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AGENDA 2018/19
AUGUSTUS
11
24
26

Namac modelautobeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten www.namac.nl
Modelspoorbeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Grand Prix van België

SEPTEMBER
02
16
30

Grand Prix van Italië
Grand Prix van Singapore
Grand Prix van Rusland

OKTOBER
6
7

CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem
CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem

07
13
20
21
28

Grand Prix van Japan
Modelspoorbeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Namac modelautobeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten www.namac.nl
Grand Prix van de VS
Grand Prix van Mexico

NOVEMBER
03
10
11
25

Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)
Modelspoorbeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Grand Prix van Brazilië
Grand Prix van Abu Dhabi

DECEMBER
01
08

Namac modelautobeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten www.namac.nl
Modelspoorbeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

2019
JANUARI
19

Modelspoorbeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

FEBRUARI
02

Slot-Ecke Mannhem, Festhalle Baumhain, Luisenpark Mannheim, www.renn-ecke-mannheim.de (D)

MAART
09
23

Modelspoorbeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D)
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Inhoud Carrera Courant 89

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
17
18
23

Inhoud Carrera Courant 89
Clubactiviteiten
Door de bril van . . . . . . . . . .
Oplossing & bijwerking
5 Jaar
Gezocht
Kantelbakkie
Nieuws van het Servofront
Nobe 100
Alternatief voor ’s zomers bier of BBQ!?
Sharknosemeeting 2018
Gevonden op internet: Mercedes Zilverpijl
Ontwerp Red Bull Pitstraat (vervolg)
Pitbox van een KISS Purist

(Roy Penders)
(Patrick Meijer)
(Hein)
(Redactie)
(Patrick Meijer)
(Ben Schuddeboom)
(Patrick Meijer)
(Patrick Meijer)
(Otto Donker)
(Patrick Meijer)
(Otto Donker)
(Patrick Meijer)

SCHRIJF OOK IETS VOOR ONS CLUBBLAD!
Reactie: Ben Schuddeboom & Patrick Meijer

e-mail Redactie: p.meijer54@chello.nl
Sluiting kopij voor de Courant 90:

1 september 2018
Sluiting kopij Carrera Courant 91 op 1 december 2018
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Clubactiviteiten



CCN Raceweekend



6 & 7 oktober 2018
Natuurlijk ook dit keer in Beusichem

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor de clubactiviteiten
Wil je ook een keer met onze externe activiteiten, zoals de Sharknose meeting of de Modelbouwbeurs in
Goes, mee(doen)?

MEEDOEN?
DAT KAN!
Meld je aan bij Roy of Otto
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Door de bril van . . . . . . . .
Juni 2018
Zaterdag 9 juni 2018! De mussen
vallen inmiddels al een week of vijf/zes
dood van het welbekende dak en waar
denk je dan vooral niet of minder aan?
Jawel….onze geweldige racebaanhobby. Dus weer te laat met het
aanleveren van mijn vaste bijdrage aan
elke Carrera Courant. Maar gelukkig
trekt onze redacteur Patrick Meijer via
WhatsApp dan, bijna standaard, aan
de bel en worden de troepen
gemotiveerd en met zachte hand
aangespoord om te gaan schrijven en
op te leveren.
Zoals gezegd dus wat minder met de
gedachten bij onze hobby maar zeker
niet bewust. Drukke, lastige - en allerlei
aandacht opeisende zaken zijn er op
mijn (werk)pad gekomen en daarnaast
zorgt het nodige familiegedoe ervoor
dat de prioriteiten elders op gericht
zijn.
Mooie periode in het vooruitzicht
Op zaterdag 23 juni zullen een aantal
clubleden elkaar weer
treffen.
Het
is
namelijk tijd voor
onze 4e Sharknose
BMW Meeting. We
gaan dit keer naar
het
Autotron
in
Rosmalen. Vroeger
stond hier een enorme
verzameling klassieke auto’s
maar deze is medio 2003 overgegaan
naar het prachtige Louwman Museum
in Den Haag (een absolute aanrader
voor de liefhebbers). We verzamelen
aldaar rond 08:00 en vertrouwen erop
dat we rond 09:30 onze clubbaan weer

operationeel hebben. Deze dag is
inmiddels een redelijk vast evenement
geworden waar met elkaar enorm naar
uitkijken. De sfeer is altijd goed en de
meest
fantastische
auto’s
zijn
aanwezig. Elk jaar constateren we
weer
opnieuw
dat
dit
soort
evenementen het best passen bij ons
als club. Het zou dan ook mooi zijn als
het ons zou lukken om er nog een
evenement zoals dit bij te krijgen op
onze agenda.
De club M1’s
Tijdens de Modelbouwbeurs in Goes
werd duidelijk dat het rijden met onze
clubauto’s best een beetje te wensen
overliet. Ondanks het vervangende
slepersysteem van Frankenslot (zie
voor
afbeelding:
www.slotcarfactory.de – art.nr. 88009). Daarnaast
was de kleurstelling van de auto te
optimaliseren
en
dit
is
ook
gerealiseerd. Als laatste de achteras
en de tandwielen van de auto’s. Ook
dit is aangepakt (ook weer via Nico
Kroon geleverd de vervangende sets
van
Frankenslot
(zie
voor
afbeelding:
www.slotcarfactory.de
–
art.nr.
88642). Na deze
aanpassingen
zijn de auto’s
klaar voor vele
kilometers op
onze, inmiddels
welbekende, anadigi baan.
Van verleden naar toekomst
In de vorige Carrera Courant heb ik
een poging gedaan om iedereen uit te
dagen om met suggesties te komen
PAGINA 3
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aangaande het promoten van vooral
het digitale deel van onze nieuwe
clubbaan.
Helaas
zijn
reacties
uitgebleven maar dit wil niet zeggen
dat we bij de pakken neer gaan zitten.
Tijdens de volgende events zullen we
het gesprek rondom het gebruik van de
digitale baan proberen aan te gaan.
Uiteraard met de doelstelling om
samen
te
kijken
naar
het
uitbreiden/optimaliseren
van
het
gebruik. Dat moet ons toch lukken!?
Uitnodiging
Al meerdere malen heeft CCN clublid
Bart van Wees ons uitgenodigd om
een keer te komen rijden bij
SlipStream Slotracing. Het is één van
de bekendste en grootste slotrace
clubs van Nederland. Bart heeft bij
deze club, naast het racen, een
prominente rol op het technische vlak.
De club is opgericht in 1999 en vierde
in 2014 haar 15-jarig bestaan. Bij de
club staan zowel een analoge alsook
een digitale rallycrossbaan opgesteld.

Eind juli zullen we een datum bekend
maken
voor
een
middagen
avondvullend programma.
Verzoek
Ik wil proberen om meer clubleden te
bereiken middels mail en/of WhatsApp
dan tot op heden het geval is. Ik zal
uiterlijk eind juli naar iedereen waarvan
we een e-mailadres hebben een
persoonlijk bericht sturen. Het kan
natuurlijk ook zijn dat je mij al eerder
wilt informeren. Stuur dan vanaf een
actueel e-mailadres je bericht en
vergeet dan niet om ook je mobiele
nummer te vermelden. Dit mag dan
naar
roeske1@hotmail.com.
De
gegevens
worden
vertrouwelijk
behandeld en zullen alleen voor
bovengenoemde gebruikt worden en
worden absoluut niet gedeeld met
derden. Alvast bedankt!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders

Oplossing & bijwerking
Temperaturen boven de twintig graden
zijn, dus zoals Roy terecht eerder
opmerkt, niet echt wat je noemt:
slotracetemperaturen. Maar ja, als
redacteur moet het slotracevirus ook
bij zomerse temperaturen nog een
beetje actief zijn.

Oplossing
Zelf heb ik dit
opgelost door
mijn
autosleutel te
voorzien van
een wel heel
fraaie
sleutelhanger.
Bijwerkingen
Ik kan jullie vertellen dat het werkt,
maar de sleutelhanger heeft wel
bijwerkingen…………
Patrick
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5 Jaar
Wat te kopen als je kleinzoon 5 jaar
wordt? Een kleinzoon die graag naar
'Opa Race' gaat om – de naam zegt
het al – te racen. Met grote Traxxas
auto's buiten (mooi om te zien hoe zijn
hand-oog coördinatie met sprongen
vooruit gaat), met een driftautootje
binnen en natuurlijk met de Carreraracebanen. Hij heeft een 'eigen'
GO/Digital 143 baan en er is natuurlijk
ook de baan van Opa Race, met de
Digital 124 auto's.

maken: kleuren (zijn favoriete kleur
was toen blauw), nummering (5
uiteraard),
naam,
andere
stickers/versierselen? Met af en toe

Loopings
Zijn GO/D143 baan heeft loopings
(maar liefst zes), een springplank, een
kruising, kuipbochten, heeft ook Marioauto's en auto's met zwaailichten etc.
En, niet onbelangrijk, is snel opgezet
en klaar om te racen. Maar de 'grote
auto's' zijn toch ook erg populair en ze
kunnen zo lekker door de bochten
driften. Dus hier is het de ene keer
1:43 en de andere keer 1:24.
Corvette C6R
En dus wordt het kiezen wat betreft het
kado:
opa
heeft
geen
twee
linkerhanden, maar de echt fijne
motoriek houdt ook niet over. Daarom
de keuze om iets voor de grote baan te
maken en dus geknutseld aan een
custom 1:24 auto. Een Rohkarosse
van een Corvette C6R had ik nog
liggen uit de tijd dat ik stad en land
afreisde voor D124 auto's. Nooit
gecheckt of hij helemaal compleet was,
maar dat bleek gelukkig wel zo te zijn.
Daarnaast
een bestaande C6R
opgeofferd voor het chassis (om het
niet te ingewikkeld te maken) en even
goed nadenken wat ik er van zou gaan

hulp via de Carreraclub ben ik aan de
slag gegaan.
Herinnering & trucs
Voor een tweede zelfbouwproject mag
het resultaat er zijn, al zeg ik het zelf.
Natuurlijk heb ik ook de box aangepast
om het een mooie herinnering aan zijn
5e verjaardag te laten zijn. En de auto
houdt zich tot nu toe goed, ondanks af
PAGINA 5
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en toe best ruig racewerk. De Corvette
is best snel als de kleine man ermee
rijdt, maar opa is natuurlijk meestal
sneller. Daar heeft onze zeer
competitief ingestelde jongen diverse
oplossingen voor.

Als het even tegenzit dan switcht hij
snel naar één van de D124 Hotrods
(een van de favoriete modellen van
opa) met verse Ortmann banden, dikke
magneten en een deels 'open wheel'

constructie: even lekker compenseren
en winnen. Ook maakt hij slim tijdwinst
door af te tellen voor de start: 3-2....en
weg is hij, terwijl opa nog op de 1-go!
staat te wachten :-) En hij heeft nog
een aantal andere trucs, zoals een
bijzondere manier van rondes tellen
(Van opa geleerd? RED).
Jong geleerd
Over een paar jaar zal ik hem eens
meenemen naar Beusichem, zodat hij
zich kan vergapen aan de banen daar.
En dan kan hij eens een keer proberen
hoe het racen daar bevalt. Het is in
ieder
geval een gevalletje 'jong
geleerd...'.
Hein

Gezocht!
Wij, de redactie van de Carrera
Courant, zijn op zoek naar een paar
leden die regelmatig een stukje voor
onze Carrera Courant willen schrijven.
Bij voorkeur vier keer per jaar, maar
met minder zijn wij ook blij.
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Groot of klein het is allebei fijn
Ben je niet goed in schrijven? Geen
probleem, daar helpen wij je dan wel
mee. Ben je niet van de lange
verhalen? Ook leuk! Schrijf kort wat jij
gedaan hebt (of wil gaan doen) op
racebaangebied. En bedenk dat vier
korte stukjes ook een pagina vol is en
voor onze leden zeker leuk om te
lezen. Kortom “size doesn’t matter”.

COURANT 89

,

COURANT 89

Kantelbakkie

Als wij allemaal met hetzelfde
“kantelbakkie” gaan rijden, maakt het
niet meer uit dat het een kantelbakkie
is….toch? Waarom dan niet een keer
iets geks bouwen om mee te racen?
Iets geks?
Zelf denk ik bij aan iets geks
bijvoorbeeld aan een Smart. En dan bij
voorkeur in schaal 1:18 of zo. Revell
had een Smart-bouwdoos in het

assortiment zitten. Maar, na een
bezoekje aan de Revell site, blijkt deze
Smart uit het assortiment te zijn.
Wellicht een idee om de nieuwe Smart
(of stiekem toch een Smart Roadster)
uit te brengen.
Van de nieuwe Smart bestaat voor
zover ik weet nog geen bouwdoos.

Ook een speurtocht op internet leverde
mij geen Smart bouwdoos op. Wel een
fraai plaatje van vier nieuwe Smarts (of
is het “Smarten”?). Volgens mij zijn dit
metalen modellen die omgebouwd zijn
voor een racebaan. Ziet er wel leuk uit
vind ik zelf.

Samba?
Vorige week zag ik deze VW Samba
bus in schaal 1:24 staan voor maar
tien euro. Ook leuk, maar was helaas
maar in drie kleuren en dat is net weer
lastig met een viersporige clubbaan.
Kijk, het moet wel simpel zijn zodat ook
voor clubleden zoals ik zo’n project niet
een project blijft. Iemand suggesties?
(De 1:32 verleeeeengde Samba-busjes
en de caravans van Bart van Wees
bestaan al).
Patrick
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derwerp
Nieuws van het Servofront
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat
ik de afgelopen maanden niet zo heel
veel tijd heb doorgebracht op mijn
racekamertje. En dat is mede
veroorzaakt dat ik toch ook wat meer
tijd heb besteed aan de zakelijke kant
van mijn onderneming. Het is namelijk
al een paar maanden stil ook aan het
opdrachten front en alhoewel ik daar
niet geestelijk onder doorga, is het
natuurlijk wel belangrijk dat er zo
langzamerhand weer wat inkomsten
gegenereerd worden. Bovendien had
ik in januari en februari al ruimschoots
tijd doorgebracht met onder andere de
heropbouw van mijn baan en de
voorbereidingen van Goes.

op de handel van Ralph gepast die dit
keer zelf ook deelnemer was.
Daarnaast kon ik vier “slopertjes”
formule 1 auto’s ophalen bij iemand die
ik in Januari ook al had ontmoet en hij
destijds verkondigde dat hij thuis nog
het e.e.a. aan Servo 140 had staan.
Zijn totale collectie was voor mij niet
echt interessant, maar voor 25 euro 4
formule 1 auto’s ophalen doe ik
natuurlijk
graag.
Ondanks
de
beschadigingen
. En het leuke was
dat ik later op de SLN beurs van Ralph
begreep dat hij deze meneer van de
rest had afgeholpen op de voorjaars
verzamelaars beurs. Iedereen blij dus
weer!

Chili-und-race
Valt er dan niets te melden dit
kwartaal? Ja zeker wel want ik kom net
terug van het zomer treffen in
Homberg en in april ben ik ook naar
Duitsland
gereden
voor
een
zogenaamd Chili-und-race event bij
Jens Tholen in Lünen.

Auris testen
Zoals gezegd eind april een bezoekje
gebracht aan mijn Servo vriend Jens,
die al een paar keer ook hier in
Haarlem op bezoek is geweest tijdens
een werkweek van zijn school in
Zandvoort. Hij organiseerde dit jaar
voor de derde keer een Chili-und-race
event bij hem thuis en dat wilde ik wel
eens meemaken dit jaar. Helaas kon ik
van het hele weekend maar één dag
meemaken omdat de vrijdag ervoor het
koningsdag was en ik de zondag de
wandelgroep van mijn blinde zusje zou
begeleiden. Maar niet getreurd. Lünen
ligt ter hoogte van Dortmund dus voor
mij minder als drie uur rijden. Einde
ochtend was ik daar dus ook al en zo
rond de klok van 9 uur ’s avonds ben ik
weer terug gereden. Lekker rustig op
de autobahn zodat ik ook meteen even
de power van mijn in december
aangeschafte Toyota Auris kon testen.
Na een kleine tien minuten rond de
180 te hebben gereden ben ik maar

Voorbereiding van de chili…..

Iedereen blij
En dan was er natuurlijk ook nog een
NAMAC beursje en de SLN beurs. Op
eerstgenoemde heb ik naast mijn
gebruikelijke rondje ook nog een uurtje
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weer terug “geschakeld” naar een
beschaafde 140 km/u maar het schiet
natuurlijk wel lekker op zo.
Inspirerend
De dag zelf is mij prima bevallen. In
totaal waren er een stuk of zeven
deelnemers.
Allemaal
bekenden
uiteraard voor mij inmiddels en ik was
onder de indruk van Jens zijn
thuisbaan.

Thuisbaan van Jens

Geweldige scenery erbij die weliswaar
niet allemaal op schaal was maar wel
heel bijzonder en ook wel inspirerend.
De specials stonden overigens naast
de baan want Jens heeft een originele
Carrera vlag van 4x1,60 meter, een
originele Carrera lichtbak en zelfs een
kartonnen Carrera gridgirl, dus best
ook wel een beetje jaloers op deze
attributen.
Gassen
De chili, die al rond het middaguur
werd opgediend smaakte ook prima en
tussen de bedrijven door werd er veel
gereden, gelachen en uiteraard ook
wat gedronken. Jens, die binnen de
Servo gemeenschap beter bekend is
als HindiJens, deed zijn naam er aan
want tijdens het rijden met onze auto’s
zoefden er minimaal drie hindernis
auto’s over de baan die je dan maar op
een nette manier moet zien te
ontwijken.
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Zo rond een uur of 8 was het tijd voor
de tweede maaltijd en dat was een
Duitse variant op onze hachee dus je
kunt je ook voorstellen dat mijn
brandstof verbruik op de terugweg
danig werd verminderd door de overige
gassen
die
uit
mijn
lichaam
ontsnapten. Al met al vliegt zo’n dag
dan voorbij en ik hoop dat ik volgend
jaar toch minimaal een nachtje eraan
kan plakken.
Qua snelheid afleggen
En zoals hierboven al vermeld, ik kom
net
terug
van
het
jaarlijkse
zomertreffen in Homberg. Ook hier
was het weer een feestje dat in mijn
geval van vrijdag tot zondag einde
ochtend duurde. Ik had al een paar
“opdrachten” uitgedeeld vooraf via het
forum en die zijn allemaal keurig
uitgevoerd! Zo heb ik sinds dit weekend een zwaailicht laten inbouwen in
mijn 112 ambulance die ik al
eerder thuis als
hindernisauto had
gemaakt.
Daarnaast had ik
beleefd gevraagd
aan Andreas, van
het tuner team, of
hij
een
nieuwe
Lambo voor mij
wilde “lackieren” en
het resultaat is er
één geworden waar ik weer erg blij van
werd. Ondanks de knipoog die hij
meegaf vanwege het feit dat
Nederland dit jaar niet deelneemt aan
de WK voetbal. Verder moest ik toch
constateren dat mijn auto’s het qua
snelheid moeten afleggen tegen een
aantal andere deelnemers aan het
spektakel. Die van mij reden iets onder
de 14 seconden over één rondje en de
nieuwe generatie rijders, kinderen van
PAGINA 9
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Jens en Dietmar, rijden zelfs iets onder
de 12 seconden (En dat ligt helemaal
enkel en alleen aan de auto’s Ben?
RED). Gelukkig kan ik dan wel weer
goede sier maken met mijn caravan
die dit jaar door de Cars truck, die Bart
in Goes had gemaakt, voortgetrokken
werd. En dan blijkt toch ook dat ik met
zo’n uitzwaaiende caravan best wel de
andere aanhanger deelnemers de
baas kan zijn. Er zijn een paar
fantastische filmpjes van gemaakt
maar die kan ik hier uiteraard niet
plaatsen.

Hindernisauto’s (zelfbouw)

Bocht geprint
En zoals ieder
jaar is Stefan
Pirkl
de
bedenker van
iets nieuws en
dit jaar had hij
als verrassing
3D
geprinte
bochten
meegenomen
in uiteraard een
niet standaard
radius. Het idee
erachter is dan
dat er zo direct
ook een kurve 3 en misschien zelfs wel
4 gemaakt kan worden. Ze reden in
ieder geval probleem loos maar de
kleur blauw van het kunststof moet
uiteraard nog wel veranderd worden in
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zwart.

Catering
Verder was de catering, zoals altijd,
weer prima verzorgd met als
hoogtepunt toch ook wel weer de BBQ
op zaterdag. Tel daarbij op dat door
die extra nacht ook de drank rijkelijk
vloeide op de vrijdagavond/nacht en je
kunt je voorstellen dat ik voldaan, en
enigszins
vermoeid
weer
zondagmiddag in Haarlem arriveerde.

Sharknose meeting
Nog één leuke happening staat er voor
de deur en dat is de sharknose
meeting op zaterdag 23 juni. Helaas
geen Servo rijden daar voor mij maar
wellicht kan ik dan mijn 1:32 skills weer
een beetje verbeteren.
En daarna ga ik echt weer aan het
werk hoor hahaha
Ben
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Onderwerp
Nobe 100
Bij gebrek aan slotracenieuwtjes wil ik
mijn blik ook nog wel eens op het 1 op
1 gebeuren richten. En ja, ik weet dat
ik kennelijk best wel een aparte smaak
heb. Maar mijn ogen werden in het
Algemeen Dagblad als een magneet
naar de Nobe getrokken.

Elektrisch
De Nobe is een volledig elektrische
driewieler. Het koetsje van de Nobe
100 oogt vanuit elke hoek klassiek en
doet denken aan de Messerschmitts uit
de jaren vijftig en zestig met van een
Alfa Romeo.

Betaalbaar
Wat een geweldige auto is dit. En nog
betaalbaar ook De verkoopprijs wordt
geschat op ca € 25.000. Ik heb het niet
in een sok zitten maar dit bedrag is wel
te overzien. Met een actieradius van
220 kilometer en een topsnelheid van
110 km/u zijn de prestaties niet
bijzonder. Maar in mijn optiek wordt dit
ruimschoots gecompenseerd door de
looks!

Hoop
Nobe is een initiatief uit de Baltische
staten en men hoopt voor het starten
één miljoen via crowdfunding als
startkapitaal bij
elkaar te krijgen.
Ik hoop dat dit
lukt. Maar als
Carrera nu eens
begint met een
exemplaar
in
1:24? En als dat
niet lukt wellicht
een bouwdoosfabrikant die de
handschoen
oppakt?
Patrick
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Alternatief voor ’s zomers bier of BBQ!?
Zomer, dus racebaankomkommer-tijd. En als er
weinig nieuws onder de
racebaan-zon te vinden is,
waar schrijf je dan over.
“Schrijf
iets
als
tegenhanger voor BBQ-en
en bier drinken in de tuin
of op het balkon.” werd
mij voorgesteld. Tsja,
maar als ik ‘s zomers
zelf
mag
kiezen..............
Baantje leggen.
Het eerste wat in mij
opkomt is het leggen
van een baantje in de
tuin. Voor de leden met
een balkon ligt deze
keuze meestal iets
minder voor de hand
(bij jou wel? Foto!). Maar
het grote voordeel is dat slotracen en
een biertje drinken in de tuin goed
combineren. Dus wellicht pak ik de
handschoen deze zomer nog een keer
op en leg ik inderdaad een baantje in
de tuin. Met, waarschijnlijk, tegen de
middag wat minder scherpe foto’s.
Inderdaad, door het bier.
Knutselen
Waait het niet te hard dan is knutselen
een goede tijdsbesteding in de tuin of
op het balkon. Waarom
niet? In plaats van
weer een puzzelboekje
of, nog erger, de hele
dag praten met vrouw
of vriendin (vrouw en
vriendin is in de
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meeste gevallen een echte afrader) de
scenery voor bij jouw racebaan
opleuken. Best een optie denk ik zo.
Dus op zoek naar voor mij nieuwe
scenery in schaal 1:24 en/of 1:32.
3D printen?
Wat deze keuze extra interessant
maakt is de opkomst van 3D printen. Ik
sluit dan ook niet uit (en eigenlijk hoop
ik dan ook juist) het nodige aan huisvlijt
tegen te komen.
In eerdere Couranten heb ik het al
eerder
aangehaald,
maar
voor
onderdelen en scenery heeft 3D
printen de toekomst. De eerlijkheid
gebied mij te zeggen dat mijn
belangstelling
ook
groeit.
Op
evenementen
zoals
de
modelbouwbeurs in Goes kan je op
bestelling en op schaal, uit een eigen
databank, scenery printen. Hoewel dit,
gezien de printsnelheid, waarschijnlijk
geen vetpot zal zijn. Maar de
aanschafkosten
van
printer
terugverdienen (niet op een dag
natuurlijk) moet toch wel mogelijk zijn.
Bart van Wees interviewen?
Wellicht eens met Bart
van
Wees
gaan
praten. Van Bart weet
ik dat hij met een 3D
printer aan het stoeien
is en inmiddels al de
nodige tekenervaring
heeft. In een volgend
redactioneel overleg
ga ik Ben hier maar
eens over benaderen.
Wellicht iets voor een
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uitgebreide “Op de racebaan/bank bij:
Bart van Wees”........als Bart zin heeft
om hieraan mee te werken. Maar Bart
kennende komt dat wel goed.
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team kleuren bij op en je zou dus
dergelijke bandenrekken ook in andere
kleuren dan blauw willen hebben (ja,
weet ik: je kan ze verven).

Shapeways
Als eerste beland ik op de site van
Shapeways. Zelf heb ik nog nooit van
dit bedrijf gehoord, maar het aanbod is
verrassend interessant. Bij dit bedrijf
kan je zelf gemaakte- en ontworpen
dingen aanbieden aan anderen.
Kennelijk zijn er meer dan voldoende
creatieve hobbyisten. Een bezoekje
aan www.spaeways.com is dan ook
best wel aan te raden. Waarom
moeilijk doen als het makkelijk kan?
Het kost wel wat…dat is dan toch
eigenlijk weer jammer.
Haspel
Niet het eerste object waar je aan
denkt, maar je ziet ze in het echt
overal: haspels. In de pitbox zijn ze
altijd goed verstopt, maar ik weet zeker
dat je aan de achterzijde van een
pitbox over de kabelhaspels struikelt.

Bandenrek
Betrekkelijk simpel is het bandenrek.
Maar ja, € 15,52 is best wel een prijs.
Dat moet goedkoper kunnen!? Maar
terug naar het bandenrek. Een
dergelijk rek is natuurlijk leuk in iedere
pitbox. Dus aan een bandenrek heb je
dus eigenlijk niet genoeg. Tel daar de

Beveiligingscamera’s
Echt
briljant
vind
ik
de
beveiligingscamera’s. Van dergelijke
camera’s
kan je er
ook wel
een paar
kwijt.
Wel knap
gemaakt.
Maar, f**k
wat een
prijs! Op een paar cent na € 31!
Dergelijke
prijzen
maken
het
aanschaffen van een 3D printer en zelf
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“printjes”
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in

de

markt

zetten

interessant.

Patrick

Sharknose meeting 2018
Vrijdagavond 22 juni begin ik alle
spullen voor de Sharknose te
verzamelen.
Racekoffer,
diverse
schaal modellen en de laatste digitale
zaken die niet vergeten mogen
worden.

Beusichem en gaan richting Den
Bosch. Weer een dag Sharknose
Meeting. Heerlijk!! En dit jaar alweer
voor de vierde keer. Wat is het toch
mooi om op zo’n dag weer eens tussen
die oude BMW modellen te snuffelen.
Zeker omdat mijn eerste auto een 525i
was. Ook dit model en nog vele
andere, stonden er voor het publiek
weer florissant en gepoetst bij.
Getild
Rond 8.00 uur rijden we het terrein bij
het Autotron te Rosmalen op. Op
aanwijzingen kunnen we in de hal onze
aanhanger uitladen en baan gaan
opbouwen. Inmiddels zijn ook Olaf,
Fred, Roy, Hans, Ben en Nico
gearriveerd. Na de mouwen te hebben
opgestroopt worden de platen uit de
aanhanger getild.

Bart
Zaterdag 06.00 uur gaat de wekker. Na
een ontbijt en het klaarzetten van de
koffie voor straks, maak ik het hek vast
open voor Bart. Hij neemt vandaag de
CCN aanhanger mee naar Rosmalen.
Om 7.05 uur arriveert Bart. We
koppelen de aanhanger vast en nemen
nog even tijd voor een bakje koffie.

Onderweg
Omstreeks 7.20 uur rijden we weg uit
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Ruud & perfect
Direct worden de poten erin gestoken
en kunnen de platen op zijn plaats
gezet worden. De platen staan op
volgorde in de aanhanger. Dat scheelt
enorm veel tijd met het plaatsen en
welke plaat waar moet komen.
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Het aankoppelen is dan ook zo
gebeurd. Beide stroomkisten vergen
wat meer tijd. Eerst worden de kabels
voor de analoge baan uitgerold en
vervolgens voor de digitale. Ruud heeft
dit toch perfect voor elkaar gemaakt.
Het gemak waarmee je dit kunt
aansluiten is een vooruitgedacht plan
van aanpak bij de bouw van deze grote
anadigibaan in 2017. Dit bleek ook
maar weer eens in Goes op de
modelbouwbeurs.

Dit model stond bij ons in de hal. Met
veel zwaar geronk kwam deze binnen
rijden. Zelfs de baan trilde van het
geluid.
Wat
een
geronk
zeg!
Spectaculair.

Eerste rondjes
Rond 9.15 uur werden de eerste test
rondjes gereden en goed bevonden.
Tijd voor het eerste bakkie koffie en die
smaakte verekkies lekker! Om 10.00
uur gaat het terrein open voor publiek.
Voor ons een mooie gelegenheid om
eens rond te kijken wat er allemaal
stond. Helaas ontbrak de M1 die er
vorig jaar wel bij was. Maar niet
getreurd want ook nu weer stonden er
pracht exemplaren bij.

Publiek
Na het eerste uurtje kwam er heel wat
publiek onze baan bewonderen. Ik heb
diverse vragen gehoord van: “in welke
vrachtwagen zo’n baan vervoerd
moest worden, jemig zeg wat een
joekel”. Kijk dat zijn toch weer
opmerkingen
dat
wij
het
als
Carreraclub Nederland toch weer heel
goed voor elkaar hebben. Uiteraard
aan deze mensen uitgelegd dat slechts
een aanhanger genoeg was om de
clubbaan te vervoeren. Ook de
inmiddels toegestroomde jeugd kon
wederom lekker racen op onze
clubbaan. In de middag nam Charlie
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Whiting, alias Roy weer de leiding om
met de jeugd in al zijn enthousiasme
diverse races te begeleiden. Genieten
dus!!
Do-Slot chassis
Zelf hadden Roy en ik een digitale 1/24
BMW M1 op Do-Slot chassis gebouwd.
(Een verslag van de bouw van deze
digitale 1/24 BMW M1 volgt nog) Voor
ons een mooie aangelegenheid om dit
een uit te proberen. De grip was er in
het begin helemaal niet vanwege de
hoeveelheid stof, maar later op de dag
werd dat een heel stuk beter.
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baan meegenomen om te testen. Ook
dit is een hele vooruitgang ten aanzien
van de standaard regelaars. Echter
dient het wel de aanbeveling om de
controlunit in zijn geheel op ‘o’ af te
stemmen en van daaruit de regelaars
af te stemmen op het rijgedrag van de
auto. Tijdens de bouw van de
anadigibaan hebben we regelmatig
met de, voor ons nieuwe, controlunit
lopen stoeien. Veel of weinig rem,
gasrespons e.d.

Weer
Al met al een bijzondere dag met veel
bewondering voor onze clubbaan. Als
we wederom de uitnodiging voor
volgend jaar krijgen, doen wij zeker
weer mee. Reserveer de maand juni al
vast voor de unieke evenement.
Frankenslot Regelaar
Ook had de CCN de bedrade
Frankenslot Regelaar voor de digitale
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Gevonden op internet: Mercedes Zilverpijl
Ik val in herhaling, maar de zomerse
racebaankomkommertijd
is
ook
zichtbaar op de veilingsites. Echt
bijzondere dingen kom je nauwelijks
tegen. Maar volgens mij is dit wel het
moment om zo af en toe tegen een
“koopje” aan te lopen. Overigens is iets
wat wij een “koopje” noemen vaak
relatief, en probeer het dus maar uit te
leggen aan je vrouw/vriendin.

racechassis. Ik vind de techniek leuker
dan de carrosserie die bovenop het
chassis geprakt wordt. Verpakkingen
laten mij al helemaal koud. Toch zijn
juist die factoren van grote invloed op
de prijs.

Tips?
Dit keer heb ik mijn best gedaan in
komkommertijd en toch nog iets duurs
gevonden. Jawel, ook hier is “duur”
relatief. Tips om niet betrapt te worden
door ega’s bij dit soort “koopjes” zijn
welkom. Ik weet zeker dat andere
clubgenoten dergelijke tips nuttig
vinden…….
Zilverpijl
Heel stiekem heb ik toch een soort van
fetisj
voor
het
oude
Carrera

Spaakvelgen
Zo ook hier. Naar mijn mening een wel
heel fraaie oude! (Dus geen Exclusiv)
Mercedes Zilverpijl met doos. Mijn
belangstelling richt zich vooral op die
geweldige
spaakvelgen
met
vleugelmoeren. Maar die zal de
aanbieder wel niet los willen verkopen
vrees ik. Althans, niet voor de prijs die
ik (maximaal) zou willen betalen.
Patrick
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Onderwerp Red Bull pitstaat (vervolg)
Het is al weer een aardige tijd geleden dat jullie iets van de bouwwerkzaamheden
van mijn pitstraat hebben vernomen. Zoals al eerder vermeld, wordt het de Pitstraat
van de huidige Red Bull ring in Oostenrijk. Dit circuit en pitstraat is geheel in 2014
gerenoveerd en door Red Bull aangepast aan de huidige F1 maatstaven. Vanwege
de strakke, mooie gebouwen zal dit geheel absoluut een blikvanger zijn bij een
racebaan. De onderstaande tekening is een schets die ik op internet tegen kwam.

(tekening van de echte pitstraat Red Bull ring)

Goes
Op de modelbouwbeurs in Goes februari dit jaar stond de complete pitstraat 1/32
opgesteld. Nagemeten bleek het ruim 5 meter te zijn. Van rechts naar links onder
zie je het Medical Centre daarnaast de 4 boxen van de FIA. Na de dubbele deur
begint de pitbox van Mercedes, Red Bull, Ferrari enz enz.

Het rechter boven-gebouw was toen nog in ruwe printversie en moest nog verder
uitgedacht en getekend worden. Toch wilde ik dit naar de beurs meenemen om een
indruk te geven van hoe juist dit gedeelte zou staan op de beurs vanwege zijn
complexe vormen.
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Raampartijen geprint
Inmiddels zijn raampartijen en wanden geprint en kon het stukje bij beetje in elkaar
gezet / gelijmd gaan worden. Om de ruiten er zo mooi mogelijk in te monteren heb ik
er voor gekozen om eerst de wanden in ‘aluminium look’ te verven. Vele foto’s van
het gebouw heb ik op internet beken om uiteindelijk de juiste kleurstelling te krijgen.
De matte aluminium panelen in het echt moeten wel op het model lijken. Vandaar
ook de matte verf in deze kleur.

Na vele uren meten en op schaal tekenen, zijn alle details in het tekenprogramma
verwerkt om daarna stukje voor stukje de onderdelen te printen. Het bovengebouw
duurt ongeveer 3 weken om geprint te worden. Doordat er in dit gebouw 4
verschillende hoeken van wanden zijn (b.v. de rechte achterzijde, die naar voren,
naar boven en gekanteld zijn) was niet eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen.
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De raampartij aan de voorkant is op de mm nauwkeurig op schaal nagetekend. Dit
omdat alleen deze wand naar voren kantelt en ook omhoog loopt. De prints zijn
vervolgens 2D, passend in een mal, aan elkaar gelijmd.
Perspex
Voor de ruiten is er donker grijze perspex van 3 mm dikte gebruikt. Alle ruiten zijn
van verschillend formaat om dat deze van links naar rechts uiteen wijken. Deze zijn
er vlak in gelijmd om daarna de aan elkaar gelijmde raampartij aan de rest van de
panelen te verlijmen.
Geen verlichting
Ik heb er voor gekozen om in dit gebouw geen verlichting aan te brengen. In het
originele gebouw bestaat het dak uit twee gedeelten. In de opening van het dak vind
je diverse ‘Airco’ units die daar geplaatst zijn. Ook deze komen er in 3D nog bij. Om
een spiegeleffect te krijgen van de raampartijen, heb ik er aan de binnenzijde deels
waar ook de inkeping in het dak komt, een voorwand voor de raampartij achter
gelijmd. Deze is aan de binnenzijde zwart geverfd. Het dak is van 2 mm
perspexplaat en deze is van dezelfde kleur als de wanden. Het open gedeelte in het
dak is een grijze zandkleur. Alle lakken zijn mat van kleur.

Originele foto

3D schaal 1/32

Op de rechter foto zie je aan de onderzijde van het boven gebouw nog 2 schuine
vlakken (zie pijl). Om dit eveneens te maken heb ik ook hier een perspexplaat van 2
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mm in een driehoek gezaagd en vervolgens in die driehoek nog een extra schuin
vlak gezaagd. Door deze vervolgens aan elkaar te verbinden en door te buigen, krijg
je uiteindelijk deze vorm.

Originele foto

3D schaal 1/32

De achterzijde wordt volledig afgewerkt met losse geprinte panelen zodat deze er
uitzien met allerlei deuren en roldeuren. De plaatsing hiervan vindt plaats op het
allerlaatste moment omdat dit afhankelijk is van de verdere bovenbouw met de
uitstekende torens boven op de pitboxen.
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Volgende stap
De volgende stap in het project is beide pitboxen van de FIA aan te kleden met
diverse kasten en de weegbrug. Uiteraard komen boven de pitboxen de namen van
de coureurs te hangen. Hierbij houd ik 2017 aan als maatstaf. Carrera brengt dit jaar
beide Red Bull F1 auto’s uit van Verstappen en Ricciardo.
Ook bij de andere merken op racebaangebied zijn al diverse F1 bolides uit 2017
gesignaleerd. De safetycar van 2017
was niet eenvoudig om deze te
vinden, maar uiteindelijk is het toch
gelukt. Moet nog wel wat aan de
verlichting veranderen om deze op
het echte model te laten lijken.
Daarna ga ik beginnen met het
podium en de uitbouw daar achter.
De schetsen, vormgeving en de juiste
maatvoering hiervan zijn al in een ver
stadium. Rest nog een paar exacte details en dan kan ook dit geprint gaan worden.
Otto
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Pitbox van een KISS Purist
Geïnspireerd door de pitstraat van Otto
ben ik maar eens op zoek gegaan naar
een alternatief op internet. Hierbij heb
ik rekening gehouden met het feit dat
niet iedereen ruimte bij zijn baan heeft
voor een pitstraat van vijf meter (LOL).
De meeste thuisracers zijn al blij met
een baanlengte van vijf meter……en
een tapijtracer zoals ik kijkt vooral met
respect naar al dat huisvlijt.
Circuit Weldaad
Al snel kwam ik terecht bij iemand die
zich op internet Maartencarr noemt en
een fraai thuiscircuit heeft aangelegd
met de heldere naam “Circuit
Weldaad”. Een wat mij betreft een
goede naam voor dit circuit. Al vraag ik
mij wel af hoe Otto zijn circuit moet
gaan
noemen
om
hier,
wat
naamgeving betreft, ook overheen te
gaan. Maar dat is wellicht een leuke
opdracht voor een prijsvraag.

KISS Purist
Hoe zou ik het doen? Allereerst ben ik
purist, dus zou ik natuurlijk gebruik
maken van de Carrera pitbox. Verder
weet iedereen dat ik niet handig ben
dus ligt ook de KISS (Keep It Simple
Stupid) methode voor de hand. Als
alternatief heb ik de JBF (Jan Boeren
Fluitjes) methode, maar daar wordt het
resultaat niet beter van.

Simpel
De pitstraat van Circuit Weldaad is
fraai verlicht (dus wel verlichting
aanbrengen Otto!) en ziet ook de
binnenkant van de garages er levendig
uit. Voor de inrichting van de pitboxen
verwijst Maartencarr naar de site:
www.meijdonck.nl/scenery/pitbox.php.
En ja hoor, de KISS methode wordt
toegepast. Door simpel een getekende
pitbox inrichting te printen en op de zijen achterwanden van de garage te
plakken ziet het er allemaal best gelikt
uit. Natuurlijk niet zo mooi als de 3D
versies van Otto, maar in ieder geval
wel een pitbox die zelfs ik kan maken.
Kleurtjes
Door de tekeningen in verschillende
(team) kleuren uit te voeren is
voldoende frisse variatie te maken. Op
de foto’s zie je een rode en een groene
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versie,
maar vele kleuren en
kleurvariaties zijn natuurlijk mogelijk.
Op de volgende pagina’s zien jullie een
paar
voorbeelden
van
eerder
genoemde site. Maar zelf maken of
zoeken naar foto’s kan natuurlijk ook
prima.

COURANT 89

treinbaan-berg lay-out met van die
verschillende verdiepingen.
Maar eerlijk is eerlijk de baan van
Maartencarr mag je best “gelikt”
noemen. De pitboxen (helaas geen
originele Carrera pitboxen) zijn netjes
onder de baan weggewerkt.

Ook in kleur
Maar om te laten zien dat de 3D-printRed Bull – pitbox van Otto wel heel erg
mooi (maar helaas voor de kleurenfoto
grijs-wit) vind ik het niet meer dan
terecht daar ook (voor de tweede keer)
een foto van op de kleurenpagina te
zetten.
Trapgat
Zoldercircuits
delen
vaak
één
“probleem”: het trapgat. Zoveel loze
ruimte moet immers benut worden.
Maartencarr heeft dit “probleem”
creatief opgelost. Kijk vooral eens hoe
het circuit door de balustrade heen
loopt. Kennet zullen we maar zeggen.
Patrick
Ontwerp Circuit Weldaad
Maar om even terug te komen op de
baan zelf. Ik ben niet zo’n fan van een
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