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Scenery in schaal 1:32
Voor de kleinere 1/32 schaal is er goed
nieuws te melden voor diegene die als
scenery diverse F1 cars in de pitstraat
willen plaatsen. De firma Policar brengt
deze zomer een vijftal F1 cars model
2019 met halo uit. WOW…!

Met wat schilder of spuitwerk en de
juiste decals, kun je denk ik een
prachtige pitstraat maken. Ik wordt hier
in ieder geval heel erg blij van om
zodoende de Pitstraat van de Red Bull
ring compleet te maken. Wat hebben
we toch een onwijs heerlijke hobby!!

AGENDA 2020
Alle evenementen die hier genoemd worden zijn uiteraard
onder voorbehoud van de dan geldende regels.

AUGUSTUS
1 en 2 augustus: CCN Raceweekend in Beusichem

SEPTEMBER
11 september: Racen in Kamp Lintfort. Voor meer info zie inhoud Courant 95

OKTOBER
3 en 4 oktober: CCN raceweekend in Beusichem. Met op zaterdag een
sleuteldag en kleine beurs. Op zondag 4 oktober de ALV

NOVEMBER
14 november: Ruhrslot racebaan beurs in Oberhausen. Aanvang 11 uur.
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Clubactiviteiten



CCN Raceweekend



Zaterdag 1 en zondag 2 augustus 2020.
Locatie: Belvédèrelaan 5c te Beusichem

K o m j i j o o k?


CARRERA UNIVERSAL REVIVAL??

De eerder geplande Universal revival dag stond gepland in mei maar is helaas
niet door gegaan vanwege de beperkende maatregelen rondom het Coronavirus.
Uiteraard komt er van uitstel geen afstel dus houdt de courant en onze Facebook
pagina in de gaten voor, op termijn, een nieuwe datum !
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Door de bril van de voorzitter
Terugblik
In maart beschreef ik in mijn “Door de
bril van de voorzitter” onze mooie
plannen voor het 1e raceweekend, het
Carrera Universal-, Transpo- en Servoevenement en een race-event in Kamp
Lintfort bij Magdalene Meister.
En toen was het ineens begin maart en
zag het er in Nederland en op heel erg
veel andere plekken in de wereld
ineens allemaal heel anders uit. Covid19 sloeg toe en alles stond
op zijn kop.
Werken op kantoor was niet
meer zoals voorheen, het
verenigingsleven kwam tot
stilstand en ouderen raakten
geïsoleerd. Al snel werden er door
onze regering impopulaire maar
noodzakelijke maatregelen genomen
die iedereen diende te volgen. Zoals
dus ook Carreraclub Nederland. Met
pijn in het hart trokken we de stekker
eruit en het wachten op betere tijden
was vanaf dat moment begonnen.
Testavond
Op 5 mei kwam er een appje door van
Otto met de vraag of we het niet maar
eens moesten gaan proberen met een
klein clubje? Na wat aarzeling de
eerste reacties, en vooral de terechte
en noodzakelijke vraag of iedereen wel
fit was, besloten om te gaan racen.
Op de baan van Otto en met 5
personen hebben we er een leuke
avond van gemaakt en eigenlijk ging
dat prima. In het begin nog een beetje
onwennig maar al snel zat het in ons
systeem dat we bij elkaar uit de buurt
moesten blijven. Naast de baan 1,5
meter uit elkaar maar op de baan in
elkaars kielzog.

Betere tijden op komst!
Want we gaan het ook in breder
verband proberen uit te breiden. Op
zaterdag 1 en zondag 2 augustus gaan
we het verloren gegane raceweekend
van April proberen in te halen.
Uiteraard weer in Beusichem en
hopelijk is het dan lekker weer en
kunnen we ook de nodige tijd buiten
doorbrengen. We starten op zaterdag
de 1e rond 16:00 uur en we zullen
rijden op de baan van Otto. We
kunnen weer blijven slapen en
op zondag ronden we
tussen 14:00 en 15:00 uur
af. Wil je aanwezig zijn dan
wil ik je vragen te mailen naar Otto
op zijn email adres otto@omdonker.nl
Overige evenementen voor 2020
We willen even afwachten hoe het
raceweekend op 1 en 2 augustus gaat
en zullen naar aanleiding van de
ervaringen proberen tot een agenda
voor de rest van 2020 te komen.
Uiteraard is het te vroeg om deze nu al
op te stellen maar we zullen er alles
aan doen om nog tot een mooi aantal
race evenementen te komen. Houd
vooral onze website in de gaten en
check social media om op de hoogte te
blijven.
Ik kijk met vertrouwen uit naar de
komende maanden en vertrouw erop
dat we elkaar in goede gezondheid
gaan zien. Ik hoop dat het op dit
moment met jullie en alle geliefden om
je heen goed gaat en hoop jullie snel
weer te zien in de maanden die gaan
komen. Tot dan! Blijf gezond en let
goed op elkaar!
Met enthousiaste racegroet,
Roy Penders
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Clubauto op Ebay

Net als jullie kijk ik met enige
regelmaat wat zoal van onze
hobby te vinden is op internet. Op
eBay
“hoogste
prijs
eerst”
selecteren en menig verrassing
komt voorbij. En
wat valt dan
direct op? Jawel, een van onze
clubauto’s van het 10 jarig
bestaan staat op eBay.
De omschrijving: “Ferrari 575
GTC - 10 Jahre Carrera Club
Nederland
2006
Exclusiv
anlässlich
des
10
jährigen
Bestehens des CCN gefertigtes
und
nur
an
Clubmitglieder
ausgegebenes Sondermodell.
neuwertig/unbespielt.
Auflage:
nur 50 Stk. deshalb absolut
selten!” klopt niet helemaal. Maar
dit mag de pret niet drukken.
Dit exemplaar is overigens niet
van een clublid maar van onze
toenmalige sponsor Harlekeijn
(een speelgoedwinkel). De auto’s
van onze clubleden zijn voorzien
van
een
“racenummer”
wat
hetzelfde nummer is als het
lidmaatschapsnummer.
Maar goed, het is wel leuk om te
zien hoe serieus door liefhebbers
naar onze clubauto gekeken
wordt. Onze clubauto wordt dus
duidelijk niet beschouw als een
“einzelstuck” van een hobbyist.
Tenminste,
als
je
van
de
vraagprijs €699 uit mag gaan.
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Avondje racen
Eind januari waren we nog met een
cluppie bij elkaar om te racen. Na een
gezellig avondje zeiden we nog: “nou
tot volgende keer”. Tja… en dat duurde
en dat duurde maar… Nu zijn we
inmiddels vele weken verder en door
versoepeling van regels, wat het
eindelijk weer eens daar om met elkaar
te racen. Gezien de tafellengte waar
mijn baan op ligt van 7,15 x 3 m, was
de onderlinge afstand ook geen
probleem.

Zodoende hadden we de afspraak
gemaakt om op vrijdag j.l. weer te
gaan racen. De auto’s uit de koffers,
bandenwarmers eraf en gaan….. Wat
is dat dan toch weer lekker dat je de
hobby weer gezamenlijk op kunt
pakken. Velen zullen thuis wellicht van
de gelegenheid gebruik gemaakt
hebben om onderhoud aan baan of
auto’s te gaan doen. Misschien wel
zelfs online nieuwe (uitgebrachte)
auto’s aangeschaft.
Na eerst eens onder het genot van een
kopje koffie, weer eens bijgepraat te

zijn met elkaar, hebben we uiteindelijk
de regelaar en auto gepakt om richting
baan te gaan. Eerst nog even checken,
waar lag mijn rempunt ook al weer
maar al gauw had iedereen weer
ouderwets z’n ritme te pakken. Nog
even kleine zaakjes aan de auto
aangepast om na vele uurtjes later…..
toch maar een race in gestart. We
zouden racen om de 10 minuten. Kan
dat nog, was de vraag?? Het is al bijna
12 uur! Ja en…? zei de ander, “moet je
morgen vroeg op dan”? Nee dat niet,
maar eh…..
Dus werd er gewoon geracet! We
waren met vijf en zodoende kon de
niet-rijder tijdelijk, de uit de baan
geraakte auto’s weer terug zetten. Dat
wisselde gedurende de race, zodat
een ieder ook aan de beurt kwam.

Ik moet zeggen dat er na 12 uur de
concentratie wel wat te wensen
overliet, maar de lol was er niet minder
om. Het zal nog een hele tijd duren
voor dat het leven weer een redelijk
‘normaal’ leven kan zijn zoals we
gewoon waren, maar dit racen smaakt
naar meer net als de start van het F1
racen!!
Otto
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Universal
Universal
De Carrera Universal racedag van 17
mei is, om de bekende reden,
geannuleerd. Toch erg jammer, zeker
voor de leden van het eerste uur.
Voordat wij op de fantastische locatie
van de familie Donker terecht konden,
was de Blokhut in Maarheeze de
locatie waar wij menig raceweekend
hebben mogen beleven.
Uitstel
Maar goed, het idee is te leuk om te
laten varen dus ga ik er van uit dat de
annulering in dit geval “uitstel” betekent
en dat wij misschien nog dit jaar of
anders begin volgend jaar een dagje in
de Blokhut gaan racen.
Verkocht
In de vorige Courant heb ik al
geschreven dat ik wat tweedehands
Carrera voor ons Universal evenement
had gekocht. Maar ik wil natuurlijk ook
dat alles nog een beetje loopt. Mijn
Universal spullen heb ik destijds
verkocht aan Ralph de Leur. Dus
onderdelen zoals sleepcontacten heb
ik niet meer. Ondanks mijn rijstijl wil ik
op de Universal meeting niet helemaal
van joker staan dus moeten mijn
Universal auto’s wel rijden. Zeker
onder mijn racechassis wil ik nieuwe
sleepcontacten en bandjes met een
beetje grip is ook wel handig.
Gekocht
Het toeval :-) wil dat Ralph de Leur een
online racebaanwinkel heeft waar hij,
onder andere, Universal onderdelen
verkoopt.
Aldus
de
site:
www.racebaanhobby.nl bezocht en
onder enige hilariteit onderdelen
PAGINA 6

besteld. Wellicht heb ik nu “mijn eigen”
sleepcontacten weer terug gekocht.
LOL.
Behalve sleepcontacten en banden
was ik ook op zoek naar één F1 velg
voor een schroefas en een voorspoiler
voor mijn March 707. Het leveren van
één velg en de spoiler was voor Ralph
ook geen probleem en voor een
schappelijke prijs werd ik ook eigenaar
van deze onderdelen.
Verzenden en ontvangen
De volgende dag kreeg ik van de
pakkettendienst bericht dat ik mijn
pakketje de volgende dag tussen 11:00
en 15:00 kon verwachten. Met een
dergelijke marge blijkt thuiswerken
toch wel praktisch te zijn. Hoewel ik mij
afvroeg hoe Ralph vier setjes bandjes,
twee sleepcontacten, een voorspoiler
en een velg verpakt zou hebben dat dit
niet door de brievenbus zou kunnen.
Je weet hoe het gaat als je een
pakketje verwacht. De boodschappen
moeten even wachten en je durft
nauwelijks naar het toilet want juist dan
staat de bezorger voor de deur. Dus
vanaf 11:00 uur vol spanning gewacht
op de bezorger. En om 14:15 uur stond
de bezorger voor de deur………om de
envelop door de brievenbus te
schuiven. Maar goed, laten wij zeggen
dat ik blij was dat ik weer gewoon naar
het toilet kon.
Netjes verpakt
Zoals ik eigenlijk verwacht had zaten
de onderdelen in een noppenenvelop
(en niet in een onhandige doos). En ik
moet bekennen dat Ralph de
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onderdelen netjes verpakt heeft. Alle
onderdelen zaten per set (de bandjes
per vier) in een zakje en deze zakjes
waren ook nog eens op een stevig stuk
kanton geplakt. Ik kan niet anders

zeggen dat ik zeer tevreden ben.
Vergeten
Bij het uitpakken zag ik een flyer
waarmee ik herinnerd werd op het feit
dat hij ook spullen voor 1:24 verkoopt
…… en ik nog steeds bandjes voor de
oude Carrera 124 auto’s moet hebben.
Die had ik direct mee kunnen
bestellen. Maar ja, dat komt dus de
volgende keer wel.
March vervolgd
De March met racechassis wil ik

opbouwen
naast
een
replica
racechassis wat ik nog heb liggen. Dus
dat is een leuk onderwerp voor een
volgende Courant.

Koffer
Ik ben begonnen met het uitgraven van
mijn Universal racekoffer(tje). Dat is
een klein rood koffertje wat ik ruim 20
jaar gelden heb aangeschaft. Als je nu
naar de racekoffers van onze
clubleden kijkt, vraag ik mijzelf af
waarom Fred (en Rob) destijds het
deuntje van “Eigen huis en tuin” gingen
fluiten. Natuurlijk gaat dit koffertje ook
mee naar de Universal racedag.

Net echt
Behalve de eerder genoemde March
heb ik ook nog een paar andere
Universal auto’s bewaard om nog een
keer mee te kunnen racen. Vandaag
ben ik dan ook begonnen met deze
bolides.
Als eerste de C111. Twintig jaar
gelden was ik zenuwachtig geworden
om met deze auto te racen. Nu is het
vooral leuk om met een andere auto
dan anderen te racen. Bij gebrek aan
baan
twee
stroomdraadjes met
krokodillenbek
gebruikt
om
wat
spanning op de motor te zetten. En net
als in het echt een leuke pluim rook bij
de eerste omwentelingen. Ho, wacht
eens…..dat hoort helemaal niet.
Kennelijk heeft de motor met smeervet
wat (te) lang stil gestaan. Gelukkig
deed een druppeltje olie wonderen.
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geschikt voor Carrera Universal. En
natuurlijk de recent gekochte groene
Porsche 935. Volgens mij een leuk
setje auto’s. Hoewel ik eigenlijk een
sigaar en een Brabham of Ferrari F1
mis, maar wie weet kom ik die nog wet
tegen voor een prikkie.

Het ruikt nu hier wel naar Universal. Of
begin ik nu te veel freak te worden als
ik het heb over de herkenbare
Universal-geur?
Leuk
Het uit elkaar halen van Universal
autootjes is eigenlijk best wel leuk.
Waarbij het lage toerental van de
Buhler motortjes in vergelijking met de
moderne motortjes direct opvalt.
Vervolgens
de
twee
standaard
Porsches 908 gesmeerd. Voor de
kenner met een verschillend chassis.

Verder heb ik ook nog een blauwe
Porsche 911 uit het Junior set en een
Porsche Carrera met verlichting. De
verlichting doet het niet dus moet ik
binnenkort bij een treinenwinkel langs.
De (oude?) spoor N lampjes zijn
PAGINA 8

Over
Universal ga ik niet meer verzamelen.
Ik zal mijzelf beheersen en mijn
Universal collectie beperken tot wat
auto’s om mee te racen en eventueel
een ovaaltje om auto’s te kunnen
testen. Inmiddels heb ik al meer dan
dat ik feitelijk nodig heb. Dus kan ik
iemand wellicht blij maken. Voor de
liefhebber heb ik een zilveren Porsche
911
RSR
Turbo
waarvan
de
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bevestigingspaaltjes zijn afgebroken
(zie foto’s)

Monkey Speedway
Gezien op Facebook

en een standaard oranje Ferrari 512 .
Als je belooft mee te doen met ons
Universal event zijn ze gratis af te
halen of tegen verzendkosten op te
laten sturen. Reacties naar het
bekende
e-mail
adres:
p.meijer54@chello.nl

Recent kwam ik toch wel een van de
meest bijzondere en bizarre dingen
tegen die ik ooit heb gezien op
racebaanvlak.
Het gaat hierbij om het verhaal van de
“Monkey Speedway”.
Het begon ooit met een aapje wat
aanwezig was en rond bungelde aan
een trapeze in een popcorn kraam van
een rondreizend circus. Toen dit van
de warenwet niet langer meer mocht
(levende dieren in een verkoopkraam
van etenswaren) moest er iets andere
bedacht worden.
De eigenaar ging verder met de
Monkey Speedway.
In eerste instantie met kleine benzineaangedreven aluminium auto’s welke
bestuurd werden door Resusaapjes.
Maar dit liep al snel uit de hand met
crashes en auto’s die het publiek in
vlogen.
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Maar aangezien optredende dieren bij
het publiek zeer gewild waren werd er
doorontwikkeld en dit resulteerde in de
zeer populaire Monkey Speedway. In
eerste instantie nog op een baan
waarbij de aapjes in karretjes op een
rails (zoals bij een rollercoaster)
rondreden

Later werden dat karretjes in een slot,
zoals bij een racebaan zoals wij
kennen.

De operator bediende de stroom en de
autootjes met de aapjes reden de
rondjes. Het ging er allemaal nogal
rumoerig aan toe, het publiek gilde en
schreeuwde en kinderen hadden al
snel een favoriete “coureur”.
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Wat moet het bijzonder zijn geweest
om dit te aanschouwen. Zeker in die
tijd waarin het normaal was dat allerlei
dieren zonder enige terughoudendheid
werden gebruikt voor het vermaak van
bezoekers van feesten, markten en
(rondreizende) circussen.
Toch is het nog wel belangrijk om te
weten dat de aapjes, nadat zij getraind
waren, een waardevol bezit waren voor
hun eigenaar. Ze werden doorgaans
goed verzorgd, goed gevoed en
leefden relatief lang.
Maar ondanks dat was het aan het
begin van de 60’er jaren dat het stopte.
Mede
door
de
opkomst
van
dierenrechtenorganisaties kwam er
aan deze vorm van vermaak een
einde.
Kijk ook zeker even op
https://www.youtube.com/watch?v=VRI
dfItrU5E

Hierin opnames van de werkplaats met
“werkende aapjes” in een garage en
andere beelden.
Roy
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Modellen in aanbouw

In de Courant 94 schreef ik een artikel
over de bouw van diverse slotcars in
de schaal 1 op 24. Daarin vermelde ik
o.a diverse projecten, waarvan de
meeste kappen reeds gespoten en
deels van decals voorzien waren. Van
deze reeks slotcars zijn er nog 3 in
aanbouw, dus het schiet op. Al met al
geeft dit zelf bouwen en spuiten toch
wel een positieve energie. Bovendien
word je er steeds handiger en
vindingrijker in om voor bepaalde
problemen die je met het bouwen
tegenkomt, een oplossing te vinden.

het chassis met Bison II motoren.
Het zijn de modellen Porsche RS
Spider uitvoering ‘Van Merkstein’. De
auto waar Jos Verstappen de 24-uurs
race op Le Mans heeft gewonnen. De
tegenhanger van Le Mans is de
Peugeot 908 HDI en beide rijden
fantastisch!!!
Verlichting
In de auto’s heb ik verlichtingssetjes
van Andy’s modelbouw uit Duitsland.
ingebouwd. Zeer compact en kant en
klaar om in te bouwen met 3 mm
LED’s. Wit voor en rood achter. De
lichtopbrengst voor is 20.000 Mcd voor
de techneuten onder ons. Deze zijn
heel fel en zeker niet met het blote oog
in te kijken, maar wel perfect voor goed
zicht op de racebaan. Wordt spannend
met een ‘Le Mans’ nacht race!!!!

Zo waren er in het begin een tweetal
glasfiber slotcar van Slotfabrik uit
Duitsland. Had deze al geruime tijd te
koop aangeboden, maar geen respons
op gehad en dat is maar goed ook.
Inmiddels zijn beide modellen gereed
en middels de juiste aanpassingen aan
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Over Le Mans gesproken….

Jeroen Bleekemolen die een perfecte
race reed totdat…… De rest weten we
inmiddels hoe dat allemaal gegaan is.
Ik vind het een schitterende uitvoering
van deze Ford GT. Carrera heeft tot op
heden nog niets aangegeven dat dit
model er ooit gaat komen in de schaal
1 op 32 of 1 op 24.
Daarom: Zelf bouwen dus!!!
Hiervoor nam ik de Revel bouwdoos
van de Ford GT en op internet vond ik
al snel bij Spotmodel de juiste decals.
Ook Slotfabrik in Duitsland heeft deze
inmiddels.
Maar……?!
Als je de (1 op 24) Ford GT van
Carrera ter hand neemt, zie je dat er
een extra kap over het tandwiel is
geplaatst. Dit omdat de wielkasten
zeer smal zijn. Ik vind zo’n extra kap er
overheen niet mooi. Dat is bij het echte
model ook niet. Na veel nadenken,
passen en meten, is het mij wel gelukt
om deze 1 op 24 slotcar met Bison II
motor te bouwen, zonder extra kap.
Het geheim zit m in het chassis.
Door een bepaalde velgbreedte te
gebruiken die net in de wielkast past
en aanpassingen van het chassis, is
het gelukt om het tandwiel net buiten
de wielkast te plaatsen.
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Door het Plafit chassis enkele mm in
lengte richting as-symetrisch onder de
kap te plaatsen, valt het tandwiel net in
de binnenruimte van het model. Met
wat slijp en vreeswerk van de kap is
het chassis geheel passend te maken.
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Racemonsters
Ook zijn beide racemonsters de
Porsche 962 gereed gekomen. Van
één model ben ik zelf vrij geweest qua
uitvoering. Met BlancpaiN decals is de
combi erg mooi geworden. Qua
lakwerk heb ik deze bij een spuitbedrijf
laten mengen omdat deze standaard in
de handel niet te verkrijgen is.
De schitterende matte parelmoer kleur

De andere Porsche 962 uitvoering is
een wel heel bijzondere gewor-den.
Carrera heeft deze originele Porsche
917/30 ooit in de 1 op 32 schaal
uitgebracht. Helaas als slotcar nooit in
de 1 op 24 wat wel heel erg jammer is

Lamborghini (Bianco Canopus White)
zou bijna mijn standaard kleur worden
voor mijn slotcars, zoals de oranje
Jägermeister uitvoeringen van Fred.
De schitterende kleurnuances van juist
deze lak, krijg je heel moeilijk op foto
vast gelegd. In combi met dat felle licht
is het een bloedmooie slotcar
geworden. En ja zoals je ziet wordt er
wel degelijk mee geracet!!

Dit bracht mij op het idee om juist deze
uitvoering van de Porsche Sunoco om
te bouwen naar de Porsche 962. Op
Ebay vond ik 1/24 decals van MFH
(Model Factory Hiro).
http://www.modelfactoryhiro.com/new/
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alles zit er bij! Je moet wel zelf de kap
nog spuiten en van decals voorzien.
Uiteraard moet er ook wel verlichting in
gebouwd worden. Je kunt nog enkele
een aanpassing doen aan de achteras
door deze verend en in
hoogte
verstelbare achterashouder te monteren. Deze kun je los kopen en op het
chassis monteren.

De in hoogte verstelbare achter-as houder.

Laatste model
Het laatste model uit de serie die nu
gereed is, is de 1 op 24 White kit
Corvette C7R van Scaleauto. Het
voordeel van deze kit is, dat alle
benodigde items aanwezig zijn om het
model te bouwen en race-klaar te
maken.
Motor,
chassis,
assen,
tandwielen, velgen en bandjes, alles zit
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Dit zijn dan de carbonplaat om
eventueel de achteras met motor
ophanging, geheel verend te maken
voor een betere wegligging.
Voor deze uitvoering heb ik gekozen
voor een Gulf uitvoering.
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Nieuws van het Servo front
Als ik met dit stukje begin is het
eigenlijk de dag waarop ik naar
Homberg (Duitsland) zou gaan rijden
voor een Servo weekendje. Maar hoe
anders loopt het dan soms. Ik kan mij
wat dat betreft alleen maar vermaken
met de groeps-App waarop we een
zogenaamd virtueel treffen delen,
waarbij uiteraard de herinneringen uit
eerdere bijeenkomsten en het virtueel
aanwezig
zijn,
soms
leidt
tot
vermakelijke uitspraken.
Maar helaas….. daar blijft het dan ook bij want
een real life bijeenkomst is natuurlijk
nog niet aan de orde. Benieuwd ook
hoe wij op deze periode terug zullen
kijken over pakweg 10 jaar. Of lopen
we dan allemaal in dat soort
beschermende kleding rond
en
hebben wij alleen nog maar virtuele
bijeenkomsten. Hopelijk toch niet. Dus
vooralsnog verheug ik mij op het
raceweekend in augustus en een
mogelijk treffen in Zuid Duitsland
ergens begin September. Uiteraard
allemaal als de regels dat toelaten.

Jens ook weer eer aan gedaan en
kwam met o.a. een zeer lange brandweerwagen op de proppen die het

boven verwachting ook goed deed op
mijn baan. Een paar heerlijke uurtjes
dus beleefd en afgesloten met een late
zalige kibbeling lunch, want daar is hij
ook helemaal gek op. Uiteraard werd
toen ook nog de afspraak gemaakt dat
ik begin mei naar zijn woonplaats in
Lünen zou rijden voor het jaarlijkse
“Chili und race” evenement maar dat
het niet door zou gaan wisten wij toen
nog niet

Bezoek uit Duitsland
Nog net voordat de lockdown ook
toesloeg,
kwam
begin
maart
MassageJens uit Duitsland nog even
op bezoek want hij was met zijn school
weer in Zandvoort neergestreken en
dan hoort daar uiteraard ook een
bezoekje aan Haarlem bij. Al was het
alleen maar vanwege de kibbeling
lunch. Jens had zijn naam als “ hindi”
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Verveling? (nee dus)
Zoals al in de vorige courant gemeld
vond ik het ook wel tijd om afscheid te
nemen van wat zaken en, mede door
het annuleren van een opdracht en
uiteraard geen nieuwe in deze periode,
heb ik mij dus maar een beetje op de
Marktplaats handel gestort. Dat zorgde
dan ook nog voor een klein stukje
inkomsten en wat misschien nog
leuker was, ik kreeg 2 aanbiedingen
van mensen die mijn advertentie(s)
zagen en zelf van hun Servo
verzameling af wilden. 1 daarvan was
zelfs een oude klant (en tevens oud
collega van KPN). Zodoende op een
doordeweekse dag, want hij moest
toch thuiswerken, naar Alphen aan de
Rijn gereden en daar een hele mooie
verzameling
aan
Servo
spullen
opgehaald.

Het grappige was dat er ook nog
zakjes met onderdelen bij zaten die ik
hem ooit in 2012 al zelf geleverd had.
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In ruil voor een goede fles wijn was ik
dus weer vele baanstukken, auto’s en
onderdelen rijker en het mooie er van
is dat de baanstukken er als nieuw nog
uitzagen.
Dus
zonder
aanslag
enzovoort. Daarom binnenkort maar
eens wat baanstukken op de eigen
baan omwisselen. Of misschien wel
voor Goes bewaren want daar moet
natuurlijk ook een zeer goed rijdende
baan blijven liggen.
Topconditie.
Door dus elke dag de tijd te hebben
om een paar uurtjes bij de racebaan
door te brengen, ben ik nu in staat
geweest om zeg maar 95% van mijn
wagenpark in topconditie te brengen.
Alle auto’s hebben inmiddels Ortmann
achterbanden want met de verkoop
van een aantal zaken mocht ik van
mijzelf ook weer een beetje investeren

uiteraard. Zo rijden er inmiddels een
stuk of veertig auto’s rondetijden van
onder de 11 seconden en dat zijn dan
ook tijden waar ik in Duitsland, zonder
mij te schamen, mee kan doen met de
“echte” mannen.
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Verkopen.
Ik denk dat ik de afgelopen maanden
toch alles bij elkaar wel zo’n 15 tot 20
mensen blij heb kunnen maken met of
een goed gereviseerde auto of wat
onderdelen waarmee zij zelf hun
wagenpark weer in orde konden
maken. Twee daarvan wil ik hier nog
graag even uitlichten. De eerste is Wim
Caris uit het zuiden van het land die
niet alleen wat onderdelen en auto’s bij
mij gekocht heeft, maar zelf ook een
enthousiast Servo rijder is en zeker
ook van plan was om naar het
evenement in Maarheeze te komen.
Wij hebben diverse keren met elkaar
gemaild en ge-appt en Wim had zelfs
voor mij nog een tip hoe ik de
sleepcontacten van een V3 auto beter
kon vastzetten. Want dat laatste is
altijd een crime en zorgt er ook voor
dat ik zelf nooit een fan zal worden van
het rijden met een V3. Een ontvangen
afbeelding van zijn baan plaats ik
uiteraard dan ook graag hier.

De 2e koper bij mij is van een ander
type Servo want op een gegeven
moment kreeg ik een berichtje via
Marktplaats
(op
een
Servo140
advertentie uiteraard) of ik soms ook

nog spullen van Servo160 had. En
uiteraard had ik die en heb ik daar voor
het grootste gedeelte ook afstand van
gedaan nu. Het was onder andere een
bananendoos vol met bijzondere baan-

stukken 160 , een tiental autootjes en
een klein houten doosje met allerlei
soorten onderdelen. Dat laatste is echt
bijzonder want de bandjes bijvoorbeeld
waren vacuüm getrokken en dus ook
nog gewoon zacht (na ongeveer 15
jaar).

Alles bij elkaar heb ik iemand voor een
redelijk bedrag erg gelukkig gemaakt
en nu heb ik zelf alleen nog een
startset van Servo160 en een stuk of 4
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auto’s die in ieder geval op het
volgende treffen in Duitsland nog even
nagekeken kunnen worden die dan op
een volgende bijeenkomst in Nederland ook gedemonstreerd kunnen
worden. Jeremy heeft overigens beloofd om voor de volgende Courant
ook een stukje tekst en wat plaatjes in
te leveren. Leuk hè.
Car racing onderdelen
En dan opeens krijg je, ook weer via
Marktplaats, de vraag of je ook Carrera
car-racing
onderdelen
verkoopt.
Normaal gesproken zou ik dan
natuurlijk
meteen
nee
hebben
geantwoord, maar door een brainwave
dacht ik opeens…. Hey ik heb zelf nog
2 van de formule 1 auto’s van dat type
liggen…. Laat ik eens kijken of mijn
servo banden daar ook op passen. En
wat schetste mijn verbazing. De brede
sloffen, normaal gesproken voor een
V3 servo auto, passen uitstekend om
de achtervelg van de Car-racing auto
en de achterbanden van een V1 auto
passen dan om de voorvelg
Ook
het euvel van de slepers was zo
opgelost
door
nagenoeg
exact
dezelfde
te
kunnen
maken!
Inmiddels heb ik dus aan 2 klantjes
geleverd en de reacties waren positief.
Daarna meteen een nieuwe advertentie ook gemaakt voor dat gedeelte
van de banden en weet je wat dan ook
het leukste is….. Die V3 banden had ik
best nog wel een aardige voorraad van
die ik zelf niet gebruik, dus hopelijk
neemt dat dan ook af in de komende
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tijd.
@ Ralf: voortaan kun je dus jouw
klantjes, naast de Servo, ook hiervoor
doorverwijzen

banden voor car racing.

Ben
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Nieuwe projecten
In aanvulling op de inmiddels afgebouwde slotcars, is het mij na heel
lang zoeken op internet (www.andysmodellbau.de) eindelijk gelukt om een
GFK 1 op 24 body te vinden van de
Lamborghini Huracan GT3. Hier was ik
al heel lang naar op zoek, maar nog
steeds niet de juiste kunnen vinden.
Inmiddels dus wel en ik heb er heel
veel zin in om daar een bijzonder
project van te maken.

Scaleauto heeft in het verre verleden
aangekondigd ooit eens dit 1/24 model
op de markt te brengen, maar tot op
heden is het bij een aankondiging
gebleven helaas. Ik hoop echt dat ook
Scaleauto dit schitterende model
uiteindelijk op de markt gaat brengen!!
Als Lamborghini verzamelaar kan
uiteraard dit model als slotcar niet in
mijn collectie ontbreken. Daarom ga ik
maar direct voor de ultieme en meest
bijzondere uitvoering:
Raton racing is een team wat met
Huracans racet. Het merendeel
geschiedt met auto’s uitgevoerd in
chroomgoud. Tja…. je voelt de bui al
aankomen zeker?? Yep…..
Verleden jaar heb ik van Topmarques
ooit het 1 op 18 model kunnen kopen.
Echter door matige aangebrachte folie
en een losgeraakt onderdeel, vond ik
de prijs van € 350,- voor model niet
rechtvaardig.

De kit van Andys-modellbau is
helemaal
kompleet
met
lexaan
interieur, ramen en achterspoiler. De
decals (Calas) heb ik via Ebay
gekocht. Deze firma heeft een zeer
ruime
voorraad
aan
decals
beschikbaar voor heel veel diverse
modellen. Het chassis wat ik ga
gebruiken is van Plafit en de motor
wordt uiteraard een Bison II. De inserts
voor de velgen had ik nog in voorraad.

Daarom ga ik proberen de auto zelf te
bouwen.
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Voor de spuitlak met chroom goud
gebruik ik Motip. Echter na het
aanbrengen van deze lak, kun je er
geen blanke lak overheen spuiten om
bv de decals te beschermen. Maar ook
daar is een oplossing voor.

Van een zeer goede vriend kreeg ik
een schaal model 1/24 van de
legendarische McLaren MP4. Deze
had ik lange tijd in de kast staan en nu
wordt het toch echt eens tijd om deze
om te bouwen voor op de racebaan.

Van het merk Vallejo zijn er
kleine flesje met blanke
(matte) lak om deze met
een klein penseeltje op de
decals aan te brengen. Op
deze manier blijft de
chroomgouden kleur intact.
We gaan het zien!

Een ander item wat het racen wel heel
spectaculair maakt, is natuurlijk de
Formule 1. Vorig jaar heb ik via de
lokale supermarkt de F1 auto van Max
kunnen bemachtigen. Middels een
special F1 1/24 chassis van Plafit moet
het toch mogelijk zijn om deze auto
van Max op de racebaan te krijgen.
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Het model is simpel en gelukkig in de
schaal 1 op 24!!! De inserts van zowel
de Red Bull als de Mclaren MP4,
kwamen qua diameter exact overeen.
Bij de firma Slotpoint kon ik de juiste
velgen voor de voor- en achterwielen,
alsmede ook de Ortmann bandjes met
‘dikke’ wangen. Ik hoop dat er meer
leden binnen de club zijn die ook
interesse hebben om een 1/24 F1 car
te gaan bouwen. Lijkt me best een
gave race worden!!

