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AGENDA 2019 & 2020
2 01 9

OKTOBER
26
27

Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten (D) www.slotmania.de
Südbayerische Rennbahnbörse, Stadthalle Germering, Amadeussaal 1 (D)
www.auto-modellbahn-welt.de/Rennbahnboerse

NOVEMBER
09
10
17

Revierpark Vonderort Bottroper Straße 322, 46117 Oberhausen Osterfeld (D) www.ruhrslot.de
SLN Beurs, Burgemeester Wallerweg 2, Houten www.sln-slotracing.nl
Ostwestfalen Modelbauborse, Stadthalle Stadtgarten Inn, Marktstr. 13, Spenge (Kreis
Herford) (D) www.slotpower.info

DECEMBER
13

Raceavond bij Fred, Maarheeze

28

CCN Eindejaarafsluiting,
Belvederelaan 13 in Beusichem

2020

JANUARI
FEBRUARI
Renn-ecke Modellauto- und Slotbörse,
Festhalle Baumhain Luisenpark Mannheim
(D)
02

www.renn-ecke-mannheim.de/boerse.htm

14 t/m 16: Modelbouwdagen show Goes
www.zeelandhallen.nl

MAART
23
Slotmania, Leinfelden-Echterdingen,
Festhalle Stetten (D) www.slotmania.de
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Inhoud Carrera Courant 94
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Inhoud Carrera Courant 94
Clubactiviteiten
Door de bril van……
Een weekendje Lille
Vakantietijd en dan….
Koop je
Nieuws van het servo front
Gevonden op het internet
Ford GT Le Mans ’69 revival met Jacky Ickx
Slotracers in komkommertijd
Scheetje beef

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

LET OP: NIEUW EMAIL ADRES VAN DE REDACTIE!!

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

e-mail Redactie: benschuddeboom@gmail.com
Sluiting kopij voor de Courant 95:

01 december 2019
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Clubactiviteiten

15

CCN 
Workshop en Oliebollendag


28 december 2019
Beusichem

Modelbouwbeurs Goes



14 t/m 16 februari 2020
Zeelandhallen Goes

K o m j i j o o k?
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Door de bril van de voorzitter
Dit keer bewust gewacht met het
maken van deze versie van “door de
bril
van”.
Vandaag
(zondag)
teruggekeerd
van
ons
laatste
raceweekend van 2019.
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober
hadden we n.l. weer een uitgebreid
raceweekend gepland. Op zaterdag
een kleine verkoopbeurs en er kon
Teams
Ruud en Hans
Heat 1
Heat 2
Heat 3
Heat 4
Totaal
Plaats

100
92
98
99
389
1e

Bart en Daan
Nico en Roy
Aantal rondes
96
95
90
94
93
95
100
90
379
374
2e
3e

Na het slapen en ontbijten weer aan
het racen en rond 11:00 uur de break
voor de jaarlijkse ALV. Het verslag van
de
ALV
volgt
overigens
in
de
volgende
Carrera
Courant.
1e plaats
Gedeelde 2e plaats
5e plaats
6e plaats
7e plaats

gesleuteld, getest en/of geoefend
worden.
Er is zelfs nog even een teamrace
gehouden en dat leverde de volgende
uitslag op:
Auto’s: Carreraclub Ferrari Italia 458 1:24
Duur: heats van 15 minuten met een
tussentijdse wissel

86
88
87
93
354
4e

Na de ALV een korte individuele
wedstrijd, welke gewonnen werd door
Otto.
 Auto’s: de Carreraclub Audi R10
– 1:24
 Duur: heats van 5 minuten met
daarna een spoorwissel

Otto
Ruud, Hans en Roy
Nico
Hein
Ben

Na een tijdje vrij rijden opruimen en op
huis aan. Het was, ondanks het feit dat
we met een klein clubje waren, weer
gezellig. Goede gesprekken, koude
biertjes, eten van de chinees en laat
naar bed. Klinkt super…..wat mij
betreft!

Fred en Ernst

128 rondes
121 rondes
115 rondes
114 rondes
112 rondes

Hoe zien de komende maanden
eruit?
Op 28 december is er op ons vaste
adres in Beusichem een afsluitende
clubactiviteit annex oliebollendag. De
volgende workshops zijn te volgen:
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 Chassis bouwen
- Chassis
assembleren
en
carrosserie monteren
 Racewielen maken
- het plakken van de band op de
velg en het slijpen van de
banden naar de goede breedte
en juiste diameter
 Het afstellen en inregelen van je
auto. Met andere woorden: je gaat
rijden en proberen, je past zaken
aan en gaat weer rijden, net zo lang
tot je de beste set-up hebt bereikt.
Uiteraard zorgen we voor een hapje,
drankjes en voldoende oliebollen om
de dag door te komen. We starten om
12:00 uur en stoppen zodra we er
genoeg van hebben
Goes 2020
In het begin van het nieuwe jaar gaan
we uiteraard weer naar Goes. Op
zaterdag 15 en zondag 16 februari
staan we weer op deze altijd gezellige
en goed bezochte beurs in de
Zeelandhallen.
We nemen onze clubbaan mee en
zetten de houten cafébanen van Otto
en Fred neer. Uiteraard zorgt Ben, ook
dit keer met een aantal buurvrienden,
weer
voor
de
Servobaan.
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En ook Willie neemt zijn plek achter de
prachtige, en steeds uitgebreider
wordende, Carrera Transpobaan in.
Het gaat ons ongetwijfeld weer lukken
om er met elkaar een onvergetelijk
weekend van te maken. Wil je op
zaterdag of zondag komen helpen?
Laat dat dan weten en stuur je bericht
naar onze penningmeester Otto
Donker
op
mailadres
otto@omdonker.nl
Voor nu laat ik het hierbij en hoop vele
van jullie weer te zien op zaterdag 28
december. We luiden dan “in stijl” het
oude jaar uit en kunnen daarna vol
energie op weg naar 2020.
Tot dan!
Roy
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Een weekendje Lille
Het eerste weekend van September
staat tegenwoordig traditioneel in de
agenda voor een bezoek aan
misschien wel Europa’s grootste
vlooienmarkt. Kilometers aan handel
wordt er dan aangeboden en voor ons,
naast het talloze struinen naar leuke
hebbedingetjes, tevens een weekendje
quality time met mijn schoonzusje en
zwager. En dit jaar waren de
weergoden ons ook zeer gunstig
gezind want het hele weekend scheen
de zon.
Na een betrekkelijke snelle rit op
vrijdagochtend waren wij rond de klok
van 1 uur in Tourcoing waar wij een
hotel hebben geboekt. Dit ligt aan de
rand van Lille en met de tram die bijna
voor het hotel stopt ben je dan ook zo
in het centrum van Lille. Snel dus even
ingecheckt en op pad. Op vrijdag
middag is er dan met name handel
langs het water want het echte
gebeuren is pas op zaterdag.
Maar ook op deze vrijdagmiddag valt
er al genoeg te bekijken. Weliswaar
overwegend handelaren maar met een
zeer gevarieerd aanbod en dus ook
racebanen uiteraard. Ik had mij
voorgenomen om van elke racebaan
die ik tegen zou komen een foto te
maken om jullie ook een beeld te
geven van wat er daar zoal allemaal
wordt aangeboden.
Van alles wat
Jouef racebanen voeren uiteraard de
boventoon maar ook Carrera is
vertegenwoordigd en in iets mindere
mate ook Scalectrix en Fleischmann.
En dan nog tal van andere (Chinese
makelij) varianten.

En uiteraard waren er dan ook nog
dozen
waarin
dan
alleen
de
baanstukken en wat auto’s zaten.

Voor mij is dat dan moeilijk in te
schatten of het van enige (handels)
waarde is, dus laat ik dat dan ook
gewoon liggen want er zijn ook
aanbieders die dan zelfs voor zo’n
onooglijk doosje soms de hoofdprijs
vragen.

Voor mij leverde deze middag in ieder
geval een mooie AMG Mercedes van
Carrera Go op voor 4 euro en een
smart cabrio. Voor mijn ooit te bouwen
smart toren en daarnaast ook nog een
mooi boek. Helaas in het Frans maar
de plaatjes zijn zeker de moeite waard
en ach… voor 1 euro kun je nog eens
een investering doen hè.
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Top aankoop
De grootste aankoop was deze middag
echter voor Mireille die al enige tijd op
zoek was naar een zwarte poedel op
wielen en laat die daar nu staan dit
jaar!

De meeste hiervan staan op de laatste
binnen pagina van deze courant.
En na een lange vermoeiende
zaterdag, want we lopen dan al om 7
uur langs de kramen, is Lille voor ons
alweer voorbij. Na een langere
nachtrust gaan wij dan, inmiddels ook
alweer traditie, op zondag dan nog
even op de terugweg bij een dorps
vlooienmarkt langs en soms levert dat
dan ook nog wat op. Dit jaar echter
niets behalve een echt lekker Belgisch
frietje en nog een paar foto’s maar dat
mocht de pret niet drukken. Wij zien
dat marktje dan als een soort van
afkicken en rond de klok van 5 uur
waren wij, moe maar voldaan, weer in
Haarlem.
Groet,
Ben

Na een kleine onderhandeling werd
Mireille dus de trotse en blije bezitter
van deze viervoeter en ermee lopend
onder haar arm trok zij ook nog eens
de nodige belangstellende blikken en
opmerkingen. Sterker nog… toen wij
later in het centrum van Lille liepen
kwam er een man ons achterna die
door zijn vrouw vanaf een terras op
ons afgestuurd was om te vragen of de
poedel soms te koop was. Nee dus
Foto’s
Zelf heb ik dus die middag de nodige
foto’s gemaakt om jullie ook een indruk
te geven van al het aanbod.
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Vakantietijd…. En dan ???
d

Tja en dan heb je ergens in juni de
laatste race bij vrienden gereden,
iedereen een fijne vakantie toegewenst
en dan? Zelf ga ik deze zomer niet op
vakantie, maar in het najaar. Dan heb
ik dus tijd over voor andere dingen en
vooral ook de hobby. De 3D Pitlane
van Red Bull gaat nu even naar de
achtergrond om dit eind van het jaar
weer op te pakken en daarmee verder
te bouwen.
Modellen bouwen
Ik heb van de gelegenheid gebruik
gemaakt om eens een aantal modellen
te gaan bouwen. Het zat al heel lang in
het vat en voordat het één en ander
gaat verzuren moet je wel zorgen dat
dit dus niet gebeurd. Wel dan heb ik
het over de analoge 1/24 modellen.
Een aantal modellen stonden reeds op
de Nominatielijst:
3x Lamborghini Murcielago RSV-GT1
waarvan 2 in de Blancpain uitvoering,
2x Porsche 962 uitvoering vrije keuze
waarvan er 1 is gespoten in de matte
parelmoer witte kleur van Lamborghini
(Bianco Canopus White) en de andere
heb ik gespoten als de Sunoco
uitvoering conform model 917/30).
1x Porsche 911 GT3 eveneens in een
vrije uitvoering in mat metallic grijs en
Martini.
1x Porsche RS Spyder in (hoe kan het
ook anders) als de Van Merkstijn auto.
Jos Verstappen heeft met deze auto in
2008 Le Mans gewonnen.
1x Peugeot 908 HDI Le Mans en
1x BMW M1 Niki Lauda.
Dit laatste model heb ik voor een hele
goede vriend van mij gebouwd voor

zijn verzameling van Niki Lauda.

Chassis op een rij
Naast de bodies, heb ik ook de chassis
nog gebouwd. Veelal als kit van Plafit
samengesteld maar ook 2 chassis van
de Fola slotfabrik voor de RS Spyder
en de Peugeot. Inmiddels allemaal
gereed en staan op rij te wachten voor
eindmontage op de bodies. Daarna zal
tijdens het rijden wellicht het één en
ander aangepast gaan worden. Dit
komt omdat dan het interieur en de
verlichting erin is gemonteerd. Heeft
invloed op het totaal gewicht van de
auto en deels ook op de wegligging.
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Tevens heeft na het inrijden het
chassis nog wat fine-tuning nodig. Je
weet maar nooit
Frees- en slijpwerk
Zoals reeds vermeld zijn voor deze
bodies diverse chassis van Plafit
gebruikt en allen voorzien van Bison II
motoren. De configuratie motor/as
tandwiel heb ik eerst allemaal het
zelfde gehouden. Bij de Porsche RS
Spyder en de Peugeot, was er extra
werk aan het chassis nodig om de
motor dermate laag in het chassis te
monteren, daar anders de kap op de
motor zou rusten. Hierdoor zou de kap
te hoog boven de velgen komen te
staan. Middels veel frees- en slijpwerk
heb ik het toch voor elkaar gekregen
om de Bison II motor passend op het
chassis te plaatsen.
Bison i.p.v. Fox
Doorgaans wordt voor deze Le Mans
modellen een Fox motor gebruik. Dan
heb je dit probleem dus niet.
Aangezien we meestal op 19V-20V
rijden en al mijn andere auto’s ook
deze zelfde motor hebben, heb ik er
ook hier voor gekozen om de Bison II
motor te monteren. De modellen zijn
van een bouwdoos (Revell of Tamiya)
afkomstig, of van BRM. Andere zijn
weer een GKF body van Fola
slotfabrik. De Porsche 911 en de BMW
M1 zijn beide de standard Carrera 1/24
auto’s, waarbij het chassis van de
BMW in tact is gebleven.
Bewerken
Om te beginnen zijn alle kappen
geschuurd met korrel 600 en na
gepolijst met korrel 2000. Daarna is er
een primerlaag aangebracht. Dit om
een betere hechting van de lak te
bewerkstelligen.
Bij
een
aantal
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modellen heb ik eerst de basiskleur
aangebracht.

Daarna zijn er, met Tamiya afplaktape,
delen van de body afgeplakt en is
vervolgens
een
tweede
kleur
aangebracht.
Bij
drie
modellen
(Porsche 962, Porsche RS Spyder,
Peugeot 908) was er nog een derde
ronde qua afplakken nodig. De
Peugeot 908 HDI vergde uiteindelijk de
meeste tijd vanwege de precieze
striping van de witte banen.
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Decals
Na het spuiten van de modellen zijn de
decals aangebracht. Al met al heeft het
enkele weken geduurd voordat er
daarna de blanke lak aangebracht kon
worden. Middels een aantal test spuit
stukjes met blanke lak, is gebleken dat
niet alle decals tegen de Motip lak
kunnen. Daarom heb ik als test een
andere (op Arcyl basis) spuitlak
besteld. Deze is van het merk: Vallejo
(revellspecialist.nl) en wordt zeer veel
gebruikt in de modelbouw. Wellicht
gaat dit wel goed en houden de decals
stand op de bodies. Het voordeel
hiervan is dat je niet alleen de blanke
lak in spuitbus kan krijgen, maar een
klein flesje om bv alleen de decals te
verzegelen.

In het najaar ga ik nog de Ford GT van
Jeroen Bleekemolen bouwen. Als
basis gebruik ik hiervoor de bouwdoos
van Revell Ford GT (zelfde model als
Carrera heeft uitgebracht) en de decals
zijn van Spotmodel uit Spanje).
Tevens ga ik iets uitproberen met
Chroomgoud a la Raton Racing
Lamborghini Huracan GT3 in de schaal
1/24! Dat gaat nog heel spannend
worden.
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Interieur
Voor het interieur kun je vele
materialen inmiddels bij de internet
slotraceshops
gevonden
krijgen.
Sommige zijn bruikbaar van de
bouwdoos en om gewicht te besparen
kun je voor Lexan interieur kiezen.

Alle modellen zijn nu nog niet geheel
raceklaar bij het maken van dit stukje
verslag voor de Carrea Courant, maar
zo
tegen
het
aankomende
raceweekend zal dat zeker wel het
geval zijn.

(Interieur Porsche 911)
Deze zijn heel makkelijk te schilderen
en te monteren. Voor de verlichting
gebruik ik setjes van Z-machine. Met
name voor de Le Mans auto’s zijn er
werkelijk prachtige kant en klare sets
te koop.
Velgen
Indien je besluit om helemaal voor het
echie te gaan, kun je bij Fola Slotfabrik
de juiste uitgevreesde alu velgen
aanschaffen. Deze hebben wel een
prijskaartje, maar dan heb je ook wat.
Ook zijn er de echte bandenstickers te
verkrijgen om het model helemaal af te
maken. Al vrees ik dat na een eerste
race deze stickers wellicht al
verdwenen of versleten zijn.
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Groet,
Otto
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Koop je
Met jong-volwassen zit je wat
speelgoed betreft een beetje in een
tussenfase….. Het speelgoed van je
eigen kinderen is de deur uit en het is
(gelukkig) nog wat te vroeg voor
speelgoed voor kleinkinderen. Dus als
je visite krijgt en je moet een jongetje
van vijf bezig houden, wat doe je dan?
Precies dat koop je iets ook mee te
spelen.

Geen geld
Een Carrera GO baantje, maar dat
mag de pret niet dukken. Voor 25 euro
een Carrera GO “Police Chase”
baantje met looping, kuipbocht en twee
Lambo’s (waarvan één in politie
uitvoering) is werkelijk geen geld. En
wie weet is het een begin van een
racebaanhobby van een jongetje van
vijf.

Autootje? Racebaanautootje!
De tijd van een kleurboek is wel voorbij
en als ze vijf zijn hebben ze inmidels al
meer game-ervaring (op vaders iPad)
dan ik. En bij een jongetje denk je
natuurlijk direct aan autootjes. Toeval
bestaat niet zeggen ze, maar wat is nu
een mooier autootje om mee te spelen
dan een racebaanautootje? Laat de
Lidl (jawel) een racebaantje in de
aanbieding hebben……. En niet
zomaar een racebaantje, maar een
Carrera racebaantje.

BBQ
Nog een voordeel: het racebaantje ligt
binnen en loopt dat ventje niet in de
weg bij de BBQ. Goed doordacht,
maar wie rekent erop dat de
temperatuur tijdens het BBQ-en boven
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de 30 gragen zou zijn….. Maar goed,
het ventje (en zijn ouders) verrast met
een groot cadeau, door mij persoonlijk
ingepakt… Dat was dan ook duidelijk
te zien. Maar de omvang van de baan
maakte natuurlijk veel goed. Blijkt dat
het ventje al een tijd om een racebaan
of treintje zat te vragen aan zijn
ouders. Ik heb er dus een vriend(je) bij.

Zuigt
En toen werd het druk als gastheer.
Alles rondom de BBQ regelen en
iedereen van een drankje voorzien.
Tussendoor aanwijzingen geven over
het opzetten van een racebaan aan
een onhandige vader met een
ongeduldig zoontje. Treurig dat zo’n
vader niet eens in staat is een
eenvoudig baantje te leggen. De
oorzaak werd echter al snel duidelijk:
een baanstukje ontbrak. Ja, ondanks
dat het baantje maar 25 euro kost
“zuigt” dat toch een beetje.

Omdat kuipbochten en looping niet
altijd even goed samengaan hebben
wij een simpel ovaaltje gelegd. Ik moet
zeggen dat dat ventje de hele middag
en avond met de racebaan bezig is
geweest. En in de dagen daarna,
samen met zijn vader, ook nog. Wat
hebben
wij
toch
een
leuke
hobby…..ook ’s zomers.
Patrick
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Nieuws van het servo front
De zomermaanden zijn meestal niet
het meest geschikte moment om op
mijn racekamertje te verblijven en al
helemaal niet met die geweldige
temperaturen die we weer een paar
weken hadden. Nee dan vertoeven wij
liever op het water in onze eigen kajak
maar uiteraard gebeurt er evengoed
nog wel het nodige in deze maanden.
Nieuwe uitdaging
Om te beginnen stond er, na het
afsluiten van mijn laatste dag bij de
bank eind juni, in de maand juli nog
een nieuwe uitdaging op mij te
wachten.

Ik had namelijk besloten om de
Vierdaagse van Nijmegen nog een
keer te lopen en ondanks dat er niet
heel veel trainingstijd aan vooraf heeft
kunnen gaan heb ik hem met een goed
resultaat kunnen lopen. En wat zo leuk

was dit jaar was dat ik een verblijf had
geboekt in de koepel gevangenis van
Arnhem waar ik mijn eigen cel had.
Marktplaats
Het valt mij ook op dat er best nog wel
het één en ander aan Servo items
wordt aangeboden. Daar heb ik dan
ook een paar keer van kunnen
profiteren door een leuke set te kopen
met vier auto’s en de nodige reserve
onderdelen bij iemand in Utrecht. En
dat maar voor 20 euro dus een leuke
aankoop.
Daarnaast tipte Michel, ook een
Servo140 liefhebber, mij een keer via
Whatsapp over een kaveltje Servo dat
in Alkmaar te koop werd aangeboden
voor maar 15 euro. Snel even de
laptop opgestart en tot mijn grote
verbazing zaten daar zes auto’s bij
waaronder een Ferrari formule 1.

Wel was de voorwaarde dat het
opgehaald moest worden maar dat
was voor mij uiteraard geen probleem.
Snel handelen is in dit geval toch wel
verstandig dan dus gelijk een bod van
20 euro geplaatst (ik kon 15 euro echt
niet over mijn hart verkrijgen
) en
meteen een mailtje erachter aan
gestuurd dat ik wel heel erg blij zou
worden van deze uitbreiding. Binnen
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no-time had ik een mail reactie terug
en twee uur later was ik de eigenaar
van een aantal bijzondere auto’s. De
vorige eigenaar had ook zijn best
gedaan om de standaard auto’s te
pimpen met decals en de spuitbus. Kijk
ook maar naar het (zwart-wit……. RED)
plaatje dat hierboven staat.

Niels en zijn roomie zich volledig op
het Universal hebben gestort en bij
aankomst in de flat begreep ik ook
waarom. De hele woonkamer was
bezaaid met een vier sporen baan op
de grond en overal stonden dozen met
alles wat Universal maar op de markt
heeft gebracht leek het wel.

Spoiler
Eeuwig zonde uiteraard dat de spoiler
van de Porsche 935 voor een deel
afgebroken is maar misschien hebben
mijn Duitse vrienden hier een
oplossing voor als ik hen weer zie op
het herfstweekend in Oktober in
Ibbenbühren.
Verder voldeden alle auto’s aan de
snelle stroomtest op de baan en staan
ze nu te wachten op een uitgebreide
APK. Ik ben er van overtuigd dat ik
daarna weer een paar mooie rijdende
exemplaren aan mijn collectie kan
toevoegen.
Ralph
Een hele andere maar ook zeer
waardevolle
aankoop
afgelopen
maanden kwam tot stand met behulp
van Ralph de Leur. Wij spraken elkaar
tijdens de NAMAC beurs van augustus
en hij had iemand aan zijn kraam
gehad die ook nog Servo thuis had
liggen en Ralph later wat foto’s zou
sturen. En uiteraard deelde Ralph die
vervolgens weer met mij en bleek dat
de aanbieder van deze collectie ook in
Haarlem woonde.
Universal revival?
Dus twee dagen nadat ik de foto’s had
ontvangen en ook een 06 nummer van
Niels, heb ik hem gebeld. Later die
zaterdagmiddag ben ik naar Haarlem
Zuid gereden om het op te halen. Via
de telefoon had ik al begrepen dat
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Wat een walhalla leek het en alsof dat
niet genoeg was, stonden er ook nog
een paar prachtige (Lego?) bouwsels
van Star Trek.
We hebben even heerlijk gekletst en ik
heb uiteraard ook verteld over onze
club waarna Niels, nog voordat ik weer
thuis was met mijn handel, zich al had
aangemeld bij ons. Dus heren welkom
en hopelijk zal jullie lidmaatschap
beloond worden met veel (nuttige)
informatie of misschien nog wel met
wat leuke handel als er andere Carrera
clubleden van hun Universal af willen.
Zelf gaan zij in November een middag
een grote Universal baan opbouwen
op een locatie in Alkmaar en Niels
heeft beloofd dat hij dan ook een stukje
hierover zal schrijven dus we wachten
dat nog even af. Wel hierbij alvast een
plaatje van de baan in de woonkamer.
Uiteindelijk ging ik met 4 basisdozen, 6
auto’s totaal en twee Jumbo tassen
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geval allemaal prima en heel, heel
misschien ga ik dan ook wel afscheid
nemen van wat exemplaren want zo
langzamerhand wordt het allemaal wel
heel erg veel.

met baanstukken meer dan tevreden
naar huis en ik kan inmiddels
verklappen dat dit een top aankoop
was. Met name omdat de auto’s
ogenschijnlijk
in
het
verleden
nauwelijks gereden hebben en na de,
noodzakelijke, apk dus meteen tot de
snelste auto’s gerekend mogen
worden.

Iemand blij gemaakt
En “last but not least” heb ik zelf weer
iemand gelukkig kunnen maken met
wat onderdelen en wat gratis haakjes
zodat deze grootvader ook de eigen
baan die ooit van zijn zoon was nu
weer rijdend kon maken voor zijn
kleinzoon. Iedereen weer gelukkig dus.

Idee
En dat laatste bracht mij gelijk op het
volgende idee. Met behulp van de
racecomputer ben ik nu al mijn auto’s
aan het testen op de snelste rondetijd
en als dit betekent dat er een rondje
onder de 13 seconden wordt gereden
krijgt die auto een plekje in de ere
galerij oftewel het gedeelte waar de
auto’s staan die ook waardig zijn om
meegenomen
te
worden
naar
evenementen in Duitsland.

Groet,
Ben

En zoals je ziet staan er daar inmiddels
al een stuk of 24 te wachten
De overige auto’s komen dan, keurig
op seconden volgorde op de grote
pitstraat en zullen ooit nog wel eens in
aanbod komen voor een specifieker
onderzoek om ze wellicht nog sneller
te maken. Rijden doen ze in ieder
PAGINA 15

COURANT 94

Gevonden op internet
Fijne kerstdagen
Krijgen jullie ook al “fanmail” van
Carrera? Deze zomer heb ik best
wel om de reclamecampagne
moeten lachen. Als oud redacteur
van ons clubblad ben ik best wel
gewend, ruim voor kerst, over
kerst te schrijven. Maar in juli,
zoals Carrera onlangs deed, speelt
kerst bij mij nog niet.
Ik moest dan ook best wel een
beetje
gniffelen
om
de
kerstadvertentie op 24 juli…….
Zon strak aan de hemel, hoestend
van de rook van de BBQ, zweet in
je bilnaad…..fijne kerstdagen!

Kerst-optimisme?
Kennelijk ben ik niet de enige met
vroege kerstgedachten. Hoewel in
dit geval kerst-optimisme meer op
zijn plaats is. Op eBay €500
(vijfhonderd euro!!) vragen voor
een Carrera 124 looping?
PAGINA 16

Spijt
Een aantal jaar gelden werden de
Carrera Servo 132 bolides overal
gedumpt. Een Servo 132 auto
kocht je voor 25 euro…….Had ik
maar een paar dozen gekocht (en
bewaard) toen. Nu wordt voor de
Ferrari en Renault F1 maar liefst
175 euro gevraagd.

Geen idee of dit ook geboden
word, maar het had een goede
investering geweest.
Patrick
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Ford GT Le Mans ’69 revival met Jacky Ickx
Uitgegeven door Johan Vis – 4 oktober 2019

Het circuit van Spa-Francorchamps
was afgelopen weekend het decor voor
een onvergetelijke hommage aan de
vierde opeenvolgende overwinning van
de Ford GT40 in de 24 uur van Le
Mans van 1969. Niemand minder dan
Jacky Ickx, in 1969 samen met Jackie
Oliver coureur in de zegevierende
Ford, vlagde aan de finish de drie
generaties Ford GT40 en GT in
kenmerkende ‘Nummer 6’ Gulf-striping
af.

Net als bij de legendarische Le Mansstart in 1969 vertrokken de drie
‘winnende’ auto’s als laatste – in dit
geval achter een unieke verzameling
van 69 andere Fords GT40/GT – om
als eerste te eindigen. De Ford GT40
die als eerste over de streep kwam,
werd bovendien bestuurd door dochter
Vanina Ickx.
Jacky Ickx bedankte de aanwezigen
uitvoerig voor het mooie eerbetoon dat
ze brachten: “De aanwezigheid en
motivatie van al deze mensen is
buitengewoon! Ik denk meer en meer
dat we één familie zijn, een familie van
autoliefhebbers en van de autosport.
Vaak beseffen we pas veel later welke
uitzonderlijke feiten zich hebben

voorgedaan. Maar vooral: een groot
coureur of een groot sportman is een
combinatie van zijn eigen talent, de
kansen en de passie van de mensen
om hem heen, onze passie!” De drie
generaties van de Ford GT40/GT 1964, 2005 en 2018 – waren met 69
exemplaren bovenop de drie winnende
‘Nummer 6’ auto’s, bijzonder goed
vertegenwoordigd. Naast deelnemers
uit
België,
Duitsland,
Frankrijk,
Luxemburg en Nederland, was er ook
een grote delegatie van 24 auto’s uit
het Verenigd Koninkrijk. Zelfs een
deelnemer uit Finland en een
Canadees wilden het evenement niet
missen.

De “Ford GT40 Le Mans ’69 Revival ”
vond plaats in het prachtige kader van
de Spa Six Hours. Tijdens dit
ongelofelijke evenement nemen de
racelegendes van weleer het tegen
elkaar in races op het scherp van de
snee. In de Ford GT40-hommage ging
het er minder hard aan toe. Ondanks
de eerder natte weersomstandigheden
gaf de Revival zowel de eigenaars van
de Fords GT40/GT als het publiek de
kans om met volle teugen te genieten
van het unieke schouwspel.
PAGINA 17
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Protest voor veiligheid
De legendarische overwinning van de
Ford GT40 in de 24 uur van Le Mans
in 1969 staat veel liefhebbers in het
geheugen gegrift. Niet enkel de
overwinning zelf, ook de manier
waarop ze behaald werd, spreekt tot
de verbeelding. Uit onvrede met de
gevaarlijke startprocedure van de race,
weigerde Jacky Ickx deel te nemen
aan de kenmerkende ‘Le Mans start’.
Als enige in het startveld wandelde hij
rustig naar zijn Ford GT40, terwijl de
andere coureurs over de startgrid naar
hun auto sprintten alvorens te kunnen
vertrekken, zonder de tijd te nemen
hun veiligheids-harnas goed aan te
doen.
Door
de
protestactie
van Jacky
Ickx tegen de startprocedure, die de
veiligheid van de deelnemende
coureurs in gevaar bracht, leek de race
voor Ford vanaf de start verloren. Toch
wist de sterke Ford GT40, mede
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dankzij het talent van Ickx en Oliver, na
24 uur als eerste over de streep te
komen. Ford boekte daarmee zijn
vierde overwinning op rij, nadat de
GT40 ook al won in 1966, 1967 en
1968.

Dankzij de protestactie van Jacky Ickx
werd de ‘Le Mans Start’ het
daaropvolgende
jaar
niet
meer
toegepast. Dit betekende een grote
stap vooruit voor de veiligheid van de
coureurs.
Bron: www.racexpress.nl
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“Slotracers” in komkommertijd
De naam “slotracers” staat hier
bewust tussen aanhalingstekens.
De slotracers waar dit korte
epistel over gaat hebben hun
slotracehobby op een laag pitje
staan volgens mij. Maar toen de
bewuste foto’s voorbij kwamen
moest ik daar echt iets mee doen.
Rob
Een van de oprichters van onze
club: Rob Luykx fotografeert
momenteel veel. Helaas voor ons
niet op het circuit maar op het
vliegveld. Helaas voor ons, maar
ik zal Rob toch eens benaderen
voor wat leuke racefoto’s en/of
hem vragen op een raceweekend
wat foto’s te maken.

Maar zoals ik al zij, Rob
fotografeert niet onverdienstelijk
en heeft onlangs een eerste prijs
in een fotowedstrijd gewonnen.
Dus ook namens de CCN:
gefeliciteerd Rob!
Fred
Soms valt een tijdverdrijf op
omdat deze aansluit op het eigen
komkommertijdverdrijf.
Fred
Hahn, voorheen onze welbekende
vertegenwoordiger van Carrera,
genoot
van
het
plaatselijke
Oktoberfeest.

Tja, en in Limburg zijn het
natuurlijk wat dat betreft halve
Duitsers (ik beledig niemand
hiermee hoop ik) en men viert het
daar compleet met
Lederhose. Ik kan
natuurlijk
een
beetje
lacherig
doen, maar op de
foto is duidelijk
zichtbaar dat het
een
geweldig
feestje
is
geweest.
Misschien volgend
jaar ook maar eens in Limburg
gaan kijken, lekker bier is immers
niet vies.
Patrick
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Scheetje beef
De privé baan van Otto is bij de
regelmatige bezoeker van ons
clubactiviteiten wel bekend. In de
baan van Otto zit een hele fraaie
bochtencombinatie. Zo één die je
zelf ook in je eigen baan wilt
bouwen.
Interessant
Wat
maakt
deze
bochten
combinatie,
voor
mij,
zo
interessant.
Het
is
zo’n
combinatie waar je (met mijn
racevaardigheid) net wel of net
niet vol gas doorheen kan jagen.
En de gevolgen van het “net niet”
hoef ik niet uit te leggen denk ik.

introduceren
veranderen
ogenschijnlijk dezelfde bochten in
gevarieerde hindernissen.
Biljarttafel
Een misschien een stomme vraag
van mijn kant: maar waarom
beginnen wij met het leggen en
ontwerpen van een baan op een
horizontale tafel? Sterker nog,
met behulp van een waterpas en
een portie doorzettingsvermogen
wordt een tafel die zo glad en
vlak
is
als
een
biljarttafel
opgebouwd.
Scheef?
Dus waarom bouwen wij geen
baan
op
een
tafel
die,
bijvoorbeeld, 10 graden scheef
staat? Je kan dan zelfs ook nog
eens beter op de baan kijken…..
Ik voel hier een welbekende winwin situatie.
Scheef!
Maar laten wij nu even terug gaan
naar die scheve tafel. Als de tafel
scheef staat, creëer je bij alle
bochten
eigenlijk
wel
een
hoogteverschil. En wel zo dat je,
afhankelijk van de positie van de
bochten, feitelijk zelfs met alleen
standaard bochten de nodige
variatie aanbrengt.

Beperkte variatie
Een gegeven is dat de variatie
aan bochten met bocht 1 t/m 4
best groot is. Maar door ook
hoogteverschillen in de baan te
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Misschien ligt het aan mij, maar
ik vind zelf mijn gedachtenkronkel
zo gek nog niet. Heeft één van
jullie toevallig ervaring met een
(bewust!) scheef geplaatste race
tafel? Ik hoor het graag!
Patrick

