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Alle voorbereidingen zijn inmiddels al 
begonnen voor de modelbouwbeurs in 
Goes. De Modelbouwbeurs wordt 
gehouden op 23 en 24 februari 2019 in 
de welbekende Zeelandhallen (Goes). 

Tel kwijt 
Ik ben de tel kwijt geraakt, maar schat 
dat we nu voor de 15de keer aanwezig 
zijn op dit fantastisch mooie 
evenement.  

Aankomende beurs staan we vlak bij 
de hoofdingang met een zeer ruime 
stand. Uiteraard is onze schitterende 
anadigibaan erbij, maar ook Ben met 
zijn Servo baan. Ook deze keer neem 
ik zelf mijn, in aanbouw zijnde 3D 
Pitstraat van de Red Bull ring 
Oostenrijk van ruim 5 m lengte in de 
schaal 1/32 mee. Spectaculair!!!! 
Inmiddels is het podium gereed (elders 
te lezen in deze Courant) maar de 
bouw gaat ook achter de schermen 
gewoon door.  

Dringen 
Elk jaar weer zie je dat kinderen en 
ook de ouders bij de publieksraces 
staan te dringen voor een kaartje. Dit 
bewijst toch maar weer eens dat het 
racebaan gebeuren nog steeds niet 

over is. Wij proberen vanuit dat 
standpunt nog steeds mensen erbij te 
betrekken om mee te doen in dit 
weekend. 
Want wanneer krijg je nu dé 
gelegenheid om eens op een baan van 
ruim 37 meter te racen??? 

Helpen? 
Als je tijd en zin hebt om mee te 
helpen op onze stand tijdens de 
Modelbouwbeurs in Goes, ben je van 
harte welkom. Stuur even een mail 
naar: otto@omdonker.nl . 
Als je als bezoeker dit evenement een 
keertje wil zien, mag je dit NIET 
missen!! 

Veel te zien 
Er is van alles te zien op modelbouw 
gebied, maar ook vele kraampjes voor 
als je nog steeds dat ene speciale 
onderdeeltje zoekt. 

Otto 

NOTEER DEZE DATUM ALVAST IN JE 
AGENDA: 23 EN 24 FEBRUARI     
2019, ZEELANDHALLEN GOES. 
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Modelbouwbeurs Goes 23 & 24 februari 2019 



AAGGEENNDDAA 22001199
FEBRUARI 
02 Slot-Ecke Mannhem, Festhalle Baumhain, Luisenpark Mannheim (D) 

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

MAART 
23 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten  (D) 
31 Südbayerische Rennbahnbörse Landsberger Str. 39 82110 Germering (D) 

APRIL 
16 SLN Beurs, Houten 
20/21 Raceweekend, locatie Belvédèrelaan 13, Beusichem 

MEI 
18 Sharknosemeeting, Autotron Rosmalen

OKTOBER 
05 Raceweekend, Locatie Belvédèrelaan 13, Beusichem, Sleuteldag en kleine beurs 
06 Raceweekend, Locatie Belvédèrelaan 13, Beusichem, ALV 
26 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten  (D) 

NOVEMBER 
09 Revierpark Vonderort Bottroper Straße 322, 46117 Oberhausen Osterfeld (D) 
09  SLN Beurs, Houten

PPRREETTTTIIGGEE FFEEEESSTTDDAAGGEENN

EENN EEEENN GGEELLUUKKKKIIGG NNIIEEUUWWJJAAAARR
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  1 Inhoud Carrera Courant 91 
  2 Clubactiviteiten 
  3 Door de bril van……  (Roy Penders)

  5 Carrera Race event Hoofddorp  (Ben Schuddeboom) 

  6 Black Friday  (Patrick Meijer)

  7 Pitstraat 3D Deel 3: Het podium  (Otto Donker)

11 Nieuws van het Servofront  (Ben Schuddeboom)

13 CCN te gast bij Slipstream  (Roy Penders)

16 Verslag ALV 6 oktober 2018  (Ruud Buchholz)

19 Buitengewoon Van Lennep  (Gerard Hoogerwaard)

22 Verlanglijstje  (Patrick Meijer)

24 Gezien op internet  (Patrick Meijer)

25 Modelbouwbeurs Goes (Otto Donker)

SSCCHHRRIIJJFF OOOOKK IIEETTSS VVOOOORR OONNSS CCLLUUBBBBLLAADD!!
Reactie: Ben Schuddeboom, Hein Verweij & 

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

Sluiting kopij voor de Courant 92:  

1 maart 2019 

Inhoud Carrera Courant 91 
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MMooddeellbboouuwwbbeeuurrss GGooeess 

ZZeeeellaannddhhaalllleenn GGooeess
2222 ffeebbrruuaarrii ooppbboouuwweenn
2222 && 2233 ffeebbrruuaarrii bbeeuurrss

CCCCNN RRaacceewweeeekkeenndd 

2200 eenn 2211 aapprriill,, llooccaattiiee BBeellvvééddèèrreellaaaann 1133 BBeeuussiicchheemm
55 eenn 66 ookkttoobbeerr,, llooccaattiiee BBeellvvééddèèrreellaaaann 1133 BBeeuussiicchheemm

oopp zzaatteerrddaagg:: 1122..0000 uuuurr sslleeuutteellddaagg eenn kklleeiinnee bbeeuurrss eenn rraacceenn
oopp zzoonnddaagg:: 1111..0000 uuuurr ddee AALLVV eenn ddiivveerrssee rraacceess

KKoomm jjiijj ooookk??

 CCAARRRREERRAA UUNNIIVVEERRSSAALL RREEVVIIVVAALL????
Wie o wie zou er zin hebben om op zo’n dag weer eens ouderwets op onze 
Universal Clubbaan in de rondte te vliegen??? Materiaal is geen probleem: de 
baan staat klaar en auto’s en knijpers hebben we!! Willen alle clubleden aan mij 
laten weten of ze wel of niet op zo’n evenement willen komen? Mailtje naar 

ruud.buchholz@gmail.com.

Clubactiviteiten 
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December 2018 

Zwarte gat 
Vorige week zondag was het 25 
november. De laatste dag van het 
Formule 1 seizoen. Max pakte zijn 11e

podium van dit jaar en mag m.i. 
waanzinnig trots zijn op datgene wat hij 
bereikt heeft. In Nederland slaan de 
stoppen inmiddels helemaal door 
omdat de 1e Formule1 wedstrijd sinds 
25 augustus 1985 aanstaande zou 
kunnen zijn. Op genoemde datum 
werd de laatst verreden Grand Prix van 
Nederland overigens gewonnen door 
Niki Lauda.  

Na het aflopen van het Formule1 
seizoen moeten we natuurlijk 
oppassen dat we met z’n allen niet 
afglijden richting het welbekende 
zwarte gat. Gelukkig zijn er  de nodige 
dingen waar je met volle energie 
tegenaan kan gaan. Een van de zaken 
waar we het dan over hebben is b.v. 
onze prachtige hobby. Want 
inderdaad, de wintermaanden lenen 
zich uitermate goed voor het 
oppakken, en waar nodig uitbreiden 
van allerlei racebaanactiviteiten.  

Winterklus 
Zelf ga ik aan de slag met een 
opknapbeurt van de BMW M1 
clubauto’s. Deze hebben in het 1e

seizoen toch wel wat averij opgelopen 
en dat ga ik proberen weg te werken. 
Ik heb inmiddels een ultrasoon reiniger 
inclusief reiniging-middel gekocht en ik 
vertrouw erop dat deze gaat doen wat 
ik er van verwacht. Kijk eventueel op: 
www.youtube.com/watch?v=3twMV2Zk
gpc Daar staat het filmpje “Carrera 
Karosserie Entlacken” en dan kun je 

zien wat ik precies bedoel en voor 
ogen heb. Tegen de tijd dat ik hiermee 
aan de slag ga zal ik e.e.a. vastleggen 
voor een artikel in de e.v. Carrera 
Courant.  

Mocht het niet lukken om de 
bestaande auto’s te behandelen dan 
gaan we het gewoon proberen met 
gloednieuwe auto’s. Peter Paul van 
Deelen heeft n.l. een 5-tal nieuwe 

Door de bril van . . . . . . . .  
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BMW M1’s aan de CCN overgedragen. 
Wederom een prachtig 
“sponsorgebaar”. Bedankt Peter Paul!!  

Raceavond 
Op 24 november mochten we te gast 
zijn bij Slipstream (verderop in deze 
Courant een verslag) en op 29 
december gaan we nog naar Nico in 
Bussum. Zo is bij mij het idee ontstaan 
om te gaan proberen om een 
behoorlijk aantal keer per jaar, met 
uitzondering van de maanden juli en 
augustus, een 
raceavond van de 
grond te krijgen. 
Dit kan wellicht bij 
een van de leden 
thuis of bij een 
andere 
racebaanclub 
zoals b.v. in Best. 
Ik hoop dat dit gaat 
lukken en dat we mede hierdoor 
ook elkaar weer wat vaker gaan 
zien.  
Daarnaast zijn er natuurlijk de vaste 
evenementen die we elk jaar met 
elkaar op de agenda hebben staan. Op 
de achterkant van deze Courant dan 
ook de kalender voor 2019. Verder 
zullen we op onze site, via WhatsApp 
en ook via Facebook de evenementen 
onder de aandacht brengen. 

Goes 2019 
Het eerste evenement voor 2019 is het 
weekend van de Modelbouwbeurs in 
Goes. Otto heeft verderop in deze 
Courant de informatie nog een keer 
voor jullie op papier gezet. Zonder 
voldoende hulp en inzet zou het in de 

toekomst steeds lastiger kunnen 
worden om daarbij aanwezig te zijn. 
Dus laten we met elkaar de schouders 
eronder houden en er voor gaan. Ik 
reken op jullie! 

Hiermee sluit ik af en wens 
jullie, en alle mensen die 

jullie lief zijn een 
prachtig 
einde van 
2018 toe. Ik 

hoop jullie 
weer in goede 

gezondheid terug te zien in 
2019. Wat mij betreft wordt 

het een prachtig Carrerajaar waar we 
met elkaar trots op mogen zijn. 

Tot dan! 
Met enthousiaste racegroet, 

Roy Penders 
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In de laatste courant had Patrick al 
even melding gemaakt van het Race 
event  in Hoofddorp en stonden de 
overige data ook keurig bij de 
kalender. Daar stond dan ook dat dit 
event op zaterdag 20 oktober in 
Hoofddorp zou plaatsvinden en dat is 
natuurlijk bij mij om de hoek!  
Bovendien kon ik het leuk combineren 
want op dezelfde dag was er ook weer 
een Namac beursje, dus op de 
terugweg even een andere afslag 
nemen en hup dan ben je er. 

Zoeken 
Houten, de Namac, was al zeer 
bevredigend qua resultaat dus rond de 
klok van één uur arriveerde ik  bij het 
winkelcentrum Vier Meren. In mijn 
gedachte zou ik dan op zoek moeten 
gaan naar een soort van truck waarin 
de Carrerabaan opgesteld stond dus in 
eerste 
instantie even 
een rondje om 
het 
winkelcentrum 
gelopen maar 
alles wat ik 
zag… Geen 
Carrera truck. 
Dus toen 
maar even Peter-Paul een Whatsapp 
berichtje gestuurd en die verschafte 
helderheid. De baan stond namelijk op 
een paar tafels en was dus niet zo 
groot als in mijn gedachten cq beeld. 
(Patrick had ook foto’s van de baan in 
Courant 90 geplaatst, RED)

Opgeblazen 
Vervolgens dus weer het 
winkelcentrum ingelopen en toen had 

ik al snel de plek gevonden. Er 
stonden op dat moment niet zo heel 
veel mensen bij de baan maar twee 
kinderen waren zichzelf aan het 
bekwamen in het digitaal rijden. Bij de 
baan stonden ook twee jongere 
mensen met een Carrera shirt aan dus 
één van die twee even aangesproken 
en gevraagd hoe het nu precies in 
elkaar stak. Het blijkt dus dat er door 
Carrera een samenwerkingsverband is 
aangegaan met Villakabaal die deze 
events begeleiden. Het totale circuit 
bestaat uit drie delen en als die 
eenmaal staan worden er met de 
koppelstukken de baan in elkaar gezet. 
De aankleding bestaat uiteraard uit 
brochures, buttons en ballonnen die 
meteen door één van die twee 
medewerkers worden opgeblazen met  
een kleine compressor.  

Jammer 
Wat wel jammer is/was dat de Intertoys 
die maar liefst drie vestigingen heeft in 
dit winkelcentrum schijnbaar niet op de 
hoogte was van het evenement want 
toen ik daar op mijn eerste rondje even 
had gevraagd wisten, zij van niets.  

Vlaamse friet tent 
Na een klein half uurtje was het weer 
tijd voor mij om te gaan en heb ik nog 
even snel de laatste brochures  
meegenomen. Al met al even leuk om 
het ook te zien maar misschien door 
de Herfst vakantie viel de 
belangstelling mij wel een beetje 
tegen. Bij de Vlaamse friet tent was het 

in ieder geval een stuk drukker �

                                                     Ben

Carrera Race Event Hoofddorp 20 oktober  
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Black Friday valt midden in de Zwarte 
Pietendiscussie. Op zich niet bijzonder, 
de Zwarte Pietendiscussie duurt 
immers een half jaar.  

Doodziek 
Maar goed, wij hebben het in ons blad 
over Carrera……… Waarom dan toch 
over Black Friday beginnen? Heel 
simpel: ik werd doodziek van de 
reclame. Zowel op radio als tv:  Black 
Friday, Black Friday, Black Friday, 
Black Friday, Black Friday, Black 
Friday, Black Friday, Black Friday, 
Black Friday, Black Friday, Black 
Friday, Black Friday, Black Friday, 
Black Friday, Black Friday, Black 
Friday, Black Friday, Black Friday, 
Black Friday, Black Friday, Black 
Friday, Black Friday, Black Friday, 
Black Friday, Black Friday….. enz 

Gedoe 
Het lijkt verdorie wel of iedere fabrikant 
of winkel origineel dacht te zijn door 
aan de haal te gaan met dat 
Amerikaanse Black Friday gedoe.  

In de maling genomen 
RADAR maakt zich druk over de vele 
nepaanbiedingen door op te merken 
dat de producten voor Black Friday zo 
ongeveer het kortingsbedrag duurder 
werden en wij ons allemaal in de 
maling laten nemen.  

Hobby 
Wat is het op zo’n moment 
fijn om een hobby te 
hebben en je af te 
kunnen sluiten voor dit 
soort gezwam. Snel even 
op Facebook 
kijken…………f*ck! 

Patrick

Black Friday!?  
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Nou ja raceweekend…. Ik ben er 
alleen maar op de zaterdag bij 
geweest en rond de klok van 8 uur, na 
een heerlijke Chinese maaltijd alweer 
huiswaarts gekeerd dus van een echt 
weekend was geen sprake maar 
daarom niet minder lol gehad. Het 
weekend begon uiteraard met een 
ruil/verkoop beursje waar ik zelf hoge 
verwachtingen had. Dus van te voren 
al wat Servo spullen verzameld 
waaronder wat autootjes en wat 
speciale baanstukken zoals de 
enkelbaans verlenging. En zoals het 
een goed Servo rijder betaamt had ik 
ook een ovaaltje opgetuigd zodat 
eventuele potentiële klanten ook gelijk 
hun aangeschafte autootjes konden 
zien rijden.  

Hebbedingetjes 
Zo rond de klok van half 11 arriveerde 

ik in Beusichem en daar stond toen 
ook al een tafel met wat 
hebbedingetjes klaar. Otto had voor mij 
een speciale tafel geprepareerd 
(waarvoor dank) dus onder het genot 
van een bekertje koffie ben ik gelijk uit 
gaan pakken en opbouwen. 
Hoopvol keek ik op de klok en 
verwachtte de eerste busladingen met 
bezoekers over 10 minuten. Nog even 

tijd voor een verse koffie dus en 
daarna……. Nou ja niets daarna want 
het totaal aantal bezoekers bleef 

steken op vier en die hadden 
nauwelijks oog voor mijn collectie. 

Tijd gestoken 
Dus heb ik maar tijd gestoken ook in 
het helpen opzetten van de nieuwe 
clubbaan want daar moest uiteraard 
later op gereden worden. Gedurende 
de middag hebben wij verder van het 
zonnetje genoten, met een speciale 
schuurborstel wat lijmresten verwijderd 
van de aanhanger en zoals gezegd 
aan het einde van de middag genoten 
van een heerlijke Chinese maaltijd.  

Functie erbij 
Daarna was, mede op mijn verzoek, 
het tijd voor de ALV. Mijn verwachting 
was namelijk dat er die middag/avond 
meer leden aanwezig zouden zijn dan 
op de zondagochtend.  Binnen een 
uurtje was zeg maar alles besproken 
en had ik er weer een functie bij, 
namelijk het aanspreekpunt voor alles 
wat met de AVG te maken had.   Het 
verdere verslag lezen jullie ongetwijfeld 
nog van de secretaris. 

Niet vertellen 
En hoe de rest van het raceweekend is 
verlopen kan ik dus niet vertellen want 
zoals gezegd ben ik na de ALV en een 
verse bak koffie weer naar huis 
gereden. Zonder een euro verkocht te 
hebben maar de lol was er uiteraard 

niet minder om. �
                                                      Ben

CCN Raceweekend 6 & 7 oktober  



CCOOUURRAANNTT 9911

PPAAGGIINNAA 88

De pitstraat van de Red Bull Ring gaat 
steeds meer vorm krijgen. Inmiddels is 
de pitbox van de FIA ingericht met de 
kasten en plaats voor de Mercedes 
Benz Safetycar. De daarnaast gelegen 
box heb ik gebruikt voor de weegbrug. 
(tegenwoordig geschiedt dat ook 
buiten de pitbox. Gezien na de actie 
van Vettel in de GP van Brazilië). 

Boven Mercedes 
Boven de eerste pitbox voor het 
Formule 1 team (in dit geval Mercedes 
conform 2017) is het podium geplaatst, 
een plateau wat uitsteekt boven de 
pitbox van Mercedes met daar op het 
podium.  

Ontwerper? 
Dit is in feite van bovenaf gezien een 
flauw U-vorm met een ‘schelp’ er 
boven. Dit, in het echt, demontabele 
podium, wordt bij vele Formule 1 races 
opgebouwd. Wie uiteindelijk de 
ontwerper is van dit podium is mij niet 
bekend. Als iemand het weet hoor ik 
het graag. Achter het podium staat het 
bovengebouw waar vanuit de rijders 
naar het podium toe lopen. 

Het basis gedeelte voor het podium is 
gemaakt met een plateau waar het 
podium op staat.  Het podium bestaat 
uit één stuk. Daar is ook de ruimte voor 

de coureurs en de benodigde officials 
die de prijzen uitreiken. 

Carrera poppetje 
Daar boven heb je de halve schaal 
met, voor mij nog, het oude F1 logo. 
Vele foto’s heb ik op internet gezocht 
hoe het geheel er in detail uit moet 
komen te zien. Met wat speurwerk 
kwam ik een heel eind. De U-vorm die 
als basis dient, heb ik op schaal 1/32 
nagetekend. Aan de hand van Carrera 
poppetjes had ik een juiste hoogte van 
de coureur. De rest heb ik uitgewerkt 
en dat is weer vertaald naar 3D.  

Dit was vrij eenvoudig en makkelijk te 
printen. Het podium is eveneens 
voorzien van vele F1 logo’s met de 
vlaggen boven de rijders en een 
achtergrond met F1 logo achter de 
rijders. Deze heb ik op maat uitgewerkt 
en vervolgens op wit sticker papier met 
een laserprinter geprint. 

Pitstraat 3D Deel 3: Het podium 
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Schelp 
De schelp die er boven staat werd nog 
een dingetje, kan ik je vertellen. Hoe 
maak ik eenvoudig een halve bol op 
schaal om dat te vertalen naar 3D? . 
Tja……. Balsahout was alleen in 
rechte vorm te verkrijgen. Geen optie 
dus.  Ik wilde eerst een eigen proef 
maken voor de juiste beoordeling en 
zicht bepaling. De ‘schelp’ staat ook 
nog gekanteld boven het podium 

Na een bol piepschuim te vergeefs te 
hebben geprobeerd, heb ik met behulp 
van steekschuim in een halve bol een 
model gemaakt qua vorm. Dit is aan de 
hand van allerlei fotomateriaal van het 
echte podium, zeer geslaagd. Zelf wist 
ik hoe en wat ik allemaal gedaan had 
om deze halve ‘ schelp’ , op schaal, 
boven het podium te plaatsen.  
Na een middagje puzzelen met 
Mariette van www.3dsp.nl is de juiste 
vorm geprint in massieve vorm. Met 
wat nabewerken met 600 schuurpapier 
is dit het uiteindelijke resultaat 
geworden. 

Als je naar een race kijkt, let je meestal 
op de race zelf en niet op allerhande 
zaken  er om heen. Bij de huldiging 
van de coureurs gaat daar meestal het 
één en ander aan vooraf. Dit zijn nou 
juist die momenten om op TV terug te 
kijken hoe en wat. Soms heb ik zelfs 
van het TV scherm foto’s gemaakt hoe 
de gebouwen zijn ontworpen met 
bijbehorende details.  
Mede daardoor is ook het gebouw 
achter het podium van de Red Bull ring 
op de juiste manier geprint. Naast het 
podium staan aan weerszijde 2 
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trappen naar boven. De coureurs op 
de Red Bull ring komen vanuit het 
gebouw er achter op het podium. Op 
sommige circuits zie je dat ze direct 
van achter het podium vandaan 
komen. 

Meet- en rekenwerk 
De gebouwen van de gehele pitstraat 
van de Red Bull ring zijn voorzien van 
panelen. (zie Courant 89 op pag. 18 
voor de foto’s). Het gebouw achter het 
podium moet qua panelen van het 
rechtergebouw, exact doorlopen. 
Met veel meet- en rekenwerk is dit 
gelukt. Het gebouw is in twee 
gedeelten geprint en vervolgens aan 
elkaar gelijmd tot één geheel. Aan de 
voorkant zijn twee dubbele 
toegangsdeuren en aan de achterzijde 
is een dakoverschot dat over de 
gehele lengte van de pitstraat 
doorloopt. De poppetjes e.d. worden in 
een later stadium op de diverse 
plaatsen gelijmd. 

Nu dit gedeelte gereed is, kan 
begonnen worden het maken van de 

balustrade rondom het podium. Daarna 
zal met het uitwerken van de 
gebouwen boven de pitboxen 
begonnen worden. Hier zit een schuine 
voorkant aan waar uiteraard ‘glas’ in 
zit. Deze maak ik weer compleet met 
gekleurd plexiglas platen. Dit zie je ook 
terug bij het eerste bovengebouw 
boven de FIA pitboxen. Volgende week 
wordt begonnen aan het teken- en 
rekenwerk om deze vervolgens in 3D 
uit te werken.  

Te zien in Goes 
Op de aankomende modelbouwbeurs 
op 23 en 24 februari 2019 in de 
Zeelandhallen in Goes zal de pitstraat 
(lengte ruim 5 meter) in aanbouw te 
zien zijn. Inmiddels heeft Carrera beide 
Red Bulls van Max en Riciardo 
uitgebracht, alsmede ook beide 
Mercedessen van Hamilton en Bottas. 
Beide bolides hebben al wat 
behoorlijke test km’s op mijn baan 
gereden. Beide vind ik zeer geslaagd 
en rijden direct uit de doos, supergoed! 

Wordt vervolgd.                           Otto 
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Zoals jullie gewend zijn schrijf ik voor 
iedere Courant een stukje over mijn 
belevenissen die gerelateerd zijn aan 
mijn hobby en soms specifieker 
uiteraard over de Servo passie. Ik heb 
mij voorgenomen om voor 2019 dan 
ook weer eens een technisch topic aan 
te kaarten. Zit iemand daar op te 
wachten? Nou misschien wel niet maar 
ik vind het in ieder geval leuk om te 
schrijven en ik weet ook dat er via 
onze website wel couranten gelezen 
worden en dan ook specifiek voor het 
Servo gedeelte. 

Ibbenbüren 
In twee aparte bijdragen heb ik al iets 
geschreven over het raceweekend van 
oktober en een bezoekje aan een 
winkelcentrum waar de Carrera 
challenge stond opgesteld. Nu volsta ik 
dus met een kort verslag van mijn 
jaarlijkse uitje naar Ibbenbüen waar in 
de herfstvakantie altijd een gezellig 
Servo weekendje wordt georganiseerd.  

Altijd gezellig 
En het klinkt misschien wat saai maar 
daar tref ik ieder jaar ook de Kesteren 
clan aan en dat is altijd gezellig. Ook 
Robert uit Enschede was van de partij 
waardoor de Nederlandse enclave toch 
maar mooi weer uit vijf personen 
bestond. Met Dick ga ik inmiddels 
alweer wat jaartjes terug want ooit heb 
ik die aan de Servo gebracht zeg maar 

� en daarna volgden de andere twee, 
Marco en Richard, ook al snel. 
Inmiddels is Dick naar het oosten van 
het land verhuisd en heeft hij zich op 
de 160 toegelegd maar het is altijd leuk 
om even met de mannen te kletsen. 
Hopelijk komen ze ook eens een keer 
naar Homberg.  

Aanwezigheid 
Over mijn ruim 24 uur aanwezigheid 
valt verder niet zo heel veel te melden 
behalve dat de chocolade kruidnootjes 
die ik had meegenomen, 4 zakken 
maar liefst dit keer, weer gretig aftrek 
vonden. 3 zakken heb ik uitgedeeld en 
1 zak aan Armin overhandigd want die 
is daar echt gek op en inmiddels heeft 
hij mij zoveel geleerd dat ie best wel 
een bonus had verdiend. 

Ruhrslot 
En dan is daar Ruhrslot in 
Oberhausen. De slotracebeurs die 
eigenlijk al een jaar van tevoren in mijn 
agenda staat en ook dit jaar was de 
auto bezetting als gewoonlijk. Ronald, 
Bart en Sander stappen dan op 
verschillende plaatsen in en na een 
korte koffiestop bij de grens zijn wij 
meestal wel rond de klok van 10.30 in 
Oberhausen. Daar nog even een half 
uurtje in de rij staan en dan gaan de 
deuren open.  

Gevaar 
Tijdens het wachten in de rij spotte ik 
Armin en Andreas al dus meteen even 
bij gekletst. Helaas betekent hun 
aanwezigheid ook wel een gevaar voor 
de koopjes want ze stonden aanzienlijk 
dichter bij de ingang dan ik. En Robert 
uit Limburg stond helemaal vooraan. 
Bleek dat hij al om 10:00 uur aanwezig 
was en daardoor als bijna eerste naar 
binnen kon. Nou ja gelukkig heb ik 
tegenwoordig geen stress meer om 
iets te MOETEN kopen maar je wilt 
ook niet met al je zakgeld weer 
compleet naar huis terugkeren. 
Gelukkig was daar ook geen sprake 
van want ondanks die andere 

Nieuws van het Servofront  
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aasgieren heb ik toch een paar leuke 
dingen gekocht. 

Niet eerder gezien 
Al snel viel mijn oog namelijk op een 
kraam met de nodige gebouwtjes en  

voor mij zelfs een paar niet eerder 
geziene modellen. Deze bleken o.a. 
van Marklin Sprint te zijn en kostten 
ook zeker niet de hoofdprijs. Dus ik liep 
al gauw met een tasje met daarin een 
soort van pitbox met een tribune 
erboven. Een aanwinst waar ik erg blij 
mee was dus rustig verder gelopen. En 
bij de kraam waar meestal het nodige 
aan Profi auto’s ligt heb ik ook nog een 
Peugeot 206 gescoord die overigens 
volgens mij van Carracing is en niet 
van Profi. Dat laatste maakt dan weer 
dat ik geen langchassis nodig heb om 
hem om te zetten. Uiteraard valt deze 
nieuwe bolide ook rijdend te 
bewonderen in Goes volgend jaar 
februari op de Modelbouwbeurs. 

Blonde dame 
Als laatste heb ik nog ene prachtige 
blonde dame gekocht in de schaal 
1:40. En dat fleurt de tribune dan 
natuurlijk ook meteen weer op. Ik zal 
haar een prominente plaats geven 
zonder dat ze omringd wordt door de 
standaard dames uit de setjes die 
Carrera zelf gemaakt heeft. 
Na een uur of twee heb ik het dan 
meestal wel weer gezien en hoef ik 
alleen nog maar de mederijders in het 
gebouw te zoeken om naar de 
volgende, inmiddels traditionele, stop 

te gaan en dat is … schnitzel eten �

Imbiss 
Het is geweldig maar de eigenaar van 
deze imbiss herkent ons ook inmiddels 
en dat zorgt altijd voor een leuk praatje 
en een hartelijk:  bis nächsten Jahr! 

En voor de verandering deel ik hierbij 
eens een plaatje van zo’n overheerlijke 
schnitzel. Alleen daarvoor zou je al 
naar Oberhausen rijden haha. En al 
helemaal als Sander je lunch betaalt.  

Minder tijd 
Oja en dan ben ik ook nog eens weer 
aan het werk na een tien maanden 
sabbatical thuis. Ook wel lekker weer 
maar zorgt er uiteraard voor dat er wat 
minder tijd overblijft om op mijn 
racekamertje door te brengen. Nou ja 
je kunt ook niet alles hebben hé. 

Ben 
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November 2018 

Reeds meerdere malen zijn de leden van de CCN uitgenodigd om te komen racen 
bij Slipstream in Zwaanshoek (NH). De uitnodiging kwam steeds van ons clublid 
Bart van Wees. Bart is al sinds 1999 lid van de Carreraclub en is ook al vele jaren 
betrokken bij de activiteiten binnen Slipstream.  

Ontvangst en kennismaking 
Op zaterdag 24 november was het dan eindelijk zover. Met een (klein) groepje, 
bestaande uit Willie, Otto, Fred, Ruud, Hein, Bart en ondergetekende hadden we 
rond 15:00 uur afgesproken bij Slipstream. Onder het genot van een lekkere kop 
koffie was er een warm en enthousiast welkom van Slipstream clubleden Rob van 
Altena, Herman Reinders en Igor de Vries. Na de eerste kennismaking en vele 
‘oehs’ en ‘aahs’ aangaande dit prachtige racebaancentrum kon er getraind gaan 
worden.  

Vanaf het begin was er een mix van 1:32 en 1:24 auto’s op de baan en al snel was 
duidelijk dat dit geen eenvoudig te rijden 6-sporige baan was. Het betreft hier een 
houten baan met een prachtige, spannende en uitdagende lay-out. Er wordt op deze 
baan standaard gereden met sponsbanden en ik moet zeggen dat de hoeveelheid 
grip waanzinnig was!  

Wedstrijd 1 
Na ca. 1,5 uur trainen, kletsen en 
borrelen was het tijd voor de 1e

teamrace. Bart had zijn welbekende 
assortiment VW bestelbusjes in schaal 
1:32 geprepareerd en voorzien van de 
aanhangers. De teams werden 
samengesteld en het spektakel kon 
beginnen. Marshalls langs de baan en 
start! Na een enerverende race waarbij 
de boel redelijk vaak stilgelegd moest 
worden in verband met de welbekende 
uitvliegers was de strijd gestreden en 
kon de volgende uitslag opgemaakt worden: 

Teams Aantal ronden Snelste ronde Eindstand
Bart & Hein 80 00:14.284 1e plaats
Willie & Rob 78 00:12.263 2e plaats
Ruud & Fred 76 00:13.815 3e plaats
Roy & Igor 73 00:14.080 4e plaats
Otto & Herman 72 00:14.252 5e plaats

Carrera Club Nederland te gast bij Slipstream  
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Break 
Daarna was het tijd voor een break waarbij er tevens 
gegeten kon worden. We hadden afgesproken om een 
hoeveelheid lekkers bij de plaatselijke chinees in 
Hoofddorp op te halen en dat hebben we ons goed 
laten smaken.  

Wedstrijd 2 
Inmiddels waren ook Hans & Max Frentz gearriveerd 
dus in de eerstvolgende race konden we ook spoor 6 
bezet krijgen. Deze teamrace zouden we gaan rijden 
met Renault Megane’s op Mini-Z chassis die 
fantastisch gebouwd en afgesteld waren door Rob van 
Altena (op de foto’s een aantal voorbeeldauto’s).

Een aantal van jullie kenden Rob al van een eerder 
evenement van de CCN waarbij tevens zijn zoon 
Sebastiaan aanwezig was.

Ook bij deze wedstrijd ging het er weer stevig aan toe 
en de marshalls hadden de handen vol om de boel 
letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden. Toen 
deze wedstrijd afgevlagd werd was dit het 
eindresultaat: 

Teams Aantal ronden Snelste ronde Eindstand
Willie & Rob 174 00:09.049 1e plaats
Otto & Herman 173 00:09.190 2e plaats
Bart & Max 172 00:08.448 3e plaats
Roy & Igor 167 00:09.732 4e plaats
Fred & Hein 158 00:09.438 5e plaats
Ruud & Hans 150 00:10.068 6e plaats

Na de 2e race werd het evenement afgesloten en 
keerde iedereen huiswaarts. Wel moet ik zeggen 
dat het absoluut voor herhaling vatbaar is en ik 
hoop weer een keer, maar dan met beduidend meer 
clubleden van de CCN, terug te mogen keren op 
deze schitterende locatie. Langs deze weg wil ik 
ook alle leden van Slipstream die dit evenement 
mogelijk hebben gemaakt bedanken voor de 
organisatie en ik hoop hen ook weer een keer bij 
een van de CCN meetings te mogen treffen. 

Roy Penders 
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1. Opening 
Roy (voorzitter) opent om 18:55 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Na overleg met de aanwezige leden is besloten deze vergadering op zaterdag i.p.v. 
zondag te houden. 

2. Agenda 
 Openingswoord 
 Mededelingen 
 Verkiezing Voorzitter en bestuur
 Activiteiten 2019
 Toekomst CCN
 Rondvraag

3. Mededelingen van het bestuur. 
 Er is momenteel een goed en prettig contact met Peter-Paul van Deelen, de 

huidige importeur van Carrera. Hij staat open voor verdere samenwerking met de 
club. 

 Vorig jaar konden we melden dat de nieuwe, grote Analoge-digitale baan bijna 
klaar was en dat er een testdag gepland stond. Dit raceweekend stond de baan 
voor het eerst op ons eigen evenement opgebouwd. Met succes. Er zijn tijdens 
het raceweekend zowel digitale- als analoge wedstrijden gereden. Jammer was 
wel dat er maar 1 fanatiek, digitaal rijdend clublid aanwezig was… 

 Dit jaar staan er geen clubactiviteiten meer gepland.
 De AVG geeft wat gedoe en gekrakeel binnen de club. Ondergetekende heeft 

enige tijd geleden aangegeven zich hier als secretaris niet mee bezig te willen 
houden. Een paar leden hebben de wettelijke toestanden toen op zich genomen 
en de regels op onze website geplaatst. We voldoen momenteel aan de 
wettelijke verplichtingen. Ben Schuddeboom stelt zich beschikbaar als 
coördinator AVG.

 Patrick Meijer heeft aangegeven na Courant nummer 92 te willen stoppen met de 
werkzaamheden als redacteur. Wil wel als bestuurslid aanblijven. Gelukkig blijft 
Ben Schuddeboom wel beschikbaar als redacteur / hoofdredacteur van de 
Carreracourant mits er voldoende materiaal wordt aangeleverd! Hein is bereid 
om redacteur naast Ben te worden. Dank heren!

4. Verkiezing Voorzitter en Bestuur 
Het bestuur gaat door in ongewijzigde samenstelling: 
Voorzitter: Roy Penders 
Penningmeester: Otto Donker 
Secretaris: Ruud Buchholz 
Bestuurslid: Patrick Meijer 
Redactie Carrera Courant: Ben Schuddeboom 
Redactie Carrera Courant: Hein Verweij 

Verslag ALV 06 oktober 2018  
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Complimenten aan Ben en Patrick (redactie Carrera Courant), de ALV heeft veel 
waardering voor inzet en resultaat. 

5. Activiteiten 
Voor 2019 wordt besloten tot de volgende activiteiten: 
 Modelbouwbeurs Goes 2019. Streven is deelnemen met min.12 personen. Dit 

aantal halen we, op dit moment, jammer genoeg (nog) niet…  
 5e Deelname aan de BMW Sharknose meeting (ovb) 
 2x raceweekend, eventueel met ruilbeursje en/of sleutelmogelijkheid. 
 Sinds de beurs naar aanleiding van ons 20 jarig bestaan lopen we al rond met de 

gedachte om eens een soort Carrera Universal revival dag te organiseren. Wie o 
wie zou er zin hebben om op zo’n dag weer eens ouderwets op onze Universal 
Clubbaan in de rondte te vliegen??? Materiaal is geen probleem: de baan staat 
klaar en auto’s en knijpers hebben we!! Willen alle clubleden aan mij laten weten 
of ze wel of niet op zo’n evenement willen komen? Mailtje naar 
ruud.buchholz@gmail.com.

 Er waren ook al een paar keer uitnodigingen gekomen om eens bij Bart 
(Slipstream) en bij Nico (Slotracegarage) te komen racen. Dus toch volgend jaar 
maar eens inplannen dachten we… Na overleg en aandringen van meerdere 
leden is afgesproken dat beide evenementen nog dit jaar worden ingepland! Op 
zaterdag 24 november gaan we naar Slipstream en op zaterdag 29 december 
zullen we van 13:00-17:00 uur te gast zijn bij Nico in Bussum. Onder het genot 
van wat oliebollen en een drankje kan er naar hartenlust geracet worden. 

6. Toekomst Carreraclub Nederland
Als bestuur hebben we natuurlijk ook wel eens wat vragen over de club en zo. Het 
was tijd om deze vragen eens bij de aanwezige leden te stellen: 
 Waar staat de Carreraclub over bijvoorbeeld 5 jaar? Bestaan we dan nog wel? 

Nu hebben we pakweg 70 leden, het aantal neemt langzaam af. De jeugdleden 
die een jaar of tien geleden erg fanatiek aan de baan stonden hebben nu een 
andere invulling van hun vrije tijd gevonden. Erg begrijpelijk, maar wel jammer… 

 Om de (nieuwe) Digitaal leden ook een mooie mogelijkheid voor hun hobby te 
bieden hebben we een prachtige, enorme baan gebouwd. Op het laatste 
clubweekend voor het eerst leuke wedstrijden op gereden. Dus kom op leden, 
kom ook eens racen!! 

 Een vraag aan ons: waarom gaan we eigenlijk naar de Modelbouwbeurs in 
Goes? Natuurlijk om onze hobby en club te promoten, nieuwe leden levert dit 
echter nauwelijks op. Maar eigenlijk gaan we toch vooral om met de aanwezige 
leden een erg gezellig weekend te hebben, inclusief een traditionele gourmet 
avond. Voor de club is dit weekend budget neutraal, de aanwezige leden kost het 
uiteraard wel het een en ander. Maar de voldoening is groot. Maar dit jaar blijft 
het aantal aanmeldingen wat achter dus voel je vrij om je aan te melden bij Otto!! 

 Verdere vragen en voorstellen over o.a. de financiën en de Courant hebben we 
genoteerd. En op aanwijzing van de leden nu de taak van het bestuur om het 
beleid voor de komende tijd uit te stippelen. 
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7. Rondvraag 
 Hein had de vraag of er weer meer geracet kan worden tijdens de club 

weekenden. Natuurlijk, graag zelfs!! Door iedereen werd instemmend geknikt. 
Deze vraag is zeker al vaker gekomen. Maar hiervoor kan het bestuur niet alleen 
verantwoordelijk zijn! Dus, leden organiseer ook eens een wedstrijdje!! Bedenk 
iets leuks of race met de club auto’s. 

 Nog een vraagje van Hein: De bandjes voor de digitale 1:32 auto’s zijn versleten. 
Nieuwe bestellen? Natuurlijk, laat Nico die nou toevallig bij zich hebben… 
Monteren dus en hup, racen! De eerste digitale clubwedstrijd is een feit!! 

 Een verzoekje van Hans Frentz: Graag een korte manual maken zodat iedereen 
kan lezen hoe je een auto moet selecteren en hoe te racen op de digitale baan. 

 Kan Peter-Paul een keertje komen met zijn demo-baan die momenteel in de 
winkels van Nederland gebruikt wordt? 

 Max ziet graag vaker de mogelijkheid om met de andere aanwezigen samen aan 
de auto’s te sleutelen en er zodoende meer van te leren. Willen we graag doen! 

7. Sluiting 
Roy dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit om 20:00 de vergadering. 

Ruud Buchholz 
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Wie denkt dat de ‘Gouden Eeuw’ van 
de Nederlandse autosport met de 
komst van Max naar de F1 nog maar 
net begonnen is, heeft het mis. Die 
‘eeuw’ is al even bezig, namelijk reeds 
vanaf ongeveer 1966, toen Jonkheer 
Van Lennep doorbrak in de autosport! 
Nogal eens wordt gedacht dat deze 
Nederlandse coureur best wel wat 
heeft gepresteerd, maar niet dat dit 
super-bijzonder zou zijn. Tot het 
moment dat je voor vaderdag het boek 
‘Gijs van Lennep, de biografie van een 
bijzonder raceleven’ krijgt..... 

Carrera servo Abarth en Porsche 908

Steve McQueen 
Wat een racebaanliefhebber zeker 
aanspreekt is wel de verwantschap die 
de raceauto’s oproepen met de echte 
racewereld. De echte racewereld van 
deze tijd krijgen we op vele manieren 
voorgeschoteld: live verslagen, 
reportages, YouTube, social media, 
beschouwingen vanuit het café, etc.  
Een goed beeld van hoe het er in het 
verleden aan toe ging, is echter wel 
wat anders. Gelukkig was men zich in 
die tijd ook bewust van wat gaande 
was en is het aan enkele bijzondere 
initiatiefnemers te danken dat we een 

goede inkijk hebben in het vaak 
roemrijke verleden van de autosport.   
Eén van die initiatiefnemers is de 
Amerikaanse acteur/regisseur Steve 
McQueen. Zijn achtergrond als coureur 
maakte de film ‘Le Mans’ uit 1971 extra 
bijzonder. In de film speelde hij de 
hoofdrol en bestuurde de winnende 
Gulf Porsche 917. De Nederlander 
Toine Hezemans, ook een iconische 
coureur, was overigens bevriend met 
McQueen. De film is legendarisch en 
geeft het tijdsbeeld en deze 
fantastische raceauto’s schitterend 
weer. Familie van deze hoofdrolspeler 
was vorig jaar te bewonderen op de 
Historic Grand Prix in Zandvoort: de 
‘nummer 21’ 917. 

Porsche 917, Historic Grand Prix 2017 

Bijzondere tijd  
In de tijd dat de strijd tussen Ferrari en 
grootmacht Ford in het kampioenschap 
voor lange afstandraces volop 
losbarstte, diende een nuchtere 
Nederlander zich voor het eerst aan op 
het internationale podium: Gijs van 
Lennep. Gesteund door Ben Pon en 
het Racing Team Holland en met een 
rood-oranje Porsche 906 werden in 
1966 zelfs races gewonnen.  

Buitengewoon, Van Lennep  
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Porsche 906, Historic Grand Prix 2018 

Het was de tijd dat naast de grote 
fabrieksmerken ook privé-teams zich 
goed konden profileren, en coureurs 
het verschil maakten. Gijs van Lennep 
werd door Porsche ontdekt, en min of 
meer  ingelijfd bij het fabrieksteam. 
Toch lag dat niet zo eenvoudig. In het 
prachtige boek wordt duidelijk dat het 
door zijn unieke talent en 
vasthoudende karakter kwam dat hij 
jaar na jaar een stoeltje in een topteam 
kon bemachtigen.  

DAF 
Net als Toine Hezemans racete Van 
Lennep ook in allerlei andere klasses, 
maakte furore in de formule 3 met de 
DAF-Brabham, reeds rally’s en in 
toerwagenkampioenschappen: te veel 
om te vermelden.  

DAF-Techno F3, Historic Grand Prix 2018 

Naast zijn beide overwinningen in de 
24h van Le Mans, waarvan één met 
Helmut Marko, spreekt zijn winst in de 
laatste Targa Florio van 1973 tot de 

verbeelding. Verder reed hij Formule 1, 
waarbij hij voor het team van Frank 
Williams uitkwam en ook punten 
scoorde. Het areaal aan verschillende 
raceauto’s waarin hij reed is divers en 
zeer uitgebreid. Hieronder een zeer 
bescheiden greep uit mijn verzameling 
raceauto’s met modellen die Gijs onder 
andere bestuurd heeft.    

Historic Grand Prix 
Wie de afgelopen jaren bij de Historic 
Grand Prix in Zandvoort was, maakte 
kans Gijs van Lennep persoonlijk te 
ontmoeten. Wat een fantastisch 
evenement, echt een aanrader! 
Verrassend was het de oude meester 
zelf nog aan het werk te zien op de 
baan, nota bene in één van de mooiste 
Porsches ooit, de 908/2 in de Gulf-
kleuren en de grote oranje pijl! En wat 
een geluid, niet te evenaren.  
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Van Lennep in zijn element: in de Porsche 908/2, Historic Grand Prix 2018 

Wie deze buitengewone biografie heeft 
gelezen zal overtuigd worden van de 
fenomenale kwaliteiten van Gijs van 
Lennep, en bij het zien van de film van 
McQueen beter beseffen wat een 
indrukwekkende tijd hij heeft 
meegemaakt. Ook Gijs is overigens 
zwaar gecrashed op het oude circuit 
van Francorchamps en heeft 
onmiskenbaar een engel op zijn 
schouder gehad.  

Hij was coureur in een tijd waarin de 
mooiste raceauto’s aller tijden elkaar 
bestreden op de circuits, en iets van 
die beleving maken we mee als we 
met dergelijke modellen onze eigen 
racebanen gebruiken. En mooi dat we 
die modellen ook nog in het echt aan 
het werk kunnen zien! 

Gijs, bedankt! 
Gerard Hoogerwaard. 
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Volgens mij mijmer ik ieder jaar over 
wat ik onder de kerstboom zou willen 
vinden, maar nooit aantrof. Momenteel 
is een dergelijke vraag, als vrijgezel, 
veel eenvoudiger te beantwoorden. 
Maar cadeautjes voor jezelf onder de 
boom leggen is ook een beetje een 
treurige actie. 

Niets tekort 
En als ik dan kerst vier, is het altijd 
iemand die ons clubblad niet leest en 
geen idee heeft wat ik op 
racebaangebied zou kunnen 
waarderen. Gelukkig heb ik ook andere 
hobby’s (craft bier) en zijn in de 
omgeving altijd wel een paar slijters te 
vinden. Kortom, ik kom niets tekort en 
verwacht ook zeer zeker geen 
medelijden.  

Als-dan  
Maar ook dit keer zou ik de “als-dan” 
vraag kunnen stellen. Dus als ik een 
verlanglijstje voor de kerst zou maken 
wat zou daar op racebaangebied dan 
op staan?  

Upgrade Kit 
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik 
denk dat ik toch zeker wel de “Upgrade 
kit – Exclusiv op Digital 124” hoog op 
mijn lijstje zou staan. Eerlijk gezegd 
heb ik niet veel ervaring met Carrera 
Digital maar ben zo langzamerhand 
wel steeds nieuwsgieriger aan het 
worden. Dus eigenlijk zou ik het 
Carrera Digital vooral op mijn gemakje 
een keer thuis uit willen proberen. 
Daarbij lijkt het mij leuk om dat wat oud 
Carrera 124 om te bouwen naar 
Digital.  

En voordat mijn mailbox volloopt 
(LOL): ik weet dat ik tenminste ook nog 
wat wissels aan moet schaffen om het 
racen op een digitale baan te kunnen 
ervaren……. 

Ford Capri 
Ook hoog op mijn verlanglijstje staat 
de Carrera Digital 124 Ford Capri 
Zakspeed Turbo “Würth-Zakspeed 
Team no.2” (20023858)  

Waarom? Heel eenvoudig de lijnen 
van de Capri zijn erg mooi. Wat 
wellicht ook meespeelt is dat de Capri 
ook één van de Laatste Carrera 
Universal modellen was. Maar deze 
Capri Zakspeed Turbo “Würth-
Zakspeed Team no.2” vind ik extra 
mooi. De kleurstelling: wit met rode en 

Verlanglijstje  
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zwarte “striping” vind ik prachtig. En de 
kleurstelling van de Capri steekt goed 
af tegen de zwarte baanstukken. Wat 
maakt dit laatste nu uit vraagt de 
verzamelaar zich af? Het antwoord is 
simpel: daar moet mee gereden 
worden!  

BMW M1 
En eigenlijk geldt voor de BMW M1 
Procar “no.201” Nürburgring 1000km 
1980 (20023854) hetzelfde als voor de 
Capri: de BMW M1 fraaie lijnen, was 
één van de laatst Carrera Universal 
modellen en steekt qua kleurstelling 
ook goed af tegen de achtergrond van 
de zwarte baanstukken. Daarbij moet 
ik zeggen dat ik de op de auto 
afgebeelde circuit-lay-out het geheel 
wel een extra dimensie vind geven. 
Zeg nu zelf: het is toch een mooi 
ontwerp?  

Fout merk 
Als Carrera liefhebber kijk je niet snel 
over de schutting bij de buren. Als je 
mijn racekoffer opent zijn de foute 
merken, gelukkig, zwaar in de 
minderheid en is het dus duidelijk 
Carrera wat de klok slaat. In het 
verleden bleek ik een zwak te hebben 
voor de kartjes van Ninco en nu is mijn 
belangstelling gewekt voor de Mini’s in 
schaal 1:24 van BRM. Een erg leuke 
keuze van BRM, maar vooral ook een 
slimme! De Mini’s zijn zo mini dat je 
met deze auto’s in schaal 1:24 ook op 

de smalle 1:32 racebanen van de foute 
merken kan racen. 

Maar wat mij bovenal boeit is de 
techniek. Op het circuit zie je altijd de 
wielen scheef staan ten opzichte van 
het asfalt (“negatieve camber” voor de 
liefhebbers). De gekozen oplossing, 
monteren van een cardanas, vind ik 
een slimme maar eenvoudige 
oplossing. Ik ben benieuwd wat je 
ervan merkt op de racebaan.

Toetsenbord 
Als laatste zou ik graag een nieuw 
toetsenbord willen hebben. Mijn 
toetsenbord begint gebreken te 
krijgen……Op dit moment doet de 
hoogletter “c” het niet, de 
HOOFDLETTER “c”, “c”….mopper, 
mopper “C” dus. Als ik het toetsenbord 
voor mijn werk gebruik merk ik het 
nauwelijks, maar bij het schrijven over 
Carrera blijkt deze storing best 
ongemakkelijk. 

Patrick 
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BMW 3.0 CSL 
Altijd leuk om je een beetje te 
verbazen over vraagprijzen. Vaak 
klinkklare onzin, maar soms zeker de 
moeite waard. Zo trof ik een Carrera 
Universal bouwdoos van de zilveren 
BMW 3.0 CSL. En dit keer wel een 
hele mooie in nieuw staat verkerende 
doos. En dan direct de twijfel….het lijkt 
wel een foto uit het boek van Henry 
Smit Bode……… Toch altijd weer 
direct een reden voor wantrouwen 
richting de aanbieder. Ware het niet 
dat het hier inderdaad een aanbieding 
van Henry Smit Bode betreft, dus zal 
de foto wel kloppen denk ik. 

Maar ook dan blijft een vaagprijs van 
990 euro best veel. Je kan daarvoor, 
buiten het seizoen, heen en weer 
vliegen voor een weekje vakantie op 
een all inclusief ressort. Maar goed, 
het is een kwestie van keuzes. 

Rode Servo 132 Kenworth Truck 
Een iets beschaafdere prijs wordt 
gevraagd voor een Rode Servo 132 
Kenworth Truck.  

Hoewel 229 euro niet echt heel 
beschaafd is voor een Servo auto uit 
een startset. Maar dit is een bedrag 
wat ik thuis nog wel uit zou durven 
leggen. Toch? 

Patrick

Gezien op internet  


