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Foto’s Modelbouwbeurs Goes

MAART
APRIL
01

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

08
09

Raceweekend CCN, Belvédèrelaan 11, Beusichem
Raceweekend CCN, Belvédèrelaan 11, Beusichem

09

Südbayerische Rennbahnbörse Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching b. München

MEI
27
28

CCN op Hobma Modelbouwdagen, Pascalweg 6A, Elst
CCN op Hobma Modelbouwdagen, Pascalweg 6A, Elst

JUNI
09
24

CCN uitje: Carrera Museum Krefeld en Raceavond in Kamp-Lintfort
CCN op de Sharknosemeeting, Thorbeckelaan 123, Barneveld

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMDER
OKTOBER
07
08

Raceweekend CCN, Belvédèrelaan 11, Beusichem
Raceweekend CCN, Belvédèrelaan 11, Beusichem
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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 85:
15 mei 2017

Carrera Courant 84, Pagina 1

Clubacktiviteiten

 RACEWEEKEND 
08 & 09 april 2017
Locatie: Belvédèrelaan 11, Beusichem

 HOBMA MODELBOUWDAGEN 
27 & 28 mei 2017
Locatie: Pascalweg 6A, Elst

 CCN CLUBUITJE 
09 juni 2017
Locatie: verzamellocatie volgt
Bezoek aan: Carrera Museum Krefeld en Raceavond in Kamp-Lintfort

 SHARKNOSEMEETING 
24 juni 2017
Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, Barneveld

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor de clubactiviteiten
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Door de Bril van……
En dan is het al weer maart en kunnen
we constateren dat de “kop er af is”.
Lijkt wel werken
Terugkijken op Goes, proza schrijven
voor de Carrera Courant, nadenken
over
verbeteringen
rondom
de
aanhanger. Het opstellen van de CCN
jaarkalender en het
inplannen van de
raceweekenden.
Daarnaast
voorsorteren
op
twee
dagen
bij
Hobma in Elst en
overleg met Fred
Hahn over het juist
en
professioneel
facilitairen van dit
evenement.
Uiteraard vergeten
we
ook
de
Sharknose meeting
in juni niet. Dit alles
zorgt ervoor dat je
langzamerhand
bijna zou kunnen
zeggen dat het op
werken gaat lijken!
CCN in beweging
Maar wat is het allemaal leuk om te
doen. De Carreraclub is in beweging
en dan moet ook! 2016 was het
jubileumjaar en wat kijk ik daar met
een grote glimlach op terug.
Bijzonder begin
Maar ook het jaar 2017 begon heel
bijzonder. Ik kreeg n.l. begin januari
van Fred Hahn te horen dat we wellicht

naar de Spielwarenmesse in Nürnberg
konden gaan komen. Aangezien dit
voor mij een langgekoesterde wens
was zal je niet verrast zijn als ik zeg
dat ik een gat in de lucht sprong. De
Spielwarenmesse
is
normaal
gesproken alleen toegankelijk voor
verkopers/handelaren en is absoluut
verboden terrein
voor particulieren.
Streng
deurbeleid
In het verleden
was dit anders,
maar na slechte
ervaringen
met
grote
aantallen
publiek (diefstal,
spionage
en
andere
soorten
van ongemakken)
is de deur op slot
gegaan. Vanaf het
moment dat dit
gebeurde was er
ook
een
zeer
streng deurbeleid.
Tweedaagse
Fred Hahn stelde voor om twee dagen
richting Nürnberg te komen waarbij de
eerste dag vooral een reisdag was met
aansluitend
een
bezoek
aan
Carreraworld
in
Oberasbach
(www.carrera-world.com). Uiteindelijk
samen met Willie en Nico op
donderdag 2 februari richting plaats
van bestemming gereden waar we
vanaf 17.00 uur terecht konden voor
een avondvullend programma onder
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het genot van een hapje eten en een
borrel.

Monden vielen open
Bij aankomst ter plaatse dachten we in
eerste instantie: waar komen we nu
dan toch terecht? De verbazing was
dan ook erg groot toen we het pand
hadden betreden. Een perfecte en
gastvrije ontvangst en binnen twee
minuten vielen onze monden open van
verwondering.
Want
wat
een
fantastische
plek
is
dat! Een
gigantische
“flagship-store”
met
werkelijk
het
volledige
Carrera
assortiment. Vervolgens de hele avond
genoten en een aantal keren met de
regelaar in de hand gestaan. Fred was
wat later aangezien hij van de beurs
moest komen. Van Fred, ondanks dat
we zelf ook al een verkenning hadden
uitgevoerd, een rondleiding gekregen
en
samen
een
aantal
uren
doorgebracht. Rond 22.00 uur was het
tijd om te vertrekken naar ons hotel

voor een goede nachtrust. Vrijdag was
tenslotte de dag waaraan we fit
moesten beginnen.

Plan de campagne
Na een heerlijk ontbijt op vrijdag
richting Nürnberg gereden waar we
rond 9:15 uur de beursvloer opliepen.
Gelijk met elkaar “plan de campagne”
gemaakt rondom hetgeen we wilden
gaan bekijken. Alle hallen bezoeken

was namelijk geen optie, we hadden
tenslotte maar één dag tot onze
beschikking.
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Carrera stand
Na vele omzwervingen langs drones,
vliegtuigen, radiografische auto’s in
allerlei soorten en maten aangekomen
in de hal met alles op het gebied van
modelbouw. Hier stond dus ook de
stand van Carrera. Ook daar weer
strenge controle voordat we naar
binnen konden. Maar toen we eenmaal
binnen waren, werd al snel duidelijk
waarom dat zo was. Prototypes van
auto’s en allerlei andere zaken die bij

een klein uurtje met de nieuwe
catalogus in de hand de stand weer
verlaten.
Vertrek
Na een bezoek aan de hal met o.a.
treinen verlieten we rond 15.00 uur de
beurs en vertrokken weer richting
Nederland. Alles bij elkaar heb ik twee
fantastische
dagen
gehad
met
aangenaam gezelschap. Fred, Willie
en Nico, hartelijk dank hiervoor!
Verder
In de week na Nürnberg gelijk weer
volop aan de slag gegaan met de
voorbereidingen
voor
de
modelbouwbeurs
in
Goes
en
tussendoor ook nog een beetje moeten
werken

de winkels nog niet in de schappen
liggen en we alleen maar op Intranet
hadden gezien. Met elkaar daar tijd
doorgebracht, veel foto’s gemaakt en
van een eenvoudige lunch genoten. Na

Prachtig jaar
Het ziet er naar uit dat ook 2017 weer
een prachtig jaar gaat worden.
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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Uitreiking clubauto’s & 4-uurs race
Op vrijdag 30 december was het dan
eindelijk zover! Het lange wachten
werd beloond.
Vooraf
was
het
programma
gepubliceerd in de Carrera Courant en
die was dan ook leidend voor het
verloop van de avond, tenminste dat
dachten we………….
17:00-18:30 uur
Inloop onder het genot van een bakkie
koffie met iets lekkers
Vanaf hier ging het al mis, we waren
namelijk toch langer bezig als verwacht
met de voorbereidingen. Ook hadden
we bedacht dat we chinees wilden eten
met het opbouwclubje voordat de
leden zouden gaan arriveren. Terwijl
we aan het uitgebreide assortiment
gerechten van de chinees zaten
arriveerden ook al de eerste clubleden.
Een enkeling had honger en schoof
spontaan aan en dat resulteerde er
gelukkig in dat er geen eten over bleef.
Daarna snel naar de garage van Otto

om koffie te zetten en af te trappen.
18:30-19:30 uur
Warming-up
Naast het feit dat we op deze avond de
onthulling van de BMW’s hadden
gepland, was er nog een heugelijk feit
te vieren. We gingen namelijk voor het
eerst rijden met de prachtige, door Otto
gebouwde,
Ferrari’s
458
in
verschillende Dunlop kleuren.
Iedereen was vol lof en verrast over de
schoonheid van de auto’s en hoe
lekker deze gelijk al reden. Na de
warming-up was het tijd voor de aftrap
en werden de volgende teams
samengesteld:
 Team Otto – Otto, Nico, Max en
Hans van Stralen
 Team Kevin – Kevin, Jan, Bart
en Willie
 Team Fred – Fred, Roy, Hans
Frentz, Marco en Edwin
 Team Ruud – Ruud, Pieter, Hein,
Ben en Ilan
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19:30-21:00 uur
1e deel 4-uurs wedstrijd op de baan
van Otto
Vanaf de start werd gelijk al duidelijk
dat de Ferrari ‘s niet gespaard zouden
gaan worden. Men ging helemaal los
en al snel hadden we de eerste kleine
probleempjes
met
de
auto’s.
Aangezien Otto ook een rose!
reserveauto had gemaakt konden we
wel gewoon met soms wat vertraging
door blijven rijden. Gelukkig waren we
met voldoende mensen en daardoor
ging het marshallen ook naar
tevredenheid.
Na het eerste uur was de tussenstand
als volgt: 1.Team Otto – 2.Team Ruud
– 3.Team Fred en 4.Team Kevin

21:00-21:45 uur
Uitreiking van de auto’s en pauze
Ineens was de spanning van de
gezichten af te lezen! Er werd een
verrijdbare tafel naar binnen gereden
met een stapel dozen onder een wit
laken. Nadat iedereen zich had
gepositioneerd voor de onthulling ging
het laken eraf en waren de oeh ’s en
de ah ’s niet meer van de lucht. Blije
gezichten en jeukende vingers, want
iedereen wilde zijn auto daadwerkelijk
in de handen hebben. Na een rondje

foto’s maken dat dan ook maar gedaan
en iedereen blij gemaakt met zijn
auto’s (zowel de minder mooie, als ook
de perfecte BMW). Helaas gingen er
na de uitreiking ook al de nodige
personen direct weg. Ondanks dat hier
goede redenen voor waren, was dit
toch wel een beetje een tegenvaller.
Met soms dan ook een veranderde
teamsamenstelling, gingen we verder
met deel twee van de 4-uurs race.

21:45-23:00
2e deel 4-uurs wedstrijd
In dit deel van de wedstrijd werd
duidelijk dat het 1e uur en de pauze de
rijders goed had gedaan. Er werd
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geconcentreerder gereden en dat was
veelbelovend voor het verloop van de
rest van de avond. Niets was echter
minder maar want gaandeweg bleek,
ondanks
het
goed
rijden,
de
vermoeidheid toe te slaan. Met enige
moeite werd het einde van de 2e sessie
gehaald en toen waren de batterijen bij
een aantal mensen leeg. Na afloop van
het tweede uur was de tussenstand
ook enigszins gewijzigd: 1.Team Fred
– 2.Team Otto & Team Ruud en 3.
Team Kevin
23:00-24:00 uur
Opruimen
en
afsluitende
borrel/frisdrank
Na de eerste twee heats van de 4uursrace werd door een aantal leden
aangegeven er eigenlijk mee te willen
stoppen.
Een
combinatie
van
vermoeidheid en de wil om fit aan

oudejaarsdag te willen beginnen leek
hieraan ten grondslag te liggen. In
overleg werd dan ook besloten om op
te gaan ruimen en er een eind aan te
breien.
Daarna werd ook de eindstand van wat
uiteindelijk
een 2-uursrace
was
geworden opgemaakt en die zag er zo
uit:
1. Team Otto – 757 ronden
2. Team Fred – 756 ronden
3. Team Ruud – 753 ronden
4. Team Kevin – 743 ronden
Na het opruimen van de prachtige
baan van Otto vertrok iedereen net
voor het begin van oudejaarsdag naar
huis. Daarmee kwam officieel ook een
einde aan het fantastische jubileumjaar
van de Carreraclub Nederland.
Roy Penders

Fred met Pensioen
Je ziet het niet aan hem, maar Fred Hahn gaat dit jaar met pensioen. Voor Fred was
de speelgoedbeurs in Nürnberg dus de laatste waar hij Carrera vertegenwoordigde.
Op ludieke wijze werd hier op (na?) de beurs aandacht aan besteed. Van Fred
kreeg ik een mooie foto van
dit informele samenzijn.
Geen idee of het de
bedoeling is dat deze foto
gepubliceerd wordt. Maar
ondeugend als ik ben, ben
ik dat aan Fred vergeten te
vragen.
Fred geniet de laatste
maanden
van
je
werkzaamheden bij Carrera
en nog jaren lang van jouw
pensioen.
Patrick
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En toen?
Enkele jaren geleden besefte ik als
herintreder nog niet waaraan ik begon.
Ook niet hoe verdraaid veelzijdig
slotracing wordt beoefend. Je kunt het
zo gek niet bedenken welke - los van
de serieuzere zaken- vreemde creaties
ik al voorbij heb zien komen.
Gelikt en “snel”
Wat mij ook blij maakte is dat iedereen
zijn kennis met iedereen deelt, hoewel
eenmaal
aan
het
racen
men
bloedserieus is, soms tot blarens toe.
Door het geweldige aanbod is het voor
de meeste beginnelingen moeilijk een
keuze te maken. Alles ziet er zo gelikt
en “snel” uit. Bij de meesten zal pas na
verloop van tijd duidelijk zijn welke
richting hij/zij ingaat.
Hebberig
Blijf ik even bij
mijzelf,
dan
merkte ik wel
dat zodra er iets (voor mij) nieuws was,
ik
behoorlijk
hebberig
werd.
Waarschijnlijk herkennen jullie dat
beeld wel. Inmiddels probeer ik dat wat
de kanaliseren, hoewel dat soms wel
wat moeite kost.

Daar ligt die dan
Ik ben begonnen met een Ninco-baan
vanwege
de,
vermeende
voor
beginners betere wegligging en
breedte. Daarna ben ik al snel
overgestapt
naar
Carrera
(ook
vanwege de baan bij Nico). Toen las ik
iets over de fantastische houten banen
en dacht daarin ook een nieuwe
uitdaging te hebben gevonden. Nou,
dat heb ik geweten. Maar na drie
maanden bijna dagelijks zwoegen en
ploeteren lag die er dan eindelijk. Mooi
hoor, maar mijn skills konden de
kwaliteit van de baan niet aan.
Dan toch maar een Carrera-baan met
digitale mogelijkheden. En ja daar ligt
die dan op zolder. Zo’n 16,5 m lang en
slechts een paar decimeter verschil
tussen de binnen- en buitenbaan.
Beperken!?
Veel auto’s gekocht en ook weer voordelig voor anderen - van de hand
gedaan. Ik tracht mij nu te beperken tot
het verzamelen van de Spykers (maar
ook niet allemaal), de Morgans Aero 8,
de Corvette L88 en vanaf 17 december
ben ik de gelukkige bezitter van de 4
Ltd Ed’s van Sideways SWLE 01 t/m
04 (ja, die mooie goudzwarte JPS-
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sen). Daarnaast diverse auto’s, zowel
in 1/24 als 1/32, al dan niet digitaal.

Daarbij wel gezegd hebbende dat ik
alleen het koetswerk voor mijn
rekening heb genomen, maar de
rijkwaliteiten vooral aan Nico zijn te
danken.
Nico is een geweldige gastheer
Rijden bij Nico (foto) met regelmatige
bezoekers is sowieso een plezier en
de
baan
biedt
voldoende
uitdaging
om jezelf en de auto te
testen, maar ook de
mogelijkheid
je
competitief uit te leven.
Daarbij is Nico een
geweldige gastheer en
staat
altijd
voor
iedereen klaar.

SRGG/Nico
Doordat ik tegenwoordig regelmatig/
wekelijks op de baan van SRGG kan
rijden en dankzij tips, zijn mijn auto’s
en rondetijden verbeterd. Ik kreeg ook
regelmatig “huiswerk” mee, waardoor
de auto’s echt beter rijden. Met mijn
Spyker 1/32 op Plafit-chassis rijd ik
regelmatig inmiddels op baan 3

Wensen
Heb ik nog wensen?
Ja, natuurlijk. Ik zou graag een
betrouwbare
en
eenvoudige
mogelijkheid willen hebben om de
baan zowel digitaal als analoog te
kunnen rijden.
Boeiende sites
Twee niet zo voor de hand liggende
sites maar waar ik wel de aandacht wil
wijzen zijn picclick.co.uk duidelijk op
Engeland georiënteerd en picknick.de
die duidelijk Duitsland als basis heeft.
Ik heb al een paar keer daar mijn
voordeel uit gehaald.
Keep on running, guys and girls.
Richard de Brieder

dezelfde rondetijden als vrienden Otto
en Roy die er al 5,4 seconden mee
gereden hebben.
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CCN aanhanger!
Eindelijk gelukt! De CCN heeft een
eigen aanhanger…….. Aan alle dingen
komt een einde. Zo ook aan het gedoe
met een standaard aanhanger, zeil,
spanbanden, afdeknetten enz. enz.
Verbazing & gedoe
Medio 2015 werd ik op mijn werk (IFV
Arnhem) aangesproken tijdens een
dart- en raceavond. Deze avond werd
georganiseerd
door
onze
personeelsvereniging
en
de
Carreraclub Nederland werkte hieraan
mee met de Exclusivbaan. Met
verbazing nam één van mijn collegae
notie van de wijze waarop wij onze
baan en alle spullen die we doorgaans
meenemen vervoerden met, op dat
moment, de aanhanger van ons clublid
Fred Goverde. Ik heb bij hem
aangegeven dat het inderdaad veel
gedoe is, maar dat we dit al jaren op
deze wijze deden en dat dit eigenlijk
best goed ging.
GNK aanhangers
In de weken na het evenement gaf
mijn collega aan te willen kijken naar
een gesloten aanhanger voor de
Carreraclub.
Uiteraard
was
ik
aangenaam verrast en blij dat hij met
dit voorstel kwam. Het ging om een
van de zogeheten GNK aanhangers.
Deze aanhangers vormden op dat
moment
een
geneeskundige
combinatie waar o.a. een Mercedes
Sprinter deel van uitmaakt. Deze
combinaties zouden in een periode van
ca. anderhalf jaar vervangen gaan
worden door nieuwe sets.

Vluchtelingen
Na de eerste positieve geluiden en
toezegging dat het allemaal wel zou
gaan lukken om, via de veilingsite van
domeinen, een aanhanger richting
CCN te krijgen, leek er toch een kink in
de welbekende kabel te komen. Ineens
was
daar
namelijk
de
vluchtelingencrisis. De combinaties
welke in aanmerking kwamen voor
verkoop, gingen ineens naar allerlei
plaatsen in Europa…… waar de
situatie rondom vluchtelingen uit de
hand aan het lopen was.
Meneer Donker
Op basis van die gebeurtenissen en
gang van zaken had ik de hoop dat het
nog zou gaan lukken al opgegeven.
Tot eind vorig jaar ineens een bericht
in mijn mailbox verscheen van mijn
collega. Het bleek alsnog gelukt te zijn
om een aanhanger te regelen en ik kon
hem op komen halen in Zoetermeer.
Gelukkig voor de CCN had op dat
moment de vader van Otto zich ook
gemeld en wilde de CCN een helpende
hand toesteken en een bedrag van 845
euro doneren voor de aanschaf van de
aanhanger. Met het geld van de heer
Donker konden we de deal rond
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maken en hadden we nog wat geld
over
voor
de
noodzakelijke
aanpassingen.
Meneer Donker,….hartelijk bedankt
voor dit gulle gebaar!
Rek
Inmiddels is het maart en hebben we
de aanhanger in gebruik genomen.
Een aantal weken voorafgaand aan de
beurs in Goes hebben Fred en Ruud
een rek gemaakt en daardoor kunnen
er nu twee volledige banen in vervoerd
worden. Zowel de acht platen van de
Exclusivbaan als ook de zes platen
van de nieuwe digitale baan kunnen nu
met een aantal kisten aan toebehoren
eenvoudig vervoerd worden.
Trots
Al met al kunnen we met elkaar trots
zijn op onze nieuwe aanwinst en
vertrouw ik er op dat we mooie en
gemakkelijke jaren tegemoet gaan.

Want het in- en uitladen van de
aanhanger is nu echt een makkie!
Roy Penders
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Targa Florio …… vervolg
In de Carrera Courant 77 en 78 heb ik
al iets geschreven over mijn Carrera
Universal baan: Targa Florio. Het
“werk“ aan de baan heeft een jaartje
stilgelegen, maar inmiddels ben ik met
frisse tegenzin weer aan het bouwen
geslagen. Ik heb wel al de nodige
rondjes gereden natuurlijk!
Mengen
De Universal baan is geverfd met een
grijze grondlak. In eerste instantie
wilde ik deze grijze verf lichter maken
door witte grondlak van hetzelfde merk
er doorheen te mengen. Helaas, dit
ging helemaal verkeerd. De verf werd
te dik en na een metertje verven ben ik
daarmee gestopt.

Looks & grip
De aangebrachte grondlak weer van
de baan afgeschuurd en dan toch
maar de grijze grondlak aangebracht.
Hierbij heb ik goed opgelet dat ik de
verf in een dun laagje aanbracht. Zo
dun dat je het zwart van de baan nog
een beetje door de verf heen kan zien.
Ik ben tevreden met de “looks” maar
bovenal zeer tevreden met de
toegenomen grip op de baan.

Achtergrond
Daarna werd het tijd om de
achtergrond aan te brengen. De
achtergrond is van het treinenmerk
Auhagen. Het zijn twee verschillende
achtergronden die ik aan elkaar heb
geplakt. Iedere achtergrond bestaat uit
vier delen. Dus in totaal acht delen
plakwerk. Een print is 66 centimeter
lang en 47 centimeter hoog. Dus de
totale lengte is ongeveer 520
centimeter. Om het makkelijk te maken
breng ik ook een deel van de
achtergrond op de zijkanten van de
baan aan. Hierdoor komt de Targa
Florio dus binnen een “U“ te liggen.
Muurtje
Het volgende klusje werd het stenen
muurtje. Op het achterste spoor heb ik
een soort “hobbel” gemaakt. En voor
het hierdoor ontstane gat is het muurtje
neergezet.
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Huisjes
Om het allemaal nog mooier te maken
heb ik huisjes langs de rand
aangebracht. De foto’s van deze
huisjes heb ik gegoogled en in kleur
uitgeprint. Vervolgens de printjes op
foamboard geplakt en uitgesneden.

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen
huisjes van foamboard gebouwd maar
alleen de voorgevels gebruikt. Door
voor de gevels een stoeprand te
maken heb ik de diepte-illusie nog wat
verder verstekt. Het eerste rijtje huizen
is ongeveer 80 cm lang en de huizen
zijn ongeveer 25 centimeter (schaal
1:32) hoog.
Indrukwekkende boom
Een pleintje mag natuurlijk niet
ontbreken en die heb ik dus ook
gemaakt. Op het pleintje heb ik twee
bomen geplant met de toch wel
indrukwekkende,
maar
schaal
getrouwe, hoogte van maar liefst 35
centimeter
Wordt vervolgd.......
Hans van Doorn
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Nieuws van het Servo front
Normaal
gesproken
staan
de
wintermaanden in het teken van extra
tijdbesteding aan de baan thuis en
soms ook een bezoekje aan het Servo
treffen in Duitsland. Die laatste heb ik
echter de afgelopen twee jaar al
ingeruild voor het zomer treffen. Dat
bevalt zo goed dat ik niet verwacht nog
een keer de sneeuw in Homberg te
gaan zien. Bovendien zit ik nog
middenin een opdracht qua werk dus is
het ook niet zo eenvoudig om een
vrij(e) dag te plannen.
Niet gestoord
Maar deze winter wordt er nauwelijks
geracet of geknutseld op mijn eigen
racekamertje en dat heeft ook wel een
reden. Sinds 2004 dat wij in het huis
kwamen, hadden wij eigenlijk nog
steeds niet de 2e etage onder handen
genomen. Dit heeft mij niet gestoord
en heb ik het steeds verder
volgebouwd met allerlei verzamelingen
want inmiddels was het allang niet
meer alleen servo140 dat er stond.
Aan opknapbeurt toe
Nou om een lang verhaal kort te
maken. De ruimte was duidelijk aan
een opknapbeurt toe maar voordat er
daadwerkelijk begonnen kon worden
moest er dus eigenlijk eerst wel wat
ruimte gecreëerd worden. Nu is
november natuurlijk een heerlijke
maand om je overtollige racebaan
spulletjes van de hand te doen en
aldus geschiedde ook. Zowel de drie
dozen en de twee plastic tassen vol
baanstukken Carrera Go, wisselden
via Marktplaats voor een sympathieke

prijs van eigenaar. Ik heb nu nog wel
een paar GO auto’s, waaronder de
Aston Martin DB5 want die moet t.z.t.
nog eens op een Servo chassis gezet
worden natuurlijk.
Bart
En daarnaast heb ik ook het
merendeel
van
de
verzamelde
Servo160 van de hand gedaan. Heb
nu zelf nog een bananendoos vol met
baanstukken waarbij natuurlijk ook de
specials zoals de ruime bochten, de
passtukjes, een viaduct en de 4baansstukken. En uiteraard daarbij nog
een
redelijk
tot
goed
rijdend
wagenpark
voor
de
Servo160.
Last but not least had ik uit de ruime
collectie transformatoren de drie
standen uitvoering ook op Marktplaats
gezet voor de spotprijs van drie euro
per stuk. Nou dat bleek ook een
succes want inmiddels zijn alle
exemplaren verkocht. Het merendeel is
opgekocht door Jan H. uit Hoofddorp
die verder ook onze Bart uitstekend
bleek te kennen. Zo zie je maar weer
eens hoe klein het wereldje soms is!
Afbreken
Tja en toen kwam het grote afbreken.
Alles van de tafels af en zorgvuldig
verpakt opgeslagen. De verlichting
apart gezet want die moest mee dit
jaar naar Goes ter aankleding van de
baan.
Vervolgens
de
tafels
gedemonteerd en gelukkig had ik ze
initieel zo geconstrueerd dat ik ze, als
alles klaar is, zo weer op kan bouwen.
Het is een onwijs gek gezicht om nu
een volledig lege racekamer te
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hebben. Maar zodra de plafonds
gestuukt zijn, de kozijnen geschilderd
en heel misschien een nieuw
tapijttegeltje op de vloer, dan kan er
weer een voorzichtig baantje gelegd
worden. En zeg nu zelf…. Het is best
leuk om na een jaar of tien weer eens
iets anders op te gaan bouwen dus wie
weet hoe spectaculair de nieuwe baan
gaat worden. Het is dan alleen wel fijn
dat er zoiets bestaat als een Goes
weekend zodat ik daar in ieder geval
de nodige rondjes weer heb kunnen
rijden
maar
daarover later
meer.
Servo handel
De handel in
Servo
onderdelen
levert soms ook
mooie verhalen
op. Zo kwam er
via Ralph de
Leur
begin
december een
mailtje bij mij
binnen
van
Lodewijk
uit
Den Haag met
een
zeer
uitgebreid
verhaal over de baan die vroeger voor
zijn kinderen was en hij nu het idee
had opgevat om hem te prepareren
voor zijn twee kleinzoons. Maar ja die
harde bandjes hè . En aangezien
Lodewijk ook zeer sympathiek klonk op
de mail, besloot ik om hem te bellen en
hebben we een uitgebreid gesprek
gehad over de passie van het Servo
rijden. End of story heeft hij voor best
een aardig bedrag aan onderdelen bij
mij besteld en meldde hij net na de

Kerst dat ze onwijs veel lol hebben
gehad
met
de
hernieuwde
kennismaking.
Hans Bach & zoon
Een ander mooi verhaal is dat ik begin
dit jaar, dit keer via een mail van Roy,
in contact kwam met Hans Bach uit
Utrecht die naarstig op zoek was naar
sleepcontacten en bandjes zodat hij
met zijn zoontje met Down kon gaan
racen. De baan zelf dateerde uiteraard
nog uit zijn jeugd maar was (zoals zo

vaak voorkomt) inmiddels alweer 20
jaar niet aangeraakt. Na een korte
mailwisseling tussen Hans en mij kon
ik hem uiteraard verblijden met de
nodige onderdelen maar op één of
andere manier raakte zijn verhaal mij
ook. Zodoende heb ik om een foto
gevraagd als zij aan het racen waren
en die heb ik later, samen met een
heel blij mailtje, ontvangen. Uiteraard
wil ik dit hier ook even met jullie delen.
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Verse auto’s
En de derde opmerkelijke story dit
kwartaal komt van een “oude” klant.
Ergens
eind
januari
werd
ik
rechtstreeks gemaild door Dick uit
Amsterdam ZO die mij herinnerde aan
het feit dat ik ruim twee jaar geleden bij
hem op bezoek was geweest om zijn
wagenpark van verse banden te
voorzien. Nu bleek uit zijn mail dat
daarna de racebaan nog maar twee
keer opgezet was geweest en wilde hij
eigenlijk wel van het spul af en stelde
de vraag of ik interesse had. Nou dat
had ik zeker want ik wist nog te
herinneren dat Dick over vier auto’s
beschikte waarvan in ieder geval twee
formule 1 bolides zijn. En zoals
sommigen van jullie wellicht weten, zijn
die steeds schaarser op de markt
beschikbaar en dan ook vaak
behoorlijk geprijsd.
Dus onder
dankzegging dat hij aan mij dacht, heb
ik een, voor mij reëel, bod gedaan
waar hij mee akkoord ging. Twee
dagen later beschikte ik dus over weer

vier “verse” auto’s en was het bijna gek
om te zien dat daar de eerder door mij
geleverde bandjes onder zaten. Maar
omdat de racebaan thuis inmiddels
ontmanteld was, heb ik de auto’s pas
in Goes echt kunnen testen en ze
reden allemaal zoals ik ze graag zie
dus een hele mooie aanvulling.

Slotgarage Gooi
En in de periode dat ik nog bij de KPN
kwam voor de laatste opdracht bij de
NS vertelde ik natuurlijk wel eens wat
over onze heerlijke hobby. En mede
door mijn enthousiasme ontstond daar
het idee om zelf dan ook eens te willen
racen. Dat bracht mij op het idee om
Nico te benaderen voor een race uitje
met de club KPN collega’s. Nou het
heeft even geduurd maar uiteindelijk
op donderdag 9 februari betraden
maar liefst twaalf KPN collega’s de
Slotgarage Gooi en na de nodige
oefenrondjes had Nico een prachtig
schema in elkaar gedraaid zodat elke
deelnemer elk spoor één keer gereden
moest hebben. De lol, en bij sommigen
ook het fanatisme, nam met het uur toe
en uiteindelijk waren de races klaar
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rond 21.00 uur. Na wat rekenwerk door
Nico kwam er een voorspelde winnaar
uit de bus en het zal jullie niet echt
verbazen dat ondergetekende dit was.
Overigens met minimale afstand (vijf
rondjes) ten opzichte van nummer
twee: John de Groot.
Mede door de uitstekende verzorging
van Nico en de ondersteuning van
Enzo hebben wij een heerlijke avond
gehad waar nu al stemmen opgaan
voor een herhaling dus wie weet.

Goes
Tja, en dan is Goes hierboven ook al
genoemd en zal ik daar hier wat korter
over uitweiden dan voorgaande jaren
want als het goed is komt er ook een
uitgebreid digitaal verslag van dit altijd
weer toffe weekend. Wel wil ik nog
even kwijt dat ik zelf erg blij was met
mijn nieuwe baanontwerp voor Goes
waar dit keer ook een uitgebreide flyover in opgenomen was. En uiteraard
ook weer erg blij met het jaarlijkse
knutsel resultaat van Bart die een door
mij aangeschaft autootje van 25
eurocent bij de kringloop weer heeft
omgetoverd tot een heerlijk rijdende
Servo bolide. Helaas lukte het ons niet
er een hindernis uitvoering van te
maken maar zo’n exemplaar gaan wij
wellicht maken in Goes 2018.
Ben Schuddeboom
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Gezien op Facebook
Vroeger ging het vooral om het
neerleggen van de baan en het rijden
met standaard auto’s. Sinds een
behoorlijk aantal jaren terug is het zelf
bouwen van auto’s helemaal “hot” en
vooral bij wedstrijdrijders een must
geworden. Rijders bouwen zelf of laten
bouwen
door
gerenommeerde
bouwers/coureurs op slotracevlak.
Mooie en extreem high-tech chassis,
de meest fantastische carrosserieën
en geweldige onderdelen zijn dan ook
volop te koop en toe te passen.
Nieuwe trend
Toch is er ook een nieuwe trend
zichtbaar. Namelijk het, soms op een
zeer beperkt aantal m², bouwen van
scenery in alle soorten en maten. Van
klassiek tot modern, je kunt het zo gek
niet bedenken of het is te vinden en te
zien.
Facebookpagina’s
Facebookpagina’s die uitblinken in
ideeën en voorbeelden zijn b.v.:
 Carrera4you DECO
 Scenics & Slot Tracks
 Shotgun Dave’s Slot Car World
 Carrerabahn Dekorationsideen
 SLOT CAR BUILDER

Delen
Maar vooral het
volgende wil ik
even met jullie
delen. In North
Tyneside
(GBR) is het
Forest
Hall
Circuit
te
vinden.
Een
houten
baan
waarop
met
historische
slotcars wordt
gereden.
De
clubleden
bouwen
echt
alles zelf. Van
de baan tot en
met
de
gebouwen, de
scenery en de
poppetjes.
Alles klopt en
past in het
tijdsbeeld.
Naast het gebruik van kant en klare
auto’s zie je ook de meest fantastische
modellen welke volledig zelf gemaakt
worden.
Zelf bouwen
Zelf ben ik
ook
volop
bezig om zelf
auto’s
te
bouwen
en
weet dus hoe
lastig het kan
zijn.
Mede
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hierdoor heb ik, maar ook vele anderen
met mij, enorm veel respect voor
hobbyisten die het geduld hebben om
dit te realiseren.

Deze foto is van een enkelbaans
traject.
Doorslaan
En er zijn
fanatiekelingen
doorslaan.

natuurlijk
die echt

nog de
helemaal

Kortom, veel te zien op facebook en
ideeën voldoende.
Zien we in een volgende versie van de
Carrera Courant een keer jouw baan
terug?
Roy Penders
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Carrera Nieuws
Op de speelgoedbeurs in Nürnberg
wordt ieder jaar het nodige lekkers
gepresenteerd. Een paar jaar geleden
kon ik een aantal van jullie nog wel
verrassen met nieuwtjes. Inmiddels is
iedereen actief op internet en komen
mijn “nieuwtjes” een beetje als mosterd
na de maaltijd. Ik ga jullie dan ook niet
vermoeien met een lijstje met Carrera
nieuws en bijbehorende plaatjes.

Net zoals ieder jaar pakt Carrera uit
met een mooie, maar besloten, stand.

In “Door de bril van” heeft Roy al de
nodige aandacht besteed aan deze
beurs. Heb ik daar nog wat aan toe te
voegen dan? Jawel: een toch wel wat
bijzondere modelkeuze van Carrera.
Sleepwagen
Het gerucht ging al een tijdje rond op
internet: Carrera zou een sleepwagen
(bergingsvoertuig) presenteren. En dat
gerucht blijkt inderdaad op waarheid te
berusten. Een Carrera vrachtwagen
geeft toch weer een beetje dat
Transpo-gevoel.
Carrera
heeft
gekozen voor een Amerikaans model,
dus niet het soort sleepwagen wat je
op en bij Europese circuits tegenkomt.
Maar desalniettemin misstaat deze
sleepwagen niet bij jouw circuit. Zeker
niet als je ook regelmatig met klassieke
Amerikaanse bolides rijdt.
Patrick
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Goes 2017
Dit jaar was de Carreraclub Nederland
op 18 & 19 februari wederom aanwezig
op de Modelbouwshow in Goes. Het
was al weer de 25e keer dat de beurs
werd gehouden en een groot deel van
die 25 jaar was de Carreraclub
Nederland van de partij.

Vooraf wil ik de volgende clubleden
bijzonder hartelijk bedanken voor hun
aanwezigheid en inzet: Otto, Fred,
Huub, Kevin, Ruud, Nico, Hein, Hans
Frentz, Hans van Stralen, Ben, Marco,
Edwin, Bart, Willie en Olaf. Zonder
jullie is het onmogelijk om dit
evenement elk jaar weer opnieuw tot
een goed einde te brengen.
Vrijdag 17 februari
Rond 11:00 uur samen met Kevin
vertrokken richting Beusichem om de
aanhanger aan te haken. In de twee
weken voor Goes was de aanhanger
door Fred, Ruud en Otto voorzien van
een rek zodat de twee clubbanen
volledig mee konden. De aanhanger
stond dus al helemaal geladen klaar en
we konden gelijk door. Kevin moest de
combinatie richting Goes sturen
aangezien ik alleen in het bezit ben

van een B-rijbewijs. Nadat we rond
14:00 uur in Goes aangekomen waren
moesten
een
aantal
clubleden
natuurlijk eerst even een rondje om de
aanhanger lopen aangezien zij deze
nog niet eerder hadden gezien. Verder
stond iedereen te trappelen om uit te
laden en te beginnen met opbouwen.
Dit ging zoals altijd weer buitengewoon
voorspoedig en resulteerde erin dat we
rond 17:00 uur richting Hof van
Zeeland in Heinkenszand konden
vertrekken. Otto had dit keer twee
huisjes geboekt aangezien we in totaal
dit weekend 14 slapers hadden.
Voorheen konden we volstaan met een
8-persoons huisje waar we vervolgens
met 12 man verbleven. Mede uit
veiligheidsoverwegingen was er dit
keer besloten om een 2e huisje te
huren. Na een borrel en het wachten
op Ben (die wat langer in de hal bezig
was met de Servobaan) zijn we een
hapje gaan eten in het restaurant van
het bungalowpark en dat was
uitstekend. Na terugkeer in het huisje
was het tijd voor een bakkie koffie en
na een biertje en wat borreltjes ging
iedereen geleidelijk aan de mand in.
Zaterdag 18 februari
Na het ontbijt rond 09:00 uur aankomst
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bij de Zeelandhallen en gelijk de boel
in orde gebracht voordat het publiek
om 10:00 binnen zou gaan stromen.
Willie was inmiddels ook aanwezig en
had
zijn
Carrera
Transpobaan
meegenomen. Daarmee kunnen we
dan nu officieel vaststellen dat het
eindelijk een clublid gelukt is om een
representatieve Transpobaan werkend
en wel te laten zien in Goes. Petje af
voor Willie, want hij heeft veel werk
gehad om dit voor elkaar te krijgen. En
wat heeft hij een bekijks gehad!!
Ook wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om Bart te bedanken. Bart is al
vele jaren de steun en toeverlaat voor
Ben in Goes. Maar sinds de
jubileumbeurs in september 2016 heeft
Willie ontdekt dat de kennis van Bart
van cruciaal belang is om ook de
Transpobaan draaiende te blijven
houden. Gewoon super!
Naast de Exclusiv baan in de 3x8
configuratie welke we weer gebruikten
voor de demo- en publieksraces stond
ook de nieuwe digitale baan opgesteld
tijdens deze beurs. Hein, Marco en
Edwin hebben op een fantastische
wijze twee dagen lang de boel aan de
praat gehouden en ook daar waren
steeds veel geïnteresseerden rond de
baan te vinden. Uiteindelijk werd er
meer met 1:24 dan met 1:32 auto’s
gereden. Ook het inzetten van
zogeheten Ghost-cars maakte het
racen op deze baan heel apart,
uitdagend en soms best wel lastig.
Oefening baart kunst laten we maar
zeggen! Uiteindelijk ook mijn eigen
draadloze Frankenslot regelaar aan de
praat gekregen en dat zorgde er voor
dat het al een stuk makkelijker ging.
Veelbelovend voor de toekomst!

Na afsluiting van de eerste dag terug
naar het huisje en daar stond na een
borrel en een relaxmoment de
jaarlijkse Gourmetparty op de planning.
Ik ga jullie niet vermoeien met een
tekst over bolletjes knoflook en
kerrie/ananassaus (Hier wordt dus met
een traditie gebroken, RED). Het was
gewoon veel, lekker en mega-gezellig!
Daarna was het tijd voor een nieuwe
traditie (sinds 2016), n.l. de Bingo met
prijsjes van maximaal €5. Het ging er,
net zoals vorig jaar, weer rommelig
aan toe en gelukkig ging Ruud niet
weer met alle prijzen aan de haal. Als
ik het me goed kan herinneren had hij
zelfs helemaal niets. Jammer Ruud,
maar…..volgend jaar krijg je een
nieuwe kans. Na de bingo was de
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avond ook zo’n beetje ten einde en
gingen de lampen uit.
Zondag 19 februari
Wederom
eerst
ontbijten
en
persoonlijke spullen inpakken voordat
iedereen naar de Zeelandhallen kan
vertrekken. Otto blijft dan zoals altijd
achter om de huisjes op orde te
brengen, de laatste afwas te doen en
de sleutels in te leveren. De rest gaat
net zoals op dag 1 aan de slag en zet
voor 10:00 uur de boel op scherp.
Zo’n tweede dag is eigenlijk in de basis
niet anders als de eerste dag. Wel
werd het standaard dagprogramma op
aangeven van Fred doorbroken met
een zogeheten ballonnenrace. Otto en
Kevin hadden samen een enorme
hoeveelheid
Carrera
ballonnen
opgeblazen en deze gingen tijdens de
demo op de baan. Hilariteit alom en de
ballonnen die van de baan vielen
werden door grote aantallen kinderen
zo snel mogelijk weer teruggelegd.
Een half uurtje dolle pret waarbij het
natuurlijk het leukste was als de
ballonnen ook kapot gingen. En dat
lukte al met al aardig!
Toch wil ik ook met jullie delen dat het
op de tweede dag lastig was om
iedereen bij de les te houden. Vanaf
een uur of twee op zondag worden de
afspraken
welke
we
op
zaterdagochtend met elkaar maken
wat vrijer geïnterpreteerd. Dat is wat
mij betreft ook wel logisch aangezien
het alles bij elkaar toch een paar
vermoeiende dagen zijn en dan mag
de scherpte er ook best een beetje af
zijn. Elkaar dan met respect blijven
behandelen is wat mij betreft echter
wel noodzakelijk.

Met deze licht kritische noot eindig ik
dit verslag en spreek de hoop en het
vertrouwen uit dat we volgend jaar
weer met elkaar in Goes neerstrijken.
Maar dan op 24 & 25 februari. Opbouw
uiteraard op vrijdagmiddag dus plak
alvast een geeltje op de koelkastdeur
en reserveer de data in je agenda.
Op de volgende pagina kunnen jullie
een beetje meegenieten van het
weekend in Goes.
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Roy Penders

