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AAGGEENNDDAA 22001177//22001188

22001177
OKTOBER
07 Raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
07 Clubruilbeurs CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
08 Raceweekend CCN, Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem
14 NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten www.namac.nl
28 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)

NOVEMBER
05 Südbayerische Rennbahnbörse Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching b. München
11 Ruhrslot, Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, Oberhausen www.ruhrslot.de (D)
19 SLN-beurs, Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2, 3991DM Houten

DECEMBER
02 NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten www.namac.nl
02 Slotracebeurs Spenge, Stadthalle Stadtgarten Inn Marktstr. 13, Spenge www.slotpower.info (D)

22001188
JANUARI

FEBRUARI
03 Slot-Ecke Mannhem, Festhalle Baumhain, Luisenpark Mannheim, www.renn-ecke-mannheim.de (D)
23 Modelbouwbeurs OPBOUWEN, Zeelandhallen Goes
24 Modelbouwbeurs, Zeelandhallen Goes
25 Modelbouwbeurs, Zeelandhallen Goes

MAART
17 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)
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SSCCHHRRIIJJFF OOOOKK IIEETTSS VVOOOORR OONNSS CCLLUUBBBBLLAADD!!
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 87:
23 november 2017
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Clubaktiviteiten

 RRAACCEEWWEEEEKKEENNDD
07 & 08 OKTOBER 2017

Locatie: Beusichem

 RRUUIILL-- EENN VVEERRKKOOOOPPBBEEUURRSS
ZATERDAG 07 OKTOBER 2017

Aanvang 10.00 uur Locatie: Beusichem

 AALLVV
ZONDAG 08 OKTOBER 2017

Aanvang 11.00 uur Locatie: Beusichem

 MMOODDEELLBBOOUUWWBBEEUURRSS GGOOEESS
23 FEBRUARI 2018 opbouwen stand

24 & 25 FEBRUARI 2018
Locatie: Zeelandhallen Goes

VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEERRSS GGEEZZOOCCHHTT
VVoooorr ddee cclluubbaaccttiivviitteeiitteenn
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Door de Bril van……

De herfst is in volle hevigheid
losgebarsten en we kijken inmiddels al
weer terug op een mooie eerste acht
maanden van 2017. We hebben een
aantal leuke evenementen gehad
waarvan de BMW Sharknose Meeting
de laatste was. We streken op
zaterdag 25 juni neer in de Midden
Nederland Hallen in Barneveld en het
was een genot om daar te mogen
staan. Na eerdere edities in Barneveld
en Boxmeer stonden we er dit keer
nog beter verzorgd en warmpjes bij. En
wat was het weer de moeite
waard! Prachtige auto’s,
leuke mensen, voldoende
aanloop bij onze clubbaan
maar bovenal een
supergezellige sfeer. Ik hoop
echt dat we onze
aanwezigheid nog een
behoorlijk aantal jaren mogen
voortzetten op dit event.

De anadigibaan
En daarna de maanden juli en
augustus! Van stilzitten is,
vooral op de Belvédèrelaan in
Beusichem, geen sprake
geweest! Otto had na de
Modelbouwdagen in Elst de
digitale baan al gedemonteerd
en direct na terugkeer uit
Barneveld werd de analoge

baan gestript. Wat over bleef was een
grote hoeveelheid platen en Carrera
onderdelen.

De periode juli en augustus heeft Otto
gebruikt om aan de slag te gaan met de
voorbereidingen. De schroefgaten in de
tafels werden geplamuurd, de boel
werd geschuurd en door Otto
vervolgens in de mooie blauwe
Gulfkleur geschilderd. Daarnaast is er
door Otto een enorme hoeveelheid
baandelen geprefabriceerd en kijkend
naar de stapel welke was gemaakt, kon
je alleen maar concluderen dat we een
gigantische baan zouden gaan krijgen.
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Op dinsdag 5 september ben ik met
Otto begonnen om de tafels weer in
de, bij jullie bekende, garage neer te
zetten en toen de tafels eenmaal
stonden konden Otto en ik alleen maar
vaststellen dat we geen “grote” maar
een “MEGAGROTE” baan zouden
gaan krijgen. Na het neerleggen van

alle door Otto gemaakte baandelen
werd duidelijk dat het toch weer een
fantastisch project is waarmee we
onszelf als CCN op een gigantisch
mooie wijze kunnen laten zien.

Maar niet alles wordt door Otto
gedaan. Ruud heeft zich met Hans van
Straalen gebogen over de
stroomvoorziening voor de nieuwe
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baan. En ik kan jullie melden dat dat
geen sinecure is. Maar het is de heren
wel gelukt! Twee complete sets
bekabeling moeten er voor gaan
zorgen dat alles eenvoudig en
storingsvrij aan te sluiten is………door
iedereen!

Hoe nu verder?
Er wordt sinds 9 september door een
wisselend team elke zaterdag en af en
toe op vrije doordeweekse dagen
gewerkt aan het compleet draaiend
krijgen van de baan met als
doelstelling om dit zaterdag 30
september zo goed als afgerond te
hebben. Volg vooral ook de Facebook
pagina van de CCN waarop Otto
regelmatig foto’s plaatst van het
bouwproces.

Raceweekend
Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober
staat dan ons raceweekend op de
planning. De zaterdag staat in het
teken van een ruil- en verkoopbeurs en
dan zullen er ook een aantal CCN
zaken worden verkocht met de
achterliggende gedachte dat we de
clubkas een beetje aanvullen. Maar
uiteraard kunnen er door iedereen
weer zaken worden aangeboden waar
men vanaf wil. Twee jaar geleden was
dit een succes en we nodigen jullie dan
ook hartelijk uit om dus massaal naar
Beusichem te komen op deze
zaterdag. Geniet van de gezelligheid
en ongedwongen sfeer en blijf wakker
tot in de kleine uurtjes. Uiteraard wordt
er ook geracet en je kunt daarna weer
blijven slapen en voor een ontbijt wordt
uiteraard gezorgd.

Tot dan!

Met enthousiaste
racegroet,

Roy Penders
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First Carrera

Kleine kinderen worden groot. Mijn
kleine meisje heeft inmiddels een
eengezinswoning gekocht. Notabene
in het jaar dat ik zelf 50 word. Nou en?
Mijn “vrienden” wrijven dit er
nadrukkelijk in…..hoeveel slaapkamers
heeft het huis van je dochter? Drie…..
Hoe oud word jij? 50 …….. Goh en
dan al bijna opa. GRRRRR. Ik heb
toch liever dat mijn “vrienden”
geconcentreerd komen racen.

Verpesten
Toch zet het je aan het
denken……kleinkinderen….. Het zal
voor mij vast nog wel een paar jaar
duren, maar toch. Wat doen opa’s?
Heel eenvoudig: kleinkinderen
verpesten.

Jong
Hoe krijg je (klein)kinderen aan het
slotracen, of beter gezegd: besmet met
onze hobby? Door ze jong kennis te
laten maken met slotracen in het
algemeen en Carrera in het bijzonder.
Net zoals ik bij mijn eigen kinderen heb
gedaan.

First Carrera
Kennelijk ben ik niet de enige die dit
bedacht heeft. Carrera heeft nu ook
voor de allerkleinsten een racebaan.
Deze racebaan heet dan ook “First
Carrera”. Toepasselijker kan bijna niet
maar met die naam zal je geen
prijsvraag winnen.

Slimmerik
Micky Mouse en Donald Duck zijn de
coureurs. Waarom de bolides op een
boot moeten lijken en, daarom, de
baanstukken blauw zijn ontgaat mij
eigenlijk wel een beetje. Maar bij de
marketingafdeling van Carrera zal er
vast wel een slimmerik goed over
nagedacht hebben. Maar als een van
jullie het verhaal achter deze keuze
weet dan hoor ik dit graag.

Roze?
Maar al met al is het een leuk baantje
wat kleuters (peuters?) aan zal
spreken. Ik vrees echter wel de eerste
racebaan voor meisjes……. Roze
baanstukken met de zeemeermin
Ariël?

Patrick
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Update bouw nieuwe Anadigi-clubbaan

In het vorige clubblad beschreef
ik de eerste foto’s voor het maken
van een nieuwe gecombineerde
clubbaan voor analoog en
digitaal. In deze Courant houd ik
jullie op de hoogte van de
vorderingen.

Gestript & los gemaakt
Na het laatste event bij de
Sharknose meeting in Barneveld
zijn alle baandelen gestript en
van elkaar losgemaakt. Ik heb
een reeks van emmers neergezet
voor de clips, rode
baanverbindingen en losse baanclips voor montage op tafels e.d.
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Inmiddels zijn er 2 tekeningen gemaakt waarbij exact aangegeven is waar en op
welke tafel de baanstukken moeten komen te liggen.

Vanaf tafel 1 zijn de 6 sporige baanstukken gemonteerd, met een losse trafo
gecontroleerd of de stroom goed is en de auto een vrije doorgang heeft in het spoor.
Bij het aan elkaar schuiven van de baanstukken, kan het gebeuren dat die kleine
metalen klipjes buigen en dwars in het slot gaan zitten.

Nadat alle baanstukken voor
montage op de tafels
gemonteerd zijn, begonnen we
aan het maken van de
koppelstukken.

De tafels zijn genummerd van 1
t/m 13 en de koppelstukken zijn
gecodeerd met de letters A t/m
W.
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Later zal op de tafels zichtbaar zijn welke koppelstukken waar moeten komen. Dit
doen we speciaal zodat meerde clubleden die op locatie de 6 sporige baan moeten
gaan opbouwen, dit op de juiste wijze in elkaar kunnen schuiven. Bij de pitlane, wat
vooral van belang is bij het digitale gedeelte, zijn naderhand wat aanpassingen
gedaan aan het begin en eindstuk. Dit om de eventuele extra rechte slipstroken en
de displays van de digitale baan ruimte te geven en te kunnen plaatsen. De
lichtbrug voor analoog staat in het midden van de gehele tafel. Hiermee kunnen we
de analoge en digitale rijders meer ruimte geven.

Alle tafels zijn inmiddels in een matte Gulf blauwe tint geschilderd. Deze kleur
hadden we reeds op de digitale baan aangebracht en deze kleur hebben we nu voor
de gehele baan aangehouden.

Eindmontage
In de maand september zullen o.a. Ruud, Fred, Hans, Roy, Hein en Otto de
eindmontage voor hun rekening gaan nemen. De plannen zijn om deze gigantische
6 sporige baan voor het aankomende raceweekend gereed te hebben. Dan kan er
uitgebreid getest gaan worden en kunnen we voor de beurs in Goes in februari 2018
eventuele aandachtspunten verbeterd hebben.

Onze Facebook pagina
Op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/carreraclubnederland kun je
alle berichtgevingen omtrent de bouw nauwlettend volgen.

Otto Donker
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Baan op zolder……..

Zo lang als onze club bestaat, heb ik
het al over het leggen van een vaste
baan op zolder. Onlangs had ik weer
iemand op bezoek die op zolder
nieuwsgierig informeerde waar mijn
racebaan nu eigenlijk lag. Pijnlijk
momentje: “in dozen” is dan het
antwoord. Maar goed, nog geen vaste
Carrera baan in huis wil niet zeggen
dat de belangstelling er niet is.

Ooit in één keer goed
Mijn idee over hoe “mijn” thuiscircuit
eruit zou moeten zien is in de loop der
jaren ook wel veranderd. Dus wat dat
betreft is het niet hebben van een
thuiscircuit ook een voordeel: ooit doe
ik het in één keer goed (LOL). Nog
steeds heb ik de wens tot bouwen van
een eigen thuiscircuit in het
achterhoofd. Dus baanontwerpen die
op internet voorbij komen kunnen dan
ook op mijn warme belangstelling
rekenen.

Hoe ver gaat dit dan? Zo ver dat ik een
in mijn ooghoeken paserend
baanontwerp direct opende en even
geconcentreerd zat te kijken wat het
idee achter het baanontwerp was. De
lekkere ruimte-efficiënte indeling sprak
mij wel aan.

Best goed
Niets bijzonders zeg je dan
waarschijnlijk. Daar ben ik het mee
eens, ware het niet dat ik naar een half
aangelegde vloerverwarming zat te
kijken……….. verder gaat het best
goed met mij.

Grijs
Maar zo raar is het tegenwoordig niet
om een baan in betonkleur te
bewonderen. Het grijs verven van
baanstukken blijkt in te zijn. Een mooi
voorbeeld hiervan vind ik de baan van
“Morten Sky
Madox”. Zeg nu
eens eerlijk, het
efficiënt gebruik
van de ruimte
door Morten in
combinatie met
de grijze
baanstukken
maken het
verschil met de
half aangelegde vloerverwarming toch
niet zo heel groot? Toch?
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Wel een geweldig mooie baan
trouwens……. Chaos

De wat meer jeugdige Carrera
enthousiastelingen herken je ook aan
hun thuis circuit. Net zo als ik vroeger
heeft Bernd Sonneschein alle
beschikbare baanstukken gebruikt om
in zijn kamer een bijna
onoverkomelijke Carrera barricade op
te bouwen.

Zelf had ik vroeger heel donker bruine
vloerbedekking (zo lang geleden dat
het alweer modern is). De Universal
liefhebbers, en zij die dit geweest zijn,
kunnen zich vast inbeelden hoe de
vergeten baanklemmetjes onder je
voet aanvoelde. Auw!

Kuip
Tijdens clubactiviteiten hoor ik eigenlijk
nooit een van de leden zeggen: “ik heb
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nu toch een mooie kuipbocht in mijn
circuit”. Tsja, want welk circuit heeft
tegenwoordig een kuipbocht? Dat is
echt iets voor de eerste helft van de
vorige eeuw.

Maar toch…… Slotracing Andris
plaatse een paar foto’s van zijn
thuiscircuit. En eerlijk is eerlijk, de
kuipbocht in zijn thuiscircuit mag je
best indrukwekkend noemen.

Maar een wat meer traditionele houten
baan zoals bij Austin Slot Car Club kan
ik ook best wel waarderen…..net een
half aangelegde vloerverwarming.

Patrick
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Nieuws van het Servo front

De zomer is alweer bijna voorbij, maar
aangezien wij de afgelopen maanden
nog steeds bezig zijn geweest op de 2e

verdieping, blijven de Servo spullen in
de dozen staan. Als ik niet uitkijk is het
zo direct een jaar geleden dat ik mijn

eigen baan heb uitgelegd. ☹

Sharknose Meeting
Toch wil ik jullie nog even deelgenoot
maken van een aantal evenementen
van de afgelopen maanden. Te
beginnen natuurlijk met de Sharknose
Meeting in juni. Iedereen was keurig op
tijd en wat een genot is het dan om
met de nieuwe aanhanger de baan
binnen no-time uit te laden en al bijna
net zo snel op te zetten. Nog voordat
het publiek naar binnen kon, heb ik dus
alweer een aantal rondjes gereden op
de clubbaan en is het gek als ik zeg
dat dat mij steeds meer gaat bevallen?
Anyway het grootste gedeelte van de
dag kwam de regen met bakken uit de
lucht en dat zorgde toch ook wel weer
voor extra drukte binnen en bij de baan
dus. Vele kinderen hebben weer
genoten van een kleine race rijden (en
stiekem de ouders ook wel als ik het zo
om mij heen hoorde).

Al met al weer een geslaagd
evenement in mijn ogen en hierboven
één kleine impressie foto van dit
gebeuren.

GVAV
Zo heel af en toe komt er via één of
andere manier iemand naar mij toe,
meestal via email, voor wat Servo
informatie en/of onderdelen. Fijn om
nog steeds te weten dat ik dan weer
iemand voor een paar euro blij kan
maken. Laatst had ik iets heel anders
zelf op Marktplaats gezet. Wij hadden
namelijk tijdens de vloerverbouwing,
nu inmiddels alweer bijna drie jaar
geleden, onder de vloer een plastic
eredivisie bal gevonden met een aantal
club logo’s daar ook op. En aangezien
één van die logo’s dat van GVAV was
kan iedereen wellicht begrijpen dat het
hier om een bal ging van voor 1971. In
dat jaar namelijk veranderde de naam

van GVAV in FC Groningen โ

Dus zo aan het begin van het nieuwe
seizoen leek het mij een mooi moment
om van dit (collector’s?) item afstand te
doen. En uiteindelijk is de bal naar een
voetbal liefhebber gegaan met de
handelsnaam Haagse Bluf. Vast een
fan van ADO Den Haag dus.

NAMAC
In augustus was er ook weer een
NAMAC en zoals jullie inmiddels
wellicht weten kan ik daar altijd wat
eerder terecht omdat mijn broer daar
zelf ook altijd staat. Zonder
verwachting ging ik er heen dit keer.
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Vaak is dat dan het beste want ik
kwam thuis met een leuke garagebox
(van Siku denk ik) en een soort van
display box met daarin twee led
schijnwerpers. Die laatste zal ik
uiteraard ook weer gebruiken tijdens
de komende Goes dagen. Is het gek
als ik zeg dat ik daar nu alweer zin in

heb? แ

Ralph de Leur
Last but not least had ik een paar
weken geleden tijdens het surfen op
het www weer eens de pagina van ons
club lid Ralph bezocht en daar trof ik
een heel bijzonder gebouwtje aan dat
nog in volledige mint staat verkeerde.
En aangezien de schaal ook nog eens
goed bij die van mij paste, heb ik hem
bij Ralph besteld and as we speak,
vandaag opgehaald bij hem op een
Carsandcollectables evenement in
Nieuw Vennep.

Oog
Ralph heeft ook altijd nog een oog voor
wat ik interessant vind dus had hij, bij
een eerder beursje in Spengen, ook
nog eens twee profi auto’s gekocht
waarvan hij dacht dat die wel bij mij
zouden passen voor de ombouw op
een Servo chassis. En daar had hij
gelijk in want één van de twee heb ik

maar gelijk ook meegenomen. Een
donkergroene BMW 320 met “Dieber
Alt” decals. Daarnaast vertelde Ralph
ook nog over zijn bezoek aan de
Carrera fabriek tijdens zijn vakantie
maar daar gaat hij, als hij de tijd ervoor

kan vinden แ , zelf nog een stukje over
schrijven.

Wat komen gaat
En dan kruipt de agenda langzaam
richting de herfst en kunnen wij ons
weer gaan opmaken voor wat leuke
zaken zoals een bezoekje aan het
raceweekend bij de club. Of in mijn
geval een bezoekje aan het NordWest
Treffen van de Servo gemeenschap in
Duitsland. Daarna volgt dan natuurlijk
ook weer de slotracebeurs in
Oberhausen en dan hoop ik toch dat
tegen die tijd mijn baan ook weer zal
staan. Maar dat lezen jullie dan weer in
de volgende courant. En als het goed
is komt daar dan ook weer een
interview met een clublid in te staan.
Wie? Dat vertel ik nog even niet maar
ik heb wel iemand op het oog met een
heel bijzondere collectie.

Ben
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Creatief

Zelf je eigen slotcar bouwen is niet
echt iets nieuws. Maar wat ik in ieder
geval kan
waarderen is
een creatieve
(en soms zieke)
geest die de
meest
bijzondere
slotcars bouwt.
Een klein
beetje surfen
op het web
levert al
bijzondere creaties op.

Blik op de
weg
Wil je meer blik
op de weg
(baan)? Dat
kan door
letterlijk van
een blikje een
slotcar te
maken. Mocht
dit plaatje je
inspireren….. denk eraan het blikje vis
heeeeeel goed schoon te maken. Ik
weet zeker dat
anders
echtgenotes
door het toch
wat bijzondere
luchtje wat
minder te
spreken zijn
over de

racebaanhobby

Telefoon
En wat doe je
met een oude
telefoon?
Precies, je
maakt daar
een slotcar
van. Wellicht
is de
raceklasse
waarin
Samsung

tegen Apple racet interessant voor de
kids die anders niet naar onze hobby

omkijken.
Wellicht een
idee voor het
volgende
raceweekend
in Goes?

Muizenval
Bij een blikje
of een
telefoon

beschik je over een behuizing
waarbinnen elektromotor en assen te

verbergen
zijn. Hoe je op
het idee komt
om van een
muizenval
een slotcar te
maken is voor
mij een
compleet
raadsel. Ik
schat in een
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weddenschap. Een weddenschap
waarbij het resultaat echter wel respect
afdwingt.

Sneeuw
Het is een tijdje helemaal in geweest
om cacao (modder) of bloem (sneeuw)
over de maanstukken te smijten.
Binnen onze club is voor zover ik weet
rally rijden nooit echt populair geweest.
Maar als is dan toch bloem op mijn
baan moet gooien, dan wil ik racen met
een hondenslee…….briljant!

Duo
Maar het blijft niet bij verrassende en
fraaie slotcars. Creativiteit kent geen
grenzen. Ook niet bij het bouwen van
een chassis. Een chassis met twee

motoren is niet zo bijzonder. Hoewel,
de versies die ik ken met twee motoren
hebben een elektromotor voor iedere
as. Bijna had Carrera in de jaren zestig
ook met een dergelijk chassis op de
markt gekomen, maar koos op het
laatst toch voor het welbekende
“wannenchassis”. Deze creatieve
geest heeft twee motoren op één as
gemonteerd.

Quattro
Maar het kan nog gekker……jawel vier
motoren, waarvan twee op iedere as.
In ieder geval een zware slotcar met
een laag zwaartepunt zal ik maar
zeggen. Ik vrees echter dat je een wat
betere transformator nodig hebt. Nog
waarschijnlijker is dat de regelaar wat
warm wordt…….

Patrick
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(semi) Professionele creativiteit

Creativiteit van hobbyisten gaat best
ver zoals jullie eerder hebben gelezen.
Maar sommige hobbyisten maken, al
dan niet aangemoedigd door mede-
hobbyisten, de overstap naar (semi?)
professional en zetten hun bouwsels in
de markt.

Juweeltjes
In mijn zoektocht naar innovatieve
techniek stuitte ik al snel op een paar
juweeltjes. Kennelijk heeft het rally-
slotracen in schaal 1:32 (je weet wel

dat geklieder met cacao of bakpoeder
op je baan) vooral tot de nodige
inspiratie geleid.

Vering
Wat wil je met rally rijden? In ieder
geval vierwielaandrijving. Daarnaast
wil je goed contact met de hobbelige
baan…… en waarom moeilijk doen als
het makkelijk kan? Gewoon per wiel
onafhankelijke vering (op een starre
as, dat dan weer wel).
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Snaar
Zoals gezegd trof ik drie juweeltjes
aan, variërend in prijs van 75 tot 150
euro. Opvallend is wel dat bij alle drie
voor vierwielaandrijving middels een
snaar is gekozen. Ook opvallend dat
de drie chassis door alle extra
afstelgaten (en gaten om het gewicht
laag te houden?) het uiterlijk van
Meccano hebben. Ik kan dan wel
kritisch-lollig doen maak het blijft een
mooi stukje techniek.

Zwaargewicht
Met een gewicht van rond de 150 gram
is zo’n chassis in schaal 1:32 best een
zwaargewicht te nomen. Ik heb er
geen ervaring mee maar kan mij

voorstellen dat het gewicht de
topsnelheid beïnvloed. Aan de andere
kant kan op een rally baan dat extra
gewicht juist weer zorgen voor iets
meer grip.

Bij jou?
Mocht iemand ervaring hebben met
dergelijke techniek dan hoor ik het
graag. Of nog beter, dan kom ik een
keer bij jou thuis racen.

Patrick
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Gezien op internet

Eerlijk is eerlijk, de laatste maanden
heb ik het te druk om de “Carrera-
markt” op eBay en/of Marktplaats te
volgen. Ik hoop dan ook dat clubleden
die nog wel actief (ver)kopen op
internet via ons blad hun ervaringen
(successen, maar ook miskopen)
willen delen. Uitdaging voor iemand?

Niet echt geboden
Maar goed, een bezoekje aan eBay
leverde toch wel wat verrassende
attributen in combinatie met
vraagprijzen op. Wat overigens wel
opvalt dat op dit moment (nog) niet
echt geboden wordt op Carrera spul. In
ieder geval niet op de attributen met
een (te?) hoge vraagprijs.

Bouwsets
Waar heb ik het dan over?
Bijvoorbeeld twee Carrera Universal
zelfbouw bolides…… Voor de BMW3.0
CLS (40492) durft men maar liefst 999
euro te vragen en voor de Porsche
Turbo (40491) 720 euro. Op deze
kavels wordt dan ook niet geboden.
Toch ben ik benieuwd of deze zaken
tegen een bedrag rond deze vraagprijs
daadwerkelijk van eigenaar wisselen.

Ik vrees dat op die ene gek gewacht
wordt……

Verkeerslicht
Wel interessant vond ik de complete
verkeerslichtenset. Een curiositeit
waarvoor 179 euro gevraagd wordt.
Een hoop geld, maar in dit geval zou ik
(als ik nog steeds Universal
verzamelde) deze kavel in overweging
nemen. Kennelijk ben ik de enige want
geboden werd er niet.
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BMW 3.0 CSL
Over curiositeiten gesproken……Deze
zeldzame witte BMW 3.0 CSL (40640)
werd aangeboden voor 979 euro. Heel
veel geld voor een slotcar, maar wel
een stuk lager dan het in het boek van
Henry Smits-Bode genoemde bedrag
van 1.200 euro. Je moet het er maar
voor over hebben.

Servo truck
De Rode en blauwe Kenworth trucks
zijn in iedere schaal gezocht. Maar het
meest populair en zeldzaam zijn de
Carrera Servo 1:32 exemplaren. Deze
zijn niet alleen schaars, maar ook
geliefd bij Carrera Universal
verzamelaars. Deze trucks zijn

eenvoudig om te bouwen naar

Universal (wisselen chassis) en in
tegenstelling tot veel andere Servo
body’s hebben deze trucks niet de
kenmerkende happen links- en rechts
voor. Maar 229,95 voor een Servo auto
blijft een hoop geld.

Tempo
Wellicht bij een aantal van jullie wat
minder bekend, maar 79,99 euro voor
een Carrera Tempo Ford GT40 vind ik
nogal wat. Eerlijk gezegd heb ik geen
idee hoe zeldzaam deze motorloze
autootjes zijn. Wat waarschijnlijk hier
het grote verschil maakt is dat deze

nieuw en in originele verpakking is.
Maar toch……

Patrick


