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Gevonden op internet
Als (voormalig?) verzamelaar blijft het
leuk
om
op
veilingsites
naar
racebaanspul te gluren. Dit keer heb ik
mijn blik maar eens geworpen op het
Carrera Universal spul op eBay.

Toen ik echt ging verzamelen en
regelmatig een Duits racebaanbeursje
bezocht, viel deze bolide toch wat

Het gaat duidelijk weer beter met de
economie, in ieder geval in Duitsland.
Voor een mooie gebruikte Carrera
Universal bolide betaal je al snel rond
€100. Maar natuurlijk zijn er nog
steeds uitschieters.
Replica
Een paar jaar geleden werden wij
overspoeld met replica body’s van de
BMW 320, Porsche 936, Bugatti,
Jaguar E-type en de Mercedes SSK
(vergeet ik er nog één?).

tegen. Zelfs de oranje-rode uitvoering.
Je ziet aan de detaillering dat Carrera
toen al in zwaar weer zat zal ik maar
zeggen. Door de hoge prijs heb ik die
Renault nooit gekocht. Maar nu betaal
je al snel €550-€600 voor een Renault.
Als ik “belegger” zou zijn geweest in
plaats van verzamelaar dan had ik nu
spijt gehad.
Single
Ook de Carrera single zag ik voorbij
komen. Best een duur plaatje….€120.

Opvallend is dat je voor een nieuwe
replicatie body, gemonteerd op een
origineel chassis, kennelijk ook alweer
€120 mag neerleggen. Zo ook voor
deze groene E type. Had ik maar……..
Altijd mooi
De Renault F1 van Carrera Universal
was altijd één van mijn favorieten en
kende ik eigenlijk alleen uit de folders.
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Gelukkig heb ik die herrie met
wanhopig slecht acteerwerk op cd.
Patrick

AGENDA 2019
AUGUSTUS
23

Raceavond bij Ruud, Best

SEPTEMBER
10
20

NAMAC beurs in Houten
Raceavond bij Fred, Maarheeze

OKTOBER
05
06

CCN Raceweekend + Beurs- en sleuteldag, Beusichem
CCN Raceweekend + ALV, Beusichem

18
19
26

Raceavond bij Otto, Beusichem
NAMAC beurs in Houten
Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten (D)

NOVEMBER
09
09
15
30

Revierpark Vonderort Bottroper Straße 322, 46117 Oberhausen Osterfeld (D)
SLN Beurs, Burgemeester Wallerweg 2, Houten
Raceavond bij Ruud, Best
NAMAC beurs in Houten

DECEMBER
13

Raceavond bij Fred, Maarheeze

28

CCN Eindejaarafsluiting, Beusichem
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Inhoud Carrera Courant 93
Clubactiviteiten
Door de bril van……
Aanpassing Digibaan
Op de baan/bank bij ….
3D Pitlane Red Bull ring (deel 4)
3D Scenery
Nieuws van het Servo front
Het jaar 2020!
Doen wij het wel goed?
Gevonden op internet

(Roy)
(Hein)
(Ben)
(Otto)
(Patrick)
(Ben)
(Ben)
(Patrick)
(Patrick)

LET OP: NIEUW EMAIL ADRES VAN DE REDACTIE!!

SCHRIJF OOK IETS VOOR ONS CLUBBLAD!
Redactie: Ben Schuddeboom,

e-mail Redactie: benschuddeboom@gmail.com
Sluiting kopij voor de Courant 94:

1 oktober 2019
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Clubactiviteiten



CCN Raceweekend
Beusichem
5 en 6 Oktober 2019 !!
Met sleuteldag en kleine beurs op zaterdag
en de ALV op zondag.

K o m j i j o o k?
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Door de bril van de voorzitter
20 mei 2019
De dag van het verschrikkelijke nieuws
rondom het overlijden van Niki Lauda.
De coureur die ik in 1974 ben gaan
volgen. Ik zag toen foto’s van hem,
rijdend in de Ferrari 312 B3 en was
gelijk geïnteresseerd. In
1975 heb
ik hem voor het eerst
“live” zien rijden in
mijn
allereerste
Grand Prix. Ik was
samen met mijn
vader en moeder bij
de Grand Prix van
Zandvoort en Niki was
toen te zien in de Ferrari 312T, de
auto die ik al een tijdje in 1/24 heb
staan en hopelijk nog eens af zal
bouwen voor op de racebaan.

In de periode tot 1979 bleven we
regelmatig Grand Prix bezoeken en in
dat jaar was ik samen met mijn vader
bij de Grand Prix van Oostenrijk. We
hebben nadat we op slinkse wijze via
de paddock in de pits terechtkwamen
geruime tijd mogen doorbrengen bij het
Brabham Team waar Niki toen deel
van uitmaakte. We zagen hem relaxen

en genieten van een vliegshow, en
zich voorbereiden en installeren in de
Brabham BT48. De foto van Niki,
zittend in de Brabham met nr. 5, is de
beste en meest bijzondere foto die ik
ooit gemaakt heb. De Brabham BT48,
met de legendarische Alfa Romeo V12
motor, was helaas niet de meest
geweldige auto uit zijn carrière. In
1979 haalde hij bij slechts
twee van de dertien
wedstrijden de
finish.
Dit
zorgde er dan
ook voor dat hij
besloot dat het mooi was
geweest. Hij stopte en begon
zijn eigen vliegmaatschappij.
Na 3 jaar afwezigheid keerde hij in
1982 weer terug en ging rijden bij
McLaren. In 1984 met de McLaren
MP4/2B werd hij, na twee keer
wereldkampioen te zijn geworden bij
Ferrari,
voor
de
3e
keer
wereldkampioen.

In 1985 besloot hij dat het mooi was
geweest en stopte hij definitief als
coureur.
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In de periode vanaf 1985 bleef hij in
allerlei rollen betrokken bij de F1 en
vanaf nu zullen we hem moeten
missen.
Toto Wolff berichtte in het persbericht
van Mercedes F1 onder andere, “Niki
will always remain one of the greatest
legends of our sport” – he combined
heroism, humanity and honesty inside
and outside the cockpit”.

Het
digitale
deel
hebben
we
aangepast, er zijn wat reparaties
uitgevoerd en alles is weer dik in orde.
(Zie ook het stukje van Hein) red.
Niets staat het succes met deze baan
meer in de weg en ik hoop dat we hem
nog vele jaren, ondanks het feit dat we
maar heel beperkt “digitale coureurs”
zien, mogen gaan gebruiken.
Sharknose Meeting
Op zaterdag 18 mei waren we weer
aanwezig bij de Sharknose meeting.
Het was onze 5e keer en we stonden
met z’n allen voor de 2e maal in het
Autotron te Rosmalen. Ondanks dat
het zeer rustig was, hebben we weer
een mooie dag gehad en hebben we
vooral de kinderen weer bezig kunnen
houden. Maar uiteraard ook zelf nog
gereden

We zullen je missen Niki!
Done!
Op zaterdag 13 april, voorafgaand aan
het eerste raceweekend, stond het
klussen aan de anadigibaan centraal.
PAGINA 4

COURANT 93

Zomer 2019
In juni zou er nog een evenement van
de Personeelsvereniging op mijn werk
zijn, maar dat hebben we helaas door
te weinig aanmeldingen moeten
afzeggen. Dus nu is het tijd om te
relaxen, op vakantie te gaan en te
genieten van alle zaken die het leven
goed en bijzonder maken. Bij mij gaat
de hobby een beetje op een laag pitje
door
de
zorg
voor
en
de
gezondheidsproblemen van mijn vrouw
Esther, maar ik zal een aantal van jullie
blijven zien bij de kleinschalige events
die er doorgaans in de periode op weg
naar het najaar onder de leden van de
CCN worden ondernomen.
Sleuteldag, verkoopbeurs, ALV en
raceweekend
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is
er weer een uitgebreid raceweekend
gepland. Op zaterdag zal er een kleine
verkoopbeurs zijn.

(Servo handel)
Er kan gesleuteld, getest en/of
geoefend worden en na afloop kun je
blijven slapen. Na het ontbijt op
zondag kan er weer geracet worden,
houden we om 11:00 uur de ALV

en van 12:00 - 17:00 kan er dan weer
geracet worden. Hopelijk ga ik vele van
jullie daar weer zien!
Nieuwjaarsweekend
We zijn voornemens om met de CCN
“Terug naar toen” te gaan organiseren.
Medio januari 2020 zullen we gaan
proberen
om
een
nieuwjaarsbijeenkomst
te
organiseren
in
Maarheeze. Al weer enige tijd geleden
is het plan ontstaan om een 2-daags
event te organiseren wat in het teken
zal staan van het rijden op de CCN
Universal racebaan welke we nog
steeds in ons bezit hebben. Uiteraard
kan er ook gereden worden op de
anadigibaan, maar de Universal baan
zal centraal staan. In de volgende
Carrera courant zullen de definitieve
data en details benoemd gaan worden.

Voor nu sluit ik hiermee af! Ik wens
iedereen een machtig mooie zomer en
fijne tijd toe en hoop een ieder in
goede gezondheid binnen nu en een
aantal maanden weer terug te zien.
Tot dan!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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Aanpassing Digibaan.
Tijdens het afgelopen raceweekend
hebben we veel tijd besteed aan
gepuzzel met het digitale deel van de
gecombineerde
clubbaan.
Het
puzzelen zat in de poging om de baan
zo aan te passen, dat we geen
centrale marshall meer nodig zouden
hebben. De poging was dapper, maar
het is uiteindelijk niet gelukt. Het risico
bleef vrij groot dat er auto's uit zouden
vliegen waar we niet fatsoenlijk en snel
bij zouden kunnen vanaf de buitenrand
van de baan. Helaas. Veel zere
vingers, gemopper, gepas en gemeet
voor niets....

Al met al zit er nu een veel betere flow
in dit deel van de baan, wat je met
name merkt als je met de 1/24 auto's
rijdt.
Gelukkig hadden we meer succes met
het aanpassen van het langste 'rechte'
gedeelte van de digitale baan, aan de
kant van de tafel waar de start/finish is.
De eerste aanpassing zit hem in het
begin van dat gedeelte, dat dus de
aanloop is naar de finish en/of de
pitlane. De extra slinger die aan het
begin van dat gedeelte zat is ten grave
gedragen en het is nu meteen 'vol gas'.
Aan het einde van het lange rechte
stuk is ook een aanpassing gepleegd:
daar is de bocht naar rechts een stuk
vloeiender gemaakt. Je kunt dus lekker
wat snelheid meenemen.
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Op de bank / baan bij : Patrick Meijer
Recentelijk heeft Patrick aangegeven
dat hij, na ruim 19 jaar, de eindredactie van onze courant graag wilde
overdragen. Met name zijn nieuwe
baan noopten hem tot deze vast niet
eenvoudige beslissing, maar hij
verdient uiteraard respect voor de
lange periode dat hij deze taak op zich
heeft genomen en wij hebben daar
allemaal veel plezier aan beleefd. En
aangezien ik toch ook al eens eerder
een
courant
van
hem
had
overgenomen leek het mij een
uitdaging om te kijken of ik dit ook op
een permanentere basis zou kunnen
doen. Gelukkig meldde Hein zich ook
nog als mede redacteur, dus hopelijk
lukt het ons gezamenlijk om, met
bijdragen van anderen uiteraard, er
ook een mooi en goed leesbare
courant
van
te
maken.
Bij dit afscheid hoorde overigens in
mijn ogen ook nog een interview uit de
serie “ op de bank/baan bij….”. Wel dat
laatste was bij Patrick niet aan de orde
want hij heeft momenteel helemaal
geen baan liggen. De pret was er
overigens niet minder om. Dus op een
zonnige
donderdagavond
richting
Ommoord afgereisd om Patrick eens
aan een vragenvuur te onderwerpen.
Maar voordat het zover was had
Patrick al zoveel verteld dat het bijna
niet valt samen te vatten. Gekkigheid
natuurlijk, maar zoals bij de meesten
wel bekend, is Patrick ook een vlotte
babbelaar met het nodige te vertellen.
Zo passeerde er een verhaal over hoe

hij ooit eens op een mini CCN ruilbeurs
in Lieshout een keer een verhuisdoos
vol met bochten 0 van Universal had
meegenomen en er iemand was die
serieus geïnteresseerd was en naar de
prijs
vroeg.

Waarop Patrick antwoordde: 1 gulden.
De man dook vervolgens in de doos en
haalde daar een bocht 0 uit waarop
Patrick aan hem vroeg: wat doe je nu?
Die ene gulden is dus voor de hele
doos
. Nou ik kan mij levendig
voorstellen hoe die man toen gekeken
heeft. In die tijd was het ook zo dat als
Patrick en Rob op stap gingen en iets
hadden gescoord, zij dan bij elkaar de
incourante
baanstukken
in
de
kofferbak gooiden want je wilde die “
troep” tenslotte niet zelf behouden. En
omdat er op de beurs in Goes ook nog
wel eens een auto gerepareerd werd
door de heren, leverde dat weer een
boze handelaar uit Goes op die een
deel van zijn handel zag verdwijnen.
De mannen, Fred en Patrick, vroegen
namelijk een heel klein bedrag voor
deze reparaties.
Uiteraard kwam Patrick zijn privéleven
ook nog even aan de orde maar laten
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we dat samenvatten als dat hij apetrots
is op zijn zoon die na een half jaar
stage in Oostenrijk weer gezellig bij
hem komt wonen. En net op het
moment dat ik met mijn vragenlijst
wilde beginnen ging de telefoon en
was het een gesprek waarvan Patrick
zei: die moet ik even nemen. Voor mij
dus even de gelegenheid om nog een
sigaretje te roken in de redelijk grote
tuin van zijn huurwoning. Het bleek
een wethouder uit Westland te zijn en
uit het gesprek begreep ik dat er nog
een klusje voor Patrick bij kwam ter
voorbereiding op (weer) een lastige
vergadering. Patrick werkt namelijk
officieel 36 uur maar is zo
plichtsgetrouw dat hij alles bij elkaar
met gemak aan de 60 uur per week
komt. En een assistent, of nog liever
een leuke assistente voor hem, is niet
echt een optie want de inwerkperiode
zou veel meer tijd kosten dan het
feitelijk zelf op te pakken. Kortom; hij is
en blijft een druk baasje die na het
gesprek en het inschenken van een
lekker witbiertje er toch maar voor ging
zitten.
1)
Vertel eens iets over jezelf…
werk, hobby’s, sporten, gezin
samenstelling
Patrick werkt sinds kort als senior
(vanwege zijn leeftijd natuurlijk
)
medewerker
beleidsontwikkeling
Wonen. Is inmiddels alweer enige tijd
gescheiden en heeft 3 kinderen. 2
daarvan lopen momenteel stage in het
buitenland. De oudste dochter is
Sophie die na haar opleiding draaien
en frezen in de avonduren naast haar
werk ook nog even MTS heeft gedaan.
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Sophie is overigens ook lid van de
CCN. Daarnaast heeft zij ook CNC
frees ervaring dus wellicht gaat zij ooit
nog wel eens chassis frezen.
Hij
woont in een relatief grote huurwoning
maar hoopt op termijn toch eigenlijk
wel weer iets te kunnen kopen want de
huurprijzen in Ommoord zijn behoorlijk
hoog en dat huurbedrag kun je beter
investeren in een eigen woning
natuurlijk. Sporten doet hij eigenlijk
niet echt meer vanwege versleten
knieën, maar in het verleden heeft hij
Jiu Jitsu en Aiki Budo gedaan. Is dat
zo goed geschreven? (red)
2) Hoe is het zo gekomen. Wat was
je
eerste
ervaring
met
het
slotracen?
Met de Kerst in 1974 kreeg Patrick, hij
was toen 7 jaar, zijn eerste Universal
(Le Mans) doos met daarin de Porsche
908 Spider en een Ferrari Dino. Beiden
in
Lexan
uitvoering.

Dat cadeautje kwam mede omdat er in
Rotterdam bij de Vroom & Dreesman
een hele grote demobaan lag. Daarna
heeft hij nog van alles erbij gekocht en
ook zijn moeder haalde het nodige nog
bij Blokker vandaan. Noodgedwongen
heeft Patrick inmiddels van het meeste
afstand gedaan maar heel voorzichtig
is hij weer wat aan het sparen. Het
idee van bijvoorbeeld de behangtafel
servo160 baan zit namelijk ook nog
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steeds
in
zijn
hoofd.
3) Ben je een rijder of een
verzamelaar?
Patrick beschouwt zichzelf toch meer
een verzamelaar. Oude Carrera 124
racechassis
en
tuningonderdelen
hebben zijn belangstelling. Hij heeft
ook oude Carrera 124 baanstukken,
maar gebruikt daar wel de Exclusiv
slipstroken bij.
Behalve de clubauto’s heeft hij al zijn
verzamelauto’s verkocht. Wat hij over
heeft is ook om mee te racen…. En
daar zijn de auto’s ook voor bedoeld.
Patrick beschikt overigens over een
zeer uitgebreide verzameling van
folders en brochures van Carrera
waarvan er dus vaak dezelfde omslag
was maar de inhoud dan weer anders
opgezet.

jaar ook weer in Goes begroeten.
5) Hoe zie jij de toekomst van de
CCN?
Rooskleurig. De CCN is een bijzondere
club. Een gezelligheidsclub. Iedereen
is welkom. Geen gezeik. Ook niet
tijdens race weekenden. Bij die andere
vereniging was de sfeer toch wat
anders.
Onze
clubbaan
wordt
gefinancierd door uitjes en als je
daarbij optelt dat niemand ook zijn
kilometers declareert, zegt dat ook iets
over de mentaliteit. Het is alleen
jammer dat er nog maar weinig nieuws
is te delen binnen de club of in de
courant omdat iedereen het vaak al
van
internet
heeft
afgeplukt.
6) Waar kunnen we jou midden in de
nacht
voor
wakker
maken?

4)Ga je wel eens naar club
bijeenkomsten
of
andere
evenementen?
In het verleden ging Patrick vaak met
Rob
Luykx
naar
Slotmania.

Rob was taxi chauffeur dus die maalde
niet om de grote afstand. De laatste
jaren heeft Patrick wel eens af moeten
haken voor evenementen maar
inmiddels begint het weer te kriebelen
dus hopelijk kunnen we hem komend
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Het liefst voor een zelf gebrouwen
biertje.
Patrick
brouwt
dat
tegenwoordig, samen met een vriend
van hem, zelf en daarbij maken zij ook
nog eens hun eigen etiketjes.
Daarnaast zijn zij regelmatig te vinden
bij een brouwerij in Bodegraven, De

Molen, waar Patrick ook nog als
vrijwilliger tijdens evenementen daar
zijn bijdrage levert.
7) Wat staat er nog op je
wensenlijstje? Slotrace technische
gesproken
dan
hè?
Dat zijn dan met name Race chassis
en replica kapjes om daarmee hele
snelle auto’s te kunnen bouwen.
Daarnaast zoekt hij nog schroefvelgen
om bijvoorbeeld een Carrera 6 model
te kunnen bouwen.
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Na dit vragenvuur werd er nog het een
en ander van boven gehaald en kreeg
ik nog een kijkje in zijn collectie aan
auto’s, onderdelen en mappen met
brochures.
Patrick eigen, ging ik natuurlijk naar
huis met een aantal collectorsitems die
hij dubbel had, zoals een kopie van
een artikel uit het Eindhovens Dagblad
van 13 september 1995, waarin de
aankondiging stond van de Carrera
club in oprichting. En
een aantal
Servo folders waar hij toch iets minder
om gaf. En ik was daar uiteraard weer
blij mee. Tevreden reed ik rond de klok
van 22.00 uur weer richting Haarlem
en onderweg kon ik alleen nog maar
bedenken dat hij met zijn jarenlange
redacteurschap iets bijzonders voor de
club heeft betekend en daar hebben
wij allemaal van geprofiteerd. Vanuit
mijn nieuwe rol dus ook nog een
welgemeende dank aan Patrick en
uiteraard blijf ik wel op een bijdrage
vanuit zijn kant rekenen
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3D Pitlane Red Bull ring (deel 4)
Hier volgt inmiddels weer een
nieuwe update van de Pitlane van
de Red Bull ring. Dit keer zijn het
de gebouwen boven de pitboxen
(de Paddock gebouwen) links
naast het podium.

De eerste unit had ik gedeeltelijk
klaar
om
tijdens
de
modelbouwbeurs in Goes te laten
zien. Maar hoe gaat de bouw
hiervan
in
zijn
werk:

zoals ook in het echt, de schuine
kant berekend. De voorkant van
de vloer is bij de houtzagerij
direct schuin afgezaagd. De
schuine voorkant loopt door tot
aan het dak. In de bovenrand net
onder
het
dak,
komt
het
doorlopende lengte profiel weer
terug. In de vloer is dit profiel
weggelaten
daar
ik
m.b.v.
plexiglas
de
boarding
heb
aangebracht waar de reclame van
DHL op komt te staan. Het te
printen gebouw sluit naadloos
aan op de vloer. Aan de
achterkant van de houten vloer
worden de los geprinte profielen
verlijmd. Hierdoor loopt over de
gehele pitlane hetzelfde profiel
door.

Om te beginnen de vloer:
In eerste instantie is er een
poging
gedaan
om
deze
eveneens te printen. Doordat niet
alles in één geheel geprint kan
worden vanwege de afmetingen,
heb ik er uiteindelijk zelf voor
gekozen om deze uit 1 stuk te
maken. Hiervoor ben ik bij de
houtzagerij langs gegaan en heb
ik deze bodemplaten uit laten
zagen. Uiteraard moet het geheel
qua hoogte strikt aansluiten bij
het gebouw achter het podium en
het rechts gelegen gebouw. De
dikte van de vloer van het
Paddock gebouw is 4cm. In de 2D
tekening heb ik aan de voorkant,
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Paddock-gebouw:
Door de complexiteit van het gebouw
en de grootte, is dit (net zoals bij de
pitboxen) in 4 gedeelten geprint. Voor
het dak gebruik ik 1 grote 2 mm
plexiglasplaat, i.p.v. dit mee te printen.
Het voorste gedeelte van de paddock
bestaat uit een open en een gesloten
gedeelte. Het gesloten gedeelte
bestaat uit getint glas.

Dan worden beide zijkanten aan elkaar
verlijmd en met lijmtangen geklemd.

Omdat ook in het echte paddock
gebouw de raamstijlen zichtbaar zijn,
kan ik direct het rookglas plexiglas van
3 mm dikte achter de raamstijlen
lijmen. Uiteraard gebeurt dit nadat de
binnenzijde eerst geschilderd is.

Na het printen worden de overtollige
vlakken van de raamstijlen heel
voorzichtig weggevijld en gedremeld.
Ook met een gemaakte mal worden de
delen voor en achter strak aan elkaar
gelijmd. Hiervoor gebruik ik nog steeds
de Revell Contact lijm. Deze werkt echt
super. Na het lijmen worden de delen
met lijmtangen geklemd.

Ik zit nog te twijfelen of ik de ruimte
achter het glas ook in ga richten met
allerhande figuren, TV schermen,
bar/tafels en stoelen ed. Dit is sterk
afhankelijk nadat ik de verlichting
gemonteerd heb. Hiervoor gebruik ik
de LED strips van de firma AC-tion.
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De pitbox van Red Bull is op een paar
kleine details ook klaar.
Niet duur en goed op maat te knippen
om daarna weer te solderen naar het
volgende gebouw. Achter het ‘open’
gedeelte probeer ik de RGB LED strip
van dezelfde firma uit. Deze is met de
afstandsbediening dimbaar en qua
kleur instelbaar. In de avonduren lijkt
mij het er met blauw licht langs de
racebaan wel spectaculair uit te zien.
Ook de FIA pitboxen zijn inmiddels

De afwerking met de glazen reling op
alle gebouwen doe ik als laatste item.

klaar.
Otto
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3d print scenery
Kennelijk zijn steeds meer hobbyisten
aan het 3D printen geslagen. Van een
bumper voor een modelauto tot een
krukje voor een poppenhuis….bijna
alles is wel te vinden. Toch altijd leuk
om eens rond te kijken op een site
waar ze dat spul aanbieden. Dit keer
heb ik een blik geworpen op de site
www.shapeways.com/marketplace en
eigenlijk alleen maar naar artikelen in
de schaal 1:24.
Ik heb geen idee wat de apparatuur
kost, maar wat wel opvalt zijn de forse
bedragen die voor de onderdeeltjes
gevraagd worden.
Barriërs
Bruikbaar als scenery zijn deze
barriërs. In ieder geval voor het deel
van de scenery wat nog niet klaar is.
Nadeeltje is wel dat je een paar van
deze barriërs aan moet schaffen. En
met €12,26 per stuk wordt een rijtje
van 10 toch best nog wel kostbaar.

Anatomisch correct
Opvallend is het aantal modeldames.
Laat ik het netjes zeggen: in veel
gevallen ziet het er redelijk wulps uit.
Kennelijk
toch
meer
een
mannenhobby, dit. Laat ik als
voorbeeld deze dames laten zien.
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Dames met, mag ik
wel
zeggen:
een
uitstekend
karakter.
Maar ze moet wel nog
even
beschilderd
worden…….O ja, voor
€28,25 per stuk zet je
niet snel even je
tribune hiermee vol.
Body
Nu wij het toch over
body’s hebben….laten we maar snel
overgaan tot het soort body’s wat je
thuis niet uit hoeft te leggen. Voor
€47,35 ben je de eigenaar van een
Shelby Daytona. Kijk nu wordt het
interessant.
Op
genoemde
site
stonden ook nog een paar andere
body’s maar met “Holdens” en zo heb
ik niet zo veel.

Op een foto zie je het geprinte model.
Maar aardig is dat ook een 3D
getekende afbeelding beschikbaar is.
Dit biedt de mogelijkheid de body rond
te draaien en van alle kanten te
bekijken. Zo kan je zien of de body een
beetje geschikt is om deze om te
bouwen naar een slotcar.
Ik ben benieuwd wanneer wij de eerste
3D geprinte body’s bij ons op de club
zien.
Patrick
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Nieuws van het Servofront.
Zo aan het einde van het voorjaar is
het een mooie tijd voor beurs
bezoekjes. Meestal staat er dan wel
een bezoekje aan de Namac en de
SLN beurs op het programma maar
door mijn voorbereidende wandeltocht
op Mallorca, in het kader van de
Nijmeegse Vierdaagse in juli, kwam er
dit keer van beide bezoekjes niets. Op
zich ook geen ramp natuurlijk, want
meestal is de buit beperkt, maar
gezellig is het natuurlijk altijd wel.
En met een regenachtige Koningsdag
viel er in Haarlem ook helemaal niets
te vinden maar gelukkig hebben wij
sinds een paar jaar een grote buiten
vlooienmarkt ontdekt in België die altijd
op
1
mei
gehouden
wordt.
Traditiegetrouw inmiddels gaan wij dan
met schoonzus en zwager op pad. Dat
zijn wel een soort van vroege vogels
dus dat betekende om 4.30 al in de
auto en op weg. Voordeel daarvan is
dan wel weer dat wij al rond half 8 door
de straten lopen en het nog
betrekkelijk rustig is. Na de eerste 2
straten kwamen wij ergens waar mijn
oog op viel: 3 mooie blauwe gekleurde
doosjes met….. jawel 3 servo auto’s
van het type v1!

Even door de knieën en de eerste die
ik in mijn handen had was een BMW
320 in sportverein striping. Hij zag er
nog heel gaaf uit en op mijn vraag aan
de eigenaar wat de autootjes moesten
opbrengen kreeg ik een keurig Frans
antwoord: cing euro. Even dacht ik dat
ik het niet goed begrepen had dus ik
stak mijn rechterhand op met 4 vinger
en een duim en kreeg een instemmend
gebaar. Ja echt 5 euro per stuk. Snel
draaide ik mijn hoofd weg want deze
man had duidelijk onvoldoende kennis
van zaken want als je een dergelijke
auto op een beursje zou kopen of op
Ebay ben je al gauw zo’n 30 tot 40
euro kwijt.
Nadat ik ook de andere 2 beoordeeld
had, een Ford Capri en een BMW
hindernis autootje deed ik uiteraard
nog een Hollandse poging door te
vragen of ze alle drie voor 12 euro mee
mochten maar nee dat was niet de
bedoeling.
Zo snel als ik kon maar
niet te opvallend knikte ik naar hem dat
het akkoord was en even later gleden
de 3 exemplaren in de tas. Later zou ik
ze nog wel eens beter bekijken maar
voor deze prijs wilde ik natuurlijk niet
mijn enthousiasme teveel laten blijken.
Op diezelfde markt, na een overheerlijk
abrikozen broodje te hebben genuttigd
vond ik onder andere ook nog eens
een blauwe “Aral”
BMW 320.
Weliswaar zonder doosje en niet
helemaal in mint conditie, maar ook die
mocht voor 5 euro meegenomen
worden. Kortom het was een meer
dan bevredigend resultaat en bij een
latere inspectie in de auto bleken
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zowel de Capri en de andere 2 BMW’s
in een prima staat. Geen scheurtje in
de spoiler te bekennen en ook nog
steeds strak in de lak. Deze jongens
hebben
waarschijnlijk
minimaal
gereden of waren zelfs helemaal
nieuw. Later op de markt kwam ik ook
nog een soort van Carrera Go variant
tegen. Modelracebanen in een 1:43
schaal van een merk dat ik zelf nog
nooit eerder had gezien. Herkent
iemand deze variant?

Voor de prijs had ik het niet hoeven
laten want deze banen kosten maar 20
euro per stuk maar iets zei mij dat de
kwalitieit dan ook waarschijnlijk
navenant
zou
zijn.
Op de terugweg wordt er dan net over
de Belgische grens afgesloten met
zo’n heerlijk frietje maar daar moesten
we dit jaar wel even op wachten. Want
op dezelfde dag was er namelijk ook
markt in Figee en waren wij dus niet
echt de enige die zin hadden in een
frietje.
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18 Mei stond de Sharknose meeting in
de agenda en gelukkig kwam er op de
groepsApp de dag ervoor een melding
dat de A2 afgesloten zou zijn tussen
knooppunt Deil en Den Bosch. Ik zeg
dan wel gelukkig maar het betekende
natuurlijk wel de wekker nog een half
uur eerder zetten omdat je dan via de
A15 en de A50 richting Rosmalen
moest rijden. Eigenwijs als ik ben
dacht ik dat dat ook wel wat korter kon
door net na Tiel de A15 af te gaan en
lekker door te rijden over de
provinciale wegen. Nou ja, dat was
maar een beperkt succes waardoor ik
pas tegen 8.20 uur in Rosmalen
aankwam. Gelukkig nog op tijd om te
helpen opbouwen want op dat moment
waren eigenlijk alleen nog maar de
baandelen uit de trailer gehaald. Het
groepje was betrekkelijk klein dit keer
maar toch stond iets voor 10 uur, de
officiële openingstijd, de baan er
rijklaar bij voor publiek. Mijn eigen
BMW bijdrage had ik een mooi plekje
gegeven ook op het open gedeelte van
de baan om daarna de positie van
marshall in te nemen. Ondertussen
had ik ook nog even mijn emailadres
gedeeld met de zoon van Klaas uit
Putten die samen met zijn moeder een
kleine verkoop stand had en aan mij
meldde dat er bij hen regelmatig een
vraag kwam voor Servo onderdelen.
Nou die kan hij dus voortaan gewoon
lekker naar mij door verwijzen
.
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Het viel mij op dat het dit jaar rustiger
was dan andere jaren. Ik wijt dat onder
andere aan het feit dat het ook Jumbo
racedagen op Zandvoort waren (met
Max Verstappen uiteraard) en de
afsluiting van de A2. Nou ja de lol was
er niet minder om en ik heb mijn eigen
baanrecord,
met
een
clubauto
uiteraard, aangescherpt tot iets boven
de 16 seconden. Op zich was ik daar
ook
best
wel
tevreden
over.
De week erop was het alweer feest
want toen stond het jaarlijkse bezoekje
aan Homberg op de planning. Kijk daar
zijn dan weliswaar alleen maar Servo
rijders, maar voor mij is dat natuurlijk
nog leuker. Dit jaar was het weer
vooruitzicht zo goed dat ik zeker wist
dat er een BBQ op het programma zou
staan. Ergens rond 5 uur in de middag
reed ik Homberg in en werd ik hartelijk
begroet door al mijn “vrienden”. Na een
verkoelend biertje heb ik de spullen uit
de auto gehaald en een knutsel plekje
ingericht. Ik was van plan om mijn
eerdere veroveringen uit België in
ieder geval te apk-en en eens te kijken
hoe ze dan zouden rijden. Ze oogsten
in ieder geval bewondering van een
aantal mannen vanwege de nieuwstaat
waarin ze verkeerden en ik meen zelfs
een kleine jaloerse blik te hebben
gezien in de ogen van Robert uit
Limburg . Hij die van elk type Servo
auto er minimaal zelfs al 2 of meer
heeft, maar dan toch ook leuk als hij
bewonderende
keek
naar
mijn
exemplaren. Nou ik kan je vertellen
dat beide auto’s, na een minimale apk
beurt (verse banden) beiden als een
zonnetje over de baan zoefden. Snel
dus maar weer teruggedaan in de
doosjes en nog maar eens bedenken
of ik ze zelf ga houden of er dan toch
misschien wat euro’s mee ga
verdienen.

Anyway, ik had natuurlijk nog genoeg
andere auto’s om mee te rijden op een
weer heel mooi aangelegde baan.

2x feestmaaltijd
Tot mijn verbazing en geluk werd er
die vrijdag ook al gegrilled zoals de
Duitsers dat zeggen oftewel een
heerlijke BBQ. De avond vloog zo
voorbij en na de nodige alcoholische
versnaperingen besloot ik rond 2 uur
maar mijn slaapzak op te zoeken.
De zaterdag was weer een mooie
warme dag waarop ik ook nog een
rondje Homberg heb gelopen. Met
name als doel om een cadeautje te
kopen voor Nico bij wie ik op zondag
op de terugweg langs zou gaan
vanwege het “ open nieuwe huis” en
zijn 60ste verjaardag. Onderweg naar
de slijterij kwam ik nog langs een
eiskaffee waar buiten ook een coupe
met rabarbercompote aangeprezen
werd. Nou ben ik natuurlijk de
beroerdste niet dus op een zonnig
terras zo’n heerlijke coupe verorberd.
O ja en ook nog een paar lokale
biertjes voor Nico gekocht.
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Sterker nog, de meeste liepen al vast
op de baan zelf en vielen dan met een
zachte plop net achter de schans in het
gras. Sven werd uiteindelijk de winnaar
met een afstand van ruim 8 meter

Flyweit
Zo rond een uur of zes was het tijd
voor het hoogtepunt van het weekend
en dat was de zogenaamde flyweit
wedstrijd. Op een lang recht baanstuk
van een meter of 8 dat in een kom was
neergelegd, konden een aantal
coureurs kijken hoever zij hun bolide in
het gras konden laten landen.
De meeste hadden er een creatief
exemplaar van gemaakt maar de
aanwezigheid van vleugels op de auto
ware geen garantie voor een grote
afstand.
maar de meest originele was toch wel
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van Sammy want die had een rotje aan
zijn auto gebonden om op die manier
een soort van straalaandrijving te
creëren. Man, man, man, wat hebben
wij gelachen.
Daarna was het tijd voor opnieuw…. Ja
een BBQ dus al met al was het weer
een topweekend.
Op zondag ben ik zo rond de klok van
10 weer afgereisd naar NL maar ik kan
nu alweer uitkijken naar het volgende
evenement in Ibbenbühren in de
Herfstvakantie.
Ben.

Maar nadat de beslissing een paar
weken geleden was genomen begon
toch ieder race hart een beetje sneller
te kloppen. En dus zal ik daar ook in
de komende courant uitgebreider bij
stil gaan staan. Misschien heeft er
iemand nog een leuke anekdote of
herinnering aan het circuit (zoals
bijvoorbeeld
Roy
al
in
zijn
openingswoord heeft geschreven) en
ik nodig jullie dan ook van harte uit om
ons daar deelgenoot van te maken en
je herinneringen naar de redactie op te
sturen.

Het jaar 2020
Voor ons als race liefhebbers natuurlijk
een heel speciaal jaar omdat de Grand
Prix dan weer naar Nederland komt.
Tenminste, als de milieu bewegingen
het niet alsnog gaan verhinderen want
afgelopen weekend waren de eerste
signalen daarvoor al in de media te
horen.

Dan gaan we er een mooi item van
maken na de zomer vakantie !!

Dan gaan we er een mooi item van
maken deze zomer.
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Doen wij het wel goed?
Net als ik zijn jullie ongetwijfeld
(ook) een autorace fan. Iedere
race is toch weer spannend, zelfs
als
Mercedes
“een
beetje”
dominant is. Maar wat doe je als
de uitslag je uiteindelijk niet
aanstaat? Dan geef je toch
gewoon wat straffen. De Fransen
op Le Mans doen dit met
technische
eisen
en
allerlei
regeltjes om bepaalde teams te
bevoordelen. Werkt dit niet dan is
het en kwestie van goed zoeken
om toch wel weer een overtreding
te vinden om een team te straffen
of zelfs te diskwalificeren.

interpretatie
op
bestaande
(ongeschreven) regels.

Stewards in F1
Bij de Formule 1 hebben ze
stewards. Deze stewards weten
vriend en vijand toch iedere keer
weer te verrassen met straffen
door regeltjes heel rigide toe te
passen. Het zouden goede BOA’s
zijn zal ik maar zeggen. Max
finishte als tweede in Monaco
maar werd vierde. Vettel kwam in
Canada als eerste over de meet,
maar werd toch tweede.

Best doen
Vanaf het volgende clubweekend
is het de taak van de Marchals
(de clubleden langs de baan) om
de Steward(s) continu te voorzien
van lekker koud bier. Als de
Marchals een beetje hun best
doen en de race lang genoeg
duurt,
maken
de
Stewards
irrationele keuzes en weten ze
niet meer wat onder en boven is.
Beïnvloeding
van
de
raceresultaten is voor hen dan
een koud kunstje en zijn de
raceresultaten voor ons ook een
verrassing……….net echt dus!

Steward(s) op clubrace
Op onze raceweekenden zijn ook
steeds dezelfde clubleden het
snelst. Laten wij twee vliegen in
één klap slaan en daar, geheel in
de geest van het moderne racen,
iets
aan
gaan
doen.
Wij
benoemen ieder weekend één of
twee aanwezige clubleden tot
steward. Deze Stewards bepalen
aan het einde van iedere race
nieuwe regels of verzinnen een

Irreëel
Het probleem is dat we
allemaal
integere
en
sportieve leden hebben
binnen onze club. Hoe
krijg
je
hen
zo
verdorven dat zij irreële
beslissingen nemen om
de
uitslag
te
beïnvloeden? Wat de vraag is
maakt eigenlijk niet eens uit,
maar het antwoord is bier! (geen
Malt of Radler!)

Toch anders
Anders dan in het echt hebben wij
bij ons dan niet de kijkers en
deelnemers de volgende dag een
vieze smaak in hun mond. Bij ons
zijn dat de Stewards…..maar dat
hoef ik niet uit te leggen toch?
Patrick
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