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Vaak geinspireerd door mijn Duitse 
vrienden uit de servo community 
probeer ik uiteraard ook zelf soms 
goede sier te maken met een ombouw 
van een leuk of mooi kapje  op een 
servo chassis.  Sommigen herinneren 
zich wellicht nog de MacDonalds auto 
die ik hier eerder heb getoond en ook 
in Goes al heeft gereden. Wekelijkse 
bezoekjes aan de kringloopwinkel  
leveren vaak een grappig modelletje    
op wat overigens dan qua wielas 
afstand weer net niet past. Jammer 
maar helaas dan van de investering 

van 25 of 50 eurocent ����

Maar soms is er met minimale 
inspanning een leuke fun auto van te 

maken.   

Maar ook Carrera Go auto’s zijn soms 
met wat kleine correcties prima om te 
bouwen tot een goed rijdende servo 

auto en uit die collectie heb ik nu onder 
andere de VW Touareg in een Parijs-
Dakar uitvoering omgebouwd.  

En last but not least een fantasy 
Carrera Go. En die laatste ligt zo 
heerlijk laag dat ie meteen tot 1 van de 
snelste auto’s op mijn baan gerekend 
kan worden.  

Het huidige project is nu bedoeld om 
bij een volgende “ aanhanger race”  bij 
onze oosterburen tijdens een servo 
weekend weer een lach te produceren. 
Dit project is alleen nu nog “ under 
construction” want het varken is te 
zwaar dus eerst nog even op zoek 
naar een lichter dier dat qua grootte en 
gewicht ook in de aanhanger past. Op 
naar de kringloopwinkel dus maar weer 

����
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Ombouw projecten Servo140 
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Alle evenementen die hier genoemd worden zijn uiteraard onder voorbehoud 
van de dan geldende regels met betrekking tot Covid-19. 

NOVEMBER  

8 SLN beurs. Houten. GEANNULEERD  
De eerstvolgende staat nu gepland voor maart 2021 

14  Ruhrslot racebaan beurs in Oberhausen. Aanvang 11 uur 

Foto: site Slotpower Spenge 
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Waar ? Wat?  Wie? 
  1  Inhoud Carrera Courant 98 
  2  Clubactiviteiten 
  3  Door de bril van de voorzitter Roy Penders  
  5  Raceweekend augustus 2020  Patrick Meijer 
  8       Even voorstellen  Wim Caris 
10  Ook nieuws van het Servofront  Patrick Meijer 
13  Nostalgie: auto in miniatuur  Ben Schuddeboom 
16  Slotracen is geen kinderspel  Telegraaf 
21  Nieuws van het Servofront  Ben Schuddeboom 

LLEETT OOPP:: NNIIEEUUWW EEMMAAIILL AADDRREESS VVAANN DDEE RREEDDAACCTTIIEE!!!!

SSCCHHRRIIJJFF OOOOKK IIEETTSS VVOOOORR OONNSS CCLLUUBBBBLLAADD!!
e-mail Redactie:  benschuddeboom@gmail.com

Sluiting kopij voor de Courant 99:  

15 december 2020 

Inhoud Carrera Courant 98 
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CCCCNN RRaacceewweeeekkeenndd 

AAFFGGEELLAASSTT!!

DDoooorr ddee hhuuiiddiiggee bbeeppeerrkkeennddee
mmaaaattrreeggeelleenn zziijjnn eerr ggeeeenn

rraacceewweeeekkeennddeenn ggeeppllaanndd ooff
aannddeerree eevveenneemmeenntteenn bbiinnnneenn

ddee cclluubb..

HHoouuddtt ddee wweebbssiittee eenn oonnzzee
ffaacceebbooookk ppaaggiinnaa iinn ddee ggaatteenn

vvoooorr mmeeeerr nniieeuuwwss..

Clubactiviteiten 
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Oktober 2020 
Terugblik 
In mijn opening van de vorige Carrera 
Courant gaf ik aan dat er betere tijden 
op komst waren. Dit was ook zo en het 
resulteerde begin augustus zowaar in 
een raceweekend in Beusichem. 

Op de baan van Otto en met 
inachtneming van 1,5 meter afstand 
gingen we aan de 
slag. In het 
begin een 
beetje 
aftasten 
want er 
was sprake 
van een 
mooie 
opkomst 
en we 
moesten 
natuurlijk zien 
te voorkomen dat we te 
dicht bij elkaar kwamen. Toch 
ging dit best goed en je zag al snel 
terug dat iedereen al behoorlijk 
gewend was aan de 1,5 samenleving. 
Zowel in het reguliere dagelijkse werk- 
en privéleven maar dus ook bij hobby-
activiteiten. Graag maak ik ook langs 
deze weg dan ook de complimenten 
aan alle aanwezigen van dat weekend. 

Italiaanse maaltijd 
Op zaterdagmiddag werd er, onder het 
genot van een drankje, vooral 
gesleuteld, geracet en bijgepraat. 
Rond 18:00 uur werden we verrast met 
een heerlijke Italiaanse maaltijd die 
was gemaakt door Ineke Donker en 
dat was echt een zeer welkome break 
tijdens deze 1e racedag.  

Partijtje racen 
Na het eten was het uiteraard weer tijd 
voor een avondvullend partijtje racen. 
Dit resulteerde er zelfs in dat er “like in 
the good old days” zelfs door werd 
gereden tot ver in de nachtelijke uren. 
Dit was ook terug te zien de volgende 
ochtend bij het ontbijt. Kleine oogjes en 
het duurde dan ook even voordat 
iedereen de gang weer had. 

Op zaterdagavond vertrokken er wat 
racers en op zondag 

kwamen er weer wat 
nieuwe clubleden 

voor terug. 

Uiteraard ook op 
deze dag weer een 

stuk gezelligheid, 
kameraadschap en er werd 

zowaar een teamrace georganiseerd. 

Door de bril van de voorzitter  
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Uitslag teamrace zondag 2 oktober 

Team Roy 

Teamleden: Roy, Otto en Hein 

1e heat 2e heat 3e heat 4e heat Totaal 

        98        104        105        108     415  

Team Ruud 

Teamleden: Ruud, Fred en Ben 

1e heat 2e heat 3e heat 4e heat Totaal 

        97          94        104        103     398  

Team Nico 

Teamleden: Nico, Rob en Louis 

1e heat 2e heat 3e heat 4e heat Totaal 

        94          97        103        103     397  

Team Hans 

Teamleden: Hans van Stralen, Didi en Patrick 

1e heat 2e heat 3e heat 4e heat Totaal 

        95          98        102        100     395  

Opruimen 
Verder kabbelde de zondag een beetje 
voort en na het welbekende opruimen 
en ophijsen van de baan namen we 
afscheid van elkaar met de afspraak 
dat we elkaar in oktober weer zouden 
gaan zien. 

Raceweekend Oktober 
Op maandag 28 september stuurden 
we rond het middaguur nog een bericht 
rond met betrekking tot het 
raceweekend wat op 3 en 4 oktober in 
de planning stond. Maar we wisten ook 
dat er wellicht nog een kink in de 
welbekende kabel zou komen. Op 
deze dag was namelijk aan het begin 
van de avond weer de periodieke 
persconferentie. En tijdens deze TV 
uitzending kwam het hoge woord eruit 
dat we veel van onze inmiddels 
verworven vrijheden weer in moesten 

gaan leveren. Een enorme 
teleurstelling volgde!  

Maar uiteraard is er dan ook zeer snel 
het besef dat je het absoluut niet kunt 
maken om je kop in het zand te steken 
en te doen alsof er niets aan de hand 
is. Dit resulteerde in een nieuw bericht 
waarop door jullie positief en begripvol 
werd gereageerd. Mede door deze 
reacties wordt het dan ook duidelijk dat 
je het enige juiste besluit hebt 
genomen. Tevens was dat ook het 
moment dat ik zelf ineens besefte dat 
het wel even zou kunnen duren 
voordat we elkaar weer kunnen gaan 
zien in clubverband.  

Hoe nu verder? 
We voelen ons als Carreraclub nu 
vooral gedwongen om pas op de 
plaats te maken en te wachten op een 
mooi groen startlicht in de toekomst. 
We blijven de ontwikkelingen volgen 
en zullen niet aarzelen om weer een 
event te organiseren zodra het 
mogelijk is. We moeten ons echter wel 
terdege beseffen dat dit even op zich 
kan laten wachten. We zullen jullie 
zoveel als mogelijk is blijven 
informeren maar hou zelf ook onze 
website in de gaten en check social 
media om op de hoogte te blijven. 

Wens 
Ik spreek vooral de wens uit dat het 
niet te lang duurt voordat we elkaar, 
hopelijk in goede gezondheid en vol 
enthousiasme, weer kunnen gaan zien. 

Tot dan! Blijf gezond en let goed op 
elkaar! 

Met enthousiaste racegroet, 
Roy Penders 
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Best uniek volgens mij: een heus 
raceweekend tijdens de zomer-
vakantie. Maar ook de CCN ontkomt 
niet aan de coronaperikelen. Voor mij 
dit keer geen weekend maar een 
zondag. Maar niet minder gezellig 
toch? 

Erg goed weer 
In ieder geval was het weer erg goed 
en hebben wij met open garagedeuren 
kunnen racen. Dit maakt natuurlijk de 
1,5 meter wel wat makkelijker. Samen 
met de looproute van de marshalls en 
de ruime “gezellige” tweepersoons 
tafeltjes op 1,5 meter afstand van 
elkaar. Dus een kwestie van het 
doorgeven van de boter en het beleg. 

Gastvrij onthaald 
Ook dit keer werden wij weer gastvrij 
onthaald bij de familie Donker. 
Overigens ook een van de weinige 
racelocaties waar de privébaan van de 
gastheer bijna net zo groot is als de 
clubbaan.  

Dit keer hebben wij dan ook op de 
privébaan van de gastheer mogen 
rijden. Het vanaf het plafond laten 
zaken en na het race weer ophijsen is 
toch aanzienlijk minder werk dan het 
op en afbouwen van de clubbaan ;-)  

Cabrio gehalte 
De meeste aanwezige clubleden 
waren in de leeftijd rond de vijftig. Toch 
een leeftijd waar wel eens grapjes over 
gemaakt wordt.  

Raceweekend zondag 
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Natuurlijk geheel ten onrechte. Hoewel 
ik niet kan ontkennen te moeten 
constateren dat het cabrio-gehalte van 
de clubleden aanzienlijk is. Zouden 
deze heren dan toch iets te 
compenseren hebben? Of hebben zij 
plezier aan het autorijden. Ik laat het 
trekken van de conclusie aan jullie 
over. 

Feestje 
Het racen op de baan van Otto is toch 
altijd weer een feestje. Een combinatie 
van een aantal heerlijke 
bochtencombinaties met lange 
stukken. Prachtig. Hoewel ik zelf merk 
dat ik door gebrek aan “training” best 
wel roestig aan het worden ben. Nu 
kon ik al niet met de clubtoppers 
meekomen, maar ik merk dat dit er niet 
bepaald beter op geworden is. 

Plezier 
Op zondag na de lunch was het tijd 
voor een teamrace. Ieder team had 
een handicap en binnen ons team 
vrees ik dat ik het was. Maar zoals het 
hoort binnen onze club gaat het om het 
plezier. Hoewel iedereen wil winnen wil 
niemand dit ten koste van alles wat 
leidt tot sportief gedrag. O ja, het team 
waar ik in zat werd laatste. 
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Vervelen 
Maar bij de coureurs was voldoende ervaring om de 
bolides in de baan te houden. Dit met als resultaat dat 

de marshalls zich 
wat gingen 
vervelen. Ik zal 
geen namen 
noemen maar de 
foto’s spreken 
voor zich. 

Als je plezier hebt 
gaat de tijd snel 
en voor wij het 
door hadden was 
het alweer tijd om 
de baan af te 
breken. Op te 
hijsen in dit geval. 

Patrick 
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Hallo allemaal. 

Ik wil me even voorstellen als nieuw 

lid. 

Mijn naam is Wim Caris, ben 62 jaar 

en getrouwd met Christien, zij is 60 

jaar. Als werk ben ik Magazijnchef bij 

JKB Budel. Dit doe ik al 30 jaar. Ook 

doe ik de verkoop van onderdelen die 

ze nodig hebben over de hele wereld.  

Tijdens de corona Quarantaine van 

mijn vrouw was ik ook verplicht om 

binnen te zitten en uit verveling dacht 

ik, zal ik mijn racebaan nog eens uit de 

kelder gaan halen en kijken of deze het 

doet. Met als gedachte dat als mijn 

kleinkinderen weer bij ons mogen 

komen dat ik kan laten zien wat ik heb. 

Om precies te zijn heeft ze 30 jaar in 

de kelder gelegen zonder dat de dozen 

open zijn geweest en toen ik de dozen 

open maakte zag alles er nog heel 

netjes uit. Het gaat om een Carrera 

Servo 140 met 3 auto’s. Van een 

baantje op de eetkamertafel zijn we 

naar de logeerkamer verhuisd en heb 

ik eerst een plaat tegen de muur 

gemaakt van 244cm x 122cm.   

Deze moest opklapbaar zijn voor als 

we ooit een slaper krijgen. 

Op marktplaats heb ik diverse 

onderdelen bij gekocht gehad en 

zodoende kwam ik ook in contact met 

Ben Schuddeboom. Hier heb ik diverse 

onderdelen gekocht om mijn auto’s up 

to date te maken.  

Via internet kwam ik erachter dat er 

ook een Carreraclub was in Nederland 

en omdat de contributie niet hoog was 

heb ik besloten om lid te worden. 

Ben heeft me nog enthousiaster 

gemaakt als ik al was en tijdens mijn 

vakantie ben ik er ook een keer op 

bezoek geweest. Man o man, wat heeft 

hij een spullen liggen zeg, niet te 

geloven. Het mooiste van al vond ik de 

mooie Amerikaanse trucks die hij heeft 

en deze gaat hij eentje voor mij klaar 

maken waar ik super blij om ben.  

Even voorstellen  
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Dus bij terugkomst thuis ben ik samen 

met mijn vrouw gaan kijken of ik ook 

een grotere baan zou kunnen maken 

en toen kwamen we tot de conclusie 

dat het bed er toch maar uitgehaald 

moet worden. Zo gezegd zo gedaan en 

nu heb ik een baan op een plaat van 

325cm x122cm. De lengte van de baan 

is nu ongeveer 25 meter.  Nu heb ik al 

19 auto’s, kun je zien hoe snel de 

verslaving toeslaat.  

Maar ik ben achteraf blij dat ik het toch 

weer heb opgepakt en zo thuis een 

hobby kan uitvoeren en als mijn 

kleinzonen hier zijn dat we met zijn 

allen heel veel plezier eraan beleven. 

Dit was een klein woordje van mij en 

hopelijk zie ik jullie tijdens een van de 

evenementen die er in de toekomst 

gaan komen. 

Groetjes Wim Caris  
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Hoe hard ik Ben Schuddeboom ook 
uitlach over zijn kinderspeelgoed 
(Servo 140) moet ik bekennen dat ik 
zelf ook dergelijk speelgoed heb 
liggen. Natuurlijk heb ik minder te 
compenseren en gaat het bij mij niet 
om de schaal 1:40 maar 1:60. Does 
size matter? 

Baan bouwen? 
Net zoals mijn Carrera 124 baan vind 
je mijn Servo 160 baan keurig op 
zolder………. verpakt in verhuisdozen, 
dat dan weer wel. Ik loop al een tijdje, 
inmiddels alweer een paar jaar, met 
het idee om een mobiel Servo 160 
baantje te bouwen. Het handzame 
1:60 formaat maakt dat dit op een 
soort “behangtafel-formaat” moet 
kunnen. Ik heb het voornemen om hier 
in de vakantie aan te beginnen……een 
voornemen dus. 

Het aardige van Servo 160 is dat de 
flauwste bocht (bocht 2) precies 61cm 
breed is. Laat dat nu een 
standaardmaat voor houten platen zijn. 
Over de lengte ben ik nog aan het 
dubben. Ga ik de standaard lengte 
gebruiken (1,22m) of ietsjes korter 
zodat de baan beter in mijn huidige(!) 
auto past?  

Is binnen de club nog iemand die 
toevallig ook met hetzelfde “plan” 
rondloopt? In dat geval zouden wij 
afspraken kunnen maken zodat de 
bananen aan elkaar te koppelen 
zijn……..ik hoor het wel (of niet) 

Opleving 
Waar kom mijn Servo-opstanding (of 
beter gezegd: “Servo-bekenning”) nu 
ineens vandaan?  Het antwoord is 
eenvoudig: ik heb weer eens wat 
racebaanspul gekocht op Marktplaats. 
En in dit geval dus Servo 160. 

Op marktplaats stond een leuk baantje 
waar nu eens niet alleen maar 
standaard auto’s bij zaten. Daarnaast 
stonden ook 2 doosjes bocht 2 op de 
foto en daar kom je lastig aan. Nu zijn 
de bochten met Servo niet zo 
spannend, je kan immers vol gas door 
de buitenbocht. Maar bocht 2 heb ik 
wel nodig om op een kleine plaat een 
compact baantje te leggen 

Auto’s 
Naast de beide bekende standaard 
auto’s zaten, zoals ik al eerder zei, ook 
nog een paar leuke niet-standaard-
auto’s bij de baan. Allemaal gebruikt 
dus niet allemaal in perfecte staan. 
Maar voor het racen maakt dit toch niet 
zo heel veel uit. Bij de Porsche 
911RSR is een stukje van de 
voorspoiler afgebroken, bij de Renault 
F 1 ontbreekt de voorspoiler en de 
Porsche 935 moet het juist weer 
zonder achterspoiler doen. Gelukkig 
rijden deze bolides net zo goed 
zonder- als met spoiler. 

Ook nieuws van het servo front  
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De Porsche 928, BMW M1 en de 
Ferrari F1 zijn perfect en ook het juiste 
doosje ontbreekt niet. Gezien de 
prijzen die gevraagd worden zal ik de 
BMW M1 (heb ik dubbel) en de Ferrari 
F1 wellicht t.z.t. verpatsen ;-) 

Standaard auto’s 
De standaard auto’s had ik al 
terug in het startset gepropt. Vast 
wel iemand die interesse heeft in 
een Servo 160 baan voor weinig. 
Ja toch? Niet dan? 

Maar ik blijf stiekem toch net iets 
te veel verzamelaar. En vanuit 
mijn ooghoek zie ik dat de Alfa 
Romeo er aan de achterkant iets 

anders uitziet (links). Ik miste een 
stukje, maar dit bleek niet 
afgebroken te zijn. Met mijn 
beperkte Servo 160 kennis 
www.carrerawiki.de geraadpleegd 
maar ook daar werd deze variant 
niet vermeld. Ik neem niet aan 
dat dit een bijzondere variant is 
maar toch wel grappig. Overigens 
lijkt het kapje ook van een anders 
soort plastic te zijn en trekt, 
kennelijk, minder snel krom 

Dus vervolgens ook de Matra 
erbij gepakt. Ook deze (links) 
heeft een afwijkende achterkant. 
Net als bij de Alfa lijkt deze auto 
smaller, maar is dit niet. Maar 
goed, ik heb nu dus een 
onverkoopbare startset zonder 
auto’s. Zoekt iemand nog 
baanstukken? 

Wagenpark 
In het verleden heb ik een keer 
een redelijke hoeveelheid replica 
kapjes gekocht. Dit met het idee 
dat ik dan toch wat verschillende 
autootjes zou hebben tegen 
geringe kosten (replica kapjes 
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voor €5 per stuk). Al snel bleek 
ook bij Servo 160 de nodige 
variatie aan chassis te zijn. Dus 
ik heb nog een flink aantal replica 
kapjes om in de toekomst te 
gebruiken.  

Maar racen doe je toch vooral 
met z’n tweeën dus echt relevant 
is een groot wagenpark niet. 
Maar ja, daar speelt mijn 
verzamel-reflex dan ineens toch 
weer op en vind ik het leuk om de 
verschillende autootjes te houden 
(en zal van het verpatsen van de 
Ferrari F1 om die reden ook niets 
terecht komen). In ieder geval 
beschik ik inmiddels over een 
redelijk wagenpark.  

Nu ook maar eens gaan zorgen 
dat deze bolides ook goed rijden. 
Ook een leuk idee om daarmee 
mijn nog te bouwen mobile Servo 
160 baantje te testen. Zal wel 
weer een soort kip en ei verhaal 
gaan worden. 

                          Groet, Patrick 
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Met enige regelmaat bezocht ik 
de NAMAC beurs in Houten om 
daar te kijken of ik nog wat leuks 
voor de baan kon scoren.  
Uiteraard had ik daarbij altijd het 
geluk dat ik er al vroeg in kon 
omdat mijn broer zelf 
standhouder was.  Helaas is daar 
een einde aan gekomen (zie ook 
stukje in courant 95) maar op 1 
van mijn laatste bezoekjes daar 
stuitte ik op een tweetal 
exemplaren van het   tijdschrift 
“auto in miniatuur”. Nu heb ik dat 
in de afgelopen 20 jaar ook zelf 
wel eens gekocht, maar nooit de 
behoefte gevoeld om daar een 
abonnement op te nemen want 
het tijdschrift is overwegend 
gevuld met modellen in allerlei 
maatstaven maar nauwelijks iets 
in de schaal 1:43 die het dicht bij 
mijn servo schaal komt. En al 
helemaal geen informatie over 
slotracen.  

1965
Hoe anders was dat in 1965 en 
op die beurs werd ik dus de 
gelukkige bezitter van de eerste 2 
uitgaven die ooit het levenslicht  
hebben gezien.  

Uiteraard heb ik ze destijds al 
even ingekeken, ook met het idee 
om er een keer een stukje aan te 
wijden in onze courant. Maar 
ergens waren ze onder op de 
tijdschriftentafel beland en pas 
recentelijk, bij een opruimings-
actie kwam ik ze weer tegen.  Nu 
eerst maar eens  uitvoerig 
gelezen en het was een feestje 
om dat te mogen doen. Want in 
1965 stond er bijna alleen maar 
slotcar nieuws in en dat is dus 
een aanzienli jk verschil met de 
uitgaven die ik eerder onder ogen 
heb gekregen.  

Voorwoord 
Zonder nu het hele voorwoord 
hier over te typen wil ik uit het 
eerste nummer dat is uitgebracht 
toch een paar alinea’s halen 

“In Nederland ri jden (in 1965) al 
meer dan 1.000.000 personen-
wagens. Dit is de werkelijkheid 
maar ook in de wereld van de 
hobbies groeit het aantal auto’s 
op een wijze, welke niet voorzien 
was” 

“Er zijn 4 groepen aan te wijzen. 
A) de racers, die een race-circuit 
aanleggen om daarop de race-
sport in miniatuur te bedrijven. B) 
de bouwers van model autobanen 
met rijdende auto’s in een eigen 
landschap. C) de verzamelaars 
van automodellen, voor wie het 
bezitten van een grote collectie 
het doel is (Red:  Herkenbaar  ����) en D) 
de bouwers van automodellen 

Nostalgie: Auto in miniatuur  
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welke modellen tegenwoordig in 
bouwdozen verkrijgbaar zijn “ 

“In deze behoefte nu wil dit 
nieuwe blad Auto in Miniatuur 
voorzien”  

“De redactie hoopt over enige ti jd 
te kunnen zeggen dat er “Goed 
van Start” is gegaan. Redactie en 
lezers zullen dan gezamenlijk 
verder de route bepalen. “  

Het voorwoord integraal afgedrukt 

Bekende merken 
In deze eerste uitgaven komt het 
slotracen ook meer dan aan bod. Het 
is een genot om de diverse 
onderwerpen te lezen en zeker ook om 
de bijbehorende advertenties uit die tijd 
te zien. We weten natuurlijk allemaal 
dat ook in die tijd slotracen 
waarschijnlijk een hobby was voor de 
“happy few” maar een beginset van 
rond de 50 gulden lijkt toch een 
haalbaar scenario voor iemand die zijn 
kinderen erg liefheeft. Ook in die tijd.  

Maar leuk is het om bekende, en voor 
mij soms minder bekende namen, 
tegen te komen, zoals Cox, Airfix, Tyco 
Speedways en het uiteraard toen ook 
al aanwezige Scalextric.  

Mijn eigen jeugdherinneringen gaan 
dan toch meer uit naar AMS faller, een 
auto modelbaan die zich uitstekend liet 
combineren met de reeds aanwezige 
Trix Express treinbaan. En hoe jammer 
is het dat ik die destijds aan 1 van mijn 
broers heb nagelaten want 
tegenwoordig zijn de spullen van AMS 
Faller ook uiteraard een gewild object 
voor de verzamelaar.  

Andere onderwerpen 
Maar het is natuurlijk niet alleen 
slotracen wat de klok destijds sloeg. Er 
staat bijvoorbeeld ook een mooi artikel 
in over de 1000km race op de 
Nürburgring. Was dat soms de 
voorloper van de 24hrs Le Mans race? 

Of een artikel over de 
racekalender op het circuit van 
Zandvoort. Destijds gevuld met 
meerdere events per maand en 
bijvoorbeeld ook met de grote 
prijs van Nederland die toen op 
18 juli verreden werd.  
Daarnaast een artikel over de16e 
internationale  speelgoedbeurs in   
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Neurenberg en een artikel over 
de noviteiten, keurig per merk 
benoemd die daar werden 
getoond.  Carrera zelf wordt daar 
uiteraard ook al in genoemd en 
wel met het volgende: 

“ Deze renstal zal binnenkort 
uitgebreid worden met de 
sportwagens Mercedes 230 SL en 
Porsche 911 en met een GT 
wagen de Porsche 904, allen met 
stuurinrichting en verlichting.”

Ik ben benieuwd of er iemand in 
de club is die één van boven 
genoemde modellen in zijn bezit 
heeft. En als dat zo is daag ik die 
persoon uit om voor de komende 
courant hier iets over te vertellen 
en er uiteraard een plaatje bij te 
plaatsen.  

Advertenties
Ik sluit dit artikel af met een paar, 
in mijn ogen, nostalgische 
plaatjes van advertenties en de 
opmerking dat, als we ooit weer 
eens naar Goes gaan, ik de 
tijdschriften mee zal nemen zodat 
iedereen ze even kan inkijken of 
lezen. Maar dan uiteraard niet op 
de gourmet avond want vette 
vingers zijn dan uiteraard uit den 

boze ����

                                       Ben 
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In de Telegaaf van vrijdag 8 augustus 
stond een leuk artikel over slotracen. 
De Telegraaf deed in dit artikel verslag 
van hun bezoek aan de ons 
welbekende Noord Hollandse
racebaanclub “SlipStream Slotracing”. 
(www.slipstream-slotracing.nl) Gezien 
hun prachtige houten baan (en de 
goede onderlinge sfeer) natuurlijk een 
goede keuze van de Telegraaf .  

Bart paginabreed! 
Alleen dat is al een goede reden om 
het betreffende artikel over te nemen in 
onze Carrera Courant. prominent en 
paginabreed op te foto prijkte Bart van 
Wees van Slipstream……..  

Maar Bart van Wees is natuurlijk ook 
onze Bart! En ja, Bart is inderdaad 
razendsnel op de baan! 

Stukje scenery van mijzelf 
Ik denk dat de meeste van jullie wel 
weten dat ik in het verleden een aantal 
jaren met het vriendengroepje 
“Drinking for Holland” de 24 uur van Le 
Mans beleefd heb. Onderdeel van 
deze beleving was altijd 30 stuks 50 
liter vaten bier en het feestje op de 
vrijdag. Ook een aantal leden van 
Slipstream (waaronder Bart) waren op 
Le Mans te vinden en ook zij hebben 
wel eens een Drinking voor Holland 
feestje meebeleeft.  

Speciaal; voor een Le Mans reünie heb 
ik ooit speciale kaasbriketjes in elkaar 
gefröbeld. Die keer geen vlaggetjes 
met de Nederlandse driekleur maar 
met foto’s van leden van het 
vriendengroepen in kennelijke 
staat…..dit tot grote hilariteit. Voor Le 
Mans heb ik later ook (iets van 200) 
vlaggetjes gemaakt met daarop 
Drinking for Holland. En wat schetst 
mijn verbazing: één zo’n Drinking for 
Holland prikkertje/vlaggetje is gebruikt 
als aankleding van de clubbaan…….. 

….en is, waarschijnlijk gezien het 
“drinking”, ook nog even apart 
gefotografeerd door de Telegraaf.  

Genoeg geleuterd, nu het artikel: 

Slotracen is geen kinderspel  
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Uit: Telegraaf 8 augustus 2020, site www.telegraaf.nl, tekst Marjolein Schipper, foto’s Paul Tolenaar 

Prachtige zelfgebouwde racebanen, bijzondere automodellen en internationale 
wedstrijden: slotracen is geen kinderspel. Nederland telt vijftien clubs waar 
wekelijks de karretjes met hoge snelheid over de baan worden gejaagd. 

De gezichten staan gespannen, de 
vingers krommen strak om de 
handregelaar. De stem van 
commentator Rob van Alterna schalt 
door de ruimte: 5, 4, 3, 2, 1….GO! 
Daar schieten de zes raceautootjes als 
razendsnelle, zoemende horzels over 
de baan. 

Pats! Daar ligt er één op z’n kop. Een 
op positie staande “marchall” schiet toe 
om de blauwe Ford  Capri weer in 
baan drie te klikken. En door gaat het, 
in een tempo dat voor het menselijk 
oog nog maar nauwelijks is te volgen. 
Gassen, remmen, gassen en weer 
dóór op het recht stuk. 

Deelnemer Sebastiaan alias “Sebas” 
heeft een rondje 8.9 seconden te 
pakken. Maar elektricien Sebas is dan 
ook de Lewis Hamilton van SlipStreem 

Slotracing uit Zwaanshoek, een van de 
grootsteen bekendste slotraceclubs in 
Nederland. Hij is schier onverslaan-
baar, hoewel de 25 leden het elke 
week opnieuw blijven proberen. Niet 
dat zij vanavond allemaal aanwezig 
zijn: in verband met corona is het 
aantal aanwezige deelnemers 
gemaximaliseerd op twaalf en 
bovendien zijn de bijeenkomsten, in 
tegenstelling tot vroeger, besloten.  

Elke dinsdag avond wordt een race 
gehouden in de clubruimte, gevestigd 
in een grote bedrijfsloods.  Op 
donderdag avond wordt gesleuteld aan 
de autootjes en aan de trots van de 
club: de 36 meter lange, zelfgebouwde 
baan. 

Natuurlijk kent iedereen de racebanen 
voor kinderen, vroeger vaak van 
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Scalextric, nu van Carrera of Cartronic. 
Lekker de baan opbouwen en de 
auto’s, voorzien van elektromotor en 
sleepcontact, laten rondschieten 
waarbij deze maar al te vaak uit de 
bocht kegelen. 

Maar echt slotracen is geen kinderspel. 
De gemiddelde leeftijd van de 
Nederlandse beoefenaren ligt rond de 
40 jaar. Er zijn zo’n vijftien clubs in 
Nederland met een grote baan van 
hout of kunststof waar de deelnemers 
wekelijks hun rijkunsten met elkaar 
meten. 

De houten baan van SlipStream 
Slotracing is in tien maanden 
gebouwd. Door de leden zelf natuurlijk; 
iedereen droeg een steentje bij. 
Uitdagende bochten, rechte stukken, 
een pitstraat en een tribune vol 
publiek.  

We ontwaren zelfs een ronddraaiende 
auto met daarop een in bikini geklede 
pitpoes. Op de echte circuits 
tegenwoordig streng verboden. 

Eén voor één druppelen de leden 
binnen, sommigen in clubshirt maar 
allemaal voorzien van een metalen 
koffertje met daarin hun favoriete 
raceauto en gereedschap om 
eventuele panne razendsnel te 
verhelpen. Na een koffie en wat echte 
mannenpraat over maaimachines, de 
auto en de vakantie(vrouwen moeten 
in de slotcar-wereld met een 
lantarentje gezocht worden) worden de 
koffers open geklikt. 

“Vanavond racen wij speciaal voor jou 
met Groep 5”, zegt Marc Wiggers (53), 
SlipStreamlid van het eerste uur. 
Groep 5? Dat vereist enige uitleg. 
“Groep 5 staat voor auto’s uit de jaren 
zeventig en tachtig, erg leuk om te 
zien. Ford Capri, BMW en Lancia 
bijvoorbeeld. Andere categorieën zijn: 
Le Mans, GT, Hispoca oftewel 
Historische Sports Cars en American 
V8”. 

Sleutelen aan de auto’s is erg 
belangrijk voor de prestaties. Banden, 
magneetkracht, het gewicht: alles telt 
mee voor het resultaat. Veel leden 
beginnen met een paar auto’s maar 
vinden zichzelf na enige jaren terug 
met tientallen of zelfs honderden 
exemplaren in de kast. 

Michel van Lieshout (62) is zo’n 
verzamelaar. “Ik heb er zo’n 150 
waarmee ik niet rijd, puur voor de 
mooiheid. Een stuk of vijftien auto’s 
gaan vast mee naar de clubavonden. 
Maar met zo’n 45 tot 60 euro per stuk 
blijft dit altijd nog de goedkoopste vorm 
van autosport!” 

Commentator Rob van Alterna heeft 
zich inmiddels  in de omroepcabine 
geïnstalleerd. Hier wordt ook middels 
verschillende computerschermen in de 
gaten gehouden wie de snelste rondjes 
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rijdt en wie van elke manche de 
winnaar is. Hij roept om welke zes 
leden de eerste manche (van zes keer 
drie minuten) gaan rijden: zij zetten 
hun auto’s op de baan, nemen de 
pistoolvormige handregelaar) en kijken 
ongeveer even verbeten als Max 
Verstappen naar ‘hun’ auto wanneer 
het startsignaal klinkt. 

Behendigheid   
Als leek zou je denken: simpelweg het 
‘gas’ ver ingedrukt houden en als 
winnaar over de streep komen. Marc 
Wiggers schudt het hoofd .”Dan vliegt 
de auto gelijk uit de baan. Er komt een 
heleboel behendigheid bij kijken. Je 
moet op tijd remmen voor de bochten, 
waarbij elke bocht verschillend is. Op 
de rechte stukken kun je even voluit, 
maar ook daarbij is het weer zaak op 
tijd te remmen. Ook de afstelling van 
de auto is belangrijk. Wat dat betrefd 
verschilt het weinig van de echte 
autosport”. 

Net als bij de echte autosport zijn er 
nationale en internationale wedstrijden. 
Engeland en België, maar ook Italië, 
Spanje en Duitsland zijn echte 
slotrace-landen. In het Engelse Henly-
in-Arden wordt zelfs een echte 24 uurs 
races gehouden waarbij complete 
teams het een etmaal lang tegen 
elkaar opnemen. Om de beurt wordt 
geslapen. 

De eerste manche is inmiddels voorbij 
en Sebastiaan van Altena heeft 
natuurlijk gewonnen. “Sebas hoort bij 
de top van Nederland” weet Wiggers. 
“Zelfs met een slechte auto weet hij 

waarschijnlijk nog als eerste over de 
streep te komen”.  

Sebas zelf moet er om grijnzen. De 28 
jarige elektricien rolde door zijn vader 
in het slotracen. “Ik kreeg het met de 
paplepel ingegoten. Maar ik vind het 
ook machtig mooi om aan de auto’s te 
sleutelen en er zo het beste uit te 
halen”. 

De volgende zes leden hebben hun 
auto op de baan gezet. In tegenstelling 
tot het echte racen gaat het er niet om 
wie als eerste over de finish komt; het 
draait er om wie in drie minuten het 
langst er in blijft ofwel de meeste 
baanvlakken af legt. Dat wordt via een 
computersysteem minutieus in de 
gaten gehouden. Eigenlijk gaat het 
vooral om de gezelligheid, lacht 
Wiggers breeduit. “De leden komen uit 
alle geledingen van de maatschappij. 
Beetje kletsen en samen sleutelen, dat 
is toch hartstikke mooi. Hoewel er een 
complete slotracewereld  bestaat. Er 
zijn winkels met een gespecialiseerd 
assortiment, tot voor kort bestonden er 
tijdschriften over, nu zijn er websites 
en forums voor clubleden”. 
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De stem van commentator Van Alterna 
schalt weer over de baan: :”Wat zien 
we daar!? Een BMW 320 op jacht naar 
de Ford Capri! Gaat hij het redden:”? 
Nee, net niet! Ooooh! Daar ligt de 
BMW uit de baan! Dat gaat kostbare 
seconden kosten mensen!”.  
Bij de sleutelhoek wordt met extra 
sterke Ducktape de onderkant van de 
auto’s zorgvuldig ontdaan van vuil en 
andere ongerechtigheden. Terwijl we 
de bewegingen van de druk 
rondschietende autootjes trachten te 
volgen, draait een van de clubleden, 
dienstdoende als marchal, zich om met 
een lach. “Leuk hé, als die oude 
mannen die zich kinderlijk gedragen!” 

Onderwerp  

SlipStream Slotracing is één van de 
bekendste en grootste slotrace clubs 
van Nederland. De club is opgericht in 
1999 en vierde in 2014 haar 15-jarig 
bestaan. SlipStream is een club 
waarbij competitie, techniek en 
gezelligheid goed samen gaan. De 6-
sporen houten baan is één van de 
mooiste van Nederland. 

www.slipstream-slotracing.nl

Wil je een keer komen kijken of racen? 
Geen probleem, kom gerust langs op 
een donderdagavond, wanneer wij 

trainen en aan onze auto’s sleutelen, 
of doe mee aan een wedstrijd tijdens 
de Classic Night.

Bezoek aan SlipStream
Wil je een bezoek brengen aan 
SlipStream, dat kan het beste op de 
donderdagavonden. We kunnen je dan 
ontvangen en introduceren op de club. 
De dinsdagavonden gebruiken wij voor 
onze clubraces. Wil je een keer kijken 
bij een race kan dat. Houdt er wel 
rekening mee dat we druk zijn met 
racen en wat minder tijd hebben om je 
te ontvangen.

SlipStream
Spieringweg 730A (in de groene 
loods), in Zwaanshoek (Cruquius) 
dinsdag- & donderdagavond 20:00 – 
23:00 info@slipstream-slotracing.nl

Slipstream Slotracing  
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Laat ik dit artikel beginnen met 
een dankwoord aan Patrick die in 
zijn eentje ruim de helft van de 
courant heeft gevuld! 

Geen werk  
Voor mij stonden de afgelopen 
maanden nog steeds in het licht 
van de zzp-er (zelfstandige 

zonder project ����) en dat is 
natuurli jk best wel eens 
vervelend. In augustus leek er 
even iets moois op mijn werkpad 
te komen in de vorm van een 
taalcoach Nederlandse taal voor 
onder andere expats. Maar na 
een drietal skype sessies waarbij 
de laatste bestond uit een twee 
tal mini lesjes die ik mocht 
voorbereiden heeft de 
opdrachtgever toch gekozen voor 
een andere kandidaat. Jammer 
maar helaas maar door de 
voorbereidingen van die mini 
lessen ben ik nu weer helemaal 
bij met betrekking tot de regels 
van het kofschip. Of beter gezegd 
het ex kofschip want zo heet het 
tegenwoordig ! 

Bezoek 
Dus bleef er weer genoeg ti jd 
over om mij met mijn hobby bezig 
te zijn. In juli kwam daar zelfs 
een bezoekje aan mijn baan bij 
van Wim die samen met zijn 
vrouw een aantal dagen in de 
regio verbleef en na veelvuldig 
app contact nu ook wel even  mijn 
domein wilde zien. Met het in 
acht nemen van de nodige 
afstand hebben zij dus ongeveer 
een uurtje op mijn racekamertje 
doorgebracht en zoals Wim ook in 

zijn eigen voorstel stukje schreef, 
was hij best wel onder de indruk 
van de verzameling die ik heb 
opgebouwd in de afgelopen 40 
jaar!  

Kort 
Het enige dat ik achteraf 
vervelend vond was, dat het 
bezoek maar zo kort duurde maar 
dat was eigenlijk mijn eigen 
schuld want ja… je bent toch wat 
voorzichtig in deze tijd. Ik beloof 
je Wim dat bij een volgend 
bezoek ik meer tijd en aandacht 
zal besteden of misschien nog 
leuker, dat ik een keer in Budel 
bij jouw trots mag mogen kijken. 
De uitnodiging daarvoor is al door 
jou gegeven, maar wij zijn nog 
steeds erg voorzichtig hier in huis 
met het bezoeken van mensen. 
Zelfs onze eigen familie komt wat 
dat betreft aandacht te kort maar 
het is ff niet anders.  

Hoogeveen 
Want o..o o.. wat zou ik ook 
graag weer eens bij Ronald een 
avondje willen racen. Of een 
tripje naar Hoogeveen plannen 
want ik heb momenteel een 
intensief contact met Frances die 
daar woont en ook een servo 
fanaat is.  

Nieuws van het servo front  (de reguliere �)
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En die zijn er niet zoveel he ����

Ziehier twee plaatjes van een 
deel van zijn prachtige grote 
baan. Inclusief verlengd 
restaurant! 

Nieuwe baan 
En zolang er dus geen werk is 
ben ik nog met enige regelmaat 
te vinden op mijn racekamertje.   

Zo heb ik besloten om, na 3 jaar 
inmiddels weer, mijn baan eens 
te veranderen. Een belangrijke 
reden hiervoor was dat ik nu ook 

wel eens de STZ light wilde 
integreren in de baan.  

Het hiervoor benodigde baanstuk 
heb ik ruim drie jaar geleden al 
eens in Homberg geprepareerd 
en ook het daarbij behorende 
kastje daar aangeschaft.  

Maar tot op heden deed mijn 
oude trouwe racecomputer van 
Carrera zelf het uiteraard ook nog 
steeds dus er leek ook niet echt 
een reden voor.  
Nu dus wel en ik ben zeer 
tevreden over de uitkomst.  
Ruim 18 meter lengte met de 
nodige “ lastige” bochten dus. 

Baan zonder  scenery  

Met scenery  maar nog zonder ver l icht ing  

De baan rijdt prima, is zelfs iets 
lastiger te rijden dan de vorige 
overigens want bij de voorgaande 
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baan reden de snelste auto’s 
onder de 10 seconden en nu is 
dat toch wel 11 seconden plus. 
En dat terwijl de totale lengte van 
de baan niet echt langer is. 
Met behulp van de gratis te 
downloaden software “Light and 
time” rijd ik dus nu digitale tijden 
tot op de 1000ste seconde 
nauwkeurig. 

Het systeem biedt ook de 
mogelijkheid uiteraard om de 
snelste rondetijden vast te leggen 
in een csv bestand maar het 
maakt dan elke keer als ik afsluit 
weer een nieuw bestand aan en 
dat wil ik uiteraard niet. Vandaar 
maar even een losse Excel 
aangemaakt met daarin, 
weliswaar handmatig, de snelste 
rondetijden vastleggen.  

Opruimen 
En met de komst van de nieuwe 
baan kon ik ook 1 van de 2 
aanwezige racecomputers 

opruimen ����. Uiteraard werd dit 
het exemplaar waarvan de 
snelste rondetijd knop een beetje 
bleef hangen maar dat heb ik 
uiteraard keurig gemeld in de 
advertentie op Marktplaats. Het 
verbaasde mij niet echt dat er 
voldoende gegadigden waren dit 

exemplaar en uiteindelijk is hij 
naar Ralph in Kerkrade verstuurd. 
Ralph is sinds enige tijd ook weer 
het een en ander aan het 
verzamelen en hoopt einde dit 
jaar, als de dagen korter en de 
avonden weer langer worden, een 
begin te maken met zijn baan. 
Wellicht kan ik daar in de 
volgende courant iets meer over 
vertellen want we hebben ook 
emailadressen uitgewisseld voor 
nadere informatie. En hoe leuk is 
het dat er weer ! een Servo ri jder 
bijkomt. 

En zo heb ik uiteraard nog wel 
meer “opgeruimd”  de afgelopen 
maanden. Onder andere een paar 
goed rijdende auto’s verkocht aan 
iemand uit de buurt van Haarlem 
die vertelde dat ze bij hem op het 
werk een baan hebben liggen en 
waarmee ze een soort van 
bedrijfscompetitie willen 
opstarten. Het leuke is dat er 2 
heel snelle auto’s bij zaten en 2 
minder snelle en uiteraard 
verklapte hij dat hij dan de snelle 
Porsche 935 voor zichzelf zou 
houden. 

Daarnaast nog de nodige 
onderdelen klantjes geholpen en 
dan merk ik ook dat mijn voorraad 
met reserve onderdelen, uit de “ 
erfenis” van Servokurt, zo 
langzamerhand aan het opraken 
is. Op zich ook geen probleem 
maar dat betekent wel dat de 
bandenprijs voor toekomstige 
klantjes dan wat omhoog zal 
gaan.   

En met het opruimen ontdekte ik 
ook nog dat ik het nodige aan “ 
overtollige”  tribunes, een 
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perstoren, een brug en een 
restaurant had liggen. Met die 
laatste twijfel ik nu nog of ik die 
ook op Marktplaats zal zetten 
want ik kan die natuurli jk ook nog 
gebruiken om er zo’n verlengd 
restaurant van te maken. Zo’n 
exemplaar zoals die ook bij 
Frances op zijn baan staat. Nou 
ja, ik kan er nog even over 
nadenken. 

Iemand interesse? 
Wel zal ik binnenkort nog een 
Universal item op Marktplaats 
zetten want, met een reactie van 
Patrick op de servo App kwam ik 
erachter dat ik ook nog ruim 25 
vlaggen voor Universal in mijn 
collectie heb zitten. Hoe ik daar 
ooit aangekomen ben weet ik al 
niet eens meer maar misschien 
heeft er iemand nog interesse in. 

En momenteel staat er ook nog 
een aardige voorraad van mijn 
Servo132 op Marktplaats. Naast 
de paar goed ri jdende auto’s die 
ik zelf nog heb, bestemd voor de 
raceweekenden in Duitsland, zie 
ik mijzelf toch ook niet echt een 
baan buiten neerleggen en 
binnen is er helaas geen ruimte 
voor. Of we moeten de 
logeerkamer opheffen maar ik 
denk dat dat idee bij Mireille geen 

goedkeuring krijgt ����

Dus als iemand nog iemand weet 
die dit zou willen hebben….. Het 
mag voor een zacht prijsje weg 
maar de 2 Lancia’s moeten nog 
wel even voorzien worden van 
een APK.  

Niets gekocht dan?  
Nou nee, met het ontbreken van 
beursjes en de toch nog steeds 
grote collectie die er is heb ik de 
afgelopen maanden nauwelijks 
iets gekocht. Op 1 mooie 
loopbrug na. Bij toeval ontdekt op 
Marktplaats en in mijn ogen 1 van 
de leukste exemplaren die ook 
nog eens uitstekend bij de 
servo140 schaal past. En dan heb 
ik het over een Siku loopbrug die 
werd aangeboden inclusief de 
bijbehorende vrachtwagen. Die 
laatste doet inmiddels dienst als 
een soort van sleep/takelwagen 
voor 2 bolides van Max maar de 
loopbrug heeft natuurli jk een 
mooi plekje gekregen. 

Op de laatste pagina nog een kort 
overzicht van wat ombouw 
projecten. Voor de bijbehorende 

foto’s ook leuker in kleur dan. ����


