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Foto’s (door de bril van……) 



AAGGEENNDDAA 22001199
APRIL 
05 Raceavond bij Fred, Maarheeze 
13 CCN Raceweekend, Beusichem 
14 CCN Raceweekend, Beusichem 

MEI 
10 Raceavond bij Ruud, Best 
18 Sharknosemeeting, Autotron Rosmalen

JUNI 
07 Raceavond bij Fred, Maarheeze 
21 2 Daags evenement IFV Arnhem 
22 2 Daags evenement IFV Arnhem

AUGUSTUS 
23 Raceavond bij Ruud, Best 

SEPTEMBER 
20 Raceavond bij Fred, Maarheeze 

OKTOBER 
05 CCN Raceweekend + Beurs- en sleuteldag, Beusichem 
06 CCN Raceweekend + ALV, Beusichem
18 Raceavond bij Otto, Beusichem 
26 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten  (D) 

NOVEMBER 
09 Revierpark Vonderort Bottroper Straße 322, 46117 Oberhausen Osterfeld (D) 
09  SLN Beurs, Burgemeester Wallerweg 2, Houten

15 Raceavond bij Ruud, Best 

DECEMBER 
13 Raceavond bij Fred, Maarheeze 
28 CCN Eindejaarafsluiting, Beusichem 
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  1 Inhoud Carrera Courant 91 
  2 Clubactiviteiten 
  3 Door de bril van……  (Roy Penders)

  5 Adieu (Patrick Meijer)

  7 Modelbouwbeurs Goes 2019 (diverse auteurs)

12 Nieuws van het Servo front  (Ben Schuddeboom) 

15 Gevonden op internet  (Patrick Meijer)

17 Porsche 906  (thecoolcars)

18 Carrera nieuws  (Patrick Meijer)

21 Foto’s door de bril van …..  (Roy Penders)

LLEETT OOPP:: NNIIEEUUWW EEMMAAIILL AADDRREESS VVAANN DDEE RREEDDAACCTTIIEE!!!!

benschuddeboom@gmail.com 

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

Patrick Meijer 
e-mail Redactie:  benschuddeboom@gmail.com

Sluiting kopij voor de Courant 93:  

1 juni 2019 

Inhoud Carrera Courant 92 
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CCCCNN RRaacceewweeeekkeenndd 

BBeeuussiicchheemm
1133 && 1144 aapprriill

SShhaarrkknnoosseemmeeeettiinngg 

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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April 2019 

Allereerst:  
een belangrijke mededeling!  
In de kalender voor ons racejaar is een 
fout geslopen. Het raceweekend, per 
abuis gepland in het Paasweekend, is 
verschoven naar 13 en 14 april.  

Aanpassing anadigibaan 
Op zaterdag 13 april staat vanaf 12:00 
uur bij Otto de koffie klaar. Deze 
zaterdagmiddag zullen we besteden 
aan het neerzetten en aanpassen van 
de anadigibaan. Vorig jaar tijdens de 
eerste events met onze fantastische 
baan merkten we al dat bepaalde 
plekken op de baan niet de meest 
perfecte lay-out hadden. Dit is ook 
weer duidelijk geworden 
tijdens ons event in 
Goes en daarom 
hebben we 
besloten om dit aan 
te gaan passen. 
Hulp is welkom! 
Ben je 
beschikbaar? Mail 
dan even naar 
otto@omdonker.nl

Aan het eind van de middag eten we 
een hapje en vervolgens kan er 
geracet worden tot in de late uurtjes. 
Je kunt blijven slapen en ook op 
zondag maken we er uiteraard ook 
weer een bijzondere dag van! 

Goes 2019 
Mijn bericht, wat ik op maandag via 
WhatsApp stuurde, aan een geweldig 
stel clubleden. Hello there, zo aan het 
begin van de maandag nog even een 
bedankje aan het "Team Goes 2019". 

Het was een fantastisch mooi 
weekend. Tomeloze inzet, uitstekende 
sfeer, kameraadschap, voor elkaar 
klaar staan, koud bier, heerlijke 
gourmet, het missen van een aantal 
mensen, uitstekende gebakken eitjes, 
erwtensoep tijdens de pauze in de hal, 
blije kinderen enz. enz. Vanuit mijn 
kant, de welgemeende complimenten!! 
Een betere start van ons Carrerajaar 
bestaat niet. Hopelijk tot snel... 

Ik wil dan ook op deze plek nog even 
Olaf, Hein, Fred, Ruud, Otto, Peter-
Paul, Jelle, Ben, Willie, Kevin, Huub en 
Nico buitengewoon hartelijk bedanken. 
Daarnaast natuurlijk een bedankje aan 
de Duitse Servo-vrienden van Ben. Op 
zaterdag waren n.l. kleine Jens, grote 
Jens en Frank aanwezig om Ben te 
ondersteunen. Ook voor hun is een 

bedankje op zijn plaats!  

Voorjaarsklus 
Zelf ben ik na 
Goes aan de 
slag gegaan met 
een 

grootschalige 
opknapbeurt van de BMW 

M1 clubauto’s. Deze hadden 
n.l. in de afgelopen 1½ jaar toch wel 
het nodige te lijden gehad. Wel blijft 
het wonderbaarlijk dat de auto’s 
überhaupt heel blijven. Al het rijden 
van onszelf, maar ook het rijden van 
diverse gasten (vooral kinderen), 
resulteert erin dat de auto’s nog steeds 
“intact zijn”.  

Zoals reeds eerder aangegeven (zie 
Carrera Courant 91) ben ik aan de slag 
gegaan met een ultrasoonreiniger 
(AliExpress € 87,00). Dit had wel wat 

Door de bril van . . . . . . . .  
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voeten in de aarde omdat ik dacht het 
juiste middel te hebben gekocht. Ik had 
n.l. na binnenkomst van de machine bij 
HBM Machines even 4 jerrycans 
besteld want ik had tenslotte grootse 
plannen. Na binnenkomst gelijk aan de 
slag. Reinigingsmiddel (Tickopur) in de 
reiniger, Carrera kapje erin en tijd 
ingesteld. Nu maar wachten en dat 
leverde tot mijn grote verbazing, zelfs 
na vier runs van 20 minuten, absoluut 
niets op.  

Toen maar eens even op nader 
onderzoek uit en het was al snel 
duidelijk dat ik het verkeerde middel 
had besteld. Na weer op internet aan 
het speuren te zijn geweest het juiste 
middel (Sterilium – www.viata.nl) 
gevonden. Tot mijn grote verbazing en 
tevredenheid konden de drie 
onaangebroken cans, die ik drie 
maanden geleden al had gekocht, 

terug naar HBM�. Toen weer  
opnieuw aan de slag, en dat werd 
zowaar een groot succes!! Na de 
nodige badderpartijen van de vijf 
carrosserieën en alle losse onderdelen 
mag het resultaat er zijn. Zie de 
kleurenfoto’s op pagina 21! 

De komende tijd gaan we nadenken 
over een passend kleurenschema 
waarbij we ervoor zullen zorgen dat de 
auto’s goed zichtbaar en herkenbaar 

blijven. Wordt nog een klusje maar 
daar gaan we uitkomen!! 

Sharknose Meeting 
Op zaterdag 18 mei worden we vroeg 
in Rosmalen verwacht. We zijn n.l. 
opnieuw, en inmiddels voor de 5e keer, 
gevraagd om met onze clubbaan 
aanwezig te zijn op dit fantastische 
BMW Event. Het is overigens al weer 
de 10e keer dat het event gehouden 
wordt. Heb je zin om ons deze dag te 
komen helpen? Mail dan even naar 
otto@omdonker.nl

Voor nu sluit ik hiermee af en hoop een 
ieder in goede gezondheid en vol 
enthousiasme te treffen in de komende 
maanden. 

Tot dan! 
Met enthousiaste racegroet, 
Roy Penders 
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Achterhalen voor hoeveel Carrera Couranten ik 
de redactie (samen met Ben) gedaan heb kan ik 
zo snel even niet. Maar met een paar korte 
tussenpauzes denk ik toch wel dat het rond de 80 
zal moeten zijn. Het maken van de Carrera 
Courant heb ik eigenlijk altijd met veel plezier 
gedaan. Maar voor mij is het nu (weer) tijd om 
ermee te stoppen. Tsja, en als je stopt moet je 
altijd toch een beetje terugkijken……. 

Universal  
De afgelopen jaren is 
wel veel veranderd. In 
de eerste club-jaren 
hadden wij het in ons 
clubblad vooral over 
Carrera Universal. Tips 
en informatie over 
verzamelen van 
Carrera Universal, daar lag toen onze interesse. 
Van Fred Hahn kreeg ik in die tijd na de 
speelgoedbeurs in Neurenberg een catalogus 
toegestuurd. En dan was het een kwestie van de 
nieuwtjes opzoeken en beschrijven. 

Eigenwijs 
De grootste verandering is wel hoe ons clubblad 
eruit ziet. Het verschil tussen de nummer 1 en dit 
nummer is enorm (in positieve zin). Natuurlijk kan 
het nog beter en professioneler, maar ik ben 
eigenwijs in WORD blijven prutsen.  

Oud nieuws 
Nadat het Carrera Exclusiv sterkt verbeterde (wat 
was de Audi R8 toen een sensatie!) werd de 
belangstelling voor het nieuwe spul groter. Ook 
internet werd een steeds grotere bron van 
informatie. Kon ik in het verleden nog wel eens 
clubleden verrassen met nieuwtjes in ons 

clubblad, breng ik nu hooguit oud nieuws. Dus in 
plaats van nieuwtjes werd het vooral het delen 
van een (positieve) mening over de nieuwtjes. 
Schrijven over clubactiviteiten en beursbezoekjes 
zijn ook altijd leuk gebleven.  

Een paar anekdotes …….. 
Humor is wel een dingetje, zeker dat van mij. 
Tijdens een bezoek aan de 24 uur van Le Mans 
was ik onder indruk van het voorbij zoeven van 
de Audi’s R8. Eigenlijk hoorde je de motor niet en 
was het race-geluid beperkt tot het geluid van de 
frictie van de banden met het asfalt. In het 
clubblad schreef ik vervolgens dat ik onder de 
indruk was dat de Audi R8 van Carrera hetzelfde 
geluid maakte als de echte audi’s R8 op Le Mans. 
Prompt werd ik door een paar clubleden 
benaderd met de vraag of Carrera echt weer 
slotcars op de markt bracht met 
“motorgerausch”………. 

Ooit zijn wij ook eens benaderd door een 
bandenleverancier (van echte autobanden). In 
een melige bui heb ik deze bandenleverancier 
gevraagd of hij ook banden kon leveren van de 
auto’s waar wij op de club mee racen. Toch goed 
om te weten dat hij banden voor Ferrari’s, BMW’s 
M1, Audi”s R8 kon leveren……. En ik had weer 
een leuk stukje (vind ik) voor ons clubblad. 

Van jonge vaders werden de meeste van ons al 
snel middelbare vaders met tieners, zoons en 
dochters. De tieners wilden nog wel eens 
enthousiast zijn met racen en met vaders 

Adieu  
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meekomen. Natuurlijk stonden zij naast elkaar 
met een regelaar in hun hand. Tsja, dan wordt het 
leuk om af en toe een tiener te plagen door te 
suggereren dat zij wel heel gezellig naast elkaar 
stonden en ik nieuwsgierig was wat er op zou 
bloeien. Dan is het geweldig als de tiener (ik zal 
jouw naam niet noemen, Marcel) “wraak neemt” 
door een stukje over mij te schrijven.  

Favoriete artikel 
Een van de leukste stukjes in ons clubblad is het 
verslag van de eerste keer dat wij meededen aan 
de 24 uurs race in Kamp-Lintfort (bij Peter 
Meister). Heel fanatiek maar zonder ook maar 
enige Plafit ervaring, wij als Universal racers, 
probeerde wij mee te komen met de rest. Met de 
voor ons gebruikelijk Universal-drift in de bochten 
maakte wij er een soort driftrace van en versleten 
wij twee keer zo veel banden als onze 
tegenstanders. In ieder geval iets waarvoor wij 
”bewondering” ontvingen  ….. en wij werden 
volgens mij niet eens laatste (we profiteerden 
optimaal van de pech van een ander team). 
Tijdens de race stond een laptop open waarop 
iedereen steeds een paar regels schreef. 
Positieve en negatieve reacties wisselden elkaar 
af. Zeker aangezien ik een van de deelnemers 
was 

Internet 
De eerste Carrera Couranten waren letterlijk nog 
ambachtelijk handwerk. Foto’s werden al snel 
donker, dus was het vooral zoeken naar 
tekeningen (uit catalogussen) om deze 
vervolgens uit te knippen (voor de jongere leden: 
dat deden wij toen met een schaar) en plakken 
(met een Pritt stift). Om vervolgens de randen 
onzichtbaar te maken 
door de randen af te 
plakken met magic-tape. 
De pagina’s werden 
vervolgens blad voor 
blad op een tafel-
kopieer-apparaat 
gekopieerd. Dat heb ik 
gedaan tot we de 50 

leden passeerde…kopiëren kostte mij toen twee 
hele avonden en een “ozon vergiftiging” . Internet 
is dus een uitkomst… 

Redactionele duo baan 
In het begin schreef ik niet alleen ons clubblad vol 
maar paste ik enkele stukjes over Carrera aan 
voor de Club Notes (het clubblad van de SLN:  
Scalextric Liefhebbers Nederland). Op de SLN 
ruilbeurs werd ik regelmatig aangesproken op 
mijn Carrera-liefde in combinatie met de duiding 
van de B-merken zoals Scalextric en 
Fleischmann. Een enkel rondje op een kleine 
SLN beurs duurde meer dan een uur. 

Inspiratie 
Het vinden van interessante onderwerpen werd 
steeds lastiger. Mijn toenmalige Universal kennis 
had ik wel zo’n beetje aan het club-papier 
toevertrouwd. Gelukkig begon toen het 
“verzamelen” van Carrera Exclusiv binnen de club 
en kon ik daar een beetje over schrijven. De 
laatste paar jaar is mijn verzamelvirus ongeveer 
afgenomen tot een nulpunt. Door privé 
beslommeringen kwam van racen ook niet veel. 
Al snel merkte ik dat ik de aansluiting kwijt was. 
Zo is digitaal voor mij niet veel meer dan een 
kreet en heb ik geen idee van de ontwikkelingen 
binnen de verzamelwereld van het nieuwe spul. 

Kortom, tijd om het redacteurschap neer te 
leggen. 
Om misverstanden te voorkomen: de foto 
hierboven heb ik (ook) van internet gepikt en is 
dus helaas niet mijn verzameling. 

Ben ik dan helemaal uit beeld? Nee hoor, in 
iedere Carrera Courant zal je nog wat van mij te 
lezen krijgen. En daarbij kijk ik uit om door Ben 
achter mijn vodden gezeten te worden 
voor het op tijd (dus ruim voor de 
deadline) aanleveren van 
proza. Ben we mailen/appen! 

Groet, 
Patrick 
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Adieu  

Zaterdag 23 februari 2019 

Na de opbouw van de vrijdag vandaag 
gestart……….! Om jullie een indruk te 
geven van onze ervaringen hebben wij 
dit keer de aanwezige clubleden 
verzocht hun eigen ervaringen met 
jullie te delen. Met dank aan Peter-
Paul, Otto, Frank, Hein, Roy en Ruud 
kunnen jullie nu een stukje Goes mee-
beleven.  

Peter-Paul: 
Het is zaterdagochtend de wekker gaat 
om 07.30 uur, ik wordt wakker en weet 
gelijk dat het weer zo’n dag gaat 
worden…….het is namelijk zaterdag 
23 februari 2019 de dag dat de 
Modelbouwbeurs 2019 van start gaat, 
zou dat ook de reden geweest zijn dat 
ik wat slechter heb geslapen….?? 
Sinds vorig jaar, dat was namelijk mijn 
eerste ervaring op deze beurs en ik 
mocht gelijk meedoen met het Carrera 
Club Nederland raceteam, had ik deze 
dag rood omcirkeld in mijn agenda 
want ik wilde dit echt niet missen. Ook 
mijn zoon Jelle was weer enthousiast 
en wilde graag meedoen. 

We stappen in de auto onderweg naar 
Goes, maar eerst nog even langs de 
bakker voor lekkere worstenbroodjes, 
want dat gaat er wil in op deze dag. Na 
40 minuten rijden stappen wij de hal 
binnen in Goes, dit jaar staat CCN 
vooraan en het ziet er wederom 
fantastisch uit. En de baan lacht ons 
alweer vrolijk toe. 

Voordat we het weten komen de eerste 
bezoekers zich alweer aanmelden om 
te racen. Het enthousiasme is weer erg 

groot. Leuk om al die blije gezichten te 
zien tijdens de race. Het gaat er net als 
vorig jaar weer fel aan toe, de rijders 
willen echt niet voor elkaar onderdoen 
en de rondetijden worden per race 
steeds scherper gesteld.  

Rond 12.30 uur is het dan tijd voor de 
lunch. Fred had vandaag voor een 
lekkere soep gezorgd en ondanks de 
oplopende temperatuur in de hal 
smaakte de snert echt ontzettend 
lekker en geeft dit ons weer energie 
om het middagprogramma met veel 
enthousiasme te beginnen zoals we 
ook de ochtend begonnen zijn. 

Ik weet nu al dat het inderdaad een 
bijzondere dag is geworden, het was 
weer een fantastisch feest, ik heb weer 

Moedelbouwbeurs Goes 2019  
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erg genoten en wil bij deze alle 
aanwezige leden van CCN bedanken 
voor de perfecte promotie van 
Carrera………super bedankt!!!! 
Groet, Peter-Paul 

Otto: 
Al ruim van te voren gaan de ‘Goes 
perikelen’ weer opspelen. De 
reservering van een vakantiehuisje 
voor de slapers, de indeling van de 
stand opmaken en nog veel meer 
dingen. 

Handig is dat de checklist voor Goes 
op de eetkamertafel ligt. Telkens kan ik 
weer iets afvinken van een ingepakt 
item, tot aan het doen van de 
allerlaatste boodschappen. Een avond 
van te voren wordt de bus zorgvuldig 
ingepakt zodat ik ’s morgens alleen de 
koude dingen uit de koelkast maar in 
de bus hoeft te leggen. Rond half 
twaalf arriveren Roy en Willie bij mij 
thuis om de aanhanger aan te 
koppelen en dan gaat eindelijk het 
Goes avontuur beginnen. 

Rond 13.30 uur ben ik in 
de hal en ontmoet de 
halmeester, Jan van ’t 
Veen. Ik begin met het 
uitklappen van de 28 
buffettafels die als tafels 
dienen voor de Servo- en de Transpo 
baan. Net als ik de laatste tafel 
neerzet, melden Roy en Willie zich 
waar ze in de hal naar binnen moeten. 

Geleidelijk aan komen er meer 
clubleden binnendruppelen en gaan 
we als een professioneel team aan de 
slag. Als snel zie je de stand gevuld 
worden met…… RACEBANEN. Tegen 
16.00 uur ga ik richting Heinkenszand 
om in te checken in het huisje. 
Koelkast vullen en de boel binnen op 

de rit zetten. Als dat klaar is snel weer 
terug naar de hal in Goes. Op de grote 
Anadigibaan worden de eerste 
testrondjes al gereden. Nu heb ik even 
tijd om mijn 5,5 m lange 3D Pitstraat 
op te bouwen. Rond 18.00 uur staat 
alles gereed en de kleine dingetjes 
doen we op de zaterdagochtend. 

Met 6 man vertrekken we naar het 
huisje in Heinkenszand en daar 
hebben Fred en Ruud voor een 
heerlijke pan erwtensoep gezorgd. Dat 
smaakt heerlijk na een dagje bouwen. 
Het wordt als vanouds weer een 
gezellig avondje ‘thuis’. 

Als ik dit stukje tekst zit te typen, 
hebben wij er bijna weer een dag 
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opzitten. De zaterdag werd heel druk 
bezocht en dat beloofd nog wat voor 
de zondag. Ondertussen plaats ik nog 
wat foto’s van de zaterdag op onze 
Facebookpagina. 

Ik kijk met veel plezier en 
enthousiasme terug op deze dag. Het 
was weer een fantastisch mooie 
belevenis en zie uit naar volgend jaar! 
Groet, Otto 

Frank: 
Zum zweitenmal, darf ich in Goes beim 
CCN zu Gast sein. Tolle und sehr 
gastfreundliche Leute hier. Sehr sehr 
gern habe ich beim Rennen mit der 
124 “mahrshallt” und viele Runden mit 
einem Fahrzeug von Jan gedreht. 

Am coolsten ist die insgesamt 
entspannte Atmoshaere hier. Aber 
auch viele der anderen Aussteller, 
zeigen teils echt abgefahrene  

Aufbauten. Neben natuerlich der 
Carrera Bahn, fand ich die kpl. 
Landschaftsaufbauten im Eisenbahn-
bereich wirklich beeindruckend. 
Es gruesst das Servo Team Westfalen 
Chapter Bielefeld und Luenen  
Grüßen Frank  

(aus der Widukindstadt Enger �)

Hein:
De digitale baan moest flink ingereden 
en wat schoongemaakt worden (de 
zgn. treinblokjes doen wonderen), en 
rijdt op zondag goed. Op de control 
unit is de derde aansluiting voor de 
controller helaas defect gegaan. Maar 
met drie controllers komen we goed 
uit. Verstappen en Bottas knallen over 
de baan en trekken natuurlijk veel 
aandacht van het publiek.  
In de loop van de dag wordt duidelijk 
dat de lay-out van de baan beter kan, 
zodat alles wat vloeiender rijdt en er 
minder Marshalls nodig zijn. Mooi 
project voor een komend 
raceweekend?  

Gedurende de twee dagen hebben we 
natuurlijk weer een aantal 
geïnteresseerden geholpen met 
vragen over digitaal rijden. Het is wel 
duidelijk dat 99% daarvan momenteel 
een GO!-baan thuis heeft. 
Groet, Hein 

Roy: 
Toch leuk, zo’n laptop op de stand 
waarop iedereen een stukje proza kan 
samenstellen voor de eerstvolgende 
Carrera Courant. Mede door de zaken 
die op papier komen levert het een 
realistisch en natuurgetrouw beeld op 
van de wijze waarop zo’n weekend 
verloopt. Het is ook zeker niet niks wat 
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we met elkaar neerzetten. 130 m2 voor 
onder andere de anadigi-, de servo- en 
transpobaan. Daarnaast een tafel van 
ca. 6 meter voor het fantastische 
pitgebouw wat Otto aan het bouwen is. 
Alles overziend mag en kun je dan 
alleen maar stellen dat we iets 
overweldigends neerzetten.  

Op vrijdag rijden we de hal in en dan 
staan er slechts uitgeklapte tafels. Na 
een kleine vier uur uit- en doorpakken 
staat de stand erbij zoals reeds 
maanden ervoor bepaalt. Dat kan 
alleen als je het met een goed stel 
toegewijde clubleden organiseert en 
uitvoert.  

Is het eenvoudig? Zeker niet! Is het na 
al die jaren “draaien op de 
automatische piloot”? Slechts voor een 
gedeelte! Is het vermoeiend? Absoluut! 
Krijg je er positieve energie van? Ik in 

ieder geval wel! Is het elk jaar weer 
prachtig om blije kinderen te zien 
genieten? Jazeker! Kan echt iedereen 
rijden? Ook dat lukt, zelfs een half uur 
lang door een Zeeuwse jongeman 
genaamd Arne die in een rolstoel zit 
door de ziekte van Duchenne. 

Ik kijk persoonlijk met een waanzinnig 
goed gevoel terug op Goes 2019. En 
vertrouw erop dat er nog vele gaan 
volgen en ben trots op ons geweldige 
team! 
Groet, Roy 

Ruud: 
Ook ik kijk ieder jaar weer uit naar het 
weekendje Goes met de CCN. En ook 
denk ik dit jaar vlak voor het weekend 
weer “wat een hoop gedoe en 
gesjouw…” Nu het weer voorbij is denk 
ik: Wat hebben we weer een 
fantastisch weekend gehad!!! Volgend 
jaar weer!  

Zoals Roy hiervoor 
al schreef: op de 
automatische piloot 
gaat het niet. De 
baan opbouwen 
gaat wel van een 
leien dakje: met 
pakweg 4-5 man 
zetten we de baan in 
anderhalf uur 
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functionerend neer. Tenminste, op 1 
spoor analoog na. Dat deed het niet. 
Maar na wat Sherlock Holmes achtig 
speurwerk bleek er slechts een 
schakelaartje verkeerd te staan……. 

Klik……, de schakelaar goed en 
rijden!! Ook de Servo baan van Ben en 
de Transpo – Universal baan van Willie 
worden snel en vakkundig opgebouwd. 
En niet te vergeten de gigantische 
pitstraat van Otto! Super!! 

Na het opbouwen snel naar ons 
welbekende huisje in Heinkenszand 
waar we dit jaar 
zowel op vrijdag 
als zaterdag de 
maaltijd nuttigen. 
Toch veel 
gezelliger als 
uiteten. Voor mij 
altijd geweldig 
gezellige 
avonden. 
Bijpraten over van 
alles en nog wat 
zonder dat er een 
racebaan of auto’s 
in de buurt zijn. 
Een paar biertjes erbij voor de 
feestvreugde, en meestal redelijk op 
tijd slapen. Wederom zijn er ’s nachts 
een flink aantal bomen in mootjes 
gezaagd… Een onvoorstelbaar kabaal 
door al dat gesnurk. Hahaha. De 

dagen op de beurs staan zijn toch wel 
best pittig.

Om 9 uur in de vroege Zeeuwse 

morgen zijn we weer aanwezig in de 
Zeelandhallen. De stand openen, even 
een bliksemsnel rondje over de beurs 
en wat testen. Alles werkt prima als de 
deuren voor het publiek open gaan. 
Grappig om te zien dat er altijd een 
paar kinderen meteen naar ons toe 
gerend komen om een kaartje voor het 
racen te scoren. De beide dagen 
verlopen soepel. Veel blijde gezichten 
langs de baan, een aantal mensen met 
raad en advies kunnen helpen en zelf 
ook lekker kunnen racen. 

Op zondagavond tevreden maar 
gesloopt lekker op tijd het bedje in en 
slapen… 
Groet, Ruud 
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Alhoewel de wintermaanden zich bij 
uitstek lenen om wat extra tijd op mijn 
racekamertje door te brengen, is dat er 
de afgelopen maanden niet echt van is 
gekomen. Redenen hiervoor waren 
onder andere dat ik twee familieleden 
heb geholpen met hun reeds 
uitgevoerde of binnenkort te plannen 
verhuizing. Tja dat hoort er uiteraard 
ook bij en ondanks het feit dat ik weer 
volop aan het werk ben, probeer ik ook 
nog tijd te besteden aan mijn 
vrijwilligerswerk en dan wordt het 
zomaar wat lastiger om dan ook nog 
eens één of twee avonden naar mijn 
kamertje te gaan. 

Oudejaars event Nico’s slotgarage 
Wat natuurlijk wel al lang in de agenda 
stond en ook was vastgelegd, was het  
oudejaars event bij Nico’s slotgarage. 
Al bij binnenkomst op die middag 
kwam de geur van verse oliebollen mij 
tegemoet en dat was ook niet zo gek 
want de moeder van Nico was volop 
aan het bakken. Eenmaal boven bleek 
dat er al een man of acht aanwezig 
waren en werd ik hartelijk begroet. 
Neem een oliebol zei Nico.. ze zijn nog 
warm en dat liet ik mij natuurlijk geen 
twee keer zeggen.  

Na dat smakelijke hapje verorberd te 
hebben, was het even tijd voor een 
praatje. Zo heb ik geïnformeerd naar 

de situatie bij Richard thuis en daar 
bleek alles nogal veranderd. Spijtig 
helaas maar zo te horen was het de 
beste oplossing voor beiden.  

Hierna mocht ik ook even met één van 
Richard’s snellere bolides rijden en 
merkte ik dat dat nogal scheelde ten 
opzichte van de andere standaard 
auto’s van Nico zelf zeg maar. Prima 
getuned door Richard en ik haalde met 
gemak een seconde van mijn rondetijd 
af.  

Tijd voor weer een oliebol en 
ondertussen even aan Nico gevraagd 
of hij mijn twee Evolution Porsches, die 
ik ooit voor een prikkie op de SLN 
beurs had gekocht, wilde voorzien van 
verse banden. Nou dat was uiteraard 
geen probleem zodat ik even later ook 
nog eens met een eigen auto kon 
rijden maar dan merk je ook wel dat 
deze auto’s nog wat extra aandacht 
nodig hebben. Ach wie weet krijg ik 

Nieuws van het Servo front  
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iemand zo gek tijdens het Goes 
weekend en anders maar weer later.  

Na nog een oliebol vond ik het eigenlijk 
wel weer tijd om te vertrekken. Het was 
misschien niet al te lang maar een 
andere afspraak in Bussum noopte mij 
om de tijd wat te beperken. Misschien 
toch maar weer eens op een 
woensdagavond of zaterdag opnieuw 
naar de garage toe rijden, want 1 ding 
is zeker.. het is er altijd gezellig!! 

Ronald 
Verder zoals gezegd niet zo heel veel 
activiteiten rondom de eigen baan 
maar een app berichtje van Ronald 
zorgde ervoor dat ik toch nog even wat 
racetijd in januari ook heb gekregen.  

Ronald is een Servo fan die ik al ken 
van rond 2000 denk ik. Een trouwe 
beursbezoeker en meerijder voor 
Oberhausen en soms belt ie ook op de 
meest aparte momenten om weer eens 
even lekker over Servo te lullen.  

Schoon
Nu mag je ook weten dat de laatste 
keer dat ik bij hem op bezoek was, 

Ronald nog in Leiden woonde en aan 
dat bezoek bewaarde ik toch 
gemengde gevoelens. Want ondanks 
de snack maaltijd vooraf bleek Ronald 
zijn baan nogal had laten verstoffen en 
destijds betekende dat wij wel een 
poging gedaan hebben om te rijden 
maar het geheel nogal haperend 
verliep.  

Daarom had ik sinds die tijd al tegen 
Ronald gezegd: ik wil best nog wel een 
keer bij je komen rijden maar dan 
alleen als de baan schoon is. Sinds 
ruim een jaar woont Ronald nu in 
Beverwijk en vanaf november vorig 
jaar is hij begonnen met het maken 
van tafels enz om zijn baan op te 
leggen. Natuurlijk ging dat weer 
gepaard met wat constructie vragen en 
telefoontjes, maar dat is uiteraard 
prima.

Gelikt  
Eind januari was het dan zover. De 
baan was klaar en ik werd van harte 
uitgenodigd om hem een keer te 
bekijken en te testen.  Het werd een 
donderdagavond en ik kan niet anders 
zeggen dan dat hij er een geweldige 
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ruimte van heeft gemaakt met een al 
even prachtige baan aangelegd.  

De tribunes langs zijn baan zitten 
stampvol met publiek en ook de 
pitstraat ziet er zeer gelikt uit met zes 
garage boxen. Na de overige scenery 
bewonderd te hebben werd het tijd 
voor een eerste rondje. Het bleek dat 
bovenop de brug de a-auto aan één 
kant bleef haperen, terwijl een b-auto 
moeiteloos het traject af kon leggen. 
Op mijn advies dus nog even één recht 
baanstuk verwisseld (wat helemaal niet 
zo eenvoudig was op die hoogte) en 
toen reed alles perfect. Heerlijk een 
aantal rondes gereden en later ook 
nog even met de hindernis auto’s 
geëxperimenteerd. Ronald had 
namelijk eigenlijk nog nooit met een 
extra auto gereden dus dat moest 
vanavond nu ook maar eens gebeuren. 
Veel te snel was het alweer na 11 uur 
en werd het tijd om weer huiswaarts te 
keren. Maar één ding is zeker…. Een 
baan in deze conditie vraagt om een 
snel herhaald bezoek en zeker als de 

afstand tussen ons slechts 20 minuten 
rijden is. 

Porsche 924 
O ja … als iemand nog een oranje 
Porsche 924 exemplaar, Servo 140 
uiteraard, weet te bemachtigen….. laat 
hem dan direct contact opnemen met 
mij, want deze uitvoering kende ik nog 
niet en het was mij niet gelukt om hem 
bij Ronald ongezien in mijn koffertje 

weg te moffelen �

Sander 
Eerder deze maand ook nog blij 
verrast met een aanbod dat Sander 
van Os heeft gedaan. Die had een 

aantal leuke Servo auto’s in de 
aanbieding en bood ze aan zowel 
Ronald als mij aan. Voor Ronald spijtig 
dat hij al lag te slapen waardoor ik de 
eerste keus had en binnenkort dus 
weer een paar mooie bolides voor een 
zeer vriendelijke clubleden prijs rijker. 
Waarvoor dank Sander. 

Goes 
Nu staat Goes weer voor de deur en 
het wordt een bijzonder jaar dit keer 
want er komen maar liefst 3 Duitse 
servo “ vrienden”  een heel weekend 
over. Dat belooft weer veel lol en voor 
mij ook wellicht iets meer vrijheid bij de 
eigen baan, maar dat gaan we 
meemaken. In de volgende courant 
lezen jullie daar zeker over. 

Ben Schuddeboom 
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Hoewel mijn verzamel-drang 
momenteel erg laag is vind ik het 
Carrera-gluren op marktplaats en eBay 
nog steeds erg leuk. En, zoals 
gebruikelijk, heb ik ook nu weer 
voornamelijk belangstelling voor de 
oude zooi.  Zeker in combinatie met 
prijzen die ik niet wil betalen. Dit is in 
ieder geval een onderwerp waar altijd 
wat over te vertellen is. Het zou leuk 
zijn als een van de verzamelaars van 
het moderne spul mij, en de andere 
clubleden, een beetje wegwijs maken 
in verzamellang. Zie zit vooral als een 
aanmoediging. 

Doosje 
Verzamelwaarde is toch vooral wat 
een gek ervoor geeft. Soms geven 
gekken veel geld uit of vragen gekken 
gekke bedragen………. 

Over gekke bedragen gesproken: een 
vraagprijs van €690 voor een startsetje 
Carrera Transpo Trucking (servo 106 
baanstukken, regelaar uit het Razzia 
set, en 1:60 vrachtwagentjes met slot) 
vind ik fors.  

Eerlijk is eerlijk, het setje is wel in 
nieuwstaat. Maar waar laat je het? Het 
is leuk als display, maar een beetje 
verzamelaar grossiert in setdozen en 
daar zitten ook vast nette exemplaren 
bij.  

Maar neem de proef op de som: laat 
de foto’s aan je (v)echtgenote zien en 
vertel haar dat je het setje voor €690 
aan gaat schaffen. Wedden dat je 
voorlopig niet naar een clubactiviteit 
mag? 

Bokaal 
Soms worden zaken aangeboden 
waarvan mijn verzamelhart wel gaat 
kloppen: Stadtmeisterschaft bokalen. 
Op dit moment zijn de prijzen net iets 
boven de honderd euro op eBay, maar 
de bieding loopt nog……. Maar ook 

Gevonden op internet  
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puur praktisch is dit een leuke 
aanschaf. Als je het collectorsitem toch 
in de kast zet, laat het dan een statisch 
model zijn.  

Voor degene die nog nooit van een 
dergelijke bokaal heeft gehoord….. 
Deze bokalen weden als prijs uitgereikt 
tijdens de Carrera Challenge in de 
jaren zestig (begin jaren 70). In die tijd 
natuurlijk geen Engels, maar fatsoenlijk 
Duits: Stadtmeisterschaft. Deze bokaal 
was echter geen foeilelijke beker maar 
een Carrera bolide vastgeschroefd op 
een plankje. Overigens betreft het hier 
en bolide zonder inwendige techniek. 

Porsche 911 RSR 
Verschillende Carrera bolides zijn als 
bokaal uitgereikt. Maar natuurlijk is en 
blijft de zilverkleurige 911 RSR een 
van mijn favoriete klassiekers (zo 
mogen wij deze (bijna) 50 jarige 

Carrera modellen best wel noemen 
vind ik. Tsjonge, wat kriebelt het om de 
bieden maar ik doe het (nu nog) niet.  

Porsche Carrera 906 
Bij het kijken naar de hoogte van het 
bod op dit moment wordt net mij nog 
lastiger gemaakt ….. Nu staat er ook 
nog een Porsche Carrera 6 (906) 

Op eBay. Dat doen ze echt om mij te 
pesten.  Hoewel de Carrera 6 natuurlijk 
als standaardauto uit die tijd volop te 
vinden is, is de Carrera 6 voor mij toch 
wel en beetje het symbool van het 
oude Carrera 124. Kennelijk ook voor 
Carrera aangezien ze deze mal 
(model?) nog steeds(!) gebruiken. 

Patrick
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De Porsche 906 Carrera 6 was een 
straat-legale raceauto van het merk uit 
Stuttgart en werd in 1966 voor het 
eerst gepresenteerd. Slechts 50 
exemplaren werden er gebouwd om te 
voldoen aan de homologatieregels van 
de FIA voor de Group 4. De met de 
hand gebouwde body bestond uit 
polyester wat leidde tot een extreem 
laag gewicht van 580kg, achter de 
voorstoelen lag een tweeliter 
zescilinder racemotor die 200pk 
leverde. Al zouden er tevens een 
aantal exemplaren met een 
achtcilinder afgeleverd zijn speciaal 
bedoeld voor Hillclimb races. In 
tegenstelling tot eerdere racers van 
Porsche, was de 906 in de windtunnel 
ontworpen en resulteerde in een 
topsnelheid van 280 km/u wat 
behoorlijk snel was gezien de 
cilinderinhoud. 

De 906 zou succesvol blijken in vele 
roemruchte races op welluidende 
circuits als Daytona, Sebring, Spa, Le 
Mans en de Targa Florio. 

Porsche 906
Deze Porsche 906 wordt in Frankrijk te 
koop aangeboden via Classic Driver en 
is een buitengewoon spannend 
alternatief voor bijvoorbeeld een 911. 
Chassisnummer 906-129 rolde in 1966 
uit de fabriek en was eigendom van 

Michael Grace De Udy, een relatief 
onbekende op dat moment in het 
Porsche circuit. In 1964 en 1965 reed 
hij in een Porsche 904 Carrera GTS, 
vlak daarna deed hij mee aan de 
Springbok Series in Zuid-Afrika waar 
hij samen met David Piper reed. In 
1996 startte hij zijn raceseizoen in een 
906 waarmee hij de Targa Florio, de 
500km van Zeltweg en op Zandvoort 
reed tijdens de Trophy of the Dunes. 
Helaas liep de originele motor met 
nummer 906-122 in de soep waarvan 
de olieleverancier BP de schuld kreeg.

In 1967 werd er rechtstreeks bij de 
fabriek een nieuwe motor aangeschaft 
met nummer 906-156. Dit is een van 
de belangrijkste motoren uit de Typ 
901/20 serie aangezien het de laatste 
was met carburateurs en bovendien 
beschikt over uitvoerige racehistorie bij 
het fabrieksteam van Porsche. In juni 
1967 was de auto weer actief op het 
circuit, dit keer op Le Mans. Na een 
volledige restauratie is deze unieke 
Porsche weer beschikbaar voor een 
volgende eigenaar, deze mag niet 
ontbreken in een serieuze Porsche 
collectie. 

www.thecoolcars.nl

Porsche 906  
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Aangezien het internet sneller is 
dan het geluid, ga ik ook dit jaar 
geen opsomming (meer) maken 
van al het nieuwe spul voor 2019. 
Wil je een compleet overzicht? 
Gluur dan even op de pagina van 
Carrera: wwwcarrera-toys.com. 

Carrera 6 
Nu ik vandaag toch helemaal in 
de Porsche Carrera 6 stemming 
ben, begin ik ook maar gelijk met 
dit nieuwtje: een nieuwe variant 
van Porsche Carrera 6. 

Dit keer geen bolide met een 
spannende race history, maar wel 
een aparte: ingezet als 
camerawagen. Voor de jongere 
leden van onze club: in de jaren 
60 had een cameraman nog 
spierballen nodig. Ongetwijfeld 
waren er ook kleinere exemplaren 
als de studio-camera hieronder, 

maar mijn punt begrijpen jullie 
vast wel. 

Zelf had ik nog nooit van deze 
camera-auto gehoord, maar deze 
bolide staat in het Porsche 
museum en er zijn ook actiefoto’s 
van te vinden op internet…… 
Maar wat had het leuk geweest 
als Carrera ook in het Carrera 
124 exemplaar een klein 
cameraatje had geplaatst.  

Carrera nieuws  
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Natuurlijk kan je dat zelf ook 
doen, maar origineel is (voor de 
verzamelaar/liefhebber toch altijd 
leuker. 

Tankwagen 
In de schaal 1:32 is nog veel 
meer nieuws te vinden. Opvallend 
zou ik in ieder geval deze 
tankwagen willen noemen. Eerlijk 
gezegd weet ik niet hoe “mooi” 
deze tankwagen is. Daar heb ik 
namelijk zo mijn eigen ideeën 

over. ……… 

Maar denk eens aan de potentie 
voor commerciële Limited en/of 
special Edition uitvoeringen! De 
getoonde tankwagen is al groen. 
Je kan tegenwoordig geen 
Formule 1 race zien of je wordt 
overspoeld met Heineken 0.0 
reclame. Dat Heineken 0.0 net zo 
smaakt als dat deze tankwagen 
mooi is, houd ik even terzijde. 

Maar ik zie de “Don’t drink and 
drive” versie van deze tankwagen 
al snel verschijnen. Maar ook net 
zo goed als promotiebolide voor 
een benzinemerk. Goh, moet ik 

ineens aan de kleur blauw 
denken…….  

BMW M1 "Cassani Racing” 
Racen met gelijkwaardige (lees: 
“dezelfde”) bolides is extra 
spannend. Het uitbrengen van 
verschillende uitvoeringen van 
een model heeft daarbij meerdere 
voordelen. Carrera kan een dure 
mal meerdere keren gebruiken en 
wij hebben de keuze tussen 
kleurstellingen en herkennen 
onze eigen bolide daarmee 
tussen de anderen. 

De ene variant is de andere niet 
en over smaak valt te twisten. 
Maar deze “Cassani Racing” 
uitvoering zier er wel heel 
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aantrekkelijk uit. Ik heb wel wat 
met dat zwart en wit. Dus 
commerciële afdeling van 
Carrera…..als jullie dit lezen: 
volgend jaar graag deze 
uitvoering ook in Carrera 124! 

Natuurlijk moet ik altijd even 
kijken of deze bolide ook in het 
echt rondgereden heeft. De 
Cassani uitvoering blijkt 
daadwerkelijk op het circuit 
gereden te hebben. Bellisimo! 

Porsche 911 RSR 

Het merk Porsche bestond in 
2018 alweer 70 jaar en speciaal 
daarvoor reed op Le Mans een 
wat nostalgisch ogende Porsche 
911 RSR rond. Nostalgisch uit de 
tijd dat sigarettenreclame nog 
mocht in de racerij……. Wellicht 
een leuk onderwerp voor een 
volgende Courant om daar eens 
aandacht aan te besteden.  

De nostalgische kleurstelling 
refereerde aan de legendarische 
Porsche 959 waarmee Porsche  

Dakar (toen nog gewoon “Paris-

Dakar” genoemd omdat die route 
toen nog wel veil ig gereden kon 
worden).  

Toch mis ik het “Rothmans” op 
deze moderne versie. Wat mij 
betreft hadden ze er bij Porsche 
vorig jaar gewoon “Rotterdams” 
of zo op mogen zetten. Maar wie 
ben ik…… 

Patrick 


