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Special Event !!!!

AGENDA 2020
MAART
22
23

SLN beursje, Restaurant “De Engel” in Houten
Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten (D)
www.slotmania.de

APRIL
19 en 20

CCN raceweekend. Met op zaterdagmiddag knutsel- en sleutelmiddag
locatie: Beusichem

MEI
17

Universal, Transpo- en Servo-event. Locatie: Vloeten 4 Soerendonk

SEPTEMBER
11

Racen in Kamp Lintfort. Voor meer info zie inhoud courant.

OKTOBER
3
4

CCN raceweekend. Met op zaterdag sleuteldag en kleine beurs
locatie: Beusichem
CCN Raceweekend met ALV; locatie: Beusichem
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Inhoud Carrera Courant 96
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11
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19
22

Inhoud Carrera Courant 96
Clubactiviteiten
Door de bril van……
Jaarverslag 2019
Nieuws van het Servo front
Verslag ALV CCN
Toy fair news 2020
Herintreders
Goes 2020 verslag
Afsluiting December 2019

(Roy)

(Ruud)
(Ben)
(Ruud/Hein)
(Louis/Didi)
(Patrick)
(Otto)

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 97:

15 juni 2020
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CCN Raceweekend



Belvédèrelaan 5c in Beusichem

18 en 19 april 2020


UNIVERSAL Event
17 mei 2020
Vloeten 4 in Soerendonk/Maarheeze

K o m j i j o o k?
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Door de bril van de voorzitter
Allereerst – een belangrijke
mededeling!

zaterdag 20 februari en zondag 21
februari is het weer zover

Wederom is er, tot mijn grote spijt, in
de kalender voor ons racejaar een fout
geslopen. Het raceweekend, per abuis
gepland in het Paasweekend, is verschoven naar 18 en 19 april.

1e raceweekend 2020

Goes 2020
Inmiddels is het al weer een aantal
weken geleden dat
we onze
jaarlijkse
aanwezigheid in
Goes tot
een
goed
einde
hebben gebracht.
En wat was het
weer een prachtig
weekend. Met ons zeer
gewaardeerde team hebben we
er weer iets moois van kunnen maken.
Langs deze weg wil ik dan ook
iedereen
die
aanwezig
was
buitengewoon
hartelijk
bedanken.
Zonder jullie zouden we hier niet
aanwezig kunnen zijn. Ook mijn dank
aan Peter-Paul van Deelen voor het
beschikbaar stellen van de giveaways
voor de racende kinderen.
Verderop in deze Courant lezen jullie
een verslag van dit fantastische
weekend.
En voor de mensen die de agenda
voor 2021 al aan het vullen zijn… Op

Zoals hierboven aangegeven op 18 en
19 april.
Vanaf 12:00 uur zijn jullie welkom op
ons vaste adres in Beusichem.
We racen op de clubbaan en er kan
weer gesleuteld worden. Uiteraard is er
voldoende hulp aanwezig voor het op
een perfecte wijze afstellen van je
racechassis, het slijpen van
banden
en
allerlei
andere
zaken
waarbij je de hulp
van
andere
clubleden
kunt
gebruiken.
Daarnaast zullen er, zowel op zaterdag
alsook op zondag, diverse analoge en
digitale races worden gereden. Je kunt
weer blijven slapen, maar geef dit
vooraf even aan bij Otto via een mail
aan otto@omdonker.nl
Zondag 17 mei 2020 is het zover!
De Blokhut in Soerendonk/Maarheeze
is het decor voor het, reeds meerdere
malen benoemde, Carrera Universal-,
Transpo- en Servo-evenement.
De flyer is gemaakt en o.a. Ruud
Buchholz en Fred Goverde zijn de
verdere invulling aan het oppakken.
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Op zaterdagmiddag bouwen we de
volgende banen op:

racebaancentrum
van
Meister in Kamp-Lintfort.

Magdalene

 Carrera Universalbaan van de
Carreraclub
 Carrera Transpobaan van Willie
Koenders
 Carrera Servobaan van Ben
Schuddeboom
Op zaterdagavond is er voor CCN
leden de mogelijkheid om te racen en
indien gewenst kun je blijven slapen.
Na het ontbijt gaan de laatste puntjes
op de “i” en van 10:00 – 17:00 uur
hopen we vele leden, oud-leden en
andere belangstellenden te ontvangen.
Tevens zal op deze dag mede-clublid
Ralph de Leur aanwezig zijn met de
stand van www.racebaanhobby.nl.
Ralph is de specialist op het gebied
van vintage slotracematerialen.
Ruud en Fred kunnen dit niet alleen en
we hopen van harte dat zich clubleden
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
Wil je op de hoogte blijven? Volg dan
de nadere info die via diverse
WhatsApp groepen, op de site
www.carreraclub.nl en op de Facebook
pagina van Carreraclub Nederland
beschikbaar komt.
Noteren in de agenda!
Op vrijdag 11 september hebben we
een optie genomen op de grote 6sporige Kaiserbergbahn van het
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Het programma van deze racemiddag
en avond is nog niet vastgesteld maar
volgt in de eerstvolgende Carrera
Courant. Wil je alvast laten weten dat
je geïnteresseerd bent? Laat dit dan
weten
via
een
mail
aan
roeske1@hotmail.com
Ik kijk met enthousiasme uit naar de
komende maanden en hoop vele van
jullie te zien op de komende
evenementen. Tot dan!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019

 Carrera Courant.
Hallo Carreraclub leden. Gelukt: het
jaarverslag 2019 zelfs al op 30
december af!! Om te beginnen de
Carrera
Couranten
van
2019
tevoorschijn getoverd en afgestoft voor
de onderwerpen van het jaarverslag.
Hierbij de highlights van CCN op een
rijtje.
 Modelbouwbeurs te Goes.
Het blijft ff doorbijten, die grote baan
vanuit de aanhanger opbouwen. Maar
wonderwel, na al het geploeter werkt
de baan meestal meteen. En dan kijk
je tevreden om je heen en dan zie je
inmiddels een erg leuke Carrera
Transpo baan van Willie verschijnen,
en volgens traditie ook weer een grote
Servo baan van Ben! Complimenten
heren! Na het bouwen hebben we het
huisje maar weer eens opgezocht en
voor dit jaar hadden we besloten om
ook op vrijdag in het huisje gezellig
samen
te
eten.
Het
menu:
Erwtensoep!! Pan van Fred en nog een
pan
van
ondergetekende.
De
hoeveelheid was ruim bemeten dus op
zaterdag heeft Fred de overgebleven
erwtensoep op de beurs op een
meegebracht
kookplaatje
warm
gemaakt. Heerlijk!!! Het is en blijft
ontzettend gezellig om in het huisje
twee avonden te kletsen met elkaar
zonder dat er een racebaan in de buurt
is!! Op de beurs zelf verliep alles
wederom super. (het wordt al bijna een

saai verhaal). Het blijft voor het publiek
schitterend om eens op zo’n mega
grote baan te rijden. We konden ook in
2019 weer rekenen op de hulp van
Peter-Paul van Deelen (Carrera
Benelux)
en
zijn
zoon
Jelle.
Zaterdagavond traditioneel gourmetten
en zondag gewoon alles volgens plan.
Om een uur of zes total-loss naar huis
en neerploffen op de bank….
 Sharknose meeting 2019.
Zaterdag 18 mei, tijd voor

de

Sharknose meeting. Alweer de 5e keer
en voor de 2e maal in het Autotron te
Rosmalen. Zoals het er nu uitziet de
laatste keer… Het evenement was
voor ons redelijk geslaagd. Alleen was

er wat weinig belangstelling van de
BMW rijders.
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 Raceweekenden in Beusichem.
Geweldig dat we voor de zoveelste
keer gebruik kunnen maken van de
ruimtes van Otto Donker.
De weekendjes blijven gelukkig een
gezellige bijeenkomst waarbij diverse
wedstrijden gereden worden. En er is
altijd veel ruimte voor het gezellig met
elkaar kletsen over van alles en vooral
slotracen. Tijdens het eerste weekend
hebben we de grote clubbaan
opgebouwd en een aantal wijzigingen
aangebracht. Een doel was proberen
of we de baan zodanig aan konden
passen zodat er een Marshall minder
nodig is. Dat lukte niet… Uiteindelijk is
de lay-out van de in- en uitgang van de
pitstraat van het digitale gedeelte wel
naar tevredenheid aangepast. Nu zijn
gecombineerde wedstrijden analoog
en digitaal eerlijker te rijden. Tijdens
het raceweekend van 5 en 6 oktober is
er op zaterdagmorgen weer een klein
ruil- en verkoopbeursje gehouden. Dit
gecombineerd
met
een
sleutelmiddagje. Op zondag een
traditioneel ontbijt met gebakken eitjes,
daarna de ALV en weer verder racen
tot het einde van de middag.
 Carrera Courant.
In courant 92 de aankondiging van
Patrick om te stoppen met de redactie
van de Carrera Courant. Na al die
jaren... In het stukje heeft Patrick een
kleine terugblik gegeven op het
verleden van de CCN. Erg leuk om
weer te lezen!!! Patrick, ook vanaf
deze plaats enorm bedankt voor de
grote inzet die je jarenlang hebt
getoond voor het bestaan van de
Courant!!!
En nu maar hopen dat we je weer
vaker gaan zien op de evenementen!
En niet te vergeten: Redacteurs Hein
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en Ben, erg veel succes samen met
het maken van de Carrera Couranten.
 Oliebollenrace bij Otto.
In navolging van de oliebollenrace
vorig jaar bij Nico deze keer bij Otto
aan
de
slag.
Ineke
als
oliebollenbakster in de weer, en wij als
coureurs een paar stevige wedstrijden
gereden. Een erg gezellig dagje op het
einde van het jaar.
 2020.
Zoals het zich nu laat aanzien gaan we
in 2020 eindelijk een Carrera Universal
dag houden. We hopen dat we hier
een geweldige reünie van huidige en
oud leden kunnen maken. En speciaal
hiervoor ook weer op een oude locatie:
de blokhut van de scouting in
Maarheeze. Wil iedereen die aan het
evenement mee zou willen doen zijn
huidige
e-mail adres
aan mij
doorgeven op het volgende adres:
ruud.buchholz@gmail.com. Ken je
oud-leden die ook nog best een keertje
een knijper willen bedienen? Ook
graag die namen, telefoonnummers
en/of emailadres doorgeven. Voor alle
duidelijkheid: wij zorgen dat er genoeg
Carrera Universal auto’s en regelaars
aanwezig zijn om eens een ouderwets
potje mee te racen!! Dus geen excuses
van “ik heb geen spullen meer”!!
 Al met al, was het weer een
bijzonder leuk en gezellig Carrera
jaar!!!
Groetjes,
Ruud
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Nieuws van het Servo front
Naast
de
knutselmiddag
eind
december in Beusichem geeft Nico in
zijn
Slotracegarage
ook
een
eindejaarsfeestje met overheerlijke
oliebollen die door zijn moeder
gebakken worden. Gezien het feit dat
er voor mij weinig te knutselen valt in
de schaal 1:24 of 1:32 was de keuze
voor mij niet zo moeilijk omdat deze
evenementen op dezelfde zaterdagmiddag plaatsvonden. Onder het genot
dus van een aantal bolletjes heb ik nog
even wat rondjes gereden op de baan
van Nico en daarnaast de eerder
aangeschafte Mini’s van Carrera Go
kunnen testen op zijn aanwezige Go
baan!
Hopelijk kunnen we in 2020 kijken of
deze 2 evenementen niet meer
samenvallen zodat ik op beide
aanwezig kan zijn.

eerste voorzichtige planning maken
van de baan die ik dit jaar wilde
neerleggen. Tegenwoordig krijg ik
meer dan voldoende ruimte binnen de
club om een zeer grote baan te leggen
en wil ik niet een kopie maken van de
track van vorig jaar. Dus enig
onderzoek naar een mooie baan is wel
handig. De voorstellen die op het
Servo forum werden gedaan voor de
140 baan tijdens het Winter treffen
eind januari, waren daar ook een
mooie inspiratie voor.
Opruiming
Daarnaast was ook wel het moment
gekomen om zo langzamerhand mijn
overtollige verzameling wat op te gaan
ruimen. Tenslotte kun je ook niet met 6
stuks Ferrari F1 tegelijk rijden en van
het omzetten naar verschillende
kleuren komt vooralsnog ook niet
zoveel
. De daad bij het woord
voegend heb ik 1 exemplaar voorzien
van een apk en daarna een bijpassend
doosje erbij gezocht. Want met een
doosje leveren ze toch vaak 10 euro
extra op.

Voorbereiding Goes
En dan begint zo net na de feestdagen
langzamerhand het Goes virus weer te
leven en dat betekent dus ook een
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Mijn verbazing was dus ook niet groot
dat het gelijk biedingen regende
waarvan de eerste overigens van een
bedenkelijk niveau waren, want ik ken
uiteraard wel ongeveer de waarde er
van. Robert uit Limburg, die ik ook ken
van de Servo bijeenkomsten in
Duitsland, wist dat gelukkig ook en
plaatste een bod naar waarde
waardoor hij de gelukkige eigenaar
werd van deze bolide. Conform
afspraak zou ik het exemplaar
meenemen naar Goes (want daar zou
hij ook heengaan) en daar zouden we
na betaling de auto van eigenaar laten
wisselen. Helaas is Robert daar niet
op komen dagen dus staat de bolide
weer keurig hier in huis.
Naast de F1 had ik nog meerdere
items op Marktplaats staan en is de
collectie dus enigszins uitgedund. In de
komende tijd zal ik denk ik nog wel
meer gaan opruimen maar nu staat de
mooie Goes promotie advertentie er
nog wel een tijdje op dus dat komt t.z.t.
nog wel.

beetje wat ik allemaal mee kan nemen
zonder dat ik bij het inladen in de Auris
bepaalde dozen thuis moet laten.
Dacht dus dat ik alles had verzameld
en dan blijkt, eenmaal in Goes
aangekomen, dat ik toch weer wat
vergeten had. Dit jaar was het de
Dremel en de grijpers om een auto die
buiten handbereik uit zijn spoor was
geschoten, op te pakken. Voor dat
laatste mocht ik gelukkig de korte
lenen van de grote clubbaan en mijn
technicus Bart had voor het eerste ook
een creatieve oplossing bedacht door
een schuur rondje dan maar op een
servo motortje te monteren en als
zodanig toch een soort van mini
Dremel te creëren. Alleen het idee al
Hulde aan Bart.
Ruimschoots op tijd arriveerde ik in
Goes en nagenoeg gelijktijdig kwam de
gele aanhanger met de baan de hal
inrijden.
Prima samenwerking bij opbouw

In de winterperiode is het overigens
niet altijd even warm in mijn mancave
alias racekamer en tijdens al die
voorbereidingen kwam ik dan ook
menigmaal even naar beneden om
weer op te warmen en met Mireille een
kopje koffie te drinken.
Goes 2020
Tja en dan is het weer zover. Mede
door het ontbreken van zakelijke
opdrachten kon ik in alle rust alle
spullen bij elkaar verzamelen voor toch
wel 1 van de hoogtepunten van het
jaar. Race technisch gezien dan hè
. Inmiddels weet ik ook wel zo’n
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Die middag heeft iedereen zijn deel
gedaan conform planning en lag er al
ruim voor 6 uur ook weer een mooie,
aangeklede Servo baan waar ik best
wel een beetje trots op was.
Daarna snel richting het huisje gereden
maar niet zonder een bezoekje aan de
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plaatselijke Jumbo voor de aanschaf
van het inmiddels traditionele toetje
(een Magnum en geen milkshake
Patrick).

tevreden, met hun derde Goes vaantje
inmiddels, weer om 6 uur richting die
heimat!

Avondmaaltijd
In het huisje aangekomen stond
Patrick al in zijn gemaakte pan chili te
roeren en kon die van mij er keurig
naast op de kookplaat.

En alhoewel de inhoud van mijn pan
beduidend minder was, bleef er na
afloop toch nog een kwart pan over
dus er was in ieder geval voldoende
voor iedereen. En beide varianten
werden door de overige eters met een
dikke voldoende gewaardeerd. Of
kwam dat mede door de piccalilly en
augurken
sticks
die
ik
had
meegenomen als bijgerecht?
De zaterdag en zondag verliepen weer
als vanouds. Druk bij de baan en op
zaterdag waren “massage Jens” en
Frank weer helemaal uit Bielefeld en
Lünen komen rijden voor een bezoekje
aan de beurs. Helaas was “lange” Jens
dit keer afwezig door ziekte van zijn
vriendin, maar hun bezoek wordt door
iedereen binnen de club zeer
gewaardeerd. Uiteraard krijgen ze van
mij dan ook ruim voldoende rijtijd
(omdat ik zondag weer de hele dag
zelf kan rijden ook) en keerden zij

Op deze zaterdag was het overigens
ook een feest van herkenning want die
dag waren er meerdere bekenden van
mij om of rond de baan, Als eerste
waren Niels en Erik uit Haarlem
(Carrera Universal lovers) bij de tafel
en kort daarna waren Iwan Hengelman
en zijn vrouw uit Wijchen op bezoek.
Iwan heeft jaren geleden wat Servo
spullen bij mij gekocht, is ook zelfs 1x
in Haarlem geweest, maar heeft zijn
collectie ook alweer van de hand
gedaan en die zijn goed terecht
gekomen bij Marco uit Kesteren. Maar
natuurlijk wilde hij wel weer even rijden
op mijn baan en wellicht is hij weer zo
besmet geraakt met het rijden dat ie
binnenkort weer eens iets zal opzetten
(lees kopen bij mij). Daarnaast was
ook Rob Verweij op de beurs. Rob is
een “klantje” van mij van een paar
maanden geleden en we hebben nog
steeds contact. Ditmaal was hij met
zijn zoon en kleinzoon, waarvoor de
aanschaf van Servo ook eigenlijk
bedoeld was ( jaja Rob dat zou ik ook
zeggen
) en hebben we even
gezellig gekletst. Afgelopen maandag
ontving ik zelfs een klein filmpje van
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hem waarbij hij met zijn kleinzoon aan
het rijden was in de woonkamer en ik
plaats hier even een screenshot uit dat
filmpje. Het doet mij altijd goed als er
iemand weer zo lekker bezig is met
deze uitstervende vorm van Servo
rijden. En last but not least heb ik zelfs
een oud collega van KPN ontmoet
waarmee ik even heb staan praten en
die gaf mij, ongewild, de nodige
informatie over een klant waarvoor ik
nu nog steeds in de race ben voor een
opdracht.
Gourmet party
is de zondag alweer de 2e en laatste
dag van dit evenement. Bart heeft voor
mij
keurig
een
Carrera
Profi
omgebouwd die dag en later op de
middag heb ik een Belgische bezoeker
nog blij kunnen maken met wat
bandjes zodat hij thuis ook weer zijn
baan kan opzetten en rijden.
Vermoeid als altijd was ik zo rond de
klok van 10 uur zondagavond weer
thuis en inmiddels is alles weer
uitgepakt en op zijn plaats gezet.
Wat duurt het dan weer lang voordat
de volgende Goes er is maar gelukkig
zijn er nog andere mooie evenementen
in het vooruitzicht.

En na een heerlijke zaterdagavond,
met verse gourmet stelletjes, gevolgd
door een hilarische bingo
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“Massagejens” komt half maart nog
even langs omdat hij dan in Nederland
is en begin mei staat er bij hem thuis
een Chili und race evenement gepland,
de Universal/Srvo/Transpo-dag in mei
in Maarheeze en dan half juni het
jaarlijkse Servo treffen in Homberg.
Kortom nog genoeg te beleven de
komende maanden maar daar lezen
jullie uiteraard weer over in de
volgende courant.
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Verslag ALV CCN
VERSLAG ALV Zondag 6
oktober 2019
1. Opening Roy (voorzitter) opent
om 11:15 uur de vergadering en
heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
• Openingswoord
• Mededelingen
• Verkiezing Voorzitter en bestuur
• Activiteiten 2020
• Toekomst CCN
• Rondvraag
3. Mededelingen van het bestuur.
•Notulen vorige ALV – ok
•Vanaf ALV 2020 wil de voorzitter
voorafgaand aan de ALV de
agenda vaststellen en samen
met de bijbehorende stukken
verspreiden. Dit jaar staat er nog
een eindejaarsdag met oliebollen
in de planning. Nadere info volgt
via de app.
4. Verkiezing Voorzitter en
Bestuur Het bestuur gaat door in
ongewijzigde samenstelling:
Voorzitter:
Roy Penders
Penningmeester: Otto Donker
Secretaris:
Ruud Buchholz
Bestuurslid:
Patrick Meijer
Redactie Carrera Courant: Ben
Schuddeboom. Redactie Carrera
Courant: Hein Verweij.
Complimenten aan Ben en Hein
(redactie Carrera Courant), de
ALV heeft veel waardering voor
inzet en resultaat.

• Modelbouwbeurs Goes 2020.
We streven naar deelname met
min. 12 personen. Otto maakt
wederom een inventarisatie.
•
Deelname
aan
de
BMW
Sharknose Meeting.
Een zesde deelname is niet
waarschijnlijk, tenzij het budget
ruim toereikend is. Zowel bij de
Organisatie van de meeting als
bij CCN is er niet zoveel interesse meer voor.
• Roy gaat de mogelijkheid van
een
alternatief
evenement
bekijken.
• 2x raceweekend
Tijdens het 2e weekend op
zaterdag met een klein beursje en
sleuteldag. De gedachten zijn er
om mini workshops te houden
over bv Plafit chassis afstellen,
bandjes schuren/prepareren en
verlichting inbouwen.
• Herhaling Universal Event
Sinds de beurs naar aanleiding
van ons 20 jarig bestaan lopen
we al rond met de gedachte om
eens een soort Carrera Universal
revival dag te organiseren. Wie o
wie zou er zin hebben om op zo’n
dag weer eens ouderwets op
onze Universal Clubbaan in de
rondte te vliegen??? Materiaal is
geen probleem: De baan staat
klaar en auto’s en knijpers hebben we!! De intentie is er om het
er in 2020 nu echt eens van te
laten komen. Fred en Ruud gaan
de mogelijkheden inventariseren.

5. Activiteiten voor 2020:
PAGINA 11

COURANT 96

6. Toekomst Carreraclub
Nederland Vorig jaar hadden we
dit onderwerp tijdens de ALV
besproken. Dit jaar kwam het
tijdens de rondvraag weer ter
sprake. De discussie over een
visie op wat voor vereniging we
willen zijn is tijdens deze ALV
een stuk verder gebracht en
redelijk concreet gemaakt. De
conclusies zijn:
a. De CCN is in de kern een gezelligheidsvereniging, waar met
name gereden wordt met schaal
1:24 auto's, die probeert de slotrace-herintreder vanaf ongeveer
35 jaar en ouder te interesseren
en die laagdrempelige slotracewedstrijden en -evenementen organiseert of daaraan deelneemt.
b. We proberen niet om jeugd te
werven voor de CCN; jeugd
doorloopt snel na de tienerjaren
een levenscyclus zonder racebaan interesse en komt pas later
- mogelijk - weer terug op de
oude
liefhebberij
('slotraceherintreders'); we dragen daarom
wel bij aan het 'aansteken van
het
racebaan-vuurtje'
bij
de
jeugd, zodat ze later mogelijk de
oude
liefde
oppakken,
via
bijvoorbeeld: - het jaarlijkse
evenement in Goes; - eventuele
inzet bij een lokaal Carreraevenement (het bemensen van
een demonstratiebaan) van de
firma Carrera, via de Beneluxvertegenwoordiger; - het vergroten van onze naamsbekendheid
door folders / inschrijfformulieren
met een aansprekend ontwerp dat
bij evenementen wordt uitgedeeld.
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We verkennen daarbij de mogelijkheid om een jaar gratis lidmaatschap aan te bieden.
c. We werken daarnaast actief
aan werving van de feitelijke
doelgroep (35+) van mensen die
in een levensfase komen waar ze
weer tijd hebben om een oude
hobby op te pakken; - onze focus
blijft het rijden met schaal 1:24;
we weten dat dit een niche-markt
is in Nederland, waar (naar
schatting) 90% met schaal 1:32
rijdt; - we benaderen slotcarverkopers met de vraag om de
CCN onder de aandacht te
brengen bij hun klanten.
d. Omdat het lastig is om in onze
niche-markt nieuwe leden aan te
trekken, moet het rijden bij de
CCN enerzijds laagdrempelig zijn,
maar moet het wel een dusdanig
actief karakter hebben dat leden
die graag racen ook goed bij ons
terecht kunnen. - we zorgen dat
op racedagen ook daadwerkelijk
voldoende races gereden worden
en maken daarbij gebruik van: bestaande CCN 1:24 clubauto's; identieke nieuwe auto's die we in
principe zo uit de Carrera-box
(zonder magneten en eventueel
met
andere,
gelijkwaardige
achterbanden, maar verder geen
sleutelwerk) inzetten op racedagen/raceweekenden; - voor de
liefhebbers en degenen die daar
tijd voor hebben: een aparte
‘sleutelklasse' met een eenvoudig
reglement.
e. Bij de CCN krijgen zowel 'oude
systemen' als 'nieuwe systemen'
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de ruimte: van Universal tot Digitaal en alles wat daar tussenin
zit. We koesteren op die manier
oude en nieuwe leden.
Kort samengevat zou het motto
van de CCN dus kunnen zijn:
De CCN is dé 1:24 slotracegezelligheidsvereniging van
Nederland!
7. Rondvraag
• Zie punt 6
• Herhaling:
Er was wederom de vraag of er
weer meer geracet kan worden
tijdens
de
club
weekenden.
Natuurlijk, graag zelfs!! Door
iedereen
werd
instemmend
geknikt. Deze vraag is zeker al
vaker gekomen. Maar hiervoor
kan het bestuur niet alleen
verantwoordelijk zijn! Dus, leden
organiseer
ook
eens
een
wedstrijdje!! Bedenk iets leuks of
race met de club auto’s.
• Is er weer een oliebollenevenement? Ja, staat ook al op
de agenda en is op 28 dec bij
Otto in Beusichem.
7. Sluiting Roy dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit om
12:30 de vergadering.

Toy fair nieuws 2020
Op 29 jan. tot 2 feb. was er weer
de welbekende Toy fair oftewel
de
Spielwarenmesse
van
Neuerenberg. Dé uitgesproken
beurs waar elke fabrikant haar
nieuwe dingen op speelgoedgebied aan het publiek laat zien
en wat er in dat jaar uitgebracht
gaat worden. Op slotrace gebied
zijn er natuurlijk de vele bekende
merken. Nog voor dat de beurs in
feite opengaat, gaat op internet al
menig foto viraal.

Van Carrera zijn er zeker weer
nieuwigheidjes bekend geworden.
Hieronder vind je een kleine
greep van foto’s wat door Carrera
uitgebracht gaat worden. Meer
foto’s vind je uiteraard op onze
eigen fbpagina:
https://www.facebook.com/carreraclubnederland

Ruud en Hein
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Herintreders
Herintreder Louis:
Ergens eind jaren ’90 ben ik lid
geworden van de Carrera Club
Nederland (CCN). Ik had bij mijn
ouders in de garage mijn oude
racebaan teruggevonden en wilde
graag de baan weer in gebruik nemen
en uitbreiden. Eind jaren ’70 had ik een
Carrera Universal “Le Mans” racebaan
van mijn ouders gekregen. In deze set
zaten baanstukken om een klassiek
“achtje” te leggen. De beide auto’s
waren de bekende blauwe Porsche
908 en rode Ferrari 312P. Ik heb toen
van mijn zakgeld nog een paar extra
rechte stukken gekocht en een
kruising. Daar heb ik als kind met veel
plezier mee geracet.

heeft toen ook voor mij, en voor de
raceweekenden, een oranje Ninco
McLaren
F1
omgebouwd
naar
Universal, gebruikmakend van een
sleepcontact van een oude auto van
Fred. De McLaren met NC2 motor was
razendsnel op de clubbaan en moest
van veel lood worden voorzien aan de
voorzijde om niet op te stijgen bij
passages over de bruggen. Wielspin
had deze auto vooral heel erg veel. De
Universal clubbaan van de CCN werd
bediend met wel 20 volt.
De Porsche 908 en de Ferrari 312P
werden door Rob van verlichting en
decals voorzien en gespoten in
respectievelijk zilver en rood.

Nieuwe aankopen
Mijn collega Rob (wij werken bij de
douane), die eind jaren ’90 ook lid
werd van de CCN, vond in een
personeelsblaadje van de douane een
advertentie van Fred, die Universal
autootjes zocht en baanstukken
aanbood. Wij zijn hem gaan opzoeken
in Maarheeze en ik heb toen veel
rechte stukken en bochten “0”, een
kombocht alsmede enkele bruggen
van hem gekocht. De autootjes hebben
we voorzien van modern en breder
rubber; een laptop-voeding met een
voltage van 14,5 volt aangesloten en
de
stroom
naar
verschillende
baanstukken doorgelust. Vangrail heeft
Rob voor mij gemaakt van stroken
raamlamellen, die hij aan de bochten
vastschroefde. Rob had zelf thuis een
grote Fleischmann baan en een
uitgebreide verzameling autootjes. Hij
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In deze periode kwamen de “high
bright” witte led’s op de markt en de
3mm led’s waren zeer helder en fraai.
De nu zilveren, lichtelijk gemodificeer-
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de, 908 was competitief en ik vond
recentelijk in mijn racekoffer een
certificaat voor een eervol behaalde 2e
plaats bij een Universal CCN clubrace;
deze auto is nu weer in raceklare
conditie gebracht door wederom
nieuwe banden (Universal replica’s) te
monteren.
Ik heb in de jaren ’90 – ‘00 ook enkele
jaren geracet bij Hotslot in Amsterdam.
Zij hadden een permanente clubbaan
en meerdere fanatieke leden die zowel
1:32 als 1:24 reden. Allemaal heel
professioneel, maar ook wel erg
competitief en zeker niet zo gezellig als
de CCN evenementen. Ik heb daar wel
goed leren racen en auto’s afstellen.
De focus kwam toen te liggen op 1:24
auto’s, waarbij wij werkten met een
Plafit chassis en meestal een Revell
bouwpakket body. Rob heeft het
leeuwendeel van het bouwen gedaan;
gezellig bij hem thuis aan de
keuken/hobbytafel;

ik keek dan vooral toe. Het resultaat
van de eerste inspanningen was een
prachtige rode Ferrari 330 P4; een Le
Mans racer uit 1967. Met deze auto
heb ik ook veel geracet op de Carrera
Exclusiv baan van de CCN. Daarna
volgde een Audi R8 van Carrera die wij
op een Plafit onderstel bouwden en
ook voorzagen van verlichting. De

Ferrari is inmiddels verschroot, maar
de Audi is nog in blakende conditie,
inmiddels wel voorzien van Ortmann
polyurethaan schoeisel.
Nu echt!
Na een pauze van zo’n 15 jaar pak ik
in het najaar van 2019 mijn oude
hobby weer op na een bezoek aan de
“ruilbeurs” van een CCN raceweekend
in Beusichem. Ik word weer lid en meld
mijn vrouw ook meteen aan. Ik besluit
om nu zelf 1:24 auto’s te gaan bouwen
en schaf het nodige aan apparatuur
aan: soldeerstation, labvoeding, led’s,
weerstanden etc. De ambitie is om
auto’s te bouwen en ruim te voorzien
van verlichting. Ik kijk nog erg op tegen
het zelf spuiten en met decals
beplakken van bouwpakketten. Daar
heb ik helemaal geen ervaring mee.
De bouwpakketten heb ik al in huis,
een hele stapel, maar ik schaf toch ook
maar 3 BRM body’s aan (tip van Rob).
Deze zijn al volledig gespoten en
bedrukt. Het betreft hier Group C
Porsches
962
in
verschillende
uitvoeringen. Ik hoef daar alleen nog
maar verlichting in te bouwen en op
een chassis te zetten. Ook had ik al
twee Kyosho Mini-Z body’s 1:28 liggen,
die op een PN-slot chassis passen:
een Mazda 787B en een Aston Martin
DBR9. Ook deze zijn al gespoten en
bedrukt
gekocht.
Ze
werden
oorspronkelijk gemaakt voor de RC
wereld en zijn zeer stevig. Je kan ze
redelijk voordelig krijgen op eBay. De
DBR9 en de 787B heb ik van
verlichting voorzien. De PN-slot
chassis’ zijn helaas niet meer
verkrijgbaar en ik beschikte maar over
één chassis. De Mazda heb ik dus op
een Plafit(Super24 Sport SW Short
Wheelbase) gebouwd. Dat past
uitstekend en inmiddels heb ik ook een
Kyosho Mini-Z Sauber-Mercedes C8
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(ook Group C) besteld in Japan. Ik heb
de smaak te pakken wat betreft deze
zeer fraaie 1:28 auto’s.
Verlichting

Het inbouwen van verlichting met losse
componenten is een hele opgave
gebleken met veel soldeerwerk. Het is
ook een proces van fouten maken,
stoom afblazen en opnieuw proberen;
een leerproces. Ik bouw met 4
voorlichten,
2
achterlichten,
2
remlichten, 1 of 2 uitlaatvlammen en 1
of 2 markeringslichten. Alles bij elkaar
zijn het best veel componenten en
naar mijn inzicht is het alleen te doen
in een 1:24 of 1:28 auto; voor 1:32 is
het te zwaar en neemt het teveel
ruimte in beslag. Wat ook heel geschikt
is, is een compleet verlichting setje van
Zmachine;
hier
zitten
alle
componenten al gebouwd op een
printplaatje in en het werkt met kleine
vierkante led’s. Ik gebruik één zo’n
setje voor een BRM Porsche 962
(Omron-versie); die heb ik vlot
ingebouwd en het ziet er ook best fraai
uit. Het voordeel is dat dit heel licht is
en daarmee de auto meer competitief
bij races.
Voor het komende Universal weekend
in Maarheeze ben ik ook druk bezig. Ik
heb een “Redlefsen” Porsche 917/10
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en een Ferrari 512S (lexaan) via eBay
aangeschaft. De 917 heb ik met hulp
van Roy blank gemaakt door
onderdompeling in een ultrasoon bad
en Rob gaat deze auto spuiten en van
decals voorzien. Ik heb decals in de
USA gevonden voor een 1:32 auto en
het gaat hier om de eerste
Porsche+Audi 917/10 (“L&M”) die
uitkwam
in
het
Can-Am
kampioenschap in 1972. De Ferrari
512S zal Rob voorzien van decals die
ik in Spanje vond. Dit zijn decals van
de sponsors die in Le Mans op de
Ferrari zaten.
Extra uitdagingen
Inmiddels heb ik een luchtcompressor
aangeschaft en een airbrush. De
volgende stappen in het leerproces zijn
dus het zelf spuiten en voorzien van
decals. Ik hoop daar ook mooie
resultaten mee te gaan boeken. Ik ga
eerst maar eens oefenen op niet al te
gecompliceerde modellen.
Ik heb veel hulp en aanmoedigingen
gekregen van Otto, Fred, Roy en Rob.
Via WhatsApp wisselen we informatie
uit of we komen gewoon bij elkaar
langs en gaan dan samen sleutelen;
dat is eigenlijk nog het leukste. En het
mooiste is natuurlijk wanneer een auto
af is en over de baan scheurt; daar doe
ik het uiteindelijk voor!
Hyperlinks:
Beschrijving verlichting inbouwen met
losse componenten(inclusief
remlichten!):
https://www.meijdonck.nl/scenery/lichti
ncar.php
Alle elektronische componenten voor
inbouwen verlichting(felle witte led’s
3mm: zoek op “Nichia NSPW300DS”):
www.conrad.nl
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Plafit chassis’, alle mogelijke slotraceonderdelen (website heeft voortreffelijke zoekfunctie): https://slotpoint.de/
Z-Machine complete lichtset:
https://slotpoint.de/Zmachine-BasisSet-auch-fuer-1zu23er
BRM volledig gespoten 1:24 Porsche
962 body’s: zoek op “BRM Porsche
962 body”(ook als complete auto’s te
koop):
https://www.pendleslotracing.co.uk
Kyosho Mini Z (officiële website met
alle geproduceerde modellen); losse
body’s zijn verkrijgbaar op Ebay:
http://kyosho.com/mini-z-info/whatsmini-z/

ik als kind met mijn vader naar
sportuitzendingen
keek.
Ik
was
gebiologeerd door het geluid van de
formule 1, de snelheid en het gevaar.
Crashes van Jochen Rindt, Lauda en
Senna staan mij nog heel goed bij. De
wereld van de formule 1 had iets
magisch. Stoere mannen, glamour,
snelle auto’s, het leek van een andere
planeet.
Ik kon die wereld iets dichterbij halen
als ik bij mijn zus logeerde. Haar man
verzamelde
de
Michel
Vaillant
stripverhalen. Geweldig vond ik het. En
nog! Vorig jaar vonden we op
Marktplaats de eerste 50 delen.
Prachtig getekend en herkenbare,
leuke verhalen.

Racefan Louis

En nog een herintreder
Racefan Didi:
Het was een lange weg. Maar in 2019
racete ik voor het eerst op een Carrera
baan, op mijn 59ste. Ergens is het vuur
voor autoracen aangestoken. Wanneer
precies? Ik herinner me heel goed dat

Toen ik in 1978 het huis uit ging werd
het eenzaam op de bank op
zondagmiddag. Niemand van mijn
vrienden hield van formule 1. Iets met
milieuvervuiling, geldverspilling enzo.
Ik bleef kijken en vond het heerlijk.
Hoewel ik ook wel eens in slaap viel bij
hele saaie races. Ook toen was het
niet altijd enerverend. Zeker niet toen
Schumacher alles won. Of ik had
gewoonweg te veel gefeest de vorige
avond. Hoe dan ook, snelheid en
auto’s bleven me boeien. 10 jaar lang
ben ik naar de TT van Assen gegaan.
Ik heb Streuer en Schnieders nog zien
winnen. Wat een feest! Wayne Rainey,
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Hans Spaan, Kevin Schwanz, ik was
erbij. Zelf reed ik ook motor, alleen
veel behoudender.

en een FromA Porsche 962 (1:24),
waar ik mee moet kunnen winnen
(volgens Louis).

Leuke kennismaking
Begin 2016 ontmoette ik Louis Jansen.
En toen ging het los. En niet alleen de
relatie, Louis weet ongelooflijk veel van
formule 1. Ik leer tot in detail de wereld
achter formule 1 kennen. We hebben
de Indy 500 bezocht. Ik ben op Spa, in
Budapest en op Silverstone geweest.
Ik ervaar een beginnende koorts als de
tests in Barcelona op punt van
beginnen staan. Ik kan wel zeggen dat
het autoracen volledig in het huiselijk
leven is geïntegreerd. En dat geldt niet
alleen voor de F1.
Sinds een half jaar heeft Louis zijn
hobby van het slotracen weer
opgepakt. En hoe! De ene na de
andere auto wordt gebouwd of
verbouwd. Verlichting voor en achter,
uitlaatvlammen, sterkere motoren. Het
is soms met een vloek en een zucht,
maar met volharding lukt het hem
steeds weer. Tja, en nu ben ik ook
besmet. Nee, ik ga niet zelf auto’s
bouwen, maar ik vind het heel leuk om
er af en toe mee te racen. Ik heb een
Carrera Vaillant Porsche 935 K3 (1:32)
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In onze achterkamer ligt om de zoveel
weken een f1-circuit, zoals nu (feb.-20)
dat van Barcelona.

Ook wij testen. En als ik dit schrijf, is
Louis bezig een GoPro camera op een
Lamborghini te zetten om eens te
kijken hoe het er vanuit de auto uitziet
op de baan. Ik ben sinds kort lid van de
Carrera Club Nederland. Leuk! En wie
weet win ik wel een keer, voor mijn
60ste, of daarna.
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Goes 2020
Vrijdag ochtend vroeg opgestaan en
de keuken in om een pan chili con
carne voor de heren te maken. Mijn
reis richting Goes begon echter pas
aan het eind van de middag. Het
opbouwen van onze stand en banen
heb ik dit jaar dus moeten (mogen?)
missen.
Wachten
Bij aankomst in Heinkenszand was ik
de bouwers een klein uurtje voor. Dat
betekende wachten in de regen.
Gelukkig heeft het vakantiepak een
restaurant. Wachten aan de bar met
een lekker biertje is best wel te doen.
Rituele dans
Een klein uurtje later waren de heren
ook in Heinkenszand en kon in het
huisje de rituele dans tot het vinden
van een slaapplaats beginnen. Al snel
had iedereen een plekje gevonden en
werd de rust verstoort door het geluid
van opengaande bierblikjes. Inmiddels
stonden de pannen met chili con carne
op de keramische plaat (wat een klere
ding als je het niet gewend bent).
Pannen, want ook Ben had een
pannetje gemaakt. Meer dan genoeg
chili con carne om voor tien man de
darmflora zenuwachtig te maken.
Jägermeister
Na het eten verscheen een grote
twee(?) liter fles met Jägermeister op
tafel. Niet zomaar één maar, één met
een pompje. Het dopje van de fles
afdraaien was niet nodig, pompen was
voldoende. Ongemerkt gaat dat dan
toch hard. Of beter gezegd harder.

Roy wist te melden dat hij dit keer
geen Kerrie-ananas-saus gemaakt had
en werd bijna naar huis gestuurd (om
de saus te maken).
Fris
Na een narcoseslaap waarbij de storm
geheel aan mij voorbij is gegaan de
volgende ochtend “fris” weer op.
Traditiegetrouw sloeg Ben aan het
bakken van eieren met spek. Samen
met een kopje thee/koffie ben je dan
weer een ander mens. Verdeeld over
enkele auto’s gezamenlijk afgereisd
naar de Zeelandhallen.
Start
Altijd weer bijzonder om te zien wat
een enorme uitdragerij wij meeslepen
naar Goes. Dat het allemaal op zondag
ook weer past. De eerste taak is het
rijdend maken van de baan en, in het
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geval van de Servo baan van Ben,
geconcentreerd de decoratie plaatsen.

Druk
Direct na het openen van de deur is
het altijd al druk bij ons. Ouders en
kinderen weten al hoe het werkt met
de kaartjes en komen deze aan het
begin direct ophalen. Racen op onze
clubbaan is voor veel kinderen één van
de hoogtepunten van de beurs.
Daarmee zijn wij een goed uithangbord
voor Carrera. De folders worden
veelvuldig
meegenomen………ook
door “oudere kinderen”.

baan de nodige koppies die maar net
boven de rand uitkomen. Een klein
ventje kon net de baan niet zien. Dit
werd opgelost door onze gastheer door
hem tijdens de race op zijn schouders
te zetten. De speciale marchall-plaats
midden in de baan blijkt ook erg
handig. Ook de Servobaan van Ben
krijgt veel aandacht. Steeds meer
zelfs.
Vragen, vragen, vragen…
Met tien man hadden wij voldoende
pauzes maar aan het eind van de dag
ben je toch moe van het staan en
praten. Tijdens het marchallen krijg je
veel vragen over Carrera racebanen
en mag je ouders en kinderen over de
juiste Carrera baan informeren. In dat
kader denk ik dat wij de volgende keer
ook een GO baantje moeten leggen.
Overigens is het altijd weer genieten
om de glimmende oogjes van “papa” te
zien naast de sceptische van “mama”.
Terug
Na een dag langs de baan werd het
weer tijd voor een ritje Heinkenszand.
Op
zaterdag
altijd
een
extra
vreugdevol ritje door het vooruitzicht
van gourmetten en…….de bingo.
Gourmet
Ruud had weer voor het gourmet vlees
gezorgd, en zelfs voor sla. Gelukkig
bleek de opmerking van Roy over de
kerrie-ananas-saus de vorige avond
een grapje, dus hebben een aantal
gourmetters, waaronder ikzelf, de zelf
bereide stukjes vlees in de kerrieananas-saus laten drijven.

Op de schouders
De allerkleinste moeten op een stoel
staan om te kunnen racen. Langs de
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Na uitgebreid tafelen en het schoon
leeg maken van de bakjes vlees (waar
is de tijd dat wij nog restjes opbakten
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voor de volgende dag) werd het tijd
voor de………

Bingo!
Voor de bingo moest iedereen zorgen
voor een klein prijsje van vijf euro. Dat
valt nog niet mee, maar iedereen had
wat gevonden. Tijdens het gourmetten
werd een lekker biertje gedronken en
de Jägermeister volgde ook alweer
snel.

Laatste dag
De volgende dag is wat het ontbijt en
de beurs betreft een herhaling van de
zaterdag. Met dit verschil dat aan het
eind van de dag een ongelofelijke
berg spullen moet worden ingepakt.

Maar ook dit keer paste alles weer in
aanhanger aan auto’s en kon iedereen
na een gezellig weekend weer naar
huis.
Op naar :

Het mag duidelijk zijn dat regelmatig
nummers gemist werden en de eerste
“volle kaart” pas viel toen bijna alle
balletjes gedraaid waren. Toch zijn er
altijd een paar die willen winnen en
gretig de geroepen nummers afstempelen. Vier…………………. en
zeventig……..en
vervolgens
de
verontwaardiging van iemand die de
vier al afgestempeld had (in plaats van
vierenzeventig). Geloof mij, na een
paar biertjes en glaasjes Jägermeister
is dat erg grappig.
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Afsluiting december 2019
Zaterdag 28 december loop ik in de
ochtend naar de garage om de auto’s
eruit te rijden. Er moet ruimte gemaakt
worden om mijn racebaan te laten
zakken voor het laatste event van dit
jaar. Even later wordt ik geroepen voor
koffie… tja dat eerst maar.
Tegen 11.00 uur begin ik aan alle
voorbereidingen. De doeken worden
van de baan gehaald, de tafels gereed
gezet voor de diverse workshops en
het meest belangrijke voor deze dag is
het koffiezet apparaat!!

Inmiddels is het 12.10 uur en de koffie
pruttelt. Roy komt als eerste binnen,
gevolgd door Fred en Ruud. Even later
komen ook gasten binnen die via onze
Facebookpagina op de oproep zijn
afgekomen. Heel gezellig! Aan de
straatzijde had ik een groot spandoek
van
Carrera
uitgespannen
ter
herkenning. Een kleine racevlag erbij
maakte het feestje compleet. Al gauw
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komen er steeds meer clubleden
binnen om te racen, of gezellig even bij
te kletsen met andere clubleden. Een
aantal leden hebben de tafels voor de
workshops ingericht. Er wordt druk
gesleuteld, lichtsetjes gesoldeerd en
chassis afgesteld. Dit ter interesse van
de
nodige
aanwezige
gasten.
Bovendien zijn er toch een aantal
mensen die dankbaar gebruik maken

om tussentijds nog even wat aan het
chassis bij te stellen om vervolgens de
auto op de baan weer uit te proberen.
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gebakken en deze zijn allemaal
opgegaan. Aan het eind van de
middag werd besloten om een
teamrace met clubauto te doen. Kevin
was druk bezig om de teams samen te
stellen.

Een soort van eerste vrije training
zullen we maar zeggen. Al met al zie ik
een heel druk en bovenal gezellig
event ontstaan.
Inmiddels wordt er in de keuken van
ons woonhuis door mijn vrouw Ineke
de laatste handelingen verricht aan het
beslag voor de oliebollen. Voor het
eerst in de geschiedenis bakken we 2x
in december zelf de oliebollen. Na de
eerste zending onder het aanwezige
publiek uitgedeeld te hebben, bleek de
hoeveelheid van bollen niet genoeg.
Afin… Ineke heeft er ongeveer 60

Team 1:

Ruud, Riny en Max

Team 2:

Fred, Roy en Huub

Team 3:

Bart, Jordy en Kevin

Team 4:

Otto, Willie en Roos

Besloten werd om heats van 15
minuten te rijden, zodat elk teamlid 5
minuten kan rijden. Er werd fanatiek
geracet en tussen de kleine pitstops
door kon er voor de inwendige mens
worden bijgetankt. Voor onze nieuwe
gasten was het wennen om op mijn
baan te rijden, maar al snel bleek dat
de profs toch redelijk bijgehouden
konden worden. Zeker als deze er een
keer uitvlogen, kon er snel weer een
rondje goed gemaakt worden.

Het werd een spannende, bijna close,
finish aan het eind toen bleek dat er
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maar 5 rondjes verschil in de
einduitslag zat.
Winnaar werd Team 2 met 376
rondjes, gevolgd door Team 3 met 371
rondjes. Team 1 eindigde als derde
met 361 rondjes en Team 4 had teveel
last van materiaal pech en kwamen
niet verder dan 333 rondjes.
Na een afsluitend drankje hebben we
de tafels opgeruimd en ingeklapt.
De racebaan werd wederom afgedekt
met doeken tegen het stof en om 18.30
uur was alles weer aan kant en
stonden de auto’s weer binnen.
Ik heb enorm genoten van deze
bijeenkomst met zoveel mensen en
gezelligheid. TOP!!
Otto
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