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penningmeester@carreraclub.nl
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JUNI
24
24

CCN op de Sharknosemeeting Barneveld
NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992AE Houten www.namac.nl

JULI
-

AUGUSTUS
12

NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992AE Houten www.namac.nl

SEPTEMBER
-

OKTOBER
07
08

14
28

Raceweekend CCN, Bèlvéderelaan 11, 4112NX Beusichem met sleuteldag en
ruil/(ver)koop beurs
Raceweekend CCN, Bèlvéderelaan 11, 4112NX Beusichem met ALV
NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992AE Houten www.namac.nl
Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)

NOVEMBER
05
11

Südbayerische Rennbahnbörse Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching b. München
Ruhrslot, Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, Oberhausen www.ruhrslot.de (D)

DECEMBER
02
02

NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992AE Houten www.namac.nl
Slotracebeurs Spenge, Stadthalle Stadtgarten Inn Marktstr. 13, Spenge www.slotpower.info (D)
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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 86:
15 augustus 2017
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Clubaktiviteiten

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

 RACEWEEKEND 
07 & 08 OKTOBER 2017
Locatie: Bèlvéderelaan 13, Beusichem
Tijdens dit raceweekend willen wij wederom een sleuteldag organiseren.
Aanvang 11.00 uur, waarin ook tevens gereden en getest kan worden.

Tevens houden wij deze dag een ruil/(ver)koop beurs!!!
Dus van de zomer nakijken wat je wilt verkopen
of nog te kort komt en neem dit op 7 oktober
mee naar Beusichem!!
Op 8 oktober zal om 11.00 uur de ALV gehouden worden.
Reacties kunnen gestuurd worden naar: p.meijer@54chello.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor de clubactiviteiten
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Door de Bril van……
Op het moment dat ik start met deze
“Door
de
bril
van”
is
het
zondagochtend 14 mei. Kan het een
mooie dag worden vandaag? Zou best
wel eens kunnen! Max gaat ten slotte
als 5e van start in de Grand Prix welke
hij vorig jaar op miraculeuze wijze wist
te winnen en Ajax kan via een soort
Houdini-act de
landstitel alsnog
binnenhengelen.
Niets van het
bovenstaande
loopt
vervolgens naar
tevredenheid af.
Max wordt in de
eerste
bocht
van de baan
geketst en moet
opgeven.
Daarnaast
is
het
Ajax die
wint, maar die
club
uit
Rotterdam doet
dat ook.
Focus op CCN
Dan maar weer de focus op de
Carreraclub en het bouwen van een
aantal bijzondere racebaanauto’s. De
Ferrari 312T van de heer Lauda en
The Little Red Wagon die ooit aan
dragraces deelnam. Twee projecten
waar ik ooit aan ben begonnen maar
die toch eigenlijk wel een beetje op
een laag pitje stonden. Toch heb ik nu
de gang wel te pakken en 3-4 keer per

week wordt er de nodige tijd aan
besteed. Dus dat gaat echt goed
komen!
Modelbouwdagen
Ook is het zo dat de voorbereidingen
voor onze aanwezigheid op de
Modelbouwdagen in Elst de nodige
aandacht
opeist.
Gelukkig heb ik een
mooie
groep
racevrienden bij elkaar
kunnen krijgen voor
aanwezigheid op de
zaterdag en zondag na
Hemelvaartsdag. We
staan dan met de
digitale baan in een
school en dat gaat
lukken. Er komen in
twee dagen tijd, naar
horen zeggen en op
basis
van
eerdere
ervaringen wellicht wel
70.000 mensen naar
Elst en zij treffen daar
wel zeker 4000 M² aan
met alles op het gebied
van modelbouw in de meest ruime zin
van het woord. Eindelijk kunnen we
iets terug doen voor Fred Hahn en
Carrera Oostenrijk nadat zij ons in
2016 hebben voorzien van een enorme
hoeveelheid onderdelen voor bouw
van de digitale baan. Daarnaast is er
een paar weken geleden een enorme
doos met spullen gebracht. Shirts,
stickers, vlaggen, ballonnen en petten
zodat we goed voor de dag kunnen
komen en de bezoekers blij kunnen
maken.
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Sharknose Meeting
En daarna is het al weer snel zaterdag
24 juni! Of ook wel, de dag dat we met
de analoge baan neerstrijken in de
Midden Nederland Hallen in Barneveld.
De BMW Sharknose Meeting 2017 zal
dit jaar in deze prachtige nieuwe hal
gaan plaatsvinden. Wat een verschil
met de locaties van de vorige twee
meetings! Ook dit zal weer een mooi
evenement gaan worden en het is best
fijn en speciaal dat we steeds weer
gevraagd worden om erbij te zijn. Ook
dit is zo’n plek waar elke keer weer
duidelijk is dat mannen, eigenlijk
jongens blijven!

de slag gaan met een bijzonder project
van de Carreraclub Nederland. We zijn
n.l. voornemens om een totaal nieuwe
baan te gaan bouwen. Iets waar we
veel tijd in zullen moeten gaan steken
en waar we de nodige handjes voor
kunnen gebruiken. Verderop in deze
courant zal je de plannen en
aanvullende info hieromtrent kunnen
lezen.
Al met al mooie vooruitzichten en
hopelijk een tijd waarin ik vele van jullie
zal zien en spreken. We rijden met
elkaar regelmatig een rondje, delen
mooie verhalen en drinken een borrel.
Geniet ervan, en hopelijk tot gauw!

Zomer
En dan de zomer die eraan zit te
komen!? De tijd waarin we naast een
stukje rust pakken toch ook weer aan

Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders

Carrera Courant 85, Pagina 4

Digitale (wireless) regelaars
Digitale (Wireless) regelaars
Er is al heel veel te doen op het gebied
van digitale regelaars. Er zijn steeds
meer fabrikanten die een digitale
regelaar aanbieden ter vervanging van
de standaard bij de set geleverde
regelaars. Hierin zijn 2 varianten
mogelijk: een bedrade of wireless
regelaar.
Frankenslot
Clublid Jan Honing maakt al enige tijd
gebruik van deze wireless regelaar van
Frankenslot. Hier volgt zijn ervaring:
Programmeren:
Na de speedcontroller goed bekeken
te hebben, er zit namelijk geen
beschrijving bij de speedcontroller van
Frankenslot, zie ik aan de bovenkant
een schakelaar zitten. Hiermee gaat de
speedcontroller aan en uit. Een
drukknopje aan de achterkant. Deze is
om de wissels te bedienen en uiteraard
de gas schijf. Om de controller contact
te laten maken met de wireless
ontvanger heb ik het volgende gedaan:
1. Maak een nummer vrij op de
wireless controller van de Carrera
ontvanger. B.v. als je een originele
controller van Carrera op nummer 1
op de ontvanger hebt staan,
verwijder deze dan door deze op
een
ander
nummer
te
programmeren.
2. Nummer 1
ontvanger.

is

nu

vrij

op

3. Selecteer op de ontvanger nummer
1. Zet de controller van Frankenslot
aan (middels het kleine bovenste
knopje aan de bovenkant) en houdt
tijdens het aanzetten de wisselknop
aan de achterzijde van de controller
ingedrukt.
Na dit juist te hebben uitgevoerd is de
controller juist geprogrammeerd en
klaar voor gebruik.
Ervaring:
Na een aantal dagen de controller te
hebben gebruikt:
het is even wennen met het gas geven
met je wijsvinger i.p.v. met je duim.
Na een aantal uur rijden zit ik al tegen
het baanrecord aan. Ik heb het gevoel
dat je met je wijsvinger meer controle
hebt. Waar ik meer moeite mee heb is
het knopje aan de achterkant om de
wissels te bedienen. Om je duim
continu bij het knopje te houden is een
onnatuurlijke houding van je hand. Het
beste is dan ook de controller met twee
handen te bedienen, maar misschien
heeft iemand hier ervaring om het
knopje van de wissels op een andere
positie te plaatsen.
De duur van de batterijen:
Je kunt de controller met het bovenste
knopje aan en uit zetten. Mocht je dit
vergeten geen probleem. De controller
gaat na 5 minuten niet te zijn gebruikt
in slaap stand.

de
Om deze dan weer “wakker te maken”
gebruik je de aan en uit schakelaar
aan de bovenkant van de controller
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door deze uit en vervolgens opnieuw
aan te kunnen zetten. Met 2 AAA
batterijen heb je ongeveer 80 uur
plezier.

Frankenslot Wireless € 104,90

De prijs:
De originele controller van Carrera zit
rond de 50 euro. Voor de Frankenslot
Controller betaal je iets meer dan
honderd euro.
Jan Honing

 Frankenslot met aansluitkabel € 57,90

Voor/nadelen:
Met de wireless regelaar heb je alle
ruimte om rondom je baan te gaan
staan en hierdoor zelf de juiste positie
te kiezen voor optimaal racegenot.
Inmiddels is gebleken dat bij de
modelbouwbeurs in Goes, waar heel
veel draadloze interferenties zijn, de
werking van de regelaar wel eens
haperde. Hier zal je bij thuisgebruik
weinig last van hebben. Alle extra
instelling
van
gasrepons
en
remwerking moet op de CU worden
ingesteld.
Deze
regelaar
heeft
daarvoor geen knoppen erop zitten.
Wel kun je zoals eerder genoemd de
agressiviteit middels een knopje
instellen. Meer info vind je uiteraard op
de
site
van
Frankenslot:
https://www.slotcar-factory.de/shop/

ACD C plus
Deze regelaar
van ACD is
speciaal gemaakt
voor
de
digitale
Carrerabaan.
Vele
slotracers
racen al met

Carrera Courant 85, Pagina 6

de ACD Pro regelaar voor de analoge
racebaan. Nu dus ook voor de digitale
Carrerabaan en eveneens met de
bekende instelmogelijkheden.
De schakelaar achter de wiper van de
regelaar is voor instelling agressiviteit
van de regelaar. (stand zacht of
progressief). Aan de achterkant van de
regelaar zit de drukknop voor
bediening van de wissels, gelijk aan de
Frankenslot-regelaar.
Bovenop de regelaar zijn draaiknoppen
aanwezig voor start- en eindsnelheid.
Prijs: € 129,Er is een ACD C Plus L versie, deze
heeft een langere triggerweg. Prijs: €
137,-.
Voor
meer
info
info:
http://www.yatronic.de/ACD_cplus_d.html.

Otto Donker

Carrera Trumpje?
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Hobma Modelbouwdagen
Zaterdag
27 mei om 05.50 uur gaat bij mij de
wekker wetende dat Ruud Buchholz
inmiddels vanuit Best al in de auto zit
op weg naar mij. Na een kort ontbijt
staat om even 06.45 uur Ruud bij mij
voor de deur. Samen genietend van
het eerste bakkie koffie voor vandaag
worden de rest van de plannen nog
even doorgenomen.
Na de koffie gaan we naar buiten om
de aanhanger van de CCN met daarin
de digitale baan, aan te koppelen,
klaar om te vertrekken naar Elst voor
de Hobma modelbouwdagen op 27 en
28 mei.

Voorbereid
Het is om 07.10 uur al 19 graden
buiten. “ Zal een heet weekendje
worden”: zeg ik tegen Ruud. Dit
weekend worden temperaturen van
rond de 30 graden verwacht. Met extra
drinken in de koelbox, zijn we op alles
voorbereid. Na een rit van ongeveer 40
minuten worden we rond 08.00 uur
door Roy in Elst opgewacht.

Schoolgebouw
We staan dit weekend in een
schoolgebouw waar we de digitale
baan opbouwen.
Tijdens deze modelbouwdagen vinden
er op diverse locaties in Elst
evenementen
plaats
rondom
modelbouw. Het geheel is groots
opgezet en er worden dan ook heel
veel mensen verwacht dit weekend.

Voorraad
Na eerst verse koffie gezet te hebben,
onze grootste brandstof dit weekend,
wordt in no-time de digitale baan
opgebouwd zodat we rond 9.30 uur de
laatste testen doen om te checken of
alles werkt. Om 10.00 uur gaat het van
start en kort daarna kunnen we de
eerste bezoekers verwelkomen. Onze
grote voorraad aan ballonnen, stickers
en vlaggetjes op de digitale baan,
liggen voor het grijpen. Veel kinderen
vinden de attributen leuk om mee te
nemen. We maken een opzet in de
ochtend/middag dat er per twee
kinderen 10 minuten geracet gaat
worden.
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Geen effect
Zo rond 11.30 staat het kwik inmiddels
op 30,5 graden! In de kleine zaal naast
ons, waar met RC auto’s op een
immens groot vloerkleed wordt gedrift,
worden beide nooddeuren open gezet
voor verkoeling. Vanwege nauwelijks
wind heeft dit absoluut geen effect,
maar het gaat om het idee .
Niet overdreven druk
Op zich valt deze dag qua bezoekers
wel mee en is het niet overdreven
druk. Dat maakt voor ons de pret niet
minder. Zo wordt tegen 17.00 uur deze
dag afgesloten en ga ik rap naar huis
vanwege nog een avondfeest.

Zijn er weer
Zondag 28 mei zijn we weer om 9.30
uur met de crew van de CCN aanwezig
om er wederom een gezellige dag van
te maken. Deze dag zal niet zo heet
worden als gisteren en dat merken we
direct.
Veel bezoekers
Tussen 10.30 en 13.00 uur komen er
heel veel bezoekers naar onze stand
om te kunnen racen. Dit maakt het
voor ons alleen maar leuker en Roy
krijgt er enorm veel zin in. Inmiddels
staan er 11 kinderen op rij te wachten

om te kunnen racen. Een kleine jongen
van een jaar of 5 ‘klaagt’ over een
straffe duim na afloop van zijn race. Dit
geeft Roy de impuls om direct met de
nog 11 andere wachtende kinderen de
duimbewegingen van de knijper te
testen en alvast warm te maken voor
straks. Het enthousiasme van de
ouders en publiek smaakt naar meer.
Roy weet er voor de kinderen een
waar feest van te maken!
Onder de aandacht
Als racecontroller en commentator,
alias Charlie Whiting en Olaf Mol,
wordt dit fenomeen het hoogtepunt van
dit fantastische weekend. De voorraad
aan deco materiaal is aan het eind van
de dag helemaal op en hopelijk
hebben wij hierdoor ook het merk
Carrera weer bij het jonge publiek
onder de aandacht kunnen brengen.
Stekker eruit
Om 17.00 uur gaat de stekker eruit en
een half uurtje later rijden we
gezamenlijk richting Beusichem. Daar
aangekomen wordt de digitale baan in
de aanhanger vervangen voor de
analoge baan, zodat deze dan gereed
staat
voor
ons
eerstvolgende
evenement op 24 juni a.s., de
Sharknose
meeting
in
de
splinternieuwe hallen te Barneveld.
Kortom: Een zeer geslaagd en
fantastisch weekend en wij zien jullie
graag terug op 24 juni tijdens dit
klassieke BMW festijn aan de
Thorbeckelaan in Barneveld. Zie ook
www.sharknosemeeting.com
voor
meer info.
Otto Donker
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Anadigiclubbaan 2018
Op de modelbouwbeurs j.l. in de
Zeelandhallen in Goes stonden wij met
zowel de bekende analoge baan als de
nieuwe digitale clubbaan. De grote
digitale baan trok veel bekijks tijdens
dit beursweekend. Er zijn vele vragen
gesteld over het rijden en verschillende
leden hebben dit weekend uitleg
gegeven hoe het één en ander werkt
met digitaal. Gebleken is ook dat er,
zeker op de zondag, een tweetal
ploegen zijn ontstaan ter bemanning
van de analoge en de digitale baan.
Natuurlijk zijn er clubleden die elk zijn
of haar interesse hebben in het soort
baan waar hij of zij mee racet. Dit heeft
ons toch enigszins aan het denken
gezet om dit in de toekomst beter te
kunnen bemannen en te verdelen.
Plan
Het plan is daarom ontstaan om i.p.v.
een analoge en/of een digitale
clubbaan bij evenementen op te
bouwen, een gecombineerde baan te
presenteren. Elke baan heeft zijn eigen
tafels en bestaat uit standaard 3 x 6
meter. De tafels zijn met een
standaard maat van 1,5 x 2 meter,
zodanig aan elkaar te koppelen, dat er
een groot oppervlak ontstaat van 3 x 6
meter voor de digitale baan en een 3 x
8 meter van de analoge baan.
Wanneer we nu de tafels gaan
samenvoegen tot een grote U-vorm,
krijg je een oppervlak van 4,5 x 9
meter.
Op deze u-vorm, met in de midden een
loopruimte voor evenementen op
locatie, zijn de analoge- en digitale
baan samengevoegd.

6-sporig
We hebben een 6-sporig baanontwerp
gemaakt, waarvan er 4 sporen analoog
zijn en 2 sporen digitaal. Het voordeel
van dit ontwerp is dat iedereen rond de
baan staat. Of je nu met analoog of
met digitaal rijdt, we zijn dan met z’n
allen rond de baan. Hierdoor treden we
ook weer wat meer naar buiten als één
team.
Nog complexer
Om het geheel nog completer te
maken wordt er voor de raceweekenden een kleiner tussenstuk
gemaakt, waardoor het geheel in de
garage in Beusichem past. Zodoende
is er dan ook nog voldoende
loopruimte rondom de baan voor de
baanmarshalls.
Tussenstukken
Voor de opstelling in Goes en andere
lokacties plaatsen we 2 rechte
baanstukken als tussenstuk en voor de
opstelling in Beusichem tijdens de
raceweekenden plaatsen we een 1/3
baanstuk als tussenstuk.
Mooier kan het niet
Mede hierdoor is er voor elk clublid
gelegenheid ontstaan om te racen
tijdens
een
raceweekend
in
Beusichem. Je hebt immers zowel een
analoge baan voor de zelfbouw en
Plafit racers, als een Digitale baan
beschikbaar om te racen. Mooier kan
het niet!! In zeer kritieke gevallen is er
zelfs een lange knijper van 2,5 meter
beschikbaar!
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Stroom
Elke baan behoudt zijn eigen
stroomvoorziening. Voor de analoge
baan gebruiken we de 4 lab-trafo’s.
Hiervoor heeft Ruud destijds mooie
transportkisten gemaakt. Aan de
stroomkist
moeten
enkele
aanpassingen gemaakt worden daar er
nu veel langere stroomkabels nodig
zijn. Ook voor de digitale baan is de
stroomvoorziening gereed en hoeft niet
aangepast te worden. Wellicht kan
hiervoor
ook
een
soortgelijke
stroomkist gemaakt worden. In principe
kun je met beide tegelijk rijden, echter
voor Goes maken we hiervoor een
aparte indeling qua publieksrace op de
analoge baan en afwisselend een
demorace op analoog en digitaal.
Baanstukken gezocht!
Uit inventarisatie blijkt dat we voor
realisatie van de nieuwe clubbaan 20 x
bocht 4 met buitenslipstrook en 37 x
1/3 baanstukken nodig hebben.
(Carrera Exclusiv 1/24) Daarom in dit
clubblad aan elk clublid de oproep zijn
of haar zoldervoorraad eens te
bekijken en te kijken of je deze
baanstukken over hebt en ter

beschikking wilt stellen aan de CCN.
Reacties zijn welkom bij Otto:
otto@omdonker.nl
Hoe nu verder
Na het Sharknose evenement op 24
juni a.s. (zie elders voor meer info)
worden beide banen gedemonteerd.
Vervolgens worden de tafels opnieuw
geschilderd in de huidige digitale
baankleur om daarna deel voor deel te
gaan monteren. Er is veel werk te doen
en alle handen die van de zomer en
daarna kunnen helpen zijn van harte
welkom!
Meld je aan bij Otto om in overleg
plannen te kunnen maken voor de
nieuwbouw. Er zal een schema
gemaakt worden van de uit te voeren
werkzaamheden. Aan de hand van dit
schema
kunnen
we
ongeveer
inschatten wanneer en wat er gaat
plaatsvinden. In het clubblad, op de
website www.carreraclub.nl en op de
facebook pagina van de CCN
https://www.facebook.com/carreraclub
nederland/ kun je alle items van de
bouw e.d. volgen.
Het bestuur CCN
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Nieuws van het Servofront
Nieuws van het Servo front. Ja, zo
noem ik deze bijdrage aan de Carrera
Courant eigenlijk altijd maar na het
heerlijke weekend in Goes is er
eigenlijk niet zoveel nieuws te melden
op dit moment. Dit komt onder andere
omdat nu inmiddels al bijna een half
jaar de baan thuis niet staat opgesteld
en ik daardoor ook minder stof heb om
te bespreken. Het feit dat de baan er
niet stond was ook tot verdriet van
Jens (een mede Servist uit Duitsland)
Jens onze begeleider/chauffeur bij een
jaarlijks
schooluitstapje
naar
Zandvoort. Zijn jaarlijks uurtje racen in
combinatie met een heerlijk bakje
kibbeling kon dus niet doorgaan deze
keer.
Kibbeling
Maar niet getreurd, want in Zandvoort
zelf staat op de boulevard altijd de
viskar van Floor. Dus de inmiddels
jaarlijkse afspraak werd verplaatst naar
die locatie en de visschotel aldaar kon
ook zeker zijn goedkeuring dragen.
Een vrolijke duo selfie getuigt hier ook
van denk ik.

NAMAC beurs
In de maand april werd het wel weer
eens tijd voor een bezoekje aan de
NAMAC beurs maar anders dan een
goed gesprek met Sander van Os
leverde dat dit keer voor mij niet op.
Sander tipte mij nog wel voor een paar
Servo auto’s die ik later ook vond maar
de prijs was voor mij niet echt
interessant (en ook voor anderen niet
denk ik ). Sander zelf leek dit keer
wel goede zaken te hebben gedaan
dus zo zie je maar. Ook voor slotrace
items kun je er best wel een keer heen
gaan.
Koningsdag
Gelukkig is er dan ook nog de
Koningsdag in april en die brengen wij
zoals gebruikelijk in Haarlem zelf door.
Wij staan dan met onze overtollige
spullen voor het huis van mijn
schoonzusje en afwisselend lopen de
mannen of de dames hun rondje. Maar
ook hier geldt, en dat lijkt de laatste tijd
wel voor alle vlooienmarkten of
vrijmarkten, is de aangeboden handel
van een bedroevend niveau aan het
worden. Heeeel veeeeel kleding en
kinderspeelgoed maar racebanen….
Nou vergeet het maar. Of het moet een
verdwaalde Carrera Go doos zijn maar
die heb ik eind vorig jaar allemaal juist
opgeruimd dus een beetje stom om
daar nu weer nieuwe voor terug te
kopen hè.
Mega grote buitenmarkt
Dus alle hoop was gevestigd op een
mega grote buitenmarkt net over de
grens in België op maandag 1 mei.
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En aangezien het op dit moment ook
even rustig is aan het opdrachten front
(lees geen werk) konden wij daar dus
in alle rust naartoe. Het aanbod is daar
in ieder geval van een andere betere
kwaliteit maar verder dan een leuk
auto blikje en een plastic modelletje
voor de ombouw op een Servo chassis
kwam ik dit keer ook niet. In ieder
geval een heerlijk dagje gehad dat
daar ook met een echt Vlaams frietje
natuurlijk afgesloten moest worden.
Slotgarage Gooi
En toen werd het uitkijken naar de
verrassing voor een vriend van mij met
zijn kids. Die zijn allemaal jarig in een
tijdsbestek van 7 weken en aangezien
ze inmiddels allemaal een volwassen
leeftijd hebben (19, 21 en 23) kom je
niet meer weg met een doosje Lego of
een reep chocola.

Dus na een geslaagd surprise Escape
room uitje vorig jaar, had ik dit jaar
besloten om ze te verrassen met een
avondje slotracen bij Nico. Nou dat
bleek een schot in de roos want
iedereen, dus ook inclusief Mireille,
werd gaandeweg de avond steeds
fanatieker. Leuk om dat zo te ervaren
en ik zal jullie de uitslag besparen want
natuurlijk heb ik zelf het klassement
aangevoerd de hele avond . En bij
gebrek aan veel tekst dus ook maar

even een impressieplaatje van het
complete gezin!
Servo herontdekt
Rest mij nog te melden dat er in ieder
geval in de buurt van Roermond weer
iemand zijn Servo heeft (her)ontdekt.
Recentelijk kwam ik namelijk een
vraag van hem tegen op het Servo
forum in Duitsland. Een onuitputtelijke
bron van informatie voor onze hobby
(op Servo gebied dan) en daar stond
een vraag van ene Patrick die een
defecte diode had in zijn aangekochte
politie busje. Nou die heb ik uiteraard
blij gemaakt door er één naar hem op
te sturen maar een latere mailwisseling
leverde nog geen blijdschap op want
het busje reed nog steeds niet ☹.
Wellicht kan ik hem later nog met een
reserve exemplaar verblijden maar dan
moet ik die eerst weten te
vinden in 1 van de dozen die
nog steeds opgeborgen staan.
Sharknose meeting
Nu kijk ik uit naar de Sharknose
meeting op 24 juni. Gelukkig is
het deze keer weer in Barneveld
en dat scheelt voor mij minimaal
een uur rijden ten opzichte van
vorig jaar dus bijna een
thuiswedstrijd. Ik heb Roy
beloofd om dan ook een aantal BMW’s
uit mijn collectie mee te nemen want hij
wil een mooie display maken geloof ik
van wat er op BMW gebied ook van
Carrera gemaakt is. In de volgende
courant kom ik daar dan ongetwijfeld
nog wel op terug.
Voor iedereen nu alvast een hele fijne
en zonnige vakantie toegewenst!
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Ben Schuddeboom

Deze zeker niet ………!
In dit blad verlekkeren wij ons
regelmatig aan de mooiste bolides en
mijmeren over het idee dat Carrera de
betreffende bolide uit brengt. Wellicht
kan ik jullie nu uitdagen met de rubriek:
“Deze zeker niet……..!”
Ik zal de aftrap doen met de drie
“bolides” die ik eigenlijk niet wil zien.
Hoewel op zich is het wel lachen
natuurlijk……

2 Reliant Robin
Tsja, deze mag natuurlijk niet
ontbreken…..al was het maar vanwege
een geweldig Mister Bean filmpje in
een parkeergarage. Deze Reliant is
niet alleen lelijk maar heeft ook nog
eens een wegligging waarvan een
kameel zijn bulten naar binnen zuigt.

3 AMC Pacer
Op de derde plaats staat voor mij de
AMC Pacer. Een soort rijdend
aquarium met een bejaarden neus.

Maar eigenlijk is de verleiding om van
zo’n driewieler (of b.v. een Piaggio
APE) een slotcar te maken best groot.
Vervang het voorwiel door een sleper
en klaar…..
Tsjonge wat is deze auto lelijk. Op ons
thuiscircuit zou natuurlijk een getunede
versie rond moeten rijden. Deze auto is
kennelijk zo lelijk dat ik alleen wat artist
impressions tegen kwam……. Wat er
niet bij staat is hoeveel tijd en geld het
kost om jouw Pacer er zo uit te laten
zien.

De wegligging op ons thuiscircuit is
dan gegarandeerd net zo slecht als in
het echt. Helaas vond ik geen
geslaagde getunede versie (gek hè)
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maar
wel
een
wegliggingsplaatje

inspirerend

onderling mee te racen? Ik hoor het
al….de Multipla gaat ‘m niet worden.

1 Fiat Multipla
De Fiat Multipla heb ik op één gezet.
Maar eigenlijk geldt voor deze auto
voor mij hetzelfde als voor de Reliant.
Deze auto is zo lelijk dat het eigenlijk
leuk wordt. Maar waar zet je deze op
het Coolboard?

Jouw keuze?
Mijn opsomming van lelijke auto’s ligt
een beetje voor de hand. Ik weet zeker
dat jij één of meerdere foeilelijke auto’s
weet op te noemen. Hoe exotischer
hoe beter wat mij betreft. Dus doe
mee en stuur de redactie jouw lijst(je).
Mogen alle auto’s meedoen?
Redactie en bestuur hebben weken
overlegd of wij deze rubriek
zouden moeten. Carreracub Nederland
kan ook Carreraclub Polderland
genoemd worden, maar we zijn eruit.

Na kort Google kietelen vond ik een
bijzonder (artist impression) van een
getunede versie. Ik moet zeggen dat
daarmee het bewijs is geleverd dat je
met wat spoilers een auto op een
vergeten botervloot kan laten lijken.
Maar het mag de pret niet drukken.

Na ampele overwegingen is besloten
dat alle lelijke auto’s in deze lijst
mogen worden opgenomen. Er is
slechts één uitzondering: De Ford
Taunus. Zeker in het geval deze
bordeauxrood is en een zwart dak
heeft. De redactie gaat deze keuze
(uitzondering) niet toelichten. Onder
enige druk verklaart de redactie bij
deze dat de Ford Taunus best een
mooie auto is. In ieder geval te mooi
om op de lijst met lelijke auto’s te
komen.

Wat denken jullie van vier vrolijk
gekleurde Multipla clubauto’s om
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Patrick Meijer

Pitbox (scenery) in 3D geprint
Al enig tijd loop ik met de plannen rond om de pitstraat van de Red Bull ring
(Oostenrijk) bij mijn baan te maken. Dit circuit en pitstraat is geheel in 2014
gerenoveerd en door Red Bull aangepast aan de huidige F1 normen. Ik kies voor
deze pitstraat vanwege de strakke, mooie gebouwen en het geheel zal zeker niet
misstaan bij een racebaan.
Maar hoe kom ik aan tekeningen, de juiste indeling en vormgeving van de pitboxen
en de rest van de bijbehorende gebouwen? Met heel veel zoeken op internet met
allerlei mogelijke zoekitems, kom je redelijk ver. Na wat puzzel en tekenwerk met
bijbehorende Carrera Formule 1 auto, heb ik een afmeting op papier. Het resultaat
moet wel strak en overal gelijk zijn. Daarom heb ik besloten om niet alleen de
gebouwen te maken, maar ook het interieur van de pitboxen om een zo realistisch
mogelijk beeld te krijgen. En dan bedoel ik niet een sticker aan de wand plakken
met allerlei afbeeldingen erop. Nee echte items die je nu ook in de F1 races
tegenkomt, horen in een pitbox thuis. Elk team heeft zijn eigen inrichting en budget.
Daarom zal bij de drie topteams, Mercedes, Red Bull en Ferrari, meer items te
vinden zijn dan b.v. het team van Haas.
Tevens is ook gedacht aan LED verlichting in de pitbox. Deze heb ik aangebracht
tegen het plafond en achterin de box en de wel bekende verlichting boven elke auto
in de pitbox. Losse scenery zoals items van gereedschappen, tools, brandblussers
e.d. heb ik nu nog even achterwege gelaten. Veel hiervan is op internet te vinden.
Uitgangspunt is schaal 1/32 maar de gemaakte tekening laat ook ruimschoots de
1/24 modellen toe!! Dit voor degene die zijn scenery in de schaal 1/24 heeft
gemaakt.
Eerst maar eens de pitstraat.
Hier een foto van de gehele pitstraat. 12 teams met elk 2 pitboxen, media gebouw
en pitboxen voor de FIA.

Na wat rekenwerk kom ik op een lengte van nabij 4 meter! Dat wordt dus mega
spectaculair!!
Tja en dan…….? Hoe nu verder? Maak ik dit van plaatmateriaal, foam, mdf of iets
anders….?
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Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om dit in 3D te laten printen. Na overleg met
een goede kennis die hierin al zeer geruime tijd ervaring in heeft, heb ik haar de
opdracht gegeven dit te gaan printen. Dit heb ik bij www.3dsp.nl laten doen.
In overleg is besloten om de pitbox (waar 2 auto’s in kunnen) in 4 gedeelten te
printen en vervolgens met Revell smeltlijm aan elkaar te lijmen tot één geheel.

Om alles echt haaks en
vlak aan elkaar te
lijmen, heb ik grote
aluminium L- profielen
op een plaat geschroefd, zodat deze bij
het lijmen niet kunnen
verschuiven. Eveneens
heb ik lijmtangen gebruikt maar dit hoeft
niet persé.
Dan
krijg
je
het
volgende resultaat:
De afmeting pitbox is:
30 cm breed, 11,5 cm hoog en 22 cm diep
De pitbox is geschikt voor zowel 1/32 als 1/24.
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De inrichting:
Er zijn niet zoveel duidelijk afbeeldingen te vinden waar een volledig interieur van
een pitbox uit de Formule 1 op staan. Toch heb ik na enig speurwerk van bijna alle
huidige Formule 1 teams een redelijk/zeer nauwkeurige tekening kunnen vinden.
Aan de hand van deze tekeningen zijn er kasten, werkladen, monitortafels, truss en
nog veel meer meubilair geprint. Ik heb echt op allerhande site’s van scenery
gekeken, maar nergens kon ik iets vinden van een compleet pitbox interieur. Zie hier
dus de unieke mogelijkheden van het 3D printen!!

Elke inrichting is in de box gespiegeld. Hierdoor heeft elke Formule 1 auto zijn eigen
materiaal tot beschikking.
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De diverse kasten en elementen e.d. zijn allemaal los te verplaatsen. Hierdoor kun
je alle teams op verschillen manieren inrichten. De topteams hebben nu éénmaal
meer budget voor uitgebreide materialen terwijl de mindere teams het met
eenvoudige items moeten stellen. Ook heeft elk team zijn eigen kleurstelling;
Ferrari, Mercedes, Red Bull enz. De diverse elementen zijn op kleur van Revell
geschilderd. Per team worden er op wit glanzend sticker papier voor laserprinter,
diverse items geprint welke ook in de echte pitboxen te vinden zijn. B.v.
schermafbeeldingen van monitoren, laptops, achterwanden, pitlane op de vloer en
ga zo maar door.
Dan na de nodige uurtjes werken krijg je dit als resultaat:

Boven in de pitbox heb ik de truss-stellingen gelijmd. Tussen beide truss-delen komt
LED verlichting te hangen. (Led strip van 5 m bij de Action) deze kun je per 3 LED’s
doorknippen en vervolgens met kleine draadjes door solderen. Bij de bouwmarkt
heb ik voorraadbakjes voor schroeven gevonden, welke als lichtbak dienst doen.
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Op deze doosjes heb ik afplaktape van Tamiya geplakt en vervolgens in de primer
gespoten. Daarna een witte laklaag aangebracht. De rode lichtbak van Ferrari heb ik
met Revell verf op kleur gebracht.
Aan deze truss-delen hangen heel veel slangen en andere meetkabels. Voor de
coureur hangt meestal nog een monitor met data, of beeld van de training en/of
kwalificatie voor de race. Meestal zijn deze bij de zondagsrace niet aanwezig.
Hier zijn een aantal detail foto’s van de pitbox van Ferrari.

De volgende pitbox die gemaakt gaat worden is van Red Bull. Als alle pitboxen klaar
zijn, gaat er ook gewerkt worden aan de details voor de pitstop. Ook hier heeft elk
team zijn eigen installaties voor het wisselen van de banden. Daarnaast komt nog
het podium en vervolgens gaan we met de bovenbouw beginnen. Dit kun je altijd
volgen via onze website: www.carreraclub.nl of via onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/carreraclubnederland.
Voor vragen over het printen kun je altijd terecht via mail: otto@omdonker.nl of
msmits@3dsp.nl
Otto Donker
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