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Clubauto’s & 4 uursrace 30 december
Hallo allemaal,
De decals zijn op woensdag 2 november geplakt en de auto’s staan nu te drogen. In
de week van 28 november gaan de auto's naar Spuiterij Bronk voor de blanke lak.
Na een periode voor het uitharden van de lak zullen de auto’s vanaf donderdag 15
december weer in elkaar worden gezet.

Clubauto’s
Zoals reeds aangegeven willen we de uitreiking
laten plaatsvinden op vrijdag 30 december bij
Otto in Beusichem. (Belvederelaan 13, 4112NX)
Planning
Het tijdschema hebben we gewijzigd zodat we
bijtijds af kunnen ronden en dit ziet er als volgt
uit:
 17:30-18:30 uur - inloop onder het genot van
een bakkie koffie met iets lekkers
 18:30-19:00 uur - warming-up
 19:00-21:00 uur - 1e deel 4-uurs wedstrijd op
de Carrera Exclusiv baan van Otto
 21:00-21:45 uur - uitreiking van de auto’s en
pauze
 21:45-23:45 uur - 2e deel 4-uurs wedstrijd
 23:45-01:00 uur - opruimen en afsluitende
borrel/frisdrank
We denken hiermee het jaar af te sluiten op een
leuke en ontspannen manier en rekenen op jullie
aanwezigheid.
Met enthousiaste racegroet, Roy Penders

FEBRUARI
04
17
18
19

Slotracebeurs Mannheim, Festhalle Baumhain Luisenpark Mannheim www.renn-ecke-mannheim.de (D)
Opbouwen Modelbouwbeurs Goes, Zeelandhallen(VRIJWILLIGERS GEZOCHT)
Modelbouwbeurs Goes, Zeelandhallen (VRIJWILLIGERS

GEZOCHT)
Modelbouwbeurs Goes, Zeelandhallen (VRIJWILLIGERS GEZOCHT)

MAART
APRIL
01
09

Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)
Südbayerische Rennbahnbörse Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching b. München
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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 februari 2017
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Clubaktiviteiten

 CLUBAUTO en 4 UURS RACE 
30 december 2016
Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

 MODELBOUWBEURS GOES 
18 & 19 februari 2017
Locatie: Zeelandhallen, Goes

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor de Modelbouwbeurs
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Door de Bril van……
Bij de start van 2016 hoopte ik dat we
aan het eind van het jaar zouden
terugkijken op een mooi en memorabel
jaar. Nu aan het eind van de maand
november kan ik volmondig zeggen dat
het gelukt is!
Voorzitterschap
Na een tijd lang “alleen
in de kantlijn” betrokken
te zijn geweest bij de
Carreraclub mocht ik
aan het begin van het 2e
kwartaal het
voorzitterschap opnieuw
op me nemen. En wat
heb ik het gemist! Een
fijne groep met
enthousiaste leden
maken de Carreraclub op dit moment
tot wat het is.

Jubileumweekend
We sloten de eerste helft van het jaar,
met “als kers op de taart” het
jubileumweekend eind juni, op stijlvolle
wijze af. Daarna gingen we full swing
door en hebben we met
elkaar een fantastische job
gedaan door een prachtige
jubileumbeurs in september
neer te zetten.
Tijdens de opbouw van de
beurs op zaterdag heb je
eigenlijk nog niets in de
gaten. Totdat je de volgende
dag, na een avondje met
gourmetten en slap geklets,
weer terug keert in
Dorpshuis ‘t Zoetzand in
Beusichem! Je ziet dan alle banen
staan en beseft je ineens dat we het
geweldig voor elkaar hebben. Een
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display van vele jaren verzamelen,
bouwen, verbeteren en opnieuw
uitvinden.

30 december!
Maar we zijn nog niet helemaal klaar
met ons jubileumjaar. Er staat n.l. nog
een bijzonder evenement op de
kalender. Op vrijdag 30 december zien
we elkaar voor een 4-uurs race welke
we zullen combineren met de uitreiking
van de lang geleden beloofde BMW
M1’s. Verderop in deze Courant meer
informatie omtrent deze avond.
En?
En wat doen we in de komende
wintermaanden?

Waanzinnig trots
Als dan op die bewuste zondag alles
bij elkaar komt, je alle reacties hoort.
En ziet dat de handelaren die we
gevraagd hebben ook nog met
tevredenheid hun waar aan de man
brengen.
Dan mogen
we met z’n
allen
waanzinnig
tevreden
zijn. Ik wil
hier dan
ook echt
iedereen
die op
welke wijze
dan ook
betrokken is geweest bij de
jubileumbeurs bedanken voor de
geweldige inzet. Ik ben waanzinnig
trots!

Activiteiten 2017
We gaan ons voorbereiden op een
mooi jaar met daarin de nodige
activiteiten. Uiteraard staan we weer in
Goes en we zullen alle hulp nodig
hebben om dit met twee banen
(Exclusiv en Digitaal) goed voor elkaar
te krijgen. Daarnaast zullen we
waarschijnlijk op de modelbouwdagen
in Elst (gld) te zien zijn met een van
onze banen. Ook de Sharknose
meeting, die in 2017 weer in Barneveld
wordt gehouden, komt waarschijnlijk
weer op de agenda te staan.
Dit alles, in combinatie met onze vaste
evenementen, zoals de
raceweekenden zal er voor zorgen dat
we elkaar ook in 2017 weer veelvuldig
gaan zien.
Wens
Ik kijk er naar uit en wens jullie voor nu
alvast fijne feestdagen en een
voorspoedig 2017 toe.
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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Sebring Raceway
Mijn oude Digital 132 racebaan is met
de vuilnisman meegegaan, dus tijd
voor wat anders. Deze baan heeft een
jaar of zeven in mijn huiskamer
gestaan (wel opgeklapt hé!) De nieuwe
baan komt in de hobbykamer. Dit keer
nu probeer ik een echt circuit na te
maken, dus geen viaduct en ook geen
hellingen. De ruimte die ik heb is een
plaat in een U vorm, met de langste
kant 360cm,en beide zijden ongeveer
300 cm.
Sebring
Om ideeën voor het nieuw te bouwen
circuit op te doen ben ik het internet af
gaan struinen. Al surfende kwam ik het
circuit Sebring tegen. Stom toeval wil
dat deze baan ook een soort u-vorm
heeft. Het echte circuit was een
voormalig W O II trainingsvliegveld,
waar de piloten met een B 17 flying
fortress (prachtig vliegtuig) leerden
vliegen. Een deel van het circuit
bestaat uit grote Stelcon platen. Dit
circuit lijkt mij wel een uitdaging en
natuurlijk is weer eens iets anders
bouwen sowieso een uitdaging.

Verzaagd
Het baanplan is niet exact wat ik nu
heb liggen. Maar dat komt vooral
omdat ik een aantal bochten heb
verzaagd. Dit verzagen was nodig in
verband met de beperkte diepte
(90cm) van de plank. Deze bochten
staan niet in het Slotman PC
programma.

Testen en zagen
Op dit moment ben ik het circuit vooral
aan het testen. Veel rondjes rijden om
te ondervinden of de wissels op de
juiste plaats liggen en om alles
passend te krijgen, moet ook de zaag
in de pitstraat gezet worden.
Niet vervelen
Als het allemaal bevalt, dan wordt de
baan in MDF verzonken. Daarna de
baan doorlussen, de CU unit zelf van
het startstuk halen en op een andere
plaats monteren, kortom genoeg te
doen. Vervelen zal ik mij niet de
komende maanden.
Wordt vervolgd………….
Hans van Doorn
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CCN Jubileumbeurs
De tijd vliegt als je plezier hebt in het
leven. Zo bestaat onze CCN dit jaar
alweer 20 jaar. Dit werd o.a. gevierd
met een jubileumbeurs op 24 & 25
september j.l. in dorpshuis ’t Zoetzand.

baan én een Transpo baan op te
bouwen. Zelf werd ik al in een vroeg
stadium benaderd met de vraag op ik
aanwezig wilde zijn met m’n stand met

Ook al eens
Al weer 10 jaar geleden waren wij hier
ook al eens op deze locatie. Inderdaad
dat was met het 10-jarig jubileum van
onze Carreraclub. En voordat je het
door hebt zijn wij dus weer een
decennium verder voor het 20 jarig
jubileum.
Aanwezig zijn
Deze keer zou het nog veel groter
worden opgezet. Met behalve de oude
en vertrouwde Universal baan, ook de

Exclusiv baan en een grote houten
cafebaan. Natuurlijk ontbrak de nieuwe
grote Digital baan ook niet. Ook
interessant was het idee om een Servo

Vintage Carrera racebanen. Dat leek
mij een leuk idee. Maar wie had vooraf
kunnen bedenken dat het weekeinde
van 24 & 25 september midden in de
zomer zou vallen, oftewel zeer warm
weer voor de tijd
van het jaar (25
graden en meer).
Met aandacht
Gehuld in korte
broek togen zoon
Stephan en mijn
persoon
vol
goede moed ‘s
morgens
vroeg
richting
Beusichem. Omdat wij
hier al vaker zijn
geweest (o.a. op
de clubdagen bij
Otto) reden wij er
snel
op
af.
Aangekomen bleken alle racebanen al
opgebouwd. Het mag gezegd, het zag
er allemaal heel sfeervol uit. Echt met
aandacht opgebouwd. Vrijwel gelijk
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met ons kwamen ook de collega
standhouders uit Putten aan en was
ook Nico met z’n Carrera stand al
aanwezig. Er was dus behalve een
fraaie mix van nostalgische racebanen
en nieuwe racebanen om mee te
racen, ook een mooi wisselend aanbod
van standhouders.
Twee met
voornamelijk nieuw materiaal en de
stand met het oudere materiaal.
Enthousiast
Ondanks het warme weer wisten toch
best veel bezoekers het jubileumfeest
te bezoeken. Het was ook leuk om
enkele leden weer eens te spreken die
ik soms al 10 jaar niet gesproken had.
Ook grappig was het feit dat er enkele
mensen uit de regio op dit evenement
waren afgekomen ( o.a. na aanleiding
van een advertentie die ik op
marktplaats had gezet). Twee van
deze personen hadden ook nog een
grote Carrera Universal collectie op
zolder staan. Zij werden weer helemaal
enthousiast van al het moois en
kochten ook wat spullen. Mét de
belofte hun Universal baan weer eens
van zolder te halen. (note: is inmiddels

ook

al

gebeurt,

blijkt

na

enkele

mailwisselingen). Dat is één van de
leuke dingen van deze hobby. Om
anderen weer enthousiast te maken
voor een hobby die meestal in hun
jeugdjaren begon.

Lekker over vertellen
Er werd volop gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om op alle opgebouwde
racebanen, rondjes te rijden. Soms
ging het erg ook heftig aan toe. Bij
Ben’s Servo baan gaat het niet om
snelheid maar om het behendig
manoeuvreren met het stuurwieltje op
de regelaar. Ook de bijzondere eigen
autocreaties zijn erg leuk om te zien.
Ben kan er altijd ook zo lekker over
vertellen! Je kunt nu toch wel
vaststellen dat Carrera z’n tijd destijds
ver vooruit was
met
dit
Servo
systeem. Blijft heel
bijzonder.
Lekker bezig
Willie
die
een
Transpo
baantje
meegenomen had,
was ook lekker
bezig. Bart was
ondertussen een
Transpo
kiep
wagen aan het
openschroeven
om deze weer soepel te laten rijden.
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Best een uitdagende klus kan ik je
zeggen.

Gezellig gebeuren
Af en toe het geheel overziend was het
een gezellig gebeuren. Overal waar je
keek was racebaanbedrijvigheid. In de
loop van de middag namen de
bezoekers aantallen wat af. De drie
standhouders hadden toch nog redelijk
wat kunnen verkopen, zelf heb ik ook
m’n nieuwe website/shop voor vintage
racebanen ( zie verder op in het
clubblad) flink kunnen promoten.

Inpakken
Rond vier uur was het tijd om de boel
in te pakken en op te ruimen. Dan blijkt
altijd weer dat afbreken een stuk
sneller gaat dan opbouwen. Nadat wij
onze stand hadden ontmanteld en
alles weer in de Transporter hadden
geladen, bleken ook bijna alle
racebanen al weer opgeruimd.
Hierna
van
iedereen
afscheid
genomen en her en der wat bedankjes
uitgedeeld voor de leuke en goed
verzorgde dag.
Over vijf jaar…..
Gelukkig zal het volgende jubileum
weekeinde minder lang op zich laten
wachten, want dat is al over vijf jaar !!!
Zet dat alvast maar in je agenda ,
zodat je dit evenement niet mist.
Ralph & Stephan de Leur
www.racebaanhobby.nl
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Op de racebaan/bank bij Gerard Hoogewaard
In de serie kennismakingen met een
clublid dit keer weer een uitvoering met
een mede Servo aanbidder. En dat
maakt het voor mij natuurlijk altijd weer
extra leuk. En alhoewel Gerard er
meerdere smaken slotracen op nahoud
(maar hierover later meer) weerhoudt
mij dat er natuurlijk niet van om hem te
interviewen. Eigenlijk kwam dit ook
omdat wij samen al twee keer naar een
Servo weekend in Duitsland zijn
geweest. Helaas moest Gerard het
afgelopen jaar afhaken voor zowel
Homberg als Ibbenbühren. Daar stond
dan ook de uitnodiging van hem
tegenover om dan een keer naar
Nieuwerkerk a/d IJssel te komen en
daar even gezellig bij te kletsen. Tja en
wie ben ik dan om niet meteen het
aangename met het nuttige te
verenigen.
Haperende Google maps
Zo reed ik einde middag van 21
oktober na een werkdag in Houten die
kant op. Ondanks een haperende
google maps wist ik de dijkwoning van
de familie Hoogerwaard betrekkelijk
makkelijk te vinden. Gelukkig hebben
ze namelijk in plaatsen nog steeds ook
van die infoborden. En bij binnenkomst
kon ik gelijk aanschuiven want Gerard
had mij ook uitgenodigd voor het eten.
Een heerlijke nasi maaltijd werd mijn
deel en uiteraard ook meteen de
kennismaking
met
een
aantal
familieleden van hem waaronder zijn
oudste zoon en zijn vrouw Rianne. Die
laatste was al begonnen omdat zij nog
enkele uren moest werken maar in de
korte tijd dat wij elkaar hebben

gesproken ontstond een geanimeerd
gesprek.
Rondleiding
Na de maaltijd werd het tijd voor een
bescheiden rondleiding door het pand
en de bijbehorende tuin en hebben we
ook nog even de werkplaats bezocht
achter de ouderlijke woning van
Gerard waar hij zijn (bouw) activiteiten
coördineert. Via de prachtige tuin waar
Gerard nog het één en ander vertelde
over de toekomstplannen van deze
zeer bijzondere woning werd het tijd
om richting een deel van het souterrain
af te dalen en de ruimte te betreden
waar Gerard niet alleen zijn racebaan
verzameling heeft staan maar ook het
nodige aan instrumenten zoals gitaren
en uiteraard zijn bureau van waaruit hij
een deel van zijn werkzaamheden
verricht.
De Collectie
De vitrinekast oogstte meteen mijn lof
en tot mijn verbazing trof ik daar, naast
een nagenoeg complete Servo132
collectie auto’s ook nog een aantal
Servo160 exemplaren aan en een
aantal omgebouwde karretjes en zijn
allereerste race autootjes (een setje
van Jouef, zie ook de foto). Voor de
rest was de ruimte volgestouwd met
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allerlei dozen (overwegend Servo132)
maar ook andere Carrera uitvoeringen.
Na het maken van wat plaatjes en de
nodige mooie anekdotes, zijn we weer
naar boven gegaan en onder het genot
van een bakje koffie met zelfgebakken
cake werd het tijd voor het interview.

Wie
is
Gerard
Hoogerwaard?
Gerard Hoogerwaard, recent toegetreden tot de 50+ leeftijdcategorie, is
getrouwd met zijn vrouw Rianne en de
trotse vader van twee zoons en een
dochter. Gerard woont in Nieuwerkerk
a/d IJssel in een ruim opgezette
dijkwoning waarbij het souterrain
helaas door veel andere zaken is
ingenomen anders zou hij hier met
gemak een circuit van ruim 60 meter
neer kunnen leggen. Gerard werkt bij
de gemeente Vlaardingen in de functie
van beleidsmedewerker monumenten
en heeft daarnaast onder andere een
eigen onderneming in ramen op maat.
Daarnaast ook nog eens onderdeel
van een corporatie en zelfs nog een
kleine onderneming voor een middel
tegen stankbestrijding. Kortom een
druk baasje. Zijn vader zingt in een
chanty koor en daar heeft Gerard
mede de passie voor muziek van,
alhoewel er nog maar zelden tijd is om
op zijn geliefde gitaar te spelen. Qua

sport heeft Gerard met veel plezier
volleybal gespeeld maar het is ook
deze sport waar hij een hardnekkige
enkelblessure aan heeft overgehouden
die hem o.a. verhinderde om mee te
gaan naar een Servo weekendje in
Duitsland.
Wanneer was je eerste ervaring met
slotracen?
Als kind heeft Gerard ooit een Jouef
baan gekregen met twee “sigaartjes”
en zo rond de leeftijd van vijftien heeft
hij middels een vakantiebaantje erg
hard gewerkt voor de aanschaf van zijn
eerste Servo132 baan. Uiteraard de
standaard baan met de groene
Porsche 935 en de rood/witte Lancia.
Al heel snel daarna er nog een
klassieke Ford Capri bij gekocht, want
papa reed ook al Ford (Taunus).
Hoelang ben je al lid van de CCN?
Gerard is zo rond 2000 lid geworden.
Zijn oudste zoon was toen vijf en
zorgde voor een hernieuwde interesse
in de slotracehobby (tja waar heb ik dat
eerder gehoord  red). Via Fred Hahn
kwam hij toen op het adres van de club
en al gauw had hij ook contact met
Patrick Meijer.
Op welk type banen rijd jij?
Heb je voorkeur voor bepaald type?
Racer of verzamelaar?
Gerard rijdt overwegend op de
Servo132 baan en ook nog op de
Jouef baan. Hij heeft daarnaast ook
nog wat Evolution maar dit is met
name vanwege de Formule 1
modellen. En, zoals al eerder
genoemd, dus ook nog wat Servo160.
Gerard heeft eigenlijk het merendeel
van zijn collectie auto’s in Duitsland
gekocht waar hij op een gegeven

Carrera Courant 83, Pagina 10

moment veel uit de collectie van deze
Duitse meneer kon overnemen. Maar
ook op de NAMAC was er begin jaren
2000 nog wel het één en ander te
vinden (Gouden tijden: een nieuwe
Servo132 auto voor 15 euro,
RED). Naast de nagenoeg

complete collectie modellen voor de 132 baan
heeft hij ook nog een paar
leuke ombouw modellen
gemaakt. (zie ook de foto
van de groene truck)
Ga je wel eens CCN activiteiten?
Door
een
groot
gebrek
aan
beschikbare tijd (en soms ook prioriteit)
komt het er nog zelden van. Wel is hij
dus zoals eerder gezegd twee jaar
geleden nog met Ben naar een Servo
weekend in Duitsland geweest en
hopelijk gaat dat in 2017 nog een keer
lukken. Het laatste jaar heeft zijn enkel
blessure er ook voor gezorgd dat hij
wat minder mobiel was zogezegd.

Waar kunnen wij jou midden in de
nacht
wakker
voor
maken?
Nou Gerard geeft aan dat hij eigenlijk
altijd slaapt als een kanon maar als het
dan toch moet dan graag een oliebol
met poedersuiker ;-)
En heb je nog wensen op
slotracegebied?
Nou daar is Gerard erg
duidelijk in. Hij zou het
geweldig vinden als er ooit
nog eens een digitale
Servobaan
komt.
De
huidige digitale banen blijven toch de
beperking hebben door de vast wissels
vind hij en dat is natuurlijk bij Servo
niet zo.
Na deze ontboezemingen werd het
alweer tijd om richting het Haarlemse
te rijden en zijn jullie nu op de hoogte
van een door mij zeer gewaardeerd
clublid. Ook al zien we hem niet zo
vaak ;-)
Ben Schuddeboom
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Nieuws van het Servofront (DEEL 1)
Het derde kwartaal is meestal niet het
meest bruisende kwartaal voor wat
betreft het racebaan gebeuren. Zeker
na de terugkeer van mijn weekendje in
Duitsland zijn er vaak wat andere
prioriteiten dan de racebaan. Natuurlijk
heb ik na terugkomst nog wel even
mijn nieuw verworven Servo auto
getest op de eigen baan en ook hier
reed hij als de duivel. Ben dan ook
trots op mijn “Sonder Exemplar”. Kijk
maar
even
naar
de
plaatjes.

Juni
In juni was er natuurlijk nog wel het
jubileum feestje voor de clubleden om
naar uit te kijken en ik kan niet anders
zeggen dan dat het daar allemaal
prima verzorgd was. Een heerlijke
BBQ en bovendien ook even lekker
kunnen rijden op de nieuwe digi
clubbaan. En als je dan ook nog eens
met
een
presseturm
inclusief
verlichting (gekocht bij Richard de

Brieder voor een vriendenprijs) naar
huis gaat kan die dag dus helemaal
niet meer stuk.
Juli
In de maand juli heb ik ook mijn
Servo132 collectie nog uitgebreid met
een door mij zeer gewild exemplaar
namelijk de Porsche 935 Nogger. Die
stond in een kaveltje op Marktplaats en
was door Michel, mijn meester tipgever
uit ’t Harde , doorgegeven. Na een
voorzichtig bod van 30 euro bleek dat
al meteen voldoende en kon ik de doos
met twee auto’s en de nodige
baandelen ophalen vanuit mijn werk in
Utrecht. Zo heb ik dus meteen weer
een auto voor de APK tijdens het
Ibbenbühren weekend en ook nog
eens een los chassis voor een plastic
ambulance 112 auto die ik bij de
kringloopwinkel had gekocht voor 50
eurocent. Ik moet natuurlijk wel op
gaan passen dat ik nu niet teveel 132
auto’s ga kopen want ik heb niet eens
de ruimte om een fatsoenlijke baan uit
te leggen haha. Maar wie weet….
Ooit…..
Augustus
Ook in augustus kwam Michel weer
met een tip over een kaveltje in
Badhoevedorp en ook hier was ik
succesvol. 4 auto’s inclusief een
zwarte Kenworth truck die als een
zonnetje loopt, waren van mij voor 30
euro en zo kan ik Michel dus ook weer
blij maken want met al die tips verdient
hij natuurlijk ook hele zachte prijsjes
voor de auto’s die hij nog graag wil
hebben.
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Gelukkig kreeg ik afgelopen week ook
nog een appje van hem waarin hij liet
zien dat hij op een buiten vlooienmarktje de eigenaar was geworden
van 4x een V1 auto voor de
ongelooflijk mooie prijs van 10 euro
totaal. Zo zie je maar… heel soms
wordt er nog wel eens iets
aangeboden.
BMW M1
En over appjes gesproken… ergens
eerste helft augustus kreeg ik een
berichtje van Otto of ik misschien nog
een BMW M1 Procar kapje over had.
Uiteraard begreep ik meteen wat de
gedachte hier achter was en dus nog
voordat er 24 uur verstreken was, heb
ik het kapje afgeleverd bij Otto en hoop
ik ook mijn jubileum clubauto te mogen
ontvangen op de feestelijke bijeenkomst die eind September plaats zal
vinden. Echt iets om nu al naar uit te
kijken !
Meerijden?
Dat laatste geldt blijkbaar ook voor het
echtpaar van Schaik uit Uitgeest want
recentelijk ontving ik een mailtje waarin
er werd gevraagd of zij misschien met
één van de clubleden uit NH mee

konden rijden naar deze bijeenkomst.
Ik heb uitgelegd dat, ondanks het feit
dat ik zelf in Uitgeest geboren ben en
daar de eerste 32 jaar van mijn leven
heb gewoond, dit geen optie is omdat
wij natuurlijk of al heel vroeg in het
dorpshuis zijn of zoals in mijn geval ik
zelfs in Beusichem blijf slapen de
nacht ervoor. Zij wilde haar man
verrassen met een bezoekje aan ons
jubileum feestje en zou dan kijken of zij
misschien met het openbaar vervoer
konden komen. Uiteraard heb ik wel
aangeboden om ze eventueel van de
trein te halen in Culemborg. Dus ik ben
benieuwd of dat aanbod ook aangenomen wordt. Dan hebben we in
ieder geval twee bezoekers.
En zo komt er zo langzamerhand een
einde aan de zomerperiode en gaan
we ons weer opmaken voor de nodige
evenementen.
Race
weekendjes,
beursbezoekjes en voor mij staat er in
het najaar ook nog eens een avondje
racen met collega’s bij Nico op het
programma
dus
allemaal
leuke
vooruitzichten.
Maar eerst hoop ik uiteraard op heel
veel belangstelling op de jubileumdag
in Beusichem. Ik ben er klaar voor !!! 
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Nieuws van het Servofront (DEEL 2)
Door een foutje van mijn kant heb ik
voor de vorige courant wel de foto’s,
die bij dit vorige stukje hoorden, maar
niet de tekst naar Patrick gestuurd. Dat
merkte ik zelf natuurlijk pas op toen de
courant op de mat viel (De foto’s van de
vorige keer staan nu dus bij het goede artikel,
RED). Daarom nu er maar een Deel 2

van gemaakt zodat jullie mijn
ervaringen van het vorige kwartaal ook
nog kunnen lezen.
Jubileumweekend
Dit laatste kwartaal begon natuurlijk
met dat heerlijke jubileum weekend
waar ik met heel veel plezier op terug
kijk. Het is ook verbazingwekkend om
te zien dat er met zo vele handen
binnen een vijftal uren eigenlijk, zoiets
moois opgebouwd kan worden als op
die zaterdag in Beusichem. En dan is
het natuurlijk nog veel leuker als er ook

behoorlijk wat mensen komen die
kijken naar alles wat er binnen de club
te bieden is.
Clubauto
Maar
eerst
terug naar de
zaterdagavond, waar wij na een
heerlijke gourmet maaltijd nog even
gezellig na zaten te praten en er onder
andere gesproken werd over de misser
die er gemaakt was met de spuiter van
de jubileum auto’s. Tot mijn grote
blijdschap was mijn “eigen” jubileum
auto uit dit trieste resultaat gebleven
zodat ik rond de klok van 22.00 uur de
felbegeerde BMW M1 overhandigd
kreeg met de jubileum decals en
uiteraard ook op de nummerplaat
achterop mijn eigen clublidnummer. Er
werd echter ook opgemerkt dat er nog
een extra detail was aangebracht waar
ik dus echt overheen had gekeken
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maar uiteindelijk, met behulp van wat
adviezen, er toch achter kwam. Op
mijn exemplaar zijn namelijk ook twee
petit
kleine
Jägermeister-decals
aangebracht. Verwijzend naar een
rijkelijk
vloeiende
Jagermeister
avond in Goes
een
aantal
jaren geleden.
Overall kan ik
alleen
maar
zeggen dat ik
apetrots ben
op
mijn
exemplaar die
inmiddels ook
al
op
het
Servo Forum
in Duitsland te bewonderen is en
tijdens het recentelijk herfst evenement
in Ibbenbühren. Bijgaand dus uiteraard
ook een paar plaatjes van MIJN, enige
op de wereld aanwezige, collectors
item.
Bedankje
Na het weekend in Beusichem werd ik
overigens nog uitvoerig bedankt door
het echtpaar uit mijn geboorteplaats
Uitgeest die ook een hele leuke
ervaring hadden op de beurs waarbij
zijn jongensjaren weer opnieuw leven
waren ingeblazen.
Ibbenbühren
En zo rond half oktober is het dan weer
tijd voor een heerlijk weekendje
Ibbenbühren. Normaal gesproken ga ik
daar dan op vrijdag heen om op
zaterdag terug te keren maar dit keer
had ik besloten om pas op zaterdag af
te reizen. Werk op vrijdag was hier de
oorzaak van maar achteraf ook zeker

geen spijt van gehad. Want dit jaar
stond er voor zaterdagavond ook een
BBQ op de planning qua maaltijd en
die was net zo lekker als afgelopen
zomer in Homberg. Altijd leuk om op
dit treffen ook weer de Kesteren clan te
spreken en die overwegen zelfs nu om
ook een keer naar Homberg af te
reizen. Iets dat ik uiteraard van harte
toejuich. Des te meer Nederlanders
daar…des te leuker.

Filmpje
Naast mijn rondjes op de Servo 132
baan met mijn bescheiden collectie lag
er weer een prachtige Servo 140 baan
waar ik de nodige rondjes op heb
gereden met diverse exemplaren uit
mijn collectie. En daar hoort dan
uiteraard ook de inmiddels traditionele
“wedstrijd” bij tussen Jens met zijn
Mercedes
stationwagen
met
paardentrailer en mijn Porsche 935
cabrio met oranje caravan erachter.
Het leek ons leuk om er dit keer ook
wat filmopnames van te maken en dus
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werd Lasse (de zoon van Jens)
uitgenodigd om met zijn zojuist
aangekochte telefoon de opnames te
maken.

November en daarna misschien nog
een keer naar Houten voor de SLN
beurs. Alhoewel daar nooit zoveel valt
te halen voor mij maar wel vaak leuk
om even bij te kletsen met deze en
gene.

Welnu, los van de lol die wij hadden
tijdens de race, leverde dit ook de
nodige scenes op en na er een paar
terug gekeken te hebben, werd
besloten dat er voldoende materiaal
was voor een leuke clip. En dat is het
zeker geworden. Ik mag jullie niet de
link onthouden om hem zelf even te
bekijken op Youtube en inmiddels staat
hij ook op de Facebook pagina van de
Carrera club dus je hoeft niet eens de
link hier te kopiëren.
Zwaar gevallen
Na
een
gebruikelijk
redelijke
hoeveelheid alcohol werd het tijd om
het mandje op te zoeken en ik moet
zeggen dat het mij dit keer zwaar viel
om op zondag op te staan. Ik was er
dermate laat uit dat toen ik op het punt
stond om weer naar huis te rijden er al
begonnen was met het afbreken van
de diverse banen en daar heb ik dan
ook nog mijn bijdrage aan geleverd.
Dat was dan wel weer een nadeel van
het bezoek op zaterdag/zondag 
Beursjes
En na het weekend in Duitsland staan
de beursjes alweer voor de deur. Eerst
maar eens naar Oberhausen in

Onderdelen
En aangezien de dagen weer korter
worden en de avonden langer is het
ook leuk om te merken dat er weer wat
vraag komt naar Servo onderdelen.
Zelfs zonder dat ik een advertentie op
Marktplaats heb staan, maar via de
website van de club en de bekende
mond op mond reclame, heb ik deze
maand ook alweer 2 mensen blij
kunnen maken met verse bandjes en
slepers. Dus zoals je begrijpt: Er is nog
leven naast de digi banen 
Groet, Ben Schuddeboom
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Schumachermuseum
De familie en het management van
Michael Schumacher heeft besloten
om racefans toegang te geven tot de
privécollectie van de zevenvoudig
wereldkampioen. In het nieuwe Motorworld Köln-Rheinland, niet ver van de
Nederlandse grens, worden de spullen
van de Duitser vanaf eind volgend jaar
tentoongesteld.
Gratis
De bijzondere verzameling uit de
racecarrière van Schumacher bevat
onder meer spullen uit alle delen van
zijn loopbaan. Naast trofeeën en de
auto's waarin hij gereden heeft, zullen
ook persoonlijke attributen een plekje
krijgen. Liefhebbers hoeven geen
entreegeld te betalen, de tentoonstelling is gratis toegankelijk. "Het is de
wens van de familie dat fans Michaels
collectie kunnen zien zonder daarvoor
te hoeven betalen. Oude herinneringen
kunnen opgehaald worden en de
prachtige tijden kunnen worden
herbeleefd. De beperkte afstand tot
Kerpen en de passie voor autosport
bij Motorworld Köln-Rheinland waren
twee andere uitstekende redenen om
deze samenwerking aan te gaan", legt
Sabine Kehm, woordvoerster van
Schumacher, uit.
Voorjaar 2017
Onder meer de Benetton-Ford B194-5
uit 1994, waarin Schumacher zijn
eerste wereldtitel behaalde, zal te zien
zijn.

Deze bolide is al enige tijd in het bezit
van Motorworld Köln-Rheinland.
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Wanneer Motorworld
Köln-Rheinland exact de
deuren opent is nog niet
bekend, maar dit zal
ergens in het voorjaar van
2017 zijn.
Nauwelijks informatie
Schumacher, zevenvoudig
wereldkampioen,
raakte eind december
2013 zwaargewond bij
een skiongeluk in de
Franse Alpen. Sindsdien
is hij niet meer in het
openbaar
verschenen,
informatie over zijn situatie
wordt nauwelijks gegeven. Zijn laatste
Formule 1-race reed de 47-jarige
Schumacher eind 2012, in Brazilië.

Met vriendelijke groet,
Otto
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Nieuwe website/shop voor vintage racebanen
Al enkele jaren liep ik met het idee om
een
website/shop
voor
vintage
racebanen op te zetten. Want ondanks
dat ik mij al vele jaren met vintage
racebanen bezighoudt, bereik ik maar
een
beperkte
groep
racebaan
enthousiasten. Dat zijn de racebaan
enthousiasten die racebaanbeurzen
bezoeken. In Nederland wordt twee
keer per jaar door de SLN (www.slnslotracing.nl ) een racebaanbeurs in
Houten
georganiseerd.
Verder
natuurlijk nog enkele beurzen in
Duitsland, waarbij die in Oberhausen,
Krefeld en Spenge voor Nederlanders
nog wel makkelijk te bezoeken zijn. De
beurzen in het zuiden van Duitsland
(Stetten, Mannheim) zijn er voor de
echte lange afstandsrijders (hier hoor
ik dan weer niet bij).

1. mijn totale gebrek aan kennis en
ervaring met het bouwen/invullen
van een webshop;
2. het vermoeden dat e.e.a. een zeer
tijdrovende bezigheid zou zijn.
En, na drie maanden ploeteren kan ik
jullie
mededelen
dat
beide
verwachtingen
helemaal
zijn
uitgekomen! Ondanks mijn gebrek aan
ervaring ben ik op een avond achter
mijn laptop gekropen en begonnen.
Hierbij wel ondersteund door een
“webhoster” die een soort van basis
programma aanbood. En inderdaad
tijdrovend is het zeker gebleken. Ruim
drie maanden ben ik, vooral in de
avonduren bezig geweest met de
layout en invulling van de verschillende
artikelen. Maar…….na deze gedane

arbeid ben ik toch wel een beetje trots
op het resultaat. Ik nodig jullie straks
uit om eens een kijkje te nemen.

Alle begin is moeilijk.
Met een goede en informatieve
webshop bereik je veel meer mensen.
Alleen was er één klein dingetje, nou
eigenlijk twee:

Carrera Universal op webshop
Omdat Carrera Universal voor mij 22
jaar geleden (aiiiiii) de aanleiding was
tot het hernieuwd toetreden tot de
racebaanhobby en dit merk mij in al die
jaren zeer dierbaar is gebleven, ben ik
hiermee gestart en zie je deze
artikelgroep ook bovenaan in de
webshop staan.
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En Fleishmann
Daarna heb ik Fleischmann AutoRallye toegevoegd. Ook een zeer fraai
racebaansysteem, welke in de jaren 70
en 80 van de vorige eeuw (klinkt ook
alweer zolang geleden) in Nederland
heel goed verkocht werd. Ook nu zijn
nog steeds Fleishmann liefhebbers te
vinden. Het enige jammere is dat
Fleischmann destijds maar zo’n 35
verschillende
racewagens
heeft
geproduceerd. Daar waar Carrera,
alleen al voor haar Universal systeem
de teller rond de 150 wagens had
staan.

Zelfs Märklin
Vervolgens was Märklin Sprint aan de
beurt. In de basis een mooi en
technisch
hoogstaand
racebaansysteem. Heel opvallend is dat Märklin
bij alle geproduceerde wagens gebruik
maakte van meesturende voorwielen.
Dat gaf een zeer reële uitstraling aan

de slotcars. Maar Märklin Sprint werd
in Nederland niet veel verkocht.
Enerzijds omdat het systeem erg
kostbaar was ( mede door de zeer
gedetailleerde racewagens) anderzijds
omdat Märklin eigenlijk wat te laat met
dit racebaansysteem op de markt
kwam. De racebaanmarkt was in
Nederland eigenlijk al volledig in
handen van Carrera, Fleischmann en
Scalextric. In België en Duitsland is
Märklin Sprint destijds wel goed
verkocht.

Wat valt er nog meer te beleven ?
Hierna waren de vele toebehoren aan
de beurt. Gebouwtjes en baanfiguren
zijn eigenlijk onmisbaar om je
racecircuit een geheel eigen gezicht te
geven. Dus hier heb ik ook een
hoofdstuk aan gewijd. Dan heb ik ook
nog wat hoofdstukken gemaakt met
beurs- en evenementen info, een
stukje uitleg over de website en
uiteraard de bestel- en verzendgegevens.
De komende maanden is het plan de
webshop nog verder uit te breiden. De
volgende hoofdpagina’s met bijbehorende subgroepen staan in de
startblokken:
- Scalextric Classic en Scalextric
Sport
- Carrera Evolution, ExclusiV en
Digitaal
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- Carrera Servo, in de schalen
1:60/1:40 en 1:32
- Stabo
- En diverse andere, want minder
bekende merken.

periode 1960-1985. De meer recentere
merken zoals Fly, Ninco, SCX, GBtrack etc zul je niet aantreffen. Hier
houden zich al diverse andere
webwinkels mee bezig.
Ik hoop dat je interesse enigszins
gewekt is door dit verhaal. Daarom
nodig ik je hierbij uit mijn webshop
eens te bezoeken.
Zie hiervoor:
www.racebaanhobby.nl
Heb je op- of aanmerkingen, of leuke
tips ? Neem dan gerust eens contact
met mij op. Dit kan o.a. via
info@racebaanhobby.nl

Het overgrote deel van mijn aanbod
betreft racebaanmateriaal uit de

Met enthousiaste groet, Ralph

Boompje opzetten
Hoe haal je het speelgoed
imago van je product?
Kalenders, pin ups op
baanstukken en nog meer.
Maar eerlijk is eerlijk, deze
advertentie trekt aandacht. Ik
heb geen idee of deze
advertentie officieel is, in
welke landen het gebruikt is
of hoe recent…… maar het
blijft intrigeren.
Kortom, wie weet haal je
goede scenerytips uit dit
plaatje. Ik weet nu wel hoe ik
op schaal een realistische
waterval en mooie bergen
moet maken.
Patrick
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Hell of a job??
Bij een clubactiviteit hoort opbouwen
en afbreken. Normaal gesproken niet
zo’n leuke klus, maar voor een hobby
activiteit is dat toch altijd net weer
anders. Dit keer zal ik het niet hebben
over de clubactiviteit, maar om het
gedoe er omheen.
Koffie
Op de afgesproken
tijd
(en
de
meeste iets te
vroeg) verzamelen wij bij
Otto. Wij hebben elkaar al
een
paar
weken
niet
gezien dus is
er genoeg te vertellen.

Gelukkig heeft Otto verse koffie klaar
staan dus wordt van de nood een
deugd gemaakt.
Vrachtwagen
Even later komt, in dit geval, een kleine
vrachtwagen aanrijden om alle(!)
banen in te laden. Kleine jongetjes
worden groot, en de “kleine” Kevin is
inmiddels volwassen en rijdt op een
vrachtwagen. Geroutineerd rijdt hij de
auto voor de deur. Gelukkig is de koffie
op en met vele handen is het inladen
licht werk. Door de grote hoeveelheid
materiaal moest zelfs twee keer
gereden worden.
Opbouwen
Bij het clubhuis werd alles uitgeladen
en bij elkaar gezet. Volgens de door
Otto opgestelde plattegrond werden
alle banen op de juiste plaats
opgebouwd. Dit keer in kleinere
groepjes dan normaal omdat de
Universal-, Exclusiv, Café- en Digital
baan opgebouwd moesten worden. En,
oh ja, vergeet ik nog de Servobaan van
Ben en de Transpobaan (dejavu…)
van Willie.
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Ook nu ging het bouwen door de
hoeveelheid vrijwilligers sneller dan in
de planning voorzien. Geen probleem,
we hebben de broodjes-kroket-pauze
wat verlengt om weer op schema te
lopen.

Gourmet
Waarom werkt iedereen zo hard. Tja
dat is een klein CCN motivatiegeheim
wat ik nu zal verklappen: de
legendarische CCN gourmetavond.
Lekker pyromaantje spelen met de
spiritusbranders, veel vlees eten,
biertje erbij en niet te vergeten de
sauzen van Calvé Roy. Vooral de
heerlijke kerrie-ananassaus en de
onovertroffen knoflooksaus worden
met grote lepels op het bord gekwakt.
De knoflooksaus is van het kaliber:
“Roy hoeveel teentjes knoflook zitten
erin?” waarna Roy verbaasd vraagt:
“teentjes??”. De slapers nemen op het

laatste nog een biertje
vertrekkers hun auto.

en

de

Afbreken
De volgende ochtend is iedereen fris
en fruitig bij de zaal…. Ik heb begrepen
dat ook echtgenotes deze verslagen
lezen…… en wordt de zaal geopend
voor publiek. Lekker kletsen over je
hobby en af en toe wat racen, dus voor
je het weet is het tijd om af te breken.

Interesse?
Afbreken gaat nog veel sneller dan
opbouwen. Voor je het weet ben je de
banen en materiaal bij Otto in de
garage aan het opbergen. Heb ik je
interesse
gewekt
voor
een
clubweekend? Het clubweekend der
clubweekenden komt er weer aan: de
modelbouwbeurs in Goes. Als kers op
de taart slapen wij met een tiental
kerels in een vakantiehuisje. Nog
iemand uitleg nodig???? Wil je dit ook
een keer meemaken, laat Otto dit dan
weten. (otto@omdonker.nl)
Patrick
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Ge-/verkocht op marktplaats
Soms doe je raar en niets geks is mij
vreemd….. dus kocht ik op Marktplaats
in een opwelling een Servo 160
racebaan. Af te halen in een dorp
onder de rook van Rotterdam dus echt
ver rijden was het niet. Wel apart als je
dan aanbelt en de deur wordt open
gedaan door een oud collega. Een kop
koffie en een racebaan rijker weer
richting huis gereden.
Waarom?
Waarom koop je een Servo 160
racebaan? In ieder geval omdat Servo
stiekem toch wel leuk is. Maar in dit
geval werd mijn aandacht getrokken
door een Porsche 911RSR Wrangler
en een BMW M1. Tot mijn genoegen
bleken onder in de doos ook nog een
goede gele BMW 3.0 CSL en een Ford
Capri te zitten. Ook met het doosje
flauwe bochten was ik blij. Maar ja, dan
bleven drie startsets en een doos met
baanstukken over.

Lezen….
In eerste instantie heb ik alleen de
twee startsets voor €12,50 en €15 (met
beide twee beschadigde auto’s) op
marktplaats gezet. Uit luiheid heb ik
aangegeven dat de banen alleen
opgehaald kunnen worden. Je weet

hoe het gaat, er wordt een lager
bedrag geboden, je bent twee uur
bezig
met
inpakken
en
de
verzendkosten zijn hoger dan de
verkoopprijs. Tot mijn verbazing werd
al snel op de beide banen geboden. En
ja hoor……. Gaarne opsturen…. Wat
is lezen toch lastig.
Één kavel
Vervolgens de drie startsets en de
doos baanstukken als één kavel voor
€30 op Marktplaats gezet…. En binnen
een uur verkocht voor €25. Dat gaat
lekker, dus ook maar een Exclusiv
Audi R10, Porsche RS Spyder en twee
oude Indycars op Marktplaats gezet.
Ook deze waren binnen een paar uur
verkocht.

Herintreders
Het toeval wil dat beide kopers op
zondag rond vier uur hun aankoop op
kwamen halen. Het is toch altijd weer
leuk om over racebanen te praten.
Zeker als het, zoals in dit geval, om
“herintreders” gaat. Dan heb je ook
daadwerkelijk wat zinnige informatie te
delen. Beide kopers tevreden met hun
aankoop, tips, het telefoonnummer van
Ben (Servo) & Ralph (Exclusiv) en
natuurlijk een oude Carrera Courant
weer huiswaarts.
En ik ben blij met mijn nieuwe Carrera
Servo 160 bolides!
Patrick
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