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Inspiratie

Het
“zolderbaantje”
van
menig
liefhebber is uitgegroeid tot een
volwaardig aangekleed circuit. In
eerste instantie wilde ik daar iets over
schrijven. Maar plaatjes, zeker in kleur,
zeggen veel meer. Dus laat ik de
plaatjes hier spreken. Ook creatief is
de “heuvelklim (foto hiernaast) de
bouwer moest voor het overzicht een
deel van de baan “open” laten. Maar
ook deze (houten) baan mag er zijn.
Patrick
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AGENDA 2021
Alle evenementen die hier genoemd worden zijn uiteraard onder voorbehoud
van de dan geldende regels met betrekking tot Covid-19
Kijk voor je vertrekt eerst op de betreffende site!

FEBRUARI
06

Modellauto-und Slotbörse, Mannheim (D) www.renn-ecke-mannheim.de

MAART
??
21
21
27

Ostwestfalen-modellrennbahn-borse, Spenge (D) www.slotpoweer.info
SLN Slotbeurs, Houten? (NL) www.sln-slotracing.nl
Südbayerische Rennbahnbörse, Gemering (D) www.auto-modellbahn-welt.de
Slotmania, Stetten (D) www.slotmania.de

MEI
08
09

Modelbouwbeurs Goes www.zeelandhallen.nl/evenement/modelbouwshow
Modelbouwbeurs Goes www.zeelandhallen.nl/evenement/modelbouwshow

OKTOBER
23

Slotmania, Stetten (D) www.slotmania.de

NOVEMBER
13

Ruhrslot, Oberhausen (D) www.ruhrslot.de
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LET OP: NIEUW EMAIL ADRES VAN DE REDACTIE!!

SCHRIJF OOK IETS VOOR ONS CLUBBLAD!
e-mail Redactie: benschuddeboom@gmail.com
Sluiting kopij voor de Courant 100 !
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Clubactiviteiten



CCN Raceweekend



AFGELAST!

Het eerst volgende evenement
is de Modelbouwbeurs in
Goes op 8 en 9 mei 2021.
Houdt de website en onze
facebook pagina in de gaten
voor meer nieuws.
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Door de bril van de voorzitter
December 2020
Zondag 13 december
Na de mooie overwinning van Max
Verstappen maar eens achter de
computer gekropen voor de laatste
“door de bril” van 2020.
Wat hebben we met elkaar een
bijzonder enerverend en soms lastig
jaar achter de rug! Na de mooie start in
januari/februari kwam alles, eerst rustig
maar al snel abrupt, tot stilstand. Waar
we nog dachten dat alles met de
welbekende sisser af zou lopen was de
keiharde waarheid toch echt anders.
Sindsdien hebben we er het
beste van gemaakt. Hier
en daar een raceavondje
bij een van de clubleden
en een raceweekend in
augustus. En dan moet je vooral
zeggen dat dit, na de modelbouwbeurs
in Goes afgelopen februari, een zeer
schamele “racebuit” is.
Zaterdag 27 juni
Eind 2019 kwam ik op de pagina van
een zakenrelatie een mooie foto van
een zakspeed Ford Capri tegen.

Deze auto reed in de 70’er jaren rond
in het DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft).
Dit was de klasse die later het huidige
DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) is
geworden. Het was de auto van een
vriend en lang stond een ontmoeting
op de planning waarbij we de auto
zouden kunnen bekijken. Op die
zaterdag was het zover en wat was het
een bijzondere dag. Ik zal hier in de
e.v. Carrera Courant uitgebreid verslag
van doen.
Wat valt er verder nog op?
Iedereen is thuis gebleven en de
laatste maanden is er thuis aan alles
wat met onze hobby te maken heeft
aandacht geschonken. Er zijn
auto’s gebouwd, er is handel
gedreven en we voelen
ons, weliswaar op afstand,
nog steeds verbonden met, en
betrokken bij elkaar. Uiteraard wel iets
minder
dan
in
een
normaal
“slotracejaar” maar dat kan dan ook
bijna niet anders.
31 december 2020
Eindigt dit jaar en graag spreek ik nu al
de wens uit dat iedereen vol goede
moed en gezond aan 2021 mag gaan
beginnen.
Blijf gezond en let goed op elkaar!
Met enthousiaste eindejaar groet,
Roy Penders
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Over dromen en winkeldochters
Opeens
Het is vrijdagmorgen 20 november en
ik heb net een Pilateslesje gevolgd via
Zoom. Want in deze tijd probeer ik toch
wel de sportschool zelf te vermijden.
Na een snelle douche aan de koffie en
toen ik beneden kwam was daar het
volgende mailtje van Roy binnen
gekomen
eerder
die
ochtend:
Goedemorgen Ben. Kreeg onderstaande mail van Wijnand en heb de
foto's welke ik via de app heb
ontvangen na een telefonisch contact
toegevoegd.

En Roy had er ook nog eens een
drietal foto’s bijgevoegd die mijn hart
sneller deed kloppen gelijk. Want daar
stond in de stelling waar ik in het
verleden menigmaal letterlijk van heb
gedroomd. Een winkel die nog
restanten Servo heeft staan en waar ik
dan bij toeval achter kwam en een
mooie deal voor kon sluiten. Ach ja ik
droom ook wel eens van andere zaken
natuurlijk maar beperk mij hier even tot
die racebaan dromen dan. En dan
komt zo’n winkel droom opeens uit!

Zou jij eens willen kijken en contact
opnemen met Wijnand voor een
eventuele overname?
De rode koffer, zonder de onderdelen,
wil ik daarna eventueel wel van je
overnemen

Met gezwinde spoed
Meteen in de digitale pen geklommen
en Wijnand ook mijn 06 gegeven
waarna hij binnen 10 minuten al
reageerde. De afspraak werd meteen
gemaakt en een klein kwartiertje later
reed ik met gezwinde spoed (binnen
de 100km grens natuurlijk) richting
PAGINA 4
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Bussum. Eénmaal aangekomen daar
zou ik Wijnand bellen en meldde hij dat
hij naar beneden kwam. Samen naar
boven getogen waar op een redelijk
lege etage nog een ruimte was waar
de Servo spullen lagen opgeslagen.

Uitpakken
Eénmaal weer thuisgekomen natuurlijk
meteen in de woonkamer al een eerste
inspectie gedaan en over het
algemeen werd ik daar toch steeds
vrolijker van.

Wijnand had ook een grote doos
meegenomen en alles wat op Servo
leek, hebben we vervolgens daar in
gestopt. Kijk maar thuis even op je
gemak of er nog iets bijzit voor je en
dan hoor ik nog wel wat je ervoor over
hebt was zijn statement.
Naast de Servo overblijfselen stond er
ook nog een stelling met allemaal
doosjes met Matchbox autootjes uit
“The Dinky collection”.
Helaas zaten in de doosjes van de
Servo “Flutlichtanlage”
alleen nog
maar de adapters en niet de paaltjes
zelf maar dit werd dan weer
gecompenseerd door de aanwezigheid
van 3 Servo tribunes nieuw in de
doosjes. Deze bewaar ik voor als we
weer naar Goes gaan want op de
eigen baan heb ik geen capaciteit
meer voor nog meer tribunes en in
Goes is het alleen maar leuk om de
baan daar nog meer van deco te
voorzien. Of althans dat vind ik.
Ik gaf aan dat hij die wellicht nog wel
op de NAMAC kwijt zou kunnen en
daar leek hij enthousiast over. Zou zijn
zoon wel een dagje daar plaatsen dan.
En op de vraag of ik het allemaal had
kunnen vinden in Bussum meldde ik
uiteraard ook nog even dat ik daar wel
vaker kwam, maar dan op de
Industriestraat bij Nico’s slotgarage.
Ook daar werd hij enthousiast van en
zou zeker een keer contact met Nico
opnemen. (is hopelijk inmiddels ook
gebeurd RED).
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Daarnaast waren er de nodige doosjes
met baanstukken maar, zonder
arrogant te klinken, was dat natuurlijk
veel van hetgeen ik al in ruime mate
bezit dus daar ga ik wel iemand anders
weer blij mee maken.
Topstuk
Het topstuk was natuurlijk wel het
koffertje en onder het toeziend oog van
Mireille
deze op de tafel gelegd en
open gemaakt. Het systeem van de
glazen schuifruitjes kende ik eerlijk
gezegd ook nog niet maar zorgt er wel
voor dat je onderdelen niet zomaar uit
het koffertje vallen. Ook daar had
Carrera dus over nagedacht. De
inhoud van het koffertje leidde niet tot
veel juichkreten want het merendeel
van de zakjes bestond uit onderdelen
voor STRAX, STRUCTI of PROFI.
Voor de servo collectie zaten er alleen

nog de nodige haakjes voor v3 auto’s
bij en een tweetal motortjes, dus dat
laatste was natuurlijk wel weer erg
leuk. En voor die overige onderdelen
zal ik wel eens een marktplaats
advertentie eraan wagen maar ik
vermoed dat daar niet heel veel op
gereageerd zal worden. Dus misschien
Ralph als jij hier ooit eens vragen voor
krijgt…. Je weet mij dan te vinden hè.
Tot besluit
Aan Wijnand heb ik uiteraard nog een
appje gestuurd met het verzoek voor
een tikkie en het bedrag dat ik er toch
nog voor over had. Daarnaast heb ik
hem een eervolle vermelding beloofd
in deze courant dus mensen…. Als je
ooit in Bussum komt… breng een
bezoekje aan de Intertoys winkel
aldaar
want
iemand
die
zo
meedenkend is en mij uiteraard blij
heeft gemaakt met een aantal Servo
zaken verdient een bezoekje.

En ik weet inmiddels dat dromen dus
toch soms echt uitkomen !
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Vroege Sint
Je kent het wel, een bod doen op eBay
en je een beetje mee laten slepen.
Anders dan bij de poster (zie elders in
deze Courant) was ik nu wel de
“winnaar”. Ik ben de trotse eigenaar
van een Carrera 124 Rennchassis met
verlegen voor een Ford GT 40…….. en
dat
voor
74
euro
(exclusief
verzendkosten).

Waarom?
Ik vind de techniek uit de jaren 60 nog
steeds erg leuk. En echt, ik heb niet de
indruk dat ik de beste Carrera bolide
op onze clubbaan zal zetten. Mijn rijstijl
helpt daarbij ook niet.
Maar goed, waarom wilde ik dit chassis
hebben? Een lulliger antwoord kan
bijna niet: ik wil al een tijd graag de
wielmoeren
hebben. Dus
eigenlijk heb ik
€74,- betaald
voor
vier
wielmoeren in
1:24. Ik heb
mijn aankoop
niet met de goudprijs vergeleken
omdat ik vrees dat ik dan zal
schrikken. Vier wielmoeren, daarom
dus.

Onderdelen
Gelukkig heeft een chassis naast de
wielmoeren ook nog wat andere leuke
onderdelen. In ieder geval de
schroefvelgen natuurlijk. Maar de
chassis gewichtjes zijn ook meer dan
welkom. Kortom mij hoor je niet
klagen. En die € 74,-? Och, soms is
het wel prettig gescheiden te zijn en
niet alles aan een echtgenote uit te

moeten leggen ;-).
Meer, meer meer!
Maar de vroege Sint brengt (stuurt)
nog meer: lagers. Carrera heeft
destijds verschillende glijlagers (zwart
kunststof, nummer 29 op de expositie
tekening
onderaan
dit
artikel)
uitgebracht. Bij de race uitvoering van
zowel het Carrera 124 als het Carrera
Universal kon je met deze glijlagers
deze ook hoog, laag of in het midden
plaatsen en daarmee de afstand tot de
baan aanpassen.
Kogellagers
De weerstand van een glijlager is
natuurlijk groter dan een kogellager.
Ook daar heeft Carrera in de jaren
zestig op geanticipeerd en speciale
“glijlagers”
gemaakt
waar
een
kogellager in gestopt kon worden.
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Erger?
Kan het erger? Jawel onder het genot
van een zware Russian Imperial Stout
(13,4%) realiseerde ik mij dat deze
glijlager-kogellager-houders ook in het
Carrera
Universal
race
chassis
passen……. dus heb ik twee setjes
besteld….. met verzendkosten dus 45
euro lichter voor vier gram kunststof.
Glijlager-kogellager-houders
In mijn enthousiasme (drink geen bier
bij een bezoek aan eBay) ook nog
deze
glijlagerkogellagerhouders gekocht.
Geen idee hoe ik
die dingen anders
moet noemen. Met
19 euro voor een setje heb ik wederom
maar niet naar de goudprijs gekeken.
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Omdat het kan.
Maar een hobby mag geld kosten en
anders koop ik toch alleen maar bier
van dat geld. Dus stiekem ben ik toch
wel blij met mijn aankoop en kijk ik er
naar uit om voor zowel de Carrera 124
baan als voor de Carrera Universal
baan een volledig origineel racekanon
op de baan te kunnen zetten. Gewoon,
omdat het kan.
Patrick
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Stavelot
Nieuw baantje
Hier het relaas van circuit Stavelot, een
baantje die ik de afgelopen maanden
heb gebouwd.

pitboxen, die plak ik op foamboard en
zet deze tegen de muur aan.

Dit is alweer het 3e baantje wat ik aan
het bouwen ben, grotendeels gebouwd
gedurende de 1e lockdown. Voor deze
baan heb ik maar eens een naam
verzonnen.

De chique sticker van 80 cm lang heb
ik laten printen bij een shop op het
internet.
De afmetingen zijn 270 x 330 cm, in
een L vorm. Kerbstones en de groene
uitloopstropen zijn in de stijl van het
echte Spa circuit, vandaar ook de
naam van het circuit. Deze kerbstones
zijn van dikgekleurd karton, de randen
hiervan zijn over elkaar heen gelijmd,
wat een leuk geluidseffect geeft als
wagens er overheen rijden.

Met de pits ben ik nog bezig, ik heb
geen ruimte voor de pitboxen helaas.
Heb wel foto’s gemaakt van mijn oude

Details
Er is 1 bochtwissel die ik anders heb
gemaakt, het eerste deel van een
rechter bochtwissel, het tweede deel
van een linker bochtwissel, met
daartussen een standaard bocht waar
ik zelf een slot heb ingesneden en
kopertape voor de stroom voorziening
(zie de grote van de foto). De andere
bochtwissels zijn zo geplaatst, dat het
mogelijk is om een ideale lijn te rijden.
Heel de baan is verzonken in MDF,
met eroverheen gras, vermengd met
wat zand. De zwarte verf is
schoolbordenzwart.
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Alle wissels krijgen stroom direct vanuit
de CU unit, en de rijrichting is ook eens
veranderd.
Naast
de
originele
rondenteller gebruik ik ook het pc
programma van Bruce Yingling.

Scenery
Wat betreft de scenery, de vangrails
zijn van Ninco, de 1:32 bomen zijn van
Noch en alle stenen die je ziet, die zijn
echt.
To-do lijst
Wat verder op mijn to-do lijstje staat, is
de pits afmaken. Eerst de foto's
opplakken, en daarna nog een pitmuur
verzinnen, en, o ja... vooral lekker
rondjes rijden!
Hans van Doorn
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Audi’s
hoorde
Mijn favoriet: AudiDeR8
Le Mans

je niet. wrijving van
de banden, meer niet. Fenomenaal!

Mijn favoriete “moderne” 1:24 slotcar?
Zonder enige twijfel de Audi R8 Le
Mans!
Dominantie
Een aantal jaren heb ik genoten van de
24 uur van Le Mans….en, niet te
vergeten, het feest daar omheen.

Het was meer dan indrukwekkend hoe
Audi de race domineerde. Naar mijn
mening zette Audi daarmee de huidige
fenomenale Formule 1 dominantie van
Mercedes in de schaduw. Maar dat is
slechts mijn mening.

Fenomenaal
Als een slotcar reden de Audi’s over
het circuit. Een dan heb ik het zeker
niet alleen over de wegligging. Ook het
geluid was nagenoeg hetzelfde………

Kantelbakken
Maar ook voor de racebaan was de
Audi R8 een sensatie. De toenmalige
Carrera Exclusiv bolides, ook de Audi’s
zoals hieronder, reden dramatisch.
Echte kantelbakken.

Daar wastie
En daar wastie: de Audi R8! Een
enorm verbeterde wegligging en
verrassend goede verlichting. Ik zie
nog de verraste gezichten rond de
clubbaan. Het mag duidelijk zijn dat het
raceweekend
daarop
iedereen
tenminste één Audi R8 in zijn
racekoffer had. Het laatste zetje bleken
nieuwe (Ortmann) bandjes te zijn.
Menig clubrace hebben wij met de
Audi’s gereden. Zelfs nog even met de
zelf beschilderde carrosserieën. Die
van mij is nog steeds in de
“projectfase” en dus nog in een fraaie
witte kunststof-kleur.
Plafit bijhouden
Binnen onze club groeide ook de
belangstelling voor racen met een
Plafit chassis. In die tijd was nog niet
iedereen zo gewiekst in het afstellen
van zo’n chassis. En, in ieder geval tot
mijn genoegen,
waren die Plafit
bolides met de Audi R8 nog een beetje
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bij te houden (als je het bescheiden
magneetje liet zitten).

Trotse Eigenaar
Nu ben ik dus de tevreden eigenaar

Versleten
Een zoals het voor een favoriete
slotcar betaamd mag ik nog steeds
graag met de Audi R8 Le Mans racen.
Ik heb inmiddels al een aantal;
exemplaren “versleten”. Deze slijtage
werd natuurlijk wel “geholpen” door
mijn rijstijl. Ik denk dat ik op dit punt
(helaas) door niemand binnen de club
tegengesproken zal worden.
Mooiste
Als een echte krent heb ik bijna al mijn
Audi’s tweedehands en/of op een
slotracebeurs gekocht. Toeval of niet
maar de in mijn ogen mooiste Audi R8
Le Mans kwam ik daar niet tegen. En
nee, niet de Gulf uitvoering maar de
gele Audi R8 ALMS.
Marktplaats
De afgelopen paar jaar heb ik een
aanzienlijk deel van mijn racebaanspul
weg moeten doen. Nu koop ik af en toe
dus weer wat. Laatst nog wat Servo
160. Maar dit keer trof ik dus de “rode”
en de “gele” Audi R8 Le Mans. En nog
wel aangeboden door een betrouwbare
verkoper: onze Hein.
Surprise
De deal was snel
gemaakt
en
zoals het een
betrouwbare
verkoper
betaamt, waren
beide
bolides
snel bezorgd en goed verpakt. Met
Ducktape had Hein een soort surprise
van het pakketje gemaakt. Gelukkig
doet
een
aardappelschilmesje
wonderen.
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van twee Audi’s R8 Le Mans.
En jawel, één van de twee is de gele.
Eigenlijk heb ik de Audi’s gekocht om
lekker mee te racen. Daar zijn ze
immers voor bedoeld.
Voorzichtig
Maar racen met die gele…..eigenlijk
zonde. Daar moet ik toch nog even
over nadenken. Wellicht toch eerst een

keertje thuis weer eens een baantje
leggen?
Och, het gaat vast racen worden. En
wedden dat juist bij deze Audi in een
van de eerste rondes de spoiler
afbreekt? Voorzichtig beginnen dan
maar.
Patrick
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Nieuws van het servo front
Het is December 2020 en we staan
aan de vooravond van de Feestdagen.
Uiteraard zullen die op een andere
manier ingevuld gaan worden als
voorgaande jaren maar het is even niet
anders. Het nare virus houdt ons
allemaal nog steeds in de greep en
ook
de
traditionele
oudejaars
bijeenkomsten zullen dit jaar aan ons
voorbij gaan. Het is even niet anders
. Maar gezondheid is een belangrijk
goed en ik hoop dan ook dat er
niemand binnen ons fijne clubje
geraakt is door ziekte of nog erger
ziekenhuis opnames.
Thuiswerken
Zoals bij velen het geval is in deze tijd,
werk ik ook voornamelijk thuis. Nou ja
werken…. Er valt weinig te werken
want de meeste opdrachtgevers zijn
afgehaakt en hierdoor is er van werken
nauwelijks sprake. Op een paar
bescheiden trainingen voor KPN na,
via TEAMS uiteraard, is er niet veel te
beleven op dit gebied. Natuurlijk blijf ik
alert op kansen en probeer ook
regelmatig een update te doen op
LinkedIn. Voor mij toch een platform
waarop ik het meeste exposure krijg. Is
het dan erg dat er zo weinig werk is?
Want bovenstaande klinkt misschien
als een klaagzang maar zo is het zeker
niet bedoeld. Want het gebrek aan
werk zorgt er uiteraard ook voor dat de
hobby’s meer tijd krijgen en wat is er
nu leuker dan iedere dag toch een
paar uurtjes bij mijn geliefde servo
baantje door te brengen.
Handel
Een deel van mijn tijd bij de racebaan
gaat op aan het klaarmaken van

pakketjes of enveloppen want door
mijn advertenties op Marktplaats mag
ik mij verheugen in een behoorlijk
aantal “klantjes”. En wat is er nu leuker
dan het feit dat er nog steeds mensen
zijn die (opnieuw) vreugde beleven aan
het rijden op dit mooie systeem. Het is
zelfs zo leuk dat ik eind oktober door
de vrouw van Sebastiaan, die eerder
baanstukken en onderdelen had
gekocht, met het verzoek om een Ford
Capri te leveren als verrassing voor
haar man.

Kijk dat zijn in mijn ogen de betere
huwelijken als je zo door je vrouw
verwend wordt
. Om het gebaar te
honoreren heb ik 5 euro van de prijs
afgedaan en nadat de Capri geleverd
was kreeg ik uiteraard ook nog een
bedankje van Sebastiaan zelf. Eerder
had ik al om wat foto’s gevraagd van
zijn “nieuwe” circuit die ik hier uiteraard
graag met jullie deel.
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Verlichting
Bij 1 van die investeringen die ik dan
zelf heb gedaan zat ook een tweetal
complete setjes om je auto van led
verlichting te voorzien. Nu ben ik verre
van expert op het gebied van
elektronica maar deze aanbieding op
marktplaats leek een mooie instap.
Een
compleet
setje
met
een
beschrijving erbij hoe het allemaal in
elkaar gezet moest worden voor maar
€ 5,95 per auto leek mij niet de
hoofdprijs dus gelijk besteld.

Daarnaast zijn er nog tal van andere
klantjes geweest van Groningen tot
Serooskerke en al met al levert het niet
alleen
meer
ruimte
op
mijn
racekamertje, maar het zorgt ook voor
wat budget om zelf te investeren. En
die investering bestaat dan soms uit
nog wat autootjes waarbij ik een
verzameling van 11 ! auto’s zeker niet
mag vergeten.

Weliswaar waren het wel allemaal
auto’s waar iets aan mankeerde maar
inmiddels zijn er een aantal al weer
opgeknapt en hopelijk vinden die hun
weg weer naar een liefhebber.
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Nadat het binnen gekomen was, heb ik
uiteraard eerst even droog geoefend
ofwel de set in elkaar gezet zonder
hem meteen in te bouwen. Testen lukt
dan prima met een 9V batterij en het is
gelukt.

De gedachte bekroop mij echter dat
het wellicht ook nog wel goedkoper
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kon dus even een elektronica zaak hier
in Haarlem gegoogeld en met het
tweede setje naar die winkel gegaan.
Die bleek op loopafstand van mijn huis
te zitten dus zo kom je er ook nog eens
uit
. De medewerker aldaar was
zeer behulpzaam en met het nodige
advies en 5 complete setjes, inclusief
diode bruggetjes (want die heb je
nodig bij Servo) was ik voor iets meer
als 7 euro klaar en liep ik als een kind
zo blij weer naar huis. Nu alleen nog
even inbouwen

feeëriek plaatje op van mijn thuis
circuit.

Op naar de 100
En dan staan we aan de vooravond
van
wel
een
heel
bijzondere
gebeurtenis want de courant hierna
wordt dan nummer 100! Het zou
natuurlijk onwijs leuk zijn als de trouwe
lezers van de courant dan ook even in
de archieven duiken (want ik vermoed
dat de meeste leden de couranten
allemaal wel bewaard hebben) en dan
hun meest favoriete artikel in dit
speciale nummer ook kenbaar maken.
Zelf zal ik daar zeker ook een bijdrage
aan wijden en hopelijk kan ik in 2021
ook weer eens op pad voor een
interview uit de serie “op de bank/baan
bij”

Deco
En uiteraard kun je in deze Kersttijd
ook je deco voor de baan weer
uitbreiden met het nodige aan,
verlichte Kerst accessoires. Had ik
vorig jaar al geïnvesteerd in een
bomen rij met lampjes, dit jaar heb ik
bij de Action wat losse sparretjes
gekocht voor maar liefst 1 euro per
stuk. En dat in combinatie met de
inmiddels weer in ere herstelde
baanverlichting, levert natuurlijk een

Het trieste nieuws is natuurlijk dat het
100ste exemplaar niet met een Goes
verslag gevuld zal worden omdat ons
jaarlijkse uitje in mei 2021 pas plaats
zal vinden. (als alles doorgaat). Mocht
dit niet doorgaan dan hopelijk in 2022
weer en ik kan niet anders zeggen dat
ik er klaar voor ben en al ideeën heb
om de baan daar dan nog mooier te
maken.
Voor nu wens ik iedereen fijne
feestdagen en blijf gezond aub.!
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Gekocht op internet?
Na een paar jaar tanende interesse in
mijn Carrera hobby begint het toch wel
weer een beetje te kriebelen. Ik blijf
toch meer een verzamelaar dan racer.
Momenteel heb ik eigenlijk de Servo
160 herontdekt.

helemaal geweldig vond (het item en
niet de prijs) was de op Ebay
aangeboden Stadsmeisterschaft poster
uit de jaren zestig. Wat is dat mooi.
Maar om daar nu 90 euro voor neer te
leggen gaat mij wat ver. Maar mooi
ingelijst durf ik deze poster zonder

Gekocht
Best wel weer leuk om voor 10 tot 20
euro een leuke bolide aan te kunnen
schaffen. Dit keer heb ik, via
marktplaats, een Lola T70 en een Ford
GT40 (hindernisauto) aangeschaft.

problemen in mijn woonkamer op te
hangen.
Het ontwerp is niet meer van deze tijd,
Bij het opruimen kwam ik er achter dat
ik de Lola al had……Was was die tijd
dat ik precies wist wat ik had liggen?
Maar aangezien ik met alle autootjes
wil gaan racen maakt dat niet zo heel
veel uit en is het kind in mij niet minder
blij met deze aanschaf.
Beursjes
Vol belangstelling kijk ik uit naar het
beursseizoen. Maar “kijk” is inmiddels
“keek” geworden want Corona (b)lijkt
aardig roet in het eten te gooien. Bij
gebrek aan racebaanbeursjes zal het
aanbod op internet wel wat groter
worden dit seizoen. Ik ben benieuwd.
Poster
Ook nu al zie ik bijzondere dingen
voorbij komen op internet. Wat ik
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maar zeker niet minder artistiek. Echt
een mooie tekening (schilderij?).
Nu ik dit schrijf begin ik toch een beetje
te twijfelen…….zal ik dan toch? Een
beetje poster kost toch ook al snel een
paar tientjes (niet die van Ikea).
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Bieden
Toch maar gaan bieden ;-). Pas bij een
bod van 101 euro blijk ik op dit moment
de hoogste bieder te zijn. Eigenlijk ben
ik knettergek. Maar ik ben zeker niet
minder benieuwd of ik over drie
kwartier (als het item afloopt) nog
steeds de hoogste bieder zal zijn.

Een live verslag van een bieding op
internet is toch wel wat anders dan van
een 24 uurs race (de 24 uur van Le
Mans speelt op de achtergrond). Maar
toch even spannend.
(in)lijst(en)
In ieder geval nog even tijd om de
Googelen naar de kosten van een
fotolijst…… Minimaal 30 euro dus. En
gezien mijn twee linker handen is het
waarschijnlijk verstandig om de poster
in te laten lijsten.
Om verkleuring door (zon)licht tegen te
gaan zal ik vast wel een andere
kwaliteit lijst aan moeten schaffen. In
ieder geval heb ik dan weer een
onderwerp voor de volgende Courant.
….en nu maar wachten
Nog een half uur….. en nog steeds de
hoogste bieder……………
…….…. nog een kwartier, nog tien
minuten, nog vijf minuten….. en nog
steeds de hoogste bieder………………
vijf, vier, drie, twee, en ……….…..
overboden in de laatste seconde.
En eerlijk gezegd voelde ik mijzelf al
aardig meegesleept door 101 euro te
bieden voor een velletje papier.
Verkocht
Verkocht, en helaas dus niet aan mij.
Ik troost mij met de gedachte dat ik niet
net, met één cent of zo, overboden ben
maar dat de koper uiteindelijk 174 euro
(honderd-vier-en-zeventig!!!) voor de
poster heeft neergelegd. Volgende
keer beter.

groet, Patrick
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Buitengewoon… Van Lennep
Kadootje
Wie denkt dat de ‘Gouden Eeuw’
van de Nederlandse autosport
met de komst van Max naar de F1
nog maar net begonnen is, heeft
het mis. Die ‘eeuw’ is al even
bezig,
namelijk
reeds
vanaf
ongeveer 1966, toen Jonkheer
Van Lennep doorbrak in de
autosport! Nogal eens wordt
gedacht dat deze Nederlandse
coureur best wel wat heeft
gepresteerd, maar niet dat dit
super-bijzonder zou zijn. Tot het
moment dat je voor vaderdag het
boek ‘Gijs van Lennep, de
biografie
van
een
bijzonder
raceleven’ krijgt.....

Steve McQueen
Wat
een
racebaanliefhebber
zeker aanspreekt is wel de
verwantschap die de raceauto’s
oproepen met de echte racewereld. De echte racewereld van
deze tijd krijgen we op vele
manieren voorgeschoteld: live
verslagen, reportages, Youtube,
social
media,
beschouwingen
vanuit het café, etc. Een goed
beeld van hoe het er in het
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verleden aan toe ging, is echter
wel wat anders. Gelukkig was
men zich in die tijd ook bewust
van wat gaande was en is het aan
enkele bijzondere initiatiefnemers
te danken dat we een goede
inkijk
hebben
in
het
vaak
roemrijke
verleden
van
de
autosport. Eén van die initiatief
nemers
is
de
Amerikaanse
acteur/regisseur Steve McQueen.
Zijn achtergrond als coureur
maakte de film ‘Le Mans’ uit 1971
extra bijzonder.

In de film speelde hij de hoofdrol
en bestuurde de winnende Gulf
Porsche 917. De Nederlander
Toine
Hezemans,
ook
een
iconische coureur, was overigens
bevriend met McQueen. De film is
legendarisch
en
geeft
het
tijdsbeeld en deze fantastische
raceauto’s
schitterend
weer.
Familie van deze hoofdrolspeler
was vorig jaar te bewonderen op
de
Historic
Grand
Prix
in
Zandvoort: de ‘nummer 21’ 917.
Bijzondere tijd
In de tijd dat de strijd tussen
Ferrari en grootmacht Ford in het
kampioenschap
voor
lange
afstand races volop losbarstte,
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diende een nuchtere Nederlander
zich voor het eerst aan op het
internationale podium: Gijs van
Lennep. Gesteund door Ben Pon
en het Racing Team Holland met
een rood-oranje Porsche 906
werden in 1966 zelfs races
gewonnen. Het was de tijd dat
naast de grote fabrieksmerken
ook
privé-teams
zich
goed
konden profileren en coureurs het
verschil
maakten.
Gijs
van
Lennep
werd
door
Porsche
ontdekt en min of meer ingelijfd
bij het fabrieksteam.

Reed rally’s en in toerwagen
kampioenschappen: te veel om te
vermelden.
Naast zijn beide overwinningen in
de 24h van Le Mans, waarvan
één met Helmut Marko, spreekt
zijn winst in de laatste Targa
Florio
van
1973
tot
de
verbeelding. Verder reed hij
Formule 1, waarbij hij voor het
team van Frank Williams uitkwam
en ook punten scoorde. Het
areaal aan verschillende raceauto’s waarin hij reed is divers en
zeer uitgebreid. Hieronder een
zeer bescheiden greep uit mijn
verzameling
race-auto’s
met
modellen die Gijs onder andere
bestuurd heeft.

Porsche 906, Historic Grand Prix 2018

Toch lag dat niet zo eenvoudig.
In het prachtige boek wordt
duidelijk dat het door zijn unieke
talent en vasthoudende karakter
kwam dat hij jaar na jaar een
stoeltje in een topteam kon
bemachtigen.
Net als Toine Hezemans racete
Van Lennep ook in allerlei andere
klassen, maakte furore in de
Formule 3 met de DAF-Brabham,

Historic Grand Prix
Wie de afgelopen jaren bij de Historic
Grand Prix in Zandvoort was, maakte
kans Gijs van Lennep persoonlijk te
ontmoeten. Wat een fantastisch
evenement, echt een aanrader!
Verrassend was het dat de oude
meester zelf nog aan het werk te zien
was op de baan, nota bene in één van
de mooiste Porsches ooit, de 908/2 in
de Gulf-kleuren en de grote oranje pijl!
En wat een geluid, niet te evenaren.

DAF-Techno F3, Historic Grand Prix 2018
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Wie deze buitengewone biografie heeft
gelezen zal overtuigd worden van de
fenomenale kwaliteiten van Gijs van
Lennep, en bij het zien van de film van
McQueen beter beseffen wat een
indrukwekkende tijd hij heeft mee
gemaakt. Ook Gijs is overigens zwaar
gecrashed op het oude circuit van
Francorchamps en heeft onmiskenbaar
een engel op zijn schouder gehad.
Hij was coureur in een tijd waarin de
mooiste raceauto’s aller tijden elkaar
bestreden op de circuits en iets van die
beleving maken we mee als we
dergelijke modellen op onze eigen
racebanen gebruiken. En mooi dat we
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die modellen ook nog in het echt aan
het werk kunnen zien!
Gijs, bedankt!
Gerard

