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De Carreraclub Nederland is al enige 
tijd de trotse eigenaar van een grote 
gesloten aanhanger voor het transport 
van onze clubbaan. Deze felgele 
cubus-op-wielen stond ongegeneerd in 
de voortuin van Otto. Nog gedeeltelijk 
voorzien van een aantal onopvallende 
(LOL) brandweeraccenten.  

Camouflage? 
Maar waar laat je zo’n 
aanhanger? De meest 
eenvoudige oplossing is het 
gevaarte voorzien van 
camouflage. Dan valt de 
aanhanger minder op maar 
staat nog wel steeds bij Otto 
voor de deur.  

Oplossing 
Dan maar in de garage 
stallen. Maar ja, dan is de 

hoogte van de aanhanger ten opzichte 
van de garagedeur wel een dingetje. 
Otto, geheel gewend aan denken in 
oplossingen, pakt het praktisch aan.  
Als de aanhanger niet kleiner gemaakt 
kan worden moet de garagedeur dus 
groter….. 

BobbendeBouwers 
Roy, Ron, Ruud, Fred, 
Hans, Ineke en Otto zelf 
hebben zaterdag 22 
september de handen uit 
de mouwen gestoken en 
gezamenlijk 
professioneel een grote 
garagedeur geplaatst. Nu 
kan de clubaanhanger 
lekker binnen staan. 
Hulde aan deze Bobben 
de Bouwer. Of is het Bob 
de Bouwers? Ik zal het 
op Bobben de Bouwers 
houden! 

Patrick 
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BobbendeBouwers 



AAGGEENNDDAA 22001188//1199
OKTOBER 
06 Carrera Winkelcentrum Event Winkelcentrum Hoge Vlucht Breda 

6  CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem 
  CCN zolderracebaanspullenruilverkoopmiddag 
  CCN sleutel(mid)dag 
7  CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem 

ALV CCN, Belvédèrelaan, Beusichem (11:00 uur-12:00 uur) 

13 Carrera Winkelcentrum Event Makado Schagen
20 Namac modelautobeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
20 Carrera Winkelcentrum Event Winkelcentrum Vier Meren Hoofddorp 

NOVEMBER 
03 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten (D)
03 Carrera Winkelcentrum Event Winkelcentrum Winkelhof Leiderdorp
17 Ruhrslot, Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, 46117 Oberhausen Osterfeld (D) 

DECEMBER 
01 Namac modelautobeurs, Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
08 Carrera Winkelcentrum Event Oranjerie Apeldoorn 
09 Carrera Winkelcentrum Event Winkelcentrum Roselaar Roosendaal 
09 Ostwestfalen Modellrennbahn-Börse, Marktstr. 13, 32139 Spenge |D) 
10 Carrera Winkelcentrum Event Banne Centrum Amsterdam

2019
JANUARI 

FEBRUARI 
02 Slot-Ecke Mannhem, Festhalle Baumhain, Luisenpark Mannheim (D) 

22 OPBOUWEN Modelbouwbeurs Goes 
23 Modelbouwbeurs Goes, Zeelandhallen 
24 Modelbouwbeurs Goes, Zeelandhallen 

MAART 
23 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten  (D) 
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  1 Inhoud Carrera Courant 90 
  2 Clubactiviteiten 
  3 Door de bril van . . . . . . . . . .  (Roy Penders) 

  4 Bami bij?  (Patrick Meijer)

  5 Zelfbouw 1:24 digitaal  (Otto Donker) 

10 Carrera Winkelcentrum Event  (Patrick Meijer)

11 Modulair  (Patrick Meijer)

12 Nieuws van het Servofront  (Ben Schuddeboom)

14 Gezien op internet  (Patrick Meijer)

15 SRTO update 8  (Ron van Os) 

16 Max & Carrera  (Patrick Meijer)

17 BobbendeBouwers  (Patrick Meijer)

OOPPRROOEEPP!! OOPPRROOEEPP!! OOPPRROOEEPP!! OOPPRROOEEPP!! OOPPRROOEEPP!! OOPPRROOEEPP!! OOPPRROOEEPP!! OOPPRROOEEPP!!

RRAADDAACCTTEEUURR ooff RREEDDAACCTTIIEELLIIDD GGEEZZOOCCHHTT

PPaattrriicckk wwiill nnaa CCaarrrreerraa CCoouurraanntt 9922 ((dduuss mmaaaarrtt 22001199)) ssttooppppeenn mmeett ddee rreeddaaccttiiee vvaann ddee CCaarrrreerraa
CCoouurraanntt……....wwiijj zziijjnn dduuss oopp zzooeekk nnaaaarr eeeenn nniieeuuwwee mmeeddeerreeddaacctteeuurr nnaaaasstt BBeenn SScchhuuddddeebboooomm.. WWiiee
wwiill oonnzzee cclluubb hheellppeenn?? BBaassiisskkeennnniiss vvaann WWOORRDD iiss vvoollddooeennddee.. EEeenn bbeeeettjjee mmaakkkkeelliijjkk eeeenn ssttuukkjjee
kkuunnnneenn sscchhrriijjvveenn iiss eeeenn pprréé.. HHeebb jjee bbeellaannggsstteelllliinngg ssttuuuurr ddaann eevveenn eeeenn mmaaiillttjjee nnaaaarr ddee rreeddaaccttiiee ooff
nnaaaarr éééénn vvaann ddee bbeessttuuuurrsslleeddeenn..

SSCCHHRRIIJJFF OOOOKK IIEETTSS VVOOOORR OONNSS CCLLUUBBBBLLAADD!!
Reactie: Ben Schuddeboom & Patrick Meijer 

e-mail Redactie:  p.meijer54@chello.nl

Sluiting kopij voor de Courant 91:  

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

Inhoud Carrera Courant 90 
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15 

CCCCNN RRaacceewweeeekkeenndd 

6 & 7 oktober 2018 
Natuurlijk ook dit keer in Beusichem 

…….. met op zaterdag de  

 CCCCNN ZZoollddeerrrraacceebbaaaannssppuulllleennrruuiillvveerrkkooooppmmiiddddaagg 

…….. en  

 CCCCNN SSlleeuutteell((mmiidd))ddaagg 

……. en op zondag de  

 CCCCNN AAllggeemmeenneeLLeeddeennVVeerrggaaddeerriinngg 

KKoomm jjiijj ooookk??

Clubactiviteiten 
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September 2018 

Excuses 
In Carreracourant 89 benoemde ik het, 
op uitnodiging van Bart van Wees,  
rijden bij SlipStream Slotracing. 
Daarnaast gaf ik aan dat ik de leden 
zou gaan benaderen middels een 
mailbericht. 
Helaas is mijn privéleven de afgelopen 
maanden redelijk op zijn kop gezet 
door de plotselinge ziekte van mijn 
moeder en het daarmee 
samenhangende “beroep” van 
Mantelzorger. Mede 
hierdoor zijn de 
“werkzaamheden” 
van voorzitter van de 
Carreraclub naar de 
achtergrond 
verschoven en voelt 
het alsof ik mijn 
afspraken niet ben 
nagekomen. Mijn 
welgemeende excuses 
hiervoor! 

De komende maanden 
Het is tenslotte al weer september en 
dat is op veel plekken het startsein om 
zo links en rechts een hobby weer op 
te pakken of indien noodzakelijk nieuw 

leven in te blazen. Zo is dat voor 
menigeen ook bij de racebaanhobby. 
Bij mij is dat in ieder geval zo en ik 
hoop dat we de clubactiviteiten weer 
vlot kunnen trekken.  

Garagebox 
Allereerst gaan we er bij Otto thuis 
voor zorgen dat de beschikbare 
garagebox een roldeur krijgt zodat 
vervolgens onze clubaanhanger een 
beschermde plek krijgt. Hij staat dan 
ook, met zijn prominente 
ambulancekleur, niet meer te “shinen” 
voor het woonhuis van Otto & Ineke. 
Daar heeft hij n.l. inmiddels lang 

genoeg gestaan. 

Raceweekend 
plus!? 

Op 
zaterdag 6 
en zondag 

7 oktober 
houden we 

het 2e raceweekend van 
het jaar. We hebben 

besloten om dit, net zoals vorig jaar, uit 
te breiden met een sleuteldag en 
ruilbeurs op zaterdag. Vanaf 11:00 uur 
staan de deuren aan de Bèlvéderelaan 
weer open en is de koffie klaar.  

Op deze zaterdag en ten behoeve van 
dit weekend zullen we overigens de 
anadigibaan neerzetten en gebruiken 
voor de raceactiviteiten. Dit in 
tegenstelling tot andere keren waarbij 
wij de baan van Otto hebben gebruikt.  

Zondag om 11:00 zullen we de ALV 
weer houden en daarna staat het 
racen op zowel het digitale – en de 
analoge baan centraal. 

Door de bril van . . . . . . . .  
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Renovatie? 
De prachtige baan van Otto gaat 
overigens in de periode na het 
raceweekend afgebroken, 
schoongemaakt en veilig opgeborgen 
worden. Dit is helaas nodig zodat de 
garageboxen bouwkundig aangepakt 
kunnen worden. Er blijken namelijk de 
afgelopen jaren wat aandachtspunten 
te zijn ontstaan die een forse 
opknapbeurt, van de ruimte die vele 
van ons zien als de CCN Clubruimte, 
noodzakelijk maken. Langs deze weg 
wil ik Otto & Ineke alvast heel veel 
sterkte wensen met deze toch weer 
aanzienlijke klus! 

En verder? 
Gaan we proberen om tot een afspraak 
met Bart te komen voor het rijden bij 
Slipstream in Zwaanshoek (Cruquius) 
en zullen we voorsorteren op 2019.  
Inmiddels weten we dat de 
modelbouwbeurs in Goes weer zal 
plaatsvinden op 23 & 24 februari 2019. 

Ook nu zijn weer uitgenodigd dus vink 
deze data alvast aan in je agenda en 
informeer het thuisfront dat je vanaf 
vrijdagmiddag tot en met 
zondagmiddag even uit beeld, maar 

wel telefonisch bereikbaar, bent�.  

Tijdens de ALV hoopt het bestuur 
daarnaast mooie ideeën te horen 
waarmee we de agenda voor 2019 
verder kunnen aanvullen. Ik daag jullie 
uit om hierover 
vast na te 
denken. 

Voor nu sluit ik 
hiermee af en 
hoop vele van 
jullie te zien in het 
weekend van 6 & 7 oktober a.s. Tot 
dan! 

Met enthousiaste racegroet, 
Roy Penders 
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Hoe krijg je zo veel mogelijk meters 
racebaan op een beperkte ruimte? 
Heel eenvoudig: door meerdere lagen 
over elkaar heen te laten lopen. 
Efficiënt, maar de “puristen” hoor je 
dan al weer mopperen: “dit is toch niet 
realistisch”! 

Mag er zijn 
Maar soms word je achterhaald door 
de realiteit. In het dichtbevolkte China 
heeft men in het echt kennelijk 
dezelfde “dilemma’s” als wij 
slotracers……maar dan in schaal één 
op één. Tsja, wat doe je dan na je 
studie civiele techniek, en mogelijk 
enige jaren ervaring met het bouwen 

van Carrera(?) racebanen? Meerdere 
lagen over elkaar heen aanleggen. Het 
resultaat mag er zijn. Mij zou het niet 
verbazen als de gemiddelde TomTom 
op dat deel van de openbare weg 
spontaan buikgriep krijgt. 

Bewegwijzering 
Denk je eens in hoe de borden boven 
de weg eruit moeten zien. Moet je echt 
je best doen om in oogopslag tussen 
de 20(?) plaatsnamen de door jou 
gewenste plaats te ontdekken. Je kan 
daar gewoon verdwalen op één 
vierkante kilometer. 

Bamikoker? 
En ineens 
realiseer je dat 
de ontwerper 
waarschijnlijk 
helemaal geen 
opleiding 
civiele techniek 
heeft gehad 
en/of met 
racebaantjes 
heeft gespeeld. 
Het was de 
bamikoker uit 
één of ander 
obscuur Chinees restaurant onder de 
rook van Peking die een klodder bami 
om de grond liet vallen…….en toen 
dacht: dat ga ik maken! 

Inspiratie? 
Maar nu even serieus: het is een knap 
staaltje werk en wellicht inspiratie voor 
een volgend ontwerp van een nieuw 
thuiscircuit. Heren, dames ook, de 
redactie houdt zich aanbevolen. 

Patrick  

Bami bij? 
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Al vanaf het begin is in feite de zelfbouw slotcar al bij mij favoriet nummer 1. Met 
name in de schaal 1:24. Op onze nieuwe clubbaan kun je je echt helemaal uitleven 
op de lange rechte stukken. Heb ik mijn chassis goed afgesteld? Haal ik wel de 
topsnelheid? Hoe ligt de auto in de bochten? Dat zijn vragen die je op de analoge 
baan vanzelf te weten komt. Maar hoe zit dat nu op de digitale baan? 

Niet? 
We hebben naast de huidige vier sporen, ook twee digitale sporen op de clubbaan. 
Alleen kan ik daar met mijn analoge Plafit 1/24 niet op rijden, toch? 

Samen 
Nou dat is te zeggen…..! Inmiddels hebben Roy en ik samen een zelfbouw slotcar 
voor de digitale baan in schaal 1:24 gebouwd. Als basis diende de Carrera BMW M1 
die naar eigen ontwerp is gespoten en opnieuw van decals is voorzien. 

Vervolgens is alleen de body gebruikt voor de opbouw voor de digitale baan. 

Slotpoint chassis 
Allereerst begin ik met het chassis. Hiervoor heb ik het Slotpoint Pace 55 (€59,90) 
chassis gebruikt. Je hebt ook de Pace 66 deze is wat breder. (www.slotpoint.de) 

Zelfbouw 1:24 digitaal 
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De afstelling van de voor- en achteras zijn hetzelfde als bij het oude Plafit chassis’. 
De hoogte is instelbaar in plaats van het werken met op vul plaatjes. Ook zijn bij het 
Slotpoint chassis, de voor – en achteras verend. Ook aan de onderzijde van het 
chassis kun je een vrij gewicht naar voren of achteren verplaatsen. Hierdoor kun je 
de balans van de auto aanpassen. 

Afgehaald 
Als je het chassis aanschaft, krijg je ook een duidelijke handleiding hoe je het 
chassis in elkaar kunt schroeven. Nadat ik alles volgens tekening had gemonteerd 
heb ik de wielbasis aan de hand van het model afgesteld. Doordat de body best wel 
smal is, heb ik iets van het koperen chassis bij de achteras af gehaald. Dit heb ik 
gedaan omdat anders de velgen buiten de body komen en dat wil je zeker niet.  

Motor & banden 
Het chassis is tevens geschikt voor zowel de 13D als de 18D motor. Ik heb gekozen 
voor de 18D (Bison II).  Het ‘oog’ voor de digitale baan zit in de voortrein van het 
chassis. Dit kun je zowel links als rechts plaatsen. Bandjes zijn van Ortmann, die ik 
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ook voor al mijn slotcars gebruikt. 
Uiteraard zijn deze verlijmd op de 
Aluminium velg en geschuurd.   

De gebruikte Digital Decoder is 
van FT Slottechnik  SCD 1044 
(www.ft-slottechnik.de) Deze kost 
compleet €29,95. 

Decoder & verlichting 
Alle aansluitingen die je nodig hebt, zijn bij de decoder aanwezig. Het aansluiten 
van motor, optisch oog en de verlichting is vrij eenvoudig. Ik heb er voor gekozen 
om niet de bestaande verlichting van Carrera te gebruiken. Dit in verband met het 
passend maken van de LED strip in de body. Normaal zit deze LED verlichting op 
het chassis van Carrera. Daarom heb ik voor een nieuwe lichtset van ZMachine 
ZM160 € 17,95 gebruikt en deze opnieuw in de body gelijmd. Als je de huidige  

LED’s van het Carrera chassis wilt gebruiken, vergt dit wel extra aanpassingen aan 
de body. Met een nieuwe lichtset vergt het zeer weinig moeite omdat je deze zo in 
de body kunt lijmen.  

Aansluiten op de decoder is echt kinderspel. Je kunt de kleine stekkers van de 
Carrerabody of die bij de decoder zitten gebruiken. Deze even solderen en klaar. 
Met een klein stukje dubbelzijdig kleefband, heb ik de decoder op het chassis 
geplakt. 
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Resultaten 
De eerste testresultaten op de baan bij de Sharknose Meeting waren zeer positief. 
Omdat er geen magneten inzitten vind ik de remweg beter doseerbaar als bij de 
standard Carrera 1/24 auto’s. Voor het racen maken wij overigens wel gebruik van 
de bedrade Frankenslot digitale regelaar 

Instellingen 
Ik moet er wel bij zeggen dat het beter is om van begin af aan alle instellingen op de 
setup box van Carrera op ‘o’ te zetten. Van hieruit kun je voor de auto, in combinatie 
met de regelaar, de juiste afstelling vinden voor deze zelfbouw, magneetloze 1/24 
slotcar.  

Andere regelaar? 
Mocht je gelijke kansen willen qua instellingen a-la analoog, kun je overwegen om 
voor de digitale baan de ACD Cplus digitale regelaar aan te schaffen. Hiermee kun 
je tijdens het racen rem e.d. instellen gelijk aan analoog. Meer info over deze 
regelaar vind je op www.yatronic.de/ACD_cplus_d.html  Deze regelaar kost € 139,- 

Otto 
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Onderwerp 

Soms valt je oog ineens op een 
advertentie in het plaatselijke 
suffertje……. Op de één of andere 
manier valt mij in ieder geval het 
woordje “Carrera” direct op. Ik vrees 
een gezonde “afwijking” die een aantal 
van jullie vast met mij delen.  

Carrera Event 
Een Carrera EVENT zelfs. Tsja, en 
dan is direct mijn belangstelling 
gewekt. Iets beter lezen leert dat het 
eigenlijk voor de jeugd is. Maar het is 
en blijft Carrera. Ja toch, niet dan? Dus 
bewapent met mijn mobieltje toog ik 
naar winkelcentrum De Koperwiek in 
Capelle aan den IJssel.  

Zoeken 
Na even zoeken (het is best een groot 
winkelcentrum) trof ik al snel de 
bescheiden Carrera racebaan van het 
Carrera Winkelcentrum Event. Een 

leuke Carrera 132 Digital baan, groot 
genoeg voor wat variatie en klein 
genoeg zodat de kids goed overzicht 
kunnen houden.   

Peter Paul 
Tot mijn genoegen zag ik direct een 
bekende: Peter Paul van Deelen (de 
Carrera Benelux vertegenwoordiger). 
Peter Paul die zich, zoals het hoort, op 
het laatste moment  geconcentreed op 
een instellings probleemje stort. En wat 
is dan leuker dan die persoon uit zijn 
concentratie halen? Did it! Het 
resultaat was overigens een mooie 

actiefoto (zie ook de cover) waarop 
Peter Paul dus niet geconcentreerd 
aan het racen is maar een slotcar 
digitaal aan het koppelen is met de 
regelaar. 

Ook kijken?
Helaas 
moest ik zelf 
weg toen de 
eerste 
kinderen (en hun ouders) zich 
verdrongen rond de baan. Maar welicht 
is de komende tijd bij jou in de buurt 
ook een Carrera Winkelcentrum Event 
en kan je zelf even gaan kijken. In de 
agenda vinden jullie de data en 
locaties. 

Patrick

Carrera Winkelcentrum Event 
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In de vorige courant heb ik (weer) 
aandacht besteed aan 3D printjes op 
racebaan gebied. En ja hoor, hij doet 
het weer.  

Waarom? 
Ik blijf vinden dat het 3D printen ook 
binnen onze hobby veel zal 
veranderen. Nu is het voor iedereen 
nog een beetje pionieren. Maar dat 
was internet en paar jaar geleden ook 
nog. Nog steeds kom ik ideeën (of 
varianten op ideeën) tegen waarvan ik 
denk: o ja, dat kan ook. 

eBay 
Op eBay werden zelf gemaakte(?) 
onderdelen aangeboden. Mijn 
aandacht werd getrokken door een 
onderdeel waarmee een bestaande 
slotcar eenvoudig werd omgebouwd en 
beschikt gemaakt voor, bijvoorbeeld, 
het Carrera Universal systeem. Dus 
zonder zagen en lijmen. Een goed 
initiatief lijkt mij. 

Maar het zet je wel aan het denken. 
Creatievelingen zouden dus voor 
iedere slotcar een passende module 
kunnen maken waardoor (bijna) alle 
slotcars geschikt voor Universal te 
maken zijn.  

Modulair 
Maar je zou ook modulair kunnen 
werken. Dus door het vervangen van 
enkele onderdelen op een chassis, het 
chassis passend maken voor 
verschillende body’s van verschillende 
merken. Dat kan onze hobby wel weer 
wat voordeliger maken.  

Vrije keuze 
In dat geval ben je geheel vrij in keuze 
van motor, tandwielen, asjes en 
velgen. Je zou daar dus ook meer geld 

in kunnen stoppen. Dus een betere 
motor, kogellagers, geharde (rechte) 
assen, enz. Je kan deze onderdelen 
immers gebruiken voor al jouw 
slotcars. Hier gaan wij vast meer van 
zien. Patrick

Modulair 
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De zomermaanden lopen nu ten einde 
en mede gezien de temperaturen 
kunnen we rustig spreken van een 
topzomer in mijn ogen. Echter wel één 
die ervoor heeft gezorgd dat de 
temperatuur op mijn race kamertje tot 
ongekende hoogte kwam, waardoor er 
niet of nauwelijks tijd is doorgebracht. 
Maar ja wie wil er ook op zo’n warme 
kamer zitten als je ook heerlijk buiten 
kunt zijn in de tuin met een heerlijk ijsje 
bijvoorbeeld. 

Lille 
En dan komt de melding van de mede 
redacteur eind augustus natuurlijk ook 

weer een beetje onverwacht � waarin 
hij vraagt om nog wat proza. Gelukkig 
stond ik bijna op het punt om te 
vertrekken naar Lille. Ons jaarlijkse 
uitje met zwager en schoonzus om 
aldaar te struinen op de kilometers 
lange vlooienmarkt. En alhoewel de 
echte Servo auto’s beperkt zijn 
gebleven tot ons eerste bezoek, nu 
vier jaar geleden, is er altijd wel iets 
leuks te vinden. De meeste baantjes, 
die er overigens volop te koop waren, 
waren toch overwegend Jouef en wat 
SCX of Scalectrix. En daar gaat toch 
echt niet mijn interesse naar uit.  

Blik 
De buit bleef dus dit keer beperkt tot 
een leuk blikje met een race auto erop 
en toch ook wel iets bijzonders in mijn 
ogen.  Een klein blikken speelgoedje 
waarbij je naar alle waarschijnlijkheid 
de auto’s zeg maar weg kon schieten 
door op een handel te drukken aan de 
bovenkant. De auto’s zaten er helaas 
niet meer bij en ook één zijwand 
ontbrak maar het geheel mocht voor 

vier euro van eigenaar verwisselen en 
voor die prijs kon ik het toch niet laten 
liggen. Het zou leuk zijn als iemand 
binnen onze vereniging zo’n 
hebbedingetje herkent en mij dan even 
een berichtje zou sturen, dus in ieder 
geval even drie foto’s bij dit stukje 
geplaatst. 

Nieuws van het Servofront 
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Eric 
En dan is er Eric. Een enthousiaste 
“herintreder” die ik een paar maanden 
geleden voor het eerst, vermoedelijk 
via een tip van iemand anders uit de 
vereniging, op de mail kreeg.  En die ik 
na een goed gesprek en diverse 
berichtjes heb voorzien van twee 
gereviseerde auto’s en de nodige 
onderdelen en wat extra baanstukken. 
Uiteindelijk is Eric daar ook mee aan 
de slag gegaan en eind juni kreeg ik 
een berichtje dan zijn eerste baantje 
weer gemaakt was. Een baantje met 
een paar leuke bochten erin en 
uiteraard ook een mooi lang stuk om 
snelheid te maken. Bijgaand twee 

foto’s van deze baan en hopelijk 
beleeft Eric nog steeds net zoveel 
plezier aan zijn baan als ik.  

Bakker 
En ook de familie Bakker had zich via 
de mail weer gemeld voor de nodige 

onderdelen. Marcel, die ik voor het 
eerst in Goes heb ontmoet, heeft al 
jarenlang ook een leuke Servo baan en 
was nu , voor een koopje naar zijn 
zeggen, in het bezit gekomen van 
onder andere een setje trucks die 
uiteraard nog even van verse banden 
voorzien moesten worden. Helaas voor 
Marcel bleek ook 1 van de motortjes 
van de trucks doorgebrand te zijn (iets 
wat overigens zelden voorkomt) maar 
dan ben ik uiteraard meer dan bereid 
om voor een heel klein prijsje hem ook 
weer te voorzien van een goed 
lopende motor. Kortom zo heb ik de 
afgelopen maanden in ieder geval 
weer twee mensen blij gemaakt en 
blijft de Servo hobby, ondanks het 
geringe aantal hobbyisten, toch 
bestaan. 

Uitkijken 

Nu kijk ik zelf alvast weer een beetje 
vooruit en verheug ik mij op het eerste 
evenement in Oktober. Het Servo 
weekend in Ibbenbühren maar daar 
lezen jullie uiteraard weer over in de 
laatste courant van dit jaar! 

Ben
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Het is racebaan-komkommertijd, dus 
ook op de verschillende 
internetveilingen. Gelukkig kom je zo af 
en toe toch nog wat opvallends tegen.  

Verzamelen 
Zelf heb ik altijd enthousiast folders en 
Universal handleidingen verzameld. 
Catalogi vond ik ook wel interessant 
maar wel vaak te duur. Zeker als je 
bedenkt dat de verschillen tussen de 
verschillende jaren vaak niet heel groot 
zijn. Gelukkig vond ik regelmatig toch 
een catalogus bij een gekocht baantje 
zodat ik wel een paar exemplaren heb. 

Getekende plaatjes 
Het mooiste vind ik toch de catalogi uit 
de eerste paar bestaansjaren van 
Carrera. Inderdaad die met de 
getekende plaatjes. Maar opvallend 
genoeg stamt de meest zeldzame 
normale catalogus niet alleen uit de 
eerste jaren. 

Speciale 
Maar om terug te komen op de eerste 
opmerking: wat zijn dan niet normale 
catalogi? Hiermee bedoel ik de 
uitgaven speciaal voor winkeliers.  

Zij kregen (soms?) een niet 
ingebonden catalogus. De losse 
pagina’s zaten netjes ik plastic mapjes 
in een ordner/multomapje. Vaak 
voorzien van een eenvoudige Carrera 

opdruk.  

Zeldzaam 
De meest 
zeldzame (in 
ieder geval de 
duurste) 
catalogus is de 
zogenoemde 
Carrera 124 catalogus uit 1969. Dit is 
de enige catalogus waarin alleen 
Carrera 124 aan bod komt. Een 
dergelijke catalogus, in heel goede 
staat overigens, werd voor “slechts” 
395 euro aangeboden op eBay. Leuk, 
maar ik heb geen 395 euro over voor 
een hele mooie catalogus. Jij wel? 

Patrick

Gezien op internet 
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Racevrienden, 

Groot nieuws: Onze nieuwe site is in 
de lucht. Onze oude webhost was er 
mee gestopt en onze sitebouwer, 
Jeroen, was ondertussen ook nog 
afgestudeerd dus kwam er weer wat 
tijd vrij om de site te bouwen. We 
hebben met de nieuwe webhost rond 
de tafel gezeten en voilà. Het ziet er 
gelikt uit. Neem maar een kijkje bij: 
www.srto.nl. Op dit moment werkt hij 
helaas nog niet zo vlekkeloos op je 
mobiel, maar daar komt ook nog wel 
een oplossing voor.  

Status van de nieuwe baan. 
We hebben de problemen rondom de 
sensoren van de rondentellers onder 
controle, het laatste stopcontact is 
aangesloten en de pitstraten zijn 
verfraaid met pitwalhuizen en 
luchtcompressoren voor de 
wielmoersleutels van de monteurs 
(mede mogelijk gemaakt door een gift 
van Model Racing World). En alles in 
de juiste kleuren gespoten. De 
controletoren is ingericht en staat al op 
zijn plek. Verder is het keukentje af 
gemaakt en hebben we ook wat mooie 
posters opgehangen. Voor leden, oud-
leden is er een open avond geweest 
waarbij iedereen zeer enthousiast was. 

Wat is er nog te doen.  
De elektronica van de pitstraat en de 
tribune moet nog worden aangesloten 
en er ligt nog een losse (extra) kabel 
onder de baan voor de rondentelling 
die nog in de kabelgoot moet worden 
getrokken en aangesloten moet 
worden. Aan de hal, bij binnenkomst, is 
nog niets gedaan. We hebben daarbij 
wel nieuwe waterleidingen en een 
afvoerpijp van boven naar beneden 
over de wand van de hal aangelegd. 
Dit moet nog voorzien worden van een 
koof. Ook zijn er nog wat 
werkzaamheden aan de elektra en 
moet er een verlaagd plafond in, 
waarbij ook de verlichting aangepast 
moet worden.      

Als alles klaar is mogen we gaan 
denken over de opening. We leven er 
al helemaal naar toe! We zijn nu al zo 
lang bezig dat je wel merkt dat een 
aantal mensen het geklus wel een 
beetje zat zijn en liever weer normaal 
willen racen. De baan zelf ligt er fraai 
bij en wanneer we even wat ronden 
rijden hebben de leden het enorm naar 
hun zin. We dagen elkaar uit, lachen 
om vreemde uitvliegers en genieten 

van mooie inhaalacties. Het wordt een 
mooi seizoen. Ik kijk er naar uit. 
Namens de leden van SRTO groet ik 
jullie en wens ik iedereen een mooie 
nazomer. 

Ron van Os. 

SRTO update 8 
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Een zekere Max doet het op dit 
moment zeer goed in de autosport. Zo 
goed dat sommige clubleden, binnen 
een whatsapp groep, foto’s delen van 
hun bezoek aan een Formule 1 race. 
En om dit duidelijk te maken wordt niet 
een foto gestuurd van langs flitsende 
Formule 1 bolides (wat overigens niet 
meevalt door de vertraging van 
drukken en foto maken, weet ik uit 
ervaring). Wie wil er nu geen 
(slot)racetips van Max? 

#hoedan?
Om tips van Max te krijgen hoef je niet 
moeilijk te doen en oeverloos te 
netwerken…… Carrera zorgt hiervoor. 
Of beter gezegd: Carrera heeft de tips 
van Max 54 jaar geleden al voor ons 
opgeschreven. At 54 jaar geleden? 
Maar onze Max is pas 20 jaar….en zijn 
vader Jos 46….. #hoedan? 

Catalogus 1964 
In 1964 bracht Carrera een catalogus 
uit. Geheel passend bij de techniek 
van die tijd vind je in deze catalogus 
geen foto’s maar ingekleurde 
pentekeningen. Eerlijk gezegd vind ik 
dit één van de meest fascinerende 
Carrera catalogussen. Maar wat dat 
betreft heb ik volgens mij altijd een 
beetje een afwijking gehad. 

Zou het?
Terug naar max. In de 1964 catalogus 
geeft Max tips aan de slotraces (in 
spe). Toch geweldig dat een (toen) 
Duitse firma zo’n vooruitziende blik had 
en dat de (slot)racekenner de naam 
Max meekreeg? Wellicht had Jos 
Verstappen vroeger ook een racebaan 
en een oude catalogus uit 1964 en 
weten wij naar wie Max Verstappen 
vernoemd is. Maar niet verder vertellen 
hoor. 

Patrick

Max & Carrera 


