
cadeau gegeven met daarna een
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afsluitend etentje. Nou zullen jullie
denken, wat moet je in Krefeld? Maar
daar is het Carreramuseum gehuisvest
in het pand van Till Reese. En wat een
fantastische plek is dat zeg! Otto, Hans
Frentz, Willie en ik hebben daar een
aantal maanden geleden een paar
fantastische uren doorgebracht waarbij
we onze ogen uitgekeken hebben.
Willie heeft zich aldaar zelfs laten
“beetpakken” door het Transpo virus
en dat zou nog wel eens kunnen gaan
leiden tot hele mooie dingen.

Na het bezoek aan het museum zijn
we een hapje gaan eten in Kamp
Lintfort waarna we nog een kort
bezoek hebben gebracht aan het
racebaancentrum
van
Magdalene
Meister. Daarmee kwam een einde
aan een fantastische middag en
avond.

Naar Krefeld?
Nou heb ik het idee opgepakt om
genoemde trip nog een keer te
organiseren voor clubleden die ook
geïnteresseerd zijn. Begin oktober zal
ik hierover een mail rondsturen en ik
hoop op de nodige reacties.
Voor nu ben ik er doorheen. Ik kijk uit
naar de komende periode waarin we
met elkaar en voor elkaar de nodige
mooie dingen kunnen gaan neerzetten.
Tot snel!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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Een weekendje Homburg
Normaal gesproken is mijn jaarlijkse
tripje naar een Servo treffen een
onderdeel van mijn vaste column:
Nieuws van het Servo front. Maar dit
keer was het voor mij wel een
bijzonder weekend dus vandaar maar
even in een apart verslag geplaatst.
10e keer
Het was sowieso voor mij alweer de
10e keer dat ik het treffen in Homberg
(dertig kilometer voorbij Kassel)
bezocht. Meestal bestond mijn bezoek
aan een vertrek uit Nederland op
zaterdag en dan één nachtje blijven en
op zondag weer terug. Vorig jaar heb
ik voor het eerst een extra nachtje
eraan geplakt. Dat was mij dermate
goed bevallen dat ik had besloten om
dat dit jaar ook weer te doen. Dat
betekent dan op vrijdagmiddag rond
het middaguur vertrek vanuit Haarlem
zodat je mooi de files overal voorblijft
en zo tegen het einde van de middag
daar aankomt.

Gerard H
In mijn voorbereiding had ik uiteraard
ook een nieuwe poging gedaan om
Gerard H (de Servo 132 man) mee te
lokken en ondanks een agenda notatie
met potlood bij hem is het Gerard toch
niet gelukt om dit keer mee te gaan.
Jammer uiteraard maar de planning is
nu om gezamenlijk het herfst treffen in
Ibbenbühren te bezoeken, dus dat is

een mooi alternatief en leuk om samen
te gaan uiteraard.
Biertje en hout
Zo vertrok ik onder een stralend
zonnetje richting Duitsland en zoals
gezegd kon ik er filevrij heenrijden
zodat ik om 16:40 uur daar al
arriveerde. Het aantal deelnemers was
dit treffen wat aan de magere kant (22
personen totaal) maar de harde kern
als je daar van mag spreken, was er
allemaal wel (Op Robert uit Duitsland
na). Aan Robert’s verder geen gebreke
want naast mij waren de andere twee
Nederlandse deelnemers ook alle twee
een Robert. (Hengelo en zuid
Limburg).

Dus na een hartelijke ontvangst was
het tijd voor een eerste verkoelend
biertje want de temperatuur lag nog op
zo’n 25 graden schat ik in.
Natuurlijk moest ik even de diverse
banen bewonderen waarbij ik de
verwondering kon uitspreken voor de
uitgebreidere houten Servo baan. Een
waarlijk kunststukje van Stefan Pirkl
(bij de meeste bekend als Oerk) en hij
is altijd in de markt voor een bijzondere
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toevoeging
aan
de
Servo
gemeenschap, maar daarover later
meer.

treffen met een beetje rijden, een
beetje knutselen en zo af en toe even
naar buiten voor een sigaretje en
meestal dan ook een “goed” gesprek.
Gedurende deze avond mocht ik ook
nog een bijzonder exemplaar voor mijn
collectie in ontvangst nemen want
Andreas (één van de drie Servo
tuners) was in oktober vorig jaar al met
een special voor mij begonnen maar
had hem niet af gekregen dus vandaar
nu de overdracht. Zo blij als een kind
met dit nieuwe exemplaar moest die
meteen even op de 140 baan getest
worden en ik kan rustig zeggen dat het

Springschans
Niet veel later, onder het genot van
een heerlijk goulash-achtige maaltijd,
hoorde ik dat ik die middag toch nog
wel iets gemist had want er was een
soort van steile wand baan opgebouwd
met een springschans op het einde om
te zien welke auto het verst in het gras
zou belanden. Helaas had ik dat
evenement dus gemist maar hierbij
nog wel een plaatje van deze
constructie.

toch ook wel weer één van mijn snelste
auto’s is.
Wat hebben die
mannen toch een
verstand van een
auto tunen en ze
dan er ook nog eens
uit laten zien als een
collector’s item……
Ik heb nog steeds
veel te leren denk ik.

Nog veel te leren
De avond verliep zoals de
meeste avonden tijdens een
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meeste deelnemers slapen dan nog
omdat het toch voor hen vaak eerder
vijf uur dan drie uur in de morgen is
voordat zij richting de slaapzak gaan.

Homburg verkennen
Dit jaar had ik mij in ieder geval
voorgenomen om ook maar eens
Homberg zelf te verkennen want in al
die jaren was ik eigenlijk nog nooit
verder gekomen dan ons verblijf in het
jeugdhuis en had ik noch de burcht,
noch het oude stadshart bezocht.
Vanuit die gedachte heb ik het dus
vrijdagavond ook niet al te laat
gemaakt en stond ik de volgende
morgen rond de klok van negen uur
alweer fris en fruitig beneden. De

Boehoe
Na een heerlijk ontbijt en onder een
stralend zonnetje ben ik dus via de
achterkant van het jeugdhuis richting
de burcht gelopen. Dat op zich was al
een heerlijke wandeling door een stuk
bos en ondanks dat er behoorlijk
geklommen moest worden was de
wandeling op zich al een feestje. De
beloning kwam toen ik bovenaan de
berg bij de burcht aankwam. Een
prachtig uitzicht over het dal en een
soort van cafetaria die al open was
waardoor
ik
dus
naast
een
welverdiende bak koffie ook meteen
nog een frisdrankje kon nemen. Na
deze versnapering ben ik de burcht en
bijbehorende toren gaan verkennen en
de historie in mij opgenomen op basis
van de aanwezige plakkaten met tekst
over de historie.
Via een iets
eenvoudigere route, of misschien leek
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dat maar zo omdat het bergafwaarts
ging, kwam ik vervolgens in het oude
centrum terecht waar ik ook de nodige
mooie historische panden op de
gevoelige
digitale
plaat
heb
vastgelegd. Helaas zijn er van zowel
de burcht als het dorp nu even geen
foto’s meer omdat ik bij een test van
mijn mobiele telefoon alle plaatjes ben
kwijtgeraakt. Boehoe. De in dit verslag
opgenomen plaatjes zijn dus allemaal
van mede fotografen uit het weekend
zelf. Het zij zo. In het dorp heb ik mij
uiteraard nog wel even tegoed gedaan
aan een heerlijk schnitzel want tja …
als je in Duitsland bent moet je
schnitzel eten hè.
BBQ
Zo rond de klok van twee uur was ik
weer terug op het kamp en inmiddels
was iedereen weer wakker en aan het
rijden, knutselen of gewoon aan het
ontspannen.
Gezien
de
weersverwachting werd er besloten om niet
al te laat de BBQ te houden en daar
had uiteraard ook niemand een

probleem mee. Dus zo rond de klok
van vier uur werd het vuur ontstoken
en een klein uurtje later gingen de
eerste braadworsten en koteletten op
het vuur. Wat kunnen die Duitsers dit
toch goed en al gauw zat iedereen te
smullen onder het genot van nog maar
een biertje of een ander drankje. Aan
de foto kun je vast zien hoe gezellig
het was.
Stuur & gaspedaal
Daarna was het tijd voor het uitbuiken
en pakten de meeste even een
moment voor zichzelf. Halverwege de
avond was voor mij toch ook wel een
soort van hoogtepunt van dit weekend
want de eerder genoemde Stefan had
samen met zijn vriend een nieuw idee
opgevat. Dat idee bestond uit een
omgebouwd spelcomputer stuur met
gaspedalen zoals je dat bijvoorbeeld
van Sega of een ander soort
spelcomputer
wel
herkent
bij
racespelletjes. Welnu; zij hadden dus
het idee opgevat om deze apparatuur
zodanig om te bouwen dat je dus als
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het ware nu zelf kon sturen op de
Servobaan en uiteraard het gas kon
bedienen door het voetpedaal in plaats
van de regelaar. En weet je wat het
mooie is/was…… het werkt ook nog!
Algauw ontlokte dit de aanwezigen
kreten als supertoll, geil of wahnsinnig
verrükt. Persoonlijk denk ik dat alle
kreten hierop van toepassing zijn en
uiteraard wilde ik dit stukje technisch
vernuft zelf ook even proberen. Nou ik
kan je zeggen… het viel nog niet mee
want binnen no-time schoot de kramp
in mijn kuiten maar de lol was er niet
minder om.

Caravan
De rest van de avond heb ik weer
doorgebracht met de nodige rondjes
rijden op de 132 baan en uiteraard de
inmiddels traditionele wedstrijd tussen
de auto met paardentrailer van Jens
(Rose Tattoo) en mijn oranje cabrio
uitvoering van de Porsche 935 met
bijpassende kleur caravan.
Zo
langzamerhand zijn wij behoorlijk aan
elkaar gewaagd qua snelheid en het

levert altijd veel publiek op als wij deze
onderlinge strijd voeren. Of zoals wij
zelf altijd zeggen… viel spass haben.
Nog een dagje eerder?
En zo komt er dan ergens gedurende
de eerste helft van de zaterdagnacht
weer een einde aan het festijn voor mij
want a) ik wil op zondag toch meestal
niet al te laat terugrijden en b) zit er zo
rond de klok van twee uur ’s nachts
ook meestal wel voldoende alcohol in
 In de wetenschap dat de
kerkklokken op zondagochtend mij
meestal al doen ontwaken heb ik dus
maar
mijn
slaapplek
opgezocht. En na
een goed ontbijt
en de spullen
weer bij elkaar
gezocht te hebben, ben ik zo
rond de klok van
elf uur weer aan
de
terugreis
begonnen.
Het
was werkelijk een
heel
bijzonder
weekend dit jaar
en voor mij staat
nu al vast dat ik
volgend jaar ook
zeker weer naar het zomertreffen zal

gaan. En misschien doe ik wel eens
gek en ga ik nog een dagje eerder 
Ben Schuddeboom
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Carrera Universal in de lift?
Ligt het nu aan mij of is de
belangstelling voor Carrera Universal
weer aan het toenemen? Bij mij is de
belangstelling voor de ontwikkelingen
op eBay een beetje op een laag pitje
komen te staan. Maar ik werd verrast
door het aanbod en de (gestegen?)
vraagprijzen.
March
Zoals jullie wellicht weten heb ik mijn
Universal verzameling weggedaan en
zijn er nog een paar over. De enige
Universal auto die ik echt nog een keer
aan wil schaffen is de March. Althans,
het racechassis van de March. En dan
eigenlijk alleen omdat ik de techniek
van het racechassis leuk vind, dus de
staat van de body (of het ontbreken
daarvan) kan mij niet zo schelen.

Een March vind je af en toe op eBay,
en dan meestal met het standaard
chassis. Kijk ik vandaag dan staan er
maar liefst zeven op eBay. En eigenlijk
ook nog in een goede staat. De prijzen
variëren van 45 euro (redelijke staat)
tot 130 euro in nieuwstaat. Tot mijn
genoegen zat er ook een exemplaar
met een racechassis bij. Helaas voor
mij een bruine (zeldzame) body en in
nieuwstaat. En die 190 euro heb ik
daar echt niet voor over.
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Bugatti
Ook Bugatti’s kwam je eigenlijk niet
zoveel
tegen.
Hoewel
na
de
“heruitgave” van de Bugatti in allerlei
“feestkleuren” waren alle chromen
delen weer verkrijgbaar en kwam je
ineens allemaal complete Bugatti’s
tegen. Overigens is dit voor mij de
reden, samen met de destijds hoge
prijzen voor het Universal spul,
geweest van de afnemende verzamellol. Ook hier zijn de prijzen tussen
beschadigde Bugatti’s en in nieuwstaat
verkerende exemplaren groot. Voor
een Bugatti waar het windschermpje
ontbreekt en een andere kop op de
chauffeur is gezet wordt “slechts” 90
euro gevraagd.

Zelf heb ik overigens ook nog twee
Bugatti’s om mee te racen. Geen
originele (helaas) maar een groene en
blauwe replica. Deze heb ik op een
Carrera 124 BMW Formule 2 chassis
gezet. Voor wat raceplezier betreft een
aanrader! Voor een replica Bugatti
(werd in het wit aangeboden) betaal je
slechts 55 euro. In dit geval is het wel
raadzaam om de “sigaren asjes” te
vervangen door de BMW asjes.

Voor een in nieuwstaat verkerend
exemplaar maar liefst 380 euro.
Inderdaad, voor dat prijsverschil kan je
best nog wel een maar chromen
replica onderdeeltjes kopen……….

Toch wel weer leuk dat Universal…..
Patrick Meijer
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Goed gekleed
Natuurlijk hebben wij ons zeer fraaie
clubtenue. Maar ik weet zeker dat een
aantal clubleden één of meerdere
Carrera kledingstukken in de kast
hebben liggen. Ook ik, maar toch werd
ik nieuwsgierig door een mailtje over
een uitbreiding van de Carrera
kledinglijn. En ik moet bekennen dat ik
aangenaam verrast was.
Wandelende reclamezuil
Natuurlijk
worden ook nu
T-shirts
aangeboden
met
een
opzichtig
Carrera
logo
waarmee je als
wandelende
reclamezuil
rondloopt. Maar Carrera biedt ook
kleding aan waarmee ik privé mee over
straat wil en
kan lopen en
zelfs zonder
dat
je
echtgenote er
direct
commentaar
op
heeft.
Mooi,
maar
ook best wel
prijzig….
Ik
vrees dat de
prijs zo nu en dan toch nog wat
echtgenotelijk gesputter op zal leveren.
Gelukkig ben ik bijna jarig…….

Ik ben niet van plan om als een mode
verslaggever de Carrera kledinglijn te
bespreken. Wij zijn immers een
slotraceclub. Ik kan mij nog herinneren
dat in de beginjaren van onze club een
aantal leden voor teamwedstrijden een
eigen team-T-shirt gemaakt hadden.
Hilariteit alom. Als je nu een lange
neus wil maken naar tegenstanders
kan je een kant en klaar Carrera shirt
kopen……….. voor 35 euro.
Polo
Voor dames (grijs), heren (donker grijs)
en kinderen (rood) is voor 49,90 euro
(kids 39,90
euro) een
echt fraaie
polo
te
koop. Maar
ja, reclame
lopen
en
daarvoor
een kleine
50 euro te
betalen
gaat mij toch wat ver.
Hoodie
Ook mooi is de grijze hoodie. Met
slechts een klein loge op de mouw en
aan de rits ben je ook hiermee geen
wandelende reclamezuil. En voor
89,90 euro een mooi verjaardags- of
kerstcadeau.
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Patrick Meijer

Gevonden op internet
Ik heb al eerder wat aandacht gegeven
aan enkele op Carrera gerichte
Facebookpagina’s. De creativiteit van
menig slotracer blijft mij toch steeds
weer aangenaam verrassen. Van die
verrassingen bewaar ik dan een foto
voor het clubblad. Helaas vergeet ik
wel eens te vermelden waar en van
wie ik de foto gepikt heb.
Tribune
Zo ook deze keer. Maar ik heb de foto
nog. Zeg nu zelf, de tribune ziet er toch
strak uit. Ze werden (op bestelling) te
koop aangeboden. Helaas weet ik niet
meer voor hoeveel. Eerlijk gezegd
brengt het mij wel op een idee. Een
keer mooi snij mallen maken en in feite
kan je betrekkelijk eenvoudig een
onbeperkt aantal tribunes maken. Als
ik het goed inschat staat de tribune op
de foto om bocht 3 met sliprand heen.
……. Best wel een heel gevaarte, en
dan te bedenken dat bocht 4 ook nog
bestaat. Heeft iemand toevallig ook
zelf tribunes gebouwd? Een paar foto’s
voor een volgend clubblad zou ook
leuk zijn.
Laptower
Bijzonder creatief vind ik de “laptower”
waarvoor een display van de originele
Carrera Digital rondeteller is gebruikt.
Het geheel zier er best gelikt uit. Alleen
de kleur, of beter gezegd de kunststof
uitstraling, vond ik wat minder maar dat
is ongetwijfeld eenvoudig op te lossen.
Patrick Meijer
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Speelgoedmuseum Trier
Mijn vakantie was gericht op schnitzel,
wijn, cabrio, meisje en verwaaide
kapsels (over de juiste volgorde wordt
niet gecorrespondeerd). In ieder geval
dus niet het soort vakantie waarop veel
racebaanspul wordt aangeschaft. Uit
“zelfbescherming” heb ik de kleine
kofferbak van mijn auto op de
heenweg al volgepropt, dus was
uiteindelijk
toch
geen
ruimte
beschikbaar voor racebaanaankopen.

Zucht
Maar het bloed kruipt toch waar het
niet gaan kan en af en toe, na het
bezoeken van de nodige winkels met
dameskleding
(zucht),
een
speelgoedwinkel bezocht. Helaas was
het Carrera aanbod in de winkels
(geen
slotracespeciaalzaken)
niet
anders dan hier. Over “koopjes” zal ik
het dan ook zo wie zo niet hebben.

speelgoedmuseum te zijn. En een
speelgoedmuseum in Duitsland, ja
daar moet toch wat van Carrera te zien
zijn? Geholpen door het weer heb ik,
samen
met
het
meisje,
het
speelgoedmuseum bezocht.
Museum
In het museum was speelgoed vanaf
het begin van de vorige eeuw te zien.
Kennelijk zijn aan het begin van deze
eeuw sommige kinderen buitensporig
verwend. Natuurlijk ontbreekt ook een
bewegende Steif etalage (pluche
beesten) niet in het museum. Best
mooi speelgoed, maar de rode draad
van het museum is mij ontgaan (of het
moet “van alles wat” zijn).
Racebaanspul
Gelukkig vond ik al snel een vitrinekast
met het nodige racebaanspul. Ook in
die vitrine was het thema “van alles
wat” maar gelukkig was wel het nodige
Carrera spul te zien. De meeste
spullen kwamen, voor zover ik
daarover kon oordelen uit de zestiger
en zeventiger jaren van de vorige
eeuw. Veel “race chassis” van diverse
merken te zien dus.

Toeval?
In Trier begon het zachtjes te regenen
(gelukkig de enige dag met regen) en
zochten wij een overdekt terrasje.
Toeval bestaat niet, maar boven de
betreffende horeca bleek een heus
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Carrera
Wat betreft Carrera was het beperkt tot
een Universal Porsche “sigaar”, een
Exclusiv Ferrari 330P, een 124 La
Bostella, wat scenery en twee Exclusiv
regelaars. Dus doe je schoenen maar
weer uit, het is niet de moeite om voor
wat leuk Carrera spul naar Trier te
rijden.

In een verloren hoek lag overigens wel
een Carrera Digital baan. Die lag te
liggen, dus er gebeurde niet anders
mee dan kijken. Een gemiste kans,
maar dat zal wel iets met personele
bezetting en kosten te maken hebben.
Lekkers?
Het racebaanspul van de andere
merken doet mij niet zoveel. Ik heb dan
ook
geen
enkel idee
hoe
bijzonder de
(zelfbouw?)
bolides zijn.
Toch wil ik
een
paar
(zelfbouw?) slotcars niet onbenoemd
laten. Als eerste een prachtige
streetbuggy. Ziet er geweldig uit, naar
mijn mening, mist alleen een
bestuurder…. Dit betekent ongetwijfeld
dat de slotcar als een “zelfsturende
spookauto” over de baan gaat.
Verder stonden twee fraaie oldtimers in
de vitrine. Het is jammer dat de kleuren
van deze auto’s erg “plastic” zijn. Dus
een
likje
verf
zou
deze
bolides
goed
doen.
Maar
wellicht zie
ik hierbij in
mijn onkunde over het hoofd dat het
twee originele slotcars zijn van een
voor mij onbekend merk. Wie zal het
zeggen?
Patrick Meijer
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Racebaan op zolder #5241……
Vanaf het moment dat ik in een
eengezinswoning woon, heb ik het al
over het bouwen van een vaste
racebaan op zolder. Ik durf het bijna
niet te zeggen maar inmiddels na 18
jaar, twee verhuizingen en een
echtscheiding verder ben ik nog net
zover als 18 jaar geleden ………….
Zolder of kamer?
Over de zolder zal ik het niet eens
meer hebben. Die is door mijn zoon
Wouter in beslag genomen en ik krijg
hem daar met geen mogelijkheid meer
uit. Maar een paar maanden geleden is
mijn dochter Sophie op zichzelf gaan
wonen (ja , we zijn/worden oud) en is
haar kamer vrij gekomen. Die kamer is
5,0 bij 2,5 meter, dus daar kan ik best
een redelijk baantje kwijt.
Dilemma’s
Goed idee, maar direct weer
dilemma’s……. Wordt het analoog of
toch maar digitaal? Maak ik een
realistisch circuit of probeer ik zoveel
mogelijk baan in de ruimte te prakken?
In principe spreekt een realistisch
circuit mij het meest aan. Maar op
internet circuleren ook foto’s van
fantasie banen die, in mijn beleving,
wel heel wat uitdaging bieden. Keuzes,
keuzes, keuzes. Iemand suggesties?
Opgelost
Een dilemma heb ik al opgelost: ik
maak in ieder geval een tweesporig
circuit. Alleen al gezien de beperkte
ruimte in de kamer ligt het racen met
z’n vieren tegelijk niet voor de hand.
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Scenery 1:32
Getriggerd door wat consternatie
binnen een Facebook groep over gratis
af te halen 1:32 scenery, ben ik eens
gaan kijken of ik nog iets verrassends
tegen zou komen op internet. Helaas
blijkt de schaal 1:32 niet al te
interessant voor producenten van
scenery. Toch kom je zo nu en dan
best wat leuke dingen tegen.
Eén ding is duidelijk. In schaal 1:32
(1:35) kan je beter diorama’s maken
met soldaten en tanks dan een circuit
aankleden. Maar dit zal voor jullie
zeker geen verrassing zijn.
Melkflessen
Op
de
site
www.hobby-enmodelbouw.nl
wordt
een
setje
melkflessen aangeboden. Wat moet je
met melkflessen bij een circuit? Ja zeg,
niet zo kritisch zijn. In schaal 1:32
lijken melkflessen verdraaid veel op
bier- en/of wijnflessen. En niet te
vergeten: het is een uit 66 delen (veel
flessen en een paar kratten) setje, en
bovenal onbeschilderd. Dus je kan de
“melk” eenvoudig omtoveren tot cola of

bier. Waarbij ik wel op wil merken dat
je voor 19,95 euro ook aardig wat
echte flesjes bier kan kopen. Na het
opdrinken van die flessen bier lukt het
schilderen toch niet meer en dat je dit
setje dan niet gekocht hebt maak dan
ook niet meer uit.
Tegels & klinkers
Op dezelfde site kan je ook
keramische klinkers, stoeptegels en
stoepranden kopen. Maar dan moet je
wel als echte stratenmaker aan de slag
en steentje voor steentje aanbrengen.
Die tegels en klinkers zijn denk ik toch
wat beter geschikt voor diorama’s.
Golfplaten
Zeker bij een wat verwaarloosd circuit
of oud vliegveld staan nog wel eens
oude gebouwtjes of restanten daarvan.
Een goedkoop en veel gebruikt
bouwmateriaal is golfplaat. Ook dit is in
schaal 1:32 (1:35) verkrijgbaar.
Schilderen niet nodig want de golfplaat
is in een paar herkenbare kleuren
verkrijgbaar.

Op de site www.modelbouw.nl heb je
zes golfplaatjes voor 4,25 euro
Patrick Meijer
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20 jaar CCN BBQ & Ruilbeurs (25 juni)
Eigenlijk de eerste activiteit in het
kader van het 20 jarig bestaan van
onze club: BBQ en (mini) ruilbeurs.
Maar het was vooral ook een dag
waarop de analoge racers, onder de
bezielende instructies van de Digital
racers, kennis konden maken met de
nieuwe Digitale club baan. Daar
bovenop was het ook een gelegenheid
om je niet slotracende partner mee te
slepen naar een BBQ ….. waar
toevallig ook een racebaantje ligt 

ieder geval een aanzienlijk deel van
het aangeboden spul van eigenaar
zien wisselen. Het heeft toch wel wat
zo’n intieme ruilbeurs. Wellicht gelijk
een mooi moment dat je ook
tweedehands spullen in ons clubblad
aan kan bieden. Werd in het verleden
nog wel eens gedaan, maar ik denk
dat internet dat een beetje verpest
heeft.

Ruilbeursje
Laat ik beginnen met het ruilbeursje.
Een aantal leden had wat oude (en/of
boventallige) racebaanspullen
meegenomen. Met het beursje was
zeker geen evenementenhal te vullen.
Toch was het aanbod divers en de
prijzen meer dan schappelijk. Ik heb in

Natuurlijk was er ook nog meer dan
voldoende gelegenheid voor een
andere geliefde clubactiviteit:
oeverloos ouwehoeren over racebanen
en van alles en nog wat. En
geouwehoerd werd er! Eerst met koffie
en al snel met een biertje (soms frisje).
Geouwehoer of niet, het is wel altijd
gezellig, dus ook op 25ste juni.
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Déjà vu
Wat betreft de kennismaking met de
digitale baan had ik een déjà vu. In de
beginjaren van onze club werd altijd
een grote Carrera Universal baan
opgebouwd en daarop werden
urenlang races gereden. En o ja, op
deze dagen werd ook altijd een
Carrera 124 (Exclusiv/Evolution) baan
opgebouwd. Deze baan werd
nauwelijks gebruikt. Racen op de 124
baan was heel anders en lang zo leuk
niet als op de Universal baan. …….
Een paar jaar later en de Universal
baan werd al niet meer opgebouwd en
was iedereen aan het racen met
Carrera Evolution en Exclusiv auto’s.

Saaie baan
Mij zal het niets verbazen als wij over
een paar jaar meewarig terugkijken

naar het racen op de analoge baan en
ons afvragen waarom wij racen op die
saaie baan zo spannend vonden. Maar
voorlopig is het nog niet zover en
werden onwennig de digitale
(on)mogelijkheden van de baan
verkend. De verstokte analoog racers
haalden toch hun schouders op. Na
jaren verwend te zijn met de Parma
(en nog betere) regelaars weer terug
naar de standaard regelaas, valt niet
mee. En dan moet je ook steeds op
zo’n knopje drukken…… Nee, dat
digitaal was het toch niet (precies zo
als wij destijds naar de Carrera 124
(Exclusiv/Evolution) baan keken.

Duim & knopje
Het grote verschil is nu wel dat een
aantal verstokte digitaal racers vol
enthousiasme de analoog racers
wezen op alle technische
mogelijkheden van het digitale
systeem. Tanken, pacecar en natuurlijk
inhalen….. Maar de verstokte analoog
racers waren druk bezig met het weer
wennen van het gas geven met je duim
en dat lastige knopje waar je ook nog
op moest drukken.
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oefenen om ervoor te zorgen dat dit de
volgende keer niet gebeurd. Maar
eerlijk is eerlijk: het digitaal racen
smaakte toch echt wel naar meer.

Interessante voordelen
Maar eerlijk is eerlijk, in de handen van
een ervaren digitaal racer gingen de
bolides toch wat vloeiender en, vooral,
tactischer de baan over. Toch wel
interessant dat digitaal racen….. en
gezien hun enthousiasme moet het
toch echt leuk zijn. Persoonlijk vind ik
vooral de mogelijkheden met het
“tanken” heel interessant. Een ander
voordeel is dat je met meer personen
tegelijk kan racen. Voor de marchals is
het prettig dat het niet meer uitmaakt in
welk spoor je een uit de baan gevlogen
bolide terug zet.

Oefenen & meer
Verder is het natuurlijk als “getrainde”
analoog racer ontnuchterend om
zoekgereden te worden door een van
de niet zo vaak racende partners van
de digitale racers. Dat wordt dus

Nu we het over smaak hebben…… de
hoofdact was toch zeker wel de BBQ.
Helaas zat het weer, behalve tegen
etenstijd, een beetje tegen en dus
werden de gas BBQ’s onder het afdak
geplaatst. Zoals bij een echte clubBBQ
hoort, stond een
schaal fraai
opgemaakt met
een grote berg
vlees voor de
hongerlappen
klaar. Binnen
was een buffet
met salades,
stokbrood,
sauzen en
rauwkost.
Werkelijk super
geregeld Otto!!
Ik ga verder
geen woorden
vuil maken aan
deze goed
bezochte clubBBQ. Gelukkig werkte
het weer uiteindelijk toch nog mee. De
kleurenfoto’s spreken voor zich…..
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CLUBSITE
www.carreraclub.nl
... en ook op Facebook!

VOORZITTER

SECRETARIS

Roy Penders
Van Limburg Stirumstraat 12
6741 WR Lunteren
voorzitter@carreraclub.nl

Ruud Buchholz
Buntvelden 7
5685JD Best
secretaries@carreraclub.nl

PENNINGMEESTER

REDACTIE

Otto Donker
Belvederelaan 11
4112NX Beusichem
penningmeester@carreraclub.nl

Patrick Meijer
Bottelroos 11
3068BV Rotterdam
p.meijer54@chello.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
Raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
Raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

NOVEMBER
12
26
27

Ruhrslot, Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, Oberhausen www.ruhrslot.de (D)
NAMAC Modelautobeurs, Euretco, Meidoornkade 24, Houten www.namac.nl
SLN beurs, Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2, Houten www.sln-slotracing.nl

DECEMBER
03

Slotracebeurs Spenge, Stadthalle Stadtgarten Inn Marktstr. 13, Spenge www.slotpower.info (D)

JANUARI
FEBRUARI
02

Slotracebeurs Mannheim, Festhalle Baumhain Luisenpark Mannheim www.renn-ecke-mannheim.de (D)

MAART
APRIL
01

Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)

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.

