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Respect

Het ei is weer gelegd. Na vele uren, en
dan heb ik het denk ik toch al gauw
over een aantal dat rond de 16 ligt, is
het mij gelukt om een courant te vullen.
Uiteraard met dank aan de schrijvers
dit keer maar verder als 16 pagina’s
kom ik toch echt niet.
Ik begrijp
best ook wel dat we het allemaal erg
druk hebben met onze eigen agenda’s
maar het zou natuurlijk leuk zijn als er
weer eens vanuit andere hoeken ook
een bijdrage geleverd word. Ik denk
daarbij uiteraard aan de paar leden
binnen onze club die zich met het
digital racen bezig houden. Voor mij is
dat nog steeds een redelijk onbekend
terrein maar de nieuwsgierigheid blijft
onverminderd, dus heren…
En uiteraard geldt dit niet alleen voor
de digitale hoek.
Voor wat betreft de opmaak van de
courant ben ik eerder deze maand nog
een keer bij Patrick langs geweest en
dat
heeft
zeker
zijn vruchten
afgeworpen. Door een aantal nuttige
tips is de snelheid van het in elkaar
zetten van de courant gelukkig
toegenomen, maar het is en blijft toch
nog wel een bevalling.
Het respect voor hem is dus ook nog
steeds aanwezig want hij heeft dit toch
over de afgelopen 95 nummers
grotendeels zelf voor elkaar gekregen.
Chapeau dus nogmaals.
En tot slot wil ik op deze laatste binnen
pagina maar weer even een oude
traditie in ere herstellen want in het
verleden was er altijd ook een rubriek
waarin je met jouw, wellicht overtollige,

baanstukken
of
auto’s
mocht
adverteren. Of uiteraard een oproep
plaatsen voor iets waar je al jaren naar
op zoek bent.
Wellicht is dit voor het komende
nummer een inspiratie voor andere
leden ook. Ik doe alvast een voorzetje
Te koop:
 Baanstukken, diverse onderdelen
en auto’s van Carrera Servo 140
 Carrera Go set met 2 mini’s
Bij interesse … stuur even een mailtje
naar Ben voor meer details.
Te koop gevraagd:
Carrera Mercedes SLS F1 Safety-Car
Analoog of Digitaal 1/32 (Zie foto)
Heb je iets in de verkoop stuur even
een mailtje naar otto@omdonker.nl

Rest mij nog om iedereen
feestdagen te wensen en
sprankelend begin van 2020.

fijne
een

AGENDA 2019 & 2020
DECEMBER 2019
28
28

Eindejaar afsluiting. Belvédèrelaan 11 in Beusichem vanaf 12:00 uur
Slotracegarage Gooi; 1e Industriestraat 41/47 Bussum.

JANUARI
19

Slotracebeurs van 11:00 tot 15:00 uur
Hückelmaystrasse 70, 47804 Krefeld (Duitsland)

FEBRUARI
14 t/m 16: Modelbouwbeurs Goes weekend www.zeelandhallen.nl

MAART
22
28

SLN beurs, Restaurant De Engel, Houten
Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten (D)
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Inhoud Carrera Courant 95
Clubactiviteiten
Door de bril van de voorzitter
Carrera Universal Raceday Alkmaar
Nieuws van het Servo front
Racebanen en kerst versiering
Carrera Go (or not to go
)
In de tuin spelen
Kidsbaan

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

e-mail Redactie: benschuddeboom@gmail.com
Sluiting kopij voor de Courant 96:

1 maart 2020
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EINDEJAARSAFSLUITNG
28 December 2019, Belvédèrelaan 11
Beusichem (waar anders?)

MODELBOUWBEURS
14 Februari 2020
 opbouwen
15 februari 2020
 beurs
16 februari 2020
 beurs
Zeelandhallen Goes

K o m j i j o o k?
PAGINA 2
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Door de bril van de voorzitter
December 2019
Al weer de laatste “door de bril van” in
2019 en kort terugkijken en deels
benoemen wat er in 2020 weer
allemaal op ons pad komt is dan het
devies.
Eerst even een reminder n.a.v. mijn
bericht uit de vorige Carrera
Courant
Op 28 december is er op ons vaste
adres in Beusichem een afsluitende
clubactiviteit annex oliebollendag. De
volgende workshops zijn te volgen:
 Chassis bouwen
 Racewielen maken
 Het afstellen en inregelen van je
auto
We zorgen 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
Inmiddels hebben zich al behoorlijk wat
clubleden
aangemeld
voor
ondersteuning en hulp tijdens Goes
2020.

verzamelen. Heb je je nog niet
aangemeld en wil je toch komen, laat
het dan even weten via een mail aan
onze penningmeester Otto Donker op
mailadres otto@omdonker.nl
Raceweekenden 2020
Deze zijn vooralsnog gepland op 11 &
12 april waarbij we op zaterdag een
dag plannen met daarin weer diverse
workshops. In het najaar treffen we
elkaar dan weer op 3 & 4 oktober. Op
zaterdag een beurs- en sleuteldag, op
zondag de ALV en een gezellige
racedag.
Kamp-Lintfort
Op vrijdag 15 mei en op vrijdag 25
september hebben we een optie
genomen op een van de
racebanen
van
het
racebaancentrum
van
Magdalene Meister in KampLintfort.
Het
programma van
deze middagen
en avonden zijn nog niet
vastgesteld maar denk hierbij
aan starten in de middag met een
periode van vrij rijden. We eten
vervolgens bij het racebaancentrum en
in de avond zal er een behoorlijke race
ingepland gaan worden.

Naar het zich laat aanzien hebben we
weer
een
mooie
groep
enthousiastelingen bij elkaar kunnen

PAGINA 3

COURANT 95

Ben je geïnteresseerd laat het dan
weten via mail aan
roekse1@hotmail.com

melden die mee willen helpen om
e.e.a. vorm te geven. Graag je mail
indien je hiervoor beschikbaar bent
naar
gbgoverde@onsbrabantnet.nl
en/of ruud.buchholz@gmail.com
Nadere info volgt in de eerstvolgende
Carrera Courant en zal t.z.t. tevens te
zien zijn op b.v. de Facebook pagina
van Carreraclub Nederland.
2019
Terugkijkend kan ik zeggen dat we een
mooi 2019 achter de rug hebben met
nog een gezellige racedag in het
verschiet. Het was weer een mooi jaar
waarin we met elkaar hebben laten
zien waartoe we als club in staat zijn.

Hoopvol
Ik ben hoopvol gestemd en verwacht
dat het ons gaat lukken om in 2020 het
Universal reünie weekend te laten
plaatsvinden. Onze Universal baan zal
centraal staan tijdens een speciaal
evenement. Onder andere Ruud
Buchholz en Fred Goverde zullen dit
oppakken en proberen vorm te geven
in de komende maanden. Het moet
echt een reünie-achtige bijeenkomst
worden waarbij ook oud-leden en
iedereen die Carrera Universal een
warm hart toedraagt welkom zijn.
Daarnaast kijken we of we ook de
Carrera
Servobaan
van
Ben
Schuddeboom
en
de
Carrera
Transpobaan van Willie Koenders
kunnen inpassen in dit event.
Fred en Ruud kunnen dit niet alleen en
we hopen van harte dat zich clubleden
PAGINA 4

Vriendschap, respect, racepret en inzet
voor de club, blijven voor mij de
allerbelangrijkste uitgangspunten en ik
ben waanzinnig trots dat we met onze
prachtige club al weer 23 jaar bestaan.
Ik reken voor de toekomst op nog vele
mooie jaren en kijk hier enorm naar uit.
Voor diegene die ik niet meer zie dit
jaar wens ik jullie en iedereen om jullie
heen alvast een prachtig einde van
2019 toe. Ik hoop vele van jullie weer
te mogen treffen in 2020. Voor de
clubleden die nog naar Otto gaan op
28 december zeg ik, tot dan…!!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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Carrera Universal raceday Alkmaar
De introductie
Even Voorstellen, al is dat in het vorige
magazine al beknopt door Ben
gedaan…. Wel een kleine correctie….
het gaat om StarWars Lego… niet
StarTrek..
. Ik ben Niels Kager (43),
en samen met, en met name door, mijn
huisgenoot Erik Geertsma (50), ben ik
afgelopen zomer besmet geraakt met
het
slotcar-virus.
Het
begon
onschuldig, op de finale-dag van
LeMans-2019 vond Erik het nodig/leuk
om z’n oude Carrera LeMans set,

het zonder noemenswaardig onderhoud meteen goed. Ik heb ’s morgens
meer nodig om op te starten….. Van
toen af is het ietwat uit de hand
gelopen. Wat begon met een basis
uitbreiding, inclusief de jaren ’70
computer
van
Ralph,
en
wat
baanstukken/autootjes van Willy en
Willem (ik neem aan dat dit bekende
namen zijn in deze scene?), sloegen
we een beetje door op Marktplaats en
Ebay.
Enfin,
wat
zolder/kelder
vondsten verder, 1 aankoop paste
maar net in mijn Golfje, en nog ettelijke
bochten en delen bij bovengenoemde
3 heren was de basis gelegd. Erik is bij
Ralph in de leer gegaan wat betreft
onderhoud, reparatie en upgrades,
waarvoor onze enorme dank. Ik heb
me
daarentegen
volledig
op
trackdesign en building gestort.

inclusief Dunlop ronde-teller

en een paar extra baanstukken, uit de
berging te halen en op te stellen.
Ondanks dat de set en ikzelf ongeveer
hetzelfde bouwjaar hebben, deed deze

Het enthousiasme
Zoals zo vaak met virussen, de
besmetting bereidt zich uit. Een goeie
vriend is twee keer bij ons geweest om
te racen en heeft vervolgens een
digital baan gekocht, een andere maat
heeft een GO-baan aangeschaft, voor
hemzelf en z’n kindjes, en werd er erg
blij van! Hieruit concludeerden wij dat
er waarschijnlijk voldoende animo was
PAGINA 5
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om een keer een event te organiseren.
Binnen no-time hadden we een clubje
van 10-12 man met interesse. We
hebben een ruimte geregeld bij
muziekcentrum Tjarda in Alkmaar en
op zaterdag 9 november 2019 was de
dag daar. Het Golfje werd weer
volgeladen, zowel met baandelen, als
met een semi-voorbereide bami
maaltijd voor 14 personen.
(helaas werd hierdoor wel een
bezoekje aan Ruhrslot in Oberhausen
overgeslagen. Red)
Circuit-bouw
Gelukkig hadden we geen last van
zand-hagedissen,
rugstreep-padden
en/of stikstof-emissies. Na een kopje
koffie, en een auto-lading aan
dozen/kratten naar 1 hoog gebracht te
hebben, kon de opbouw beginnen.
Hoewel ik veel had voorbereid wat
betreft
bochten
combinaties
en
‘gimmicks’, en ook een basis idee in
m’n hoofd had, geloof ik zelf in het adhoc, organisch en on-the-fly bouwen
van banen. We hadden de beschikking
over 3.7 x 4.7 mtr podium ruimte, en
moesten uiteraard rekening houden
met ruimtes voor de Marshalls. Daarna
baanstukken tellen en bepalen waar
we power-extenders wilden/konden
plaatsen. We hadden 5 powerplates
omgebouwd en parallel-geschakeld,
zodat we de baan, 60+ mtr, in 6 delen
konden opsplitsen en zodoende overal
vermogen op de auto’s konden
garanderen. Kortweg, 3 uur opbouw, 1
uur vangrails, extra stroomvoorziening,
en hier en daar een schroefje voor de
extra fixatie en de baan was klaar.
Time-lapse
baanopbouw:
https://vimeo.com/372172591
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Het evenement zelf
Gedurende de middag druppelden de
deelnemers binnen, en mocht een
ieder onbeperkt oefenen. Dit was over
het algemeen met onze uitgebreide
collectie van auto’s, variërend van de
Tyrell-ford 6-wieler tot de Porsche
Carrera6, De Porsche 911 ‘mitt
moteren gerausch’ laten we de
volgende keer thuis, wat een k@%geluid is dat. Voor de race hadden we
een 10-tal Porsche 908’s en Ferrari
312P’s
geprepareerd,
en verse
bandjes geregeld. Tijdens dit alles
wisten wij een home-made bami
maaltijd te serveren, en toen iedereen
het buikje rond had begonnen wij aan
onze competitie.
De Race
We hadden besloten tot een heel
simpel format, 5 minuten 1vs1 rijden,
en aantal laps is je score. 11 racedeelnemers = 6 heats, langzaamste
deelnemer in eerste 5 heats kreeg
herkansing in de laatste heat.
Vervolgens werden controllers, Auto’s
en tegenstanders gewisseld, en
kwamen er nog 6 heats. Saillant detail,
ik heb nog nooit gehoord van een
deelnemer die een voorband verloor
tijdens een 5min sprint-slotcar-race..
dat is hier wel gebeurd, maar hij heeft
de race wel uitgereden, al was hij 1
van de herkansers. Uiteraard was er
commentaar van de deelnemers op de
baan-layout. Waarbij we sommigen
een lolly gaven met de woorden….
Volgende keer maken we een volgaskannietfoutgaan kuipbaantje
speciaal voor jullie. Niet dat we niet
geleerd hebben van baandesign, maar
een beetje technische baan mag van
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ons echt wel. Er waren deelnemers die
de
rechtestuk-kombocht-hairpin
combinatie wel aan konden… anderen
wisten geen rondje zonder Marshall te
volbrengen. Het moet gezegd worden
dat het veld voor 80% uit rookies
bestond,
verzachtende
omstandigheden….(al bleven ze wel
zeuren/huilen, volgende keer meer
lolly’s kopen)

beginners en hoewel wij de technische
kennis redelijk goed beheersen
hebben wij geen ervaring met slotcarracing competities.
We
hebben
gewoon een leuke dag gehad, en een
mooie hobby. Mochten er leden zijn
die dit leuk vinden, en die bij ons, of
met ons, iets willen organiseren op
gebied van Universal wij staan ervoor
open!

De Uitslag
Helaas was de tijd niet toereikend om
een grand-finale te racen. Er was
echter wel een duidelijke winnaar.
Alwin Buskens (Alkmaar) bleek de
twee totaal verschillende controllers en
de marginaal verschillende auto’s
perfect te beheersen en was de
verdiende en gevierde winnaar.
De Evaluatie
Belangrijkste punt dat we hebben
geleerd, controllers zijn net zo,
misschien wel meer, belangrijk als
auto’s. En ook wat betreft baan design
hebben we erg veel opgestoken.
Ja wij stapten in deze hobby als

Onze doelen:
Wij Willen een Carrera-UniversalDigital ombouw maken… de kracht van
digi, met de doughnuts van Uni. Ook
lijkt het ons leuk om een sociale
component toe te voegen. Wij zouden
graag wat van
onze vrije tijd
investeren om mensen
met een
(verstandelijke) beperking een leuke
middag te bezorgen…. En ja dan
afhankelijk van het publiek wel een
volgas-kombocht-iedereen
wint
baantje.
Niels
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Nieuws van het Servo front
Herfst evenement
Traditiegetrouw staat in oktober altijd
een tripje naar Ibbenbühren gepland
dus ook dit jaar was ik van de partij.

Servobaan en aangezien Marco ook
op een steenworp afstand bij Richard
vandaan woont, rijden zij nog
regelmatig hun rondjes daar. Dick
heeft zich inmiddels voor 95%
toegelegd op de Servo160, maar is
dan daarnaast ook de ontwerper
geweest van de mooie shirts die ik
afgelopen jaar voor het eerst in Goes
ook aan heb gehad.
Helaas

Het is altijd leuk daar dan ook de
zogenaamde ‘Kesteren clan’ aan te
treffen. Richard, Dick en Marco zijn
inmiddels al eerder de revue
gepasseerd hier uit de tijd dat zij in het
dorpshuis in Kesteren regelmatig een
mooie baan uitlegden waar ik destijds
ook een avond heb doorgebracht.
Inmiddels is Dick verhuisd naar het
oosten van het land en heeft Marco
voor een groot deel van zijn
verzameling afscheid genomen. En het
grappige is dan weer dat het wereldje
soms klein is, want een paar goed
rijdende
auto’s
hebben
hun
bestemming gevonden bij Ronald, mijn
racemaatje uit Beverwijk. En voor de
gebouwtjes die hij had verzameld,
kwam hij tot overeenstemming met
Ralph en dat lijkt mij ook de juiste
kandidaat
voor
dit
gedeelte.
Richard is dus nog de enige met een
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Helaas ontbrak Robbert/Twenteracer
dit keer en naar verluidt was dat met
name om gezondheidsredenen en dat
is natuurlijk nooit leuk om te horen.
Sterkte dus Robbert vanaf deze plek.
Knutselwerk
Zelf heb ik in dit weekend mijn
Macdonalds auto afgemaakt en na wat
laatste knutselwerk kon hij daar zijn
eerste rondjes rijden. En dat ging
prima. Het leuke is dat ik inmiddels ook
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een variant op deze auto heb
gevonden en het is mijn intentie om
deze ook af te hebben voor het Goes
weekend zodat er, zeker als er weer
kinderen aan de baan staan, beide
auto’s een battle kunnen rijden.
Daarnaast heb ik een baanstuk
geknutseld waarmee ik, op mijn
werktafel, meteen kan testen of een
auto a) stroom heeft, b) of de
stuurinrichting ook nog werkt en c)
gebruikt kan worden om de banden te
slijpen. Daarvoor moest ik dan met een
autootje eerst naar de baan toe en
hem daar testen maar dit werkt
eigenlijk veel beter. Het was een
ideetje van Jens die het op het servo
forum had geplaatst en met zijn
uitvoering als voorbeeld heb ik hem
dus zelf nu daar ook gemaakt.
En tussen alle knutselwerkzaamheden
door is er dan natuurlijk voldoende tijd
over om te rijden op het dit keer wat
lastige circuit dus het koste mij best
wel moeite om in de buurt te komen
van de snelste rondetijden maar de
pogingen daarvoor zijn natuurlijk wel
leuk.
Beursjes
Medio oktober stond er ook nog een
NAMAC beursje gepland en zoals jullie
wellicht weten kan ik daar altijd eerder
naar binnen omdat mijn broer er zelf
staat met Holland Oto modellen. Ik
begreep van hem dat eind november
zijn, voorlopig, laatste keer zou zijn dat
hij daar stond. Vanaf 2020 is dat
feestje dus voor mij helaas ook
teneinde en mag ik, als ik er toch heen
wil, gewoon aansluiten in de rij die er
altijd staat voordat de beurs om 10 uur

open gaat. Jammer maar helaas.
Uiteraard wilde ik zijn laatste keer niet
ongemerkt voorbij laten gaan en heb ik
dus contact gezocht met de organisatie
van de beurs. 25 Jaar daar staan is
tenslotte niet niks. Zij hebben er
overigens niet veel aandacht aan
geschonken. Zelf had ik mini cakejes
met zijn afbeelding erop gekocht die hij
kon uitdelen aan zijn vaste klanten
eind november en daarnaast had ik
een aantal chocolade letters gekocht
die hij mocht weggeven bij elke
aankoop.

Nodeloos te zeggen denk ik dat hij
bijzonder verrast was door mijn geste
en we hebben uiteraard zelf ook even
genoten van dit heerlijke kleine
gebakje. Oja, de buit in oktober was
overigens 3 Servo auto’s voor nog
geen 10 euro en eind november
keerde ik huiswaarts met 2 Carrera Go
mini’s (voor een euro per stuk
) en 3
plastic modellen die uiteraard bedoeld
zijn voor plaatsing op een Servo
chassis. Misschien bewaar ik 1 van die
modellen wel voor Bart want die wil
natuurlijk ook altijd graag iets
knutselen voor mij tijdens het Goes

PAGINA 9

COURANT 95

weekend. Fijn dat je er dus ook weer
bij bent Bart
Marktplaats
En of het nu de leeftijd is of het feit dat
verstand met de jaren komt, zoals het
spreekwoord luidt, ben ik nu toch ook
begonnen om afstand te doen van wat
“ overtollig” materiaal. Kortom een
paar advertenties op Marktplaats gezet
en dat heeft zowaar weer wat
resultaat. Zo ben ik inmiddels 2 trucks
en een verloopbaanstuk armer en het
grappige is dat de bieder voor dat
baanstuk ook nog vroeg of ik een
kruispunt voor hem had. Nou die had ik
wel en aangezien ik dat ook nooit heb
gebruikt of zal gebruiken heb ik die
uiteraard als gratis bonus bij het
andere baanstuk gedaan. Zo is
iedereen weer blij.
Verse banden
Last but not least ben ik inmiddels door
mijn “Kurt” bandenvoorraad heen en
dat is toch wel jammer. Ik kon hier
regelmatig herintreders blij mee maken
maar op is op. Gelukkig spotte ik een
advertentie op Marktplaats waar
iemand uit Friesland repro bandjes
aanbied voor de Servo V1 auto’s. Na
wat heen en weer gemaild te hebben

heb ik daar dus een paar setjes
gekocht. Alleen nog geen tijd gehad
PAGINA 10

om ze te testen dus het resultaat lezen
jullie dan weer in de volgende courant.
Naast zijn bandjes is ook mijn voorraad
Ortmann (siliconen) banden op en
meestal vul ik die voorraad aan bij een
bezoek aan Ruhrslot in Oberhausen.

Helaas zat ik echter ten tijde van
Ruhrslot zo’n kleine 4000 kilometer
verderop dus een bezoekje aan de
beurs was dit jaar geen optie. En dat
gold dus ook voor Ronald, Sander en
Bart die dan meereden. Nou is het
helaas natuurlijk betrekkelijk want in
die periode hebben Mireille en ik
genoten van een heerlijke vakantie op
Cyprus waar de zon dus nog volop
scheen en de temperatuur iedere dag
tussen de 26 en de 28 graden lag.
Geen straf dus maar nu maar even
kijken of ik dan die Ortmann banden
ergens nog via het www bestellen kan
want voor de snelle auto’s heb ik die
toch
wel
nodig.
En
als
de
verzendkosten erg hoog liggen vraag
ik gewoon of 1 van de mannen die van
plan zijn om ook komend jaar Goes te
bezoeken ze mee wil nemen

En zoals de berichten in Ibbenbühren
waren zouden het er komend jaar best
wel meer dan drie kunnen zijn. We
gaan het meemaken.
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ogen ook wel bij
Racebanen en Kerstversiering

dus wie weet ga ik
voor de Kerst, of vlak daarna als het

Natuurlijk is er in de maand december
altijd eerst Sinterklaas die met
kadootjes komt maar voor mij biedt de
Kerst toch altijd meer inspiratie. Zeker
als het aankomt op scenery voor bij de
baan. De tuincentra liggen vol met
huisjes, verlichting in allerlei soorten en
maten en daarnaast lijkt het aanbod
alleen maar groter te worden. Zo was
ik laatst bij de Action en ook daar was
er van alles te koop. Is het dan
allemaal in exact de juiste schaal? Nee
dat natuurlijk niet maar het staat in mijn
ogen wel vrolijk om een paar van die
besneeuwde sparren langs mijn baan
te hebben staan.

Fun?
En het leukste is ook nog eens dat dit
soort accessoires vaak op batterijen
werkt waardoor ik ze alleen maar hoef
aan te zetten als ik in het donker rijd.
Daarnaast horen bomen er in mijn

optiek gewoon bij. Als het e.e.a. is
afgeprijsd kan ik nog wel een keer
terug om het bos completer te maken.
Hele dorpen
Naast de bomen was er uiteraard ook
voldoende keuze in huisjes maar die
liggen toch wel wat ver van de
racebaan gedachte. En ook een
verlichte stal, compleet met het
kindeke Jezus gaat mij toch net iets te
ver.
Voor meer inspiratie overigens check:
https://www.wishpel-village.nl/

Tijdens ons laatste weekend in
Duitsland had Andreas ook al een
aantal “kerst”
auto’s bij een
tuincentrum in Venlo gescoord en die
werden uiteraard ook keurig voorzien
van een Servo chassis.

Hoe leuk is dat. Zelf heb ik nog steeds
de intentie om de Coca Cola kerst
truck met oplegger die ik nog steeds in
een doos hier thuis heb liggen, ooit te
voorzien van lampjes en dan uiteraard
de verlichte oplegger achter de rode
Servo truck te koppelen. Maar ja zo
zijn
er
nog
zoveel
ideeen.
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Carrera GO (or not to go
Bij het samenstellen van deze courant
heb ik ook weer eens op de officiële
Carrera website gekeken en eigenlijk
viel mijn oog gelijk
op wat
nieuwigheden voor de Go variant die ik
jullie hier niet wil onthouden. Over het
algemeen wordt de GO variant
natuurlijk gezien als een prima baan
voor de wat jongeren onder ons. Zeg
maar ongeveer 50 jaar jonger
.
Deze doelgroep heeft volop keuze qua
startbaan en Carrera heeft naast de
traditionele auto’s als ik dat zo mag
noemen natuurlijk altijd oog gehad
voor wat trending is. Denk aan de
MarioKart startset of de variaties op de
CARS-uitvoeringen.
Nu heeft Carrera echter ook nog
bedacht dat er een stukje elektronica
toegevoegd kan worden en daar hoort
dan uiteraard een speciale app bij. Het
innovatieve
aansluitstuk
met
geïntegreerde
luidspreker
en
bluetooth-chip is een highlight van dit
artikel,
dat
behendigheidsspelen
mogelijk maakt met je eigen Carrera
GO!!! Plus-app.
Verschillende racemodi
Met verschillende racemodi komt er
het nodige af op de kleine coureurs.
Dankzij de unieke technologie van het
nieuwe aansluitstuk zijn nu naast de
traditionele ronderaces ook wilde
achtervolgingsjachten
en
races
boordevol actie in 1-spelermodus
mogelijk. De te kiezen racemodi zijn
heel
gemakkelijk
met
een
schuifregelaar in te stellen.
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Wilde achtervolgingsjacht
Een opgejaagde - een achtervolger:
Highspeed op rechte stukken en
loopings en fly-overs, voor een
spannende achtervolgingsjacht met de
racebolides. Het gaat erom het tweede
voertuig op de racebaan vakkundig in
te halen tot de fanfare aan de finish de
winnaar aangeeft. Op het programma
staat urenlang raceplezier op volle
snelheid.

Trainingsmodus
Om hun eigen rijbekwaamheid op de
Carrera-racebaan
te
verbeteren,
kunnen de jonge coureurs nu door vrij
rijden of rondenbegrenzing, hun
trainingsronden afmaken.
Verbinding met de app voor digitale
actie op de racebaan
Met de nieuwe, gratis Carrera GO!!!
Plus-app kunnen van nu af aan ook de
kleine bestuurders het spelplezier in de
digitale wereld voortzetten. Verbind de
smartphone of de tablet gewoon via
bluetooth met het aansluitstuk en weg
is de post. Leuke games boordevol
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actie spelen alsof je lastige vliegen van
het vizier van je coureurshelm veegt,
slapende monteurs wekken en nog
veel meer, toont aan hoe smart de
racebaan geworden is. Er wordt van
het toeval principe uitgegaan om
midden in een spannende race een
van de behendigheidsspelen voor
coureurs te kiezen. Pas na succesvolle
afsluiting van het spel kan je weer op
volle snelheid verder op de racebaan.
1-spelermodus - een racechallenge
op zich
Met Carrera GO!! Plus kom je ook bij
spelplezier alleen aan je trekken.
Tijdens de 1-Player-Challenge gaat de
bestuurder een duel aan met zijn eigen
rijvaardigheid en de intelligente Ghost
Car - in om het even welke racemodus.
Daarvoor wordt een individueel
gereden ronde van het tweede voertuig
opgeslagen als referentieronde. De

moeilijkheidsgraad kan zo naar keuze
en eigen rijvaardigheid door jezelf
worden geconfigureerd.
Sound bij de games op de racebaan
Een ingebouwde luidspreker laat
verschillende bij de games en het
thema passende geluiden horen.
Sound begeleidt de speler gedurende
het hele spelgebeuren. En last but not
least kun je ook een fanfare laten
klinken bij de finish. Hoe leuk is dat.
Zo zie je dat Carrera zeker ook voor de
jeugd
nog
steeds
nieuwe
technologieën toevoegt, ook voor de
jeugdige racers en dat valt bij mij zeker
in de goede smaak maar je moet dan
ook wel over een redelijk gevulde
portemonnee beschikken.
Dus voor die vaders of opa’s die nog
iets zoeken voor hun kind/kleinkind
mag ik jullie deze niet onthouden vond
ik.
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In de tuin spelen
In oktober in de tuin spelen
Op zondag 27 oktober besloot ik wat
zaken uit te zoeken en gereed te
maken
voor
de
verkoop
op
Marktplaats. Na het uitzoeken en
aanschouwen
van
de
enorme
hoeveelheid spullen kon ik alleen maar
constateren
dat
het
ook
wel
noodzakelijk was om een beetje
afscheid te gaan nemen van de nodige
zaken.
Maar het racebloed gaat dan toch
ineens weer sneller stromen en dan
besluit je spontaan, mede door het
relatief mooie weer, om toch weer
even een baantje neer te leggen. Na
een beetje prutsen een relatief
eenvoudig baantje op ons terras
neergelegd en er kon weer gereden
worden.

Alleen?
Alleen is maar alleen, Kevin zat n.l. al
weer in de vrachtwagen op weg naar
Duitsland, dus even nagedacht over
een racepartner. Meteen buurman Dick
een appje gestuurd met de vraag of hij
buiten kwam spelen. Hij reageerde
binnen 5 minuten met de mededeling
“Ohh jammer, moet zo op visite”. Maar
de foto van de baan trok hem toch,
enige minuten later, over de streep.
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Nadat we enige tijd aan het rijden
waren geweest kwam ook onze
buurvrouw Jacolien even kijken, en
Dick stimuleren om zich vooral even
om te gaan kleden . Er moest ten
slotte op visite gegaan worden!
Vervolgens ging Dick zich omkleden
en toen kwam de aap uit de
welbekende mouw, Jacolien wilde n.l.
zelf racen. Na een klein uurtje racen,
kletsen, auto’s oprapen en andere
racegezelligheid
de
boel
weer
opgeruimd en zo kwam er aan een
spontane middagactiviteit een einde.
Maar wel na het maken van de
afspraak om dit, wellicht met echt
lekker en warm weer, en onder het
genot van een biertje en/of wijntje nog
een keer te herhalen. Zouden de
racebaanspulletjes
dan
toch
Marktplaats weer niet halen? We
wachten het af……….
Roy
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Kidsbaan
Speeltje voor de buurkinderen
In de vorige Carrera Courant kwamen
jullie een stukje tegen van medeclublid
Patrick die enorm druk was geweest
met een Carrera Go baantje. Gelukkig
was hij daarin niet alleen, want ook
ondergetekende heeft zich laten
verleiden om een projectje hieromtrent
op te pakken en te realiseren.
Het begon afgelopen voorjaar tijdens
een bezoek aan de plaatselijke
Restore locatie. Daar zag ik n.l. een
Carreradoos onder op een stapel
liggen. Gelijk even naar gekeken en
e.e.a. zag er goed uit. Na wat afdingen
de doos meegenomen en thuis gelijk
maar even de boel opgebouwd en
gekeken of het allemaal nog een
beetje naar behoren werkte. En dat
was helemaal dik voor elkaar.

stilzwijgen en vanaf dat moment werd
de spanning stelselmatig opgebouwd.
Na het afleveren van een prachtige
plank door papa en zijn zonen op 12
oktober aan de slag gegaan en de Go
baan permanent gemonteerd.

Uiteraard nadat ik een afspraak had
gemaakt om de verrassing snel op te
leveren.
D-day
Op 26 oktober was het zover! In een
zonnetje stond de baan, afgedekt met
een laken, klaar voor de onthulling en
vol met spanning kwamen Hannah,
Sarah, Jesse en David de boel
onthullen.
Onthulling

Ideetje
In de weken erop volgend ontstond het
idee om een baantje te maken voor de
buurkids van nummer 8. Vervolgens
even naar Putten gereden om er eerst
nog even wat kleine dingetjes bij te
halen bij de Slotraceshop en de vader
van de kids gevraagd om een solide,
maar niet te zware plank te maken
voor de baan. Bij de vraag waar het
voor was hulde ik me steevast in
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Na het verwijderen van het laken, de
nodige oeh’s en aah’s moest er
natuurlijk gelijk gereden worden met de
Formule 1 bolides van Max en Lewis.
Uiteraard ging dat niet zonder slag of
stoot, maar gaandeweg ging het al
snel beter. Er was wel een uitblinker en
echte coureur in het gezelschap, dat
was n.l. Jesse. Hij had het spelletje
snel door en was daarmee een goed
voorbeeld voor zijn broertje en twee
zusjes.

David en Hannah vliegen voortdurend
uit te bocht. En ze willen allemaal
tegelijk racen natuurlijk…. Nu mogen
ze om de beurt, 5 minuten in de
binnenbaan, 5 minuten in de
buitenbaan (want dan kun je sneller)
en dan de andere twee.

Na wat begeleiding/instructie en
oefenen in een lekker najaarszonnetje
werd de baan meegenomen naar het
speelparadijs op nummer 8 en verder
in gebruik genomen.

Reactie van de buren
Een paar dagen later volgden de foto’s
en het volgende bericht:
De kookwekker let op de tijd.
Groetjes van Anton & Rianne, Hannah,
Sarah, Jesse, David.

Mooi om te zien dat een klein
cadeautje kinderen erg veel plezier kan
bieden. Wellicht een mooie opstap
naar meer, beter en groter in de
toekomst. We gaan het zien!!
Roy
Hoi Roy, nog super bedankt voor de
racebaan. De jongens en ook de
meiden zijn er helemaal wild van.
Jesse kan er al heel behoorlijk mee
rijden, Sarah is soms te voorzichtig en
valt dus wel eens uit de looping.
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