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Mooie plaatjes

Mocht je op Facebook Carrera
Autorennbahnen nog niet “geliked”
hebben, dan is dat toch het
overwegen waar. Niet dat je hier
financieel voordeel aan overhoud.
Zelf ben ik echter zeer gecharmeerd
van de foto’s en “schilderingen” die
met regelmaat op de Facebook
pagina verschijnen.

Gaisbergrennen
Ik ga jullie nu geen overzicht
aanleveren van alle mooie plaatjes.
Maar een paar wil ik jullie toch zeker
niet onthouden. Ieder jaar verschijnt
een Special Edition ter gelegenheid
van de “Gaisbergrennen”. Ik ga hier
verder geen wortden aan vuil maken.
Het plaatje zegt genoeg.

Porsche 917
Ook de foto’s zijn niet te versmaden.
Eerlijk is eerlijk, de foto’s op de
Facebook pagina zijn niet allemaal zo
als deze. Ook staan regelmatig foto’s
van officiële Carrera activiteiten of
worden zaken uit het assortiment
gepromoot. Maar toch, die paar fraaie
foto’s maken
de “Carrera-
spam” meer
dan goed.
Wat vind je
van deze
foto’s van de
Porsche 917?

Patrick



08 NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, www.namac.nl

19 2e raceweekend, Beusichem
20 2e raceweekend, Beusichem

10 NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, www.namac.nl

11 Scale Model Factory (Modelbouwbeurs) Koningshof te Veldhoven.
Clubbaan is aanwezig!

01 Clubkampioenschap 3e race, Beusichem
01 SLN beurs, “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2, 3991 DM Houten www.sln-slotracing.nl

07 Slotmania, L-E Stetten, Festhalle (D) www.slotmania.de

14 Ruhrslot Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, 46117 Oberhausen Osterfeld (D)
www.ruhrslot.homepage.t-online.de/anfahrt.htm

15 Garching. Bürgerhaus Garching B. Münschen (D) www.slot-bavaria.de/new/enter.php

28 NAMAC Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, www.namac.nl

12 Stadthalle Stadtgarten Inn, Marktstr. 13, 32139 Spenge (D), www.slotpower.info

13 Clubkampioenschap 4e race, Beusichem
20 8-UURS race te Beusichem
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Ben Schuddeboom & Patrick Meijer

Sluiting kopij voor de Courant 78:
1 september 2015

Excuses

Door privé omstandigheden is dit clubblad te laat en, vooral, te dun. Mijn excuses
hiervoor. Omdat deze omstandigheden nog wel enkele weken/maanden door gaan
neemt Ben in zijn eentje de Courant 78 voor zijn rekening. Dus help Ben de zomer
door en schrijf een stukje voor ons clubblad.

Patrick Meijer
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Clubaktiviteiten

 2e Raceweekend
zaterdag 19 & zondag 20 september 2015
Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

 3e race Clubkampioenschap
zondag 01 november 2015

Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

 4e race Clubkampioenschap
zondag 13 december 2015

Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

 8-uurs race 
zondag 20 december 2015

Locatie: Belvederelaan 11, 4112NX Beusichem

Denk aan de reclamepennen voor de
verzameling van de heer Donker.
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Voorzitter

Helaas is deze courant iets later dan
gepland maar het is de redactie
vergeven. In ieders leven heb je
momenten dat het je voor de wind gaat
en soms heb je even wind tegen.
Sterkte vriend!!

Zomer
Maar goed de zomer
is weer van start
zodat we weer buiten
wat vitamientjes
kunnen oppakken.
Ondertussen hebben
we weer een paar
club evenementen
achter de rug. De
Sharknosemeeting
was een prachtig
evenement. We
hebben met een
super gemotiveerd
team de Carreraclub Nederland weer
stevig op de kaart gezet. Evaluatie
heeft ondertussen plaats gevonden en
we zijn alweer voor de volgende
meeting uitgenodigd.

Clubrace
De tweede clubrace heeft ondertussen
ook plaatsgevonden. Omdat het in het
weekend van de 24h van Le mans
plaats vond kwam het idee op tafel om
er een weekend van te maken.

Digitale baan
We hebben ondertussen
aardig wat onderdelen
om een digitale baan in
elkaar te sleutelen. Dus
na dat Otto op de
computer een
uitdagende baan had
ontworpen, is er op de
zaterdag voor de 2e

clubrace een prachtige
digitale baan opgezet.
Nog dank aan Hein die
wat onderdelen te leen
heeft gegeven zodat we

in de avond konden rijden op onze
nieuwe baan. Nu nog even kijken dat
we de baan aanvullen met de juiste
Carrera items zodat we een baan tot
onze beschikking hebben waarmee we
digitaal rijden in het land kunnen
promoten.

Club auto’s
De huidige Aston Martins worden echt
slechter. We hebben dus de keus
gemaakt om een vijftal nieuwe
clubauto’s te bouwen. Otto is reeds
begonnen met de opbouw.

Slotrace domein
Ik heb jullie al verteld dat ik bezig ben
met het bouwen van een slotrace
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domein. Afgelopen weken heb ik de
wanden en plafonds gewit, de bar
meer vorm gegeven, koelkast
aangesloten en voor mijn verjaardag
heb ik een nieuwe frituur gekregen.
Kortom; het begint er op te lijken.
Vorige week is de vloerbedekking
gelegd.

Ik heb er een andere baan bij gekocht
en over twee weken gaan we onze
thuisbaan verhuizen. Hele klus maar
gaat zeker lukken.

Ik heb een foto bijgesloten zodat jullie
een indruk krijgen hoe het gaat
worden.

Goed vrienden, tot zover even mijn
bijdrage. Ik wens een ieder een
prachtige vakantie toe, veel race
plezier en kom je iets moois tegen voor
op de baan, gewoon meenemen.

Met vriendelijke racegroeten,

Nico Kroon
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Nieuws van het Servofront 1

In de laatste uitgave was ik gestopt
vlak voor het jaarlijks bezoek aan
Oberhausen oftewel de slotracebeurs.
Dit keer had ik naast de jaarlijks
terugkerende mederijders Sander en
Ronald ook het aangename
gezelschap van AutoBart, oftewel mijn
steun en toeverlaat op het gebied van
Servo auto’s pimpen.

“Caches” ophalen
Bart was eigenlijk nog nooit naar deze
beurs geweest en het leek hem dus nu
een mooie gelegenheid. Uiteraard
waren wij ruim op tijd aanwezig en de
wachttijd voordat de beurs echt open
ging, benutte Bart dus maar om even
wat “caches” uit de buurt op te halen.
(Voor degene die niet weet wat
“geocaching” is, kijk dan eens op de
site www.geocaching.nl, RED)

Neu einsteiger
Eenmaal op de beursvloer aanwezig
heb ik Marco Bakx opgevangen en
hem ondersteunt bij de aanschaf van
het één en ander op Servo gebied.
Want Marco was toen nog een “neu
einsteiger” zoals de heren op het
Servo forum het altijd zo mooi noemen.

Lunch gesponsord
Na een kleine twee uur gevulde tasjes
bij Ronald, Bart en mij zijn we gestopt
bij de Imbiss voor een heerlijke lunch
die dit jaar wederom door Sander
gesponsord werd. Die had tenslotte
geld overgehouden op de beurs want
zoals vaker, niets interessants van zijn

gading kunnen vinden.

Les geven
Voor mij bestond de maand November
en December 2014 nog uit de nodige
klantjes die ik via Marktplaats had
gekregen maar eigenlijk werd het zo
druk dat ik mijn advertentie maar
tijdelijk verwijderd heb. Ik was namelijk
in November opeens weer aan het
werk gegaan en heb ruim vijf weken
les gegeven op een MBO school. Een
nieuwe ervaring voor mij maar één die
ik niet graag had willen missen. Ik was
natuurlijk gewend aan volwassenen
onderwijs en dan is de leeftijdsgroep
18-20 toch een hele andere maar
uiteindelijk ook op de voor hen
herkenbare manier aangesproken en
daarmee ook respect verdiend.

Oude job
En toen ging
opeens op 2
December de
telefoon en belde er een projectleider
binnen KPN met de vraag of ik
beschikbaar was. Nou ik zal jullie de
details besparen maar ik ben dus nu
vanaf 5 December via mijn eigen
onderneming weer terug bij KPN en
doe feitelijk hetzelfde werk als voordat
ik aangezegd was. How bizarre is dat
he .

Uiteraard doe ik het werk weer met
veel plezier maar daarmee staan
andere zaken weer op een wat lager
pitje. Ik volg dan wat minder de
aanbiedingen op MP bijvoorbeeld maar
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als er echt iets interessant voorbij komt
waarschuw Michel uit ‘t Harde mij
meestal wel.

Servo 132 setje
En zo geschiedde ook ergens rond half
januari toen hij mij apptje” jij zocht toch
nog een servo132 setje?” Ik had hem
namelijk een keer verteld dat ik ooit bij
gelegenheid en uiteraard de juiste prijs
nog wel eens een Servo 132 set zou
willen om dan van alle schalen
voorzien te zijn.

Het ging hier om een standaard set
met de groen Porsche 935 en de rood-
witte Lancia Stratos maar de auto’s
zagen er goed uit en toen ik nog even
gluurde op alle advertenties van deze
aanbieder uit Leiden stond er ook nog
een verdraaid leuke startset Servo 140
op. Kijk en dan wordt het leuk natuurlijk
want als je weet dat je de volgende
dag naar Zoetermeer moet om een
training te geven en dan op de
terugweg dus langs Leiden zou kunnen

rijden om het spul op te halen, heb je
bij de verkoper vaak een streepje voor
zodat zij het niet hoeven op te sturen.

Win/win
Na twee heen en weer mailtjes waren
wij het ook eens over de prijs en kwam
ik dus trots als een pauw die avond
met mijn eerste 132 set thuis.

Bovendien zat er ook nog eens een
doos met extra baanstukken bij
waaronder zelfs passtukken ! ook de
140 doos was nog redelijk in staat qua
auto’s dus nu kan ik Michel ook weer
blij maken met een BMW320 Aral voor
een heel klein prijsje. Win/Win voor
iedereen dus 

Uitbreiding
En op het moment dat ik dit stukje
schrijf heb ik zelfs mijn Servo132
collectie alweer uitgebreid. Was dat
natuurlijk in eerste instantie niet van
plan maar Marco uit Kesteren had een
brandweer hindernisauto voor 132 op
Marktplaats gezet en ook nog eens
bochten type 2 en die zijn altijd handig
bij de opzet van een vier sporen baan
onder andere. Tel daarbij op dat Marco
mij goed kent en dus ook niet de
hoofdprijs aan mij vroeg kun je je
voorstellen dat ik deze kans voor
uitbreiding niet kon laten lopen.
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In de tuin
En over uitbreiding gesproken. Toen
de zending van Marco binnen kwam
zaten er in de doos dus niet alleen de
drie ruime bochten en de hindernisauto
in maar ook nog een grote hoeveelheid
aan rechte baanstukken, 45 graden
bochten en ook nog eens een

kuipbocht bij dus ik denk toch zomaar
dat er bij goed weer dit jaar zeker een
keer een servo132 baan in de tuin op
het terras gelegd gaat worden.
Benieuwd wat onze nieuwe buren daar
dan van vinden 

Richard en Roy
Last but not least is het ook fijn om te
weten dat de overige leden je nooit
vergeten. Zo was daar een paar weken
geleden een leuke aanbieding van
Richard de Brieder voor zijn overtollige
afrastering materiaal die ik voor een

vriendenprijs mag overnemen en niet
zo heel lang geleden kreeg ik van Roy
een app’je dat hij een Servo 140 baan,
type slalom rallye met twee Le Mans
auto’s, voor mij gescoord had bij een

kringloopwinkel ergens op de Veluwe.
Goed gedaan Roy en ik neem hem
uiteraard tijdens Goes graag van je
over voor de reuze investering van €
2,50  En voor Richard neem ik dan
uiteraard ook nog 10 euro mee voor de
afrastering. Kortom nog geen voetstap
op de beurs gezet en nu al 12,50 euro
armer. Moet ik tijdens die dagen maar
lekker veel onderdelen zelf verkopen 

Zin in
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in
maar waarschijnlijk tegen de tijd dat
jullie dit lezen is het alweer achter de
rug.

Ben Schuddeboom
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Nieuws van het Servofront 2 (juni 2015)

De aanvulling op de titel slaat in dit
geval op het ontbreken van mijn bijlage
in de vorige uitgave die ik dus wel
gestuurd had maar door Patrick over
het hoofd gezien had bij het
samenstellen van de vorige uitgave.
Gelukkig heeft hij zich hier al
duizendmaal voor verontschuldigd 
dus ik ga er van uit dat er dit keer twee
bijdragen geplaatst worden (zie hiervoor,

RED).

Vakantie
Na het topweekend in Goes waarbij
het lijkt alsof ik ieder jaar meer ruimte
krijg toegewezen, heb ik nog een paar
weken gewerkt en eind Maart zijn wij
op een (welverdiende) vakantie naar
Japan geweest. Op de laatste dagen
van die vakantie zaten wij in Osaka.
Dus daar moest uiteraard ook even
een modelbouwzaak bezocht worden
om te kijken wat er zoal op
slotracegebied te vinden is. En
ondanks dat er bijna een hele etage
was ingericht met slotrace cars en
aanverwante zaken, was er nu niets
waarvan ik dacht hé dat is leuk en wil

ik meenemen als souvenir. Zelfs niet
eens een mooi slotrace tijdschrift die ik
de vorige keer dat wij in Japan waren
nog wel in Tokyo had weten te
bemachtigen.
Nou ja pech voor mij maar nog wel een
leuk cadeautje gekocht voor een vriend
van mij die in het modelspoor
gebeuren zit. Een bouwpakketje van
een traditioneel Japans huisje met alle
toebehoren dus ook het nodige aan
groen en poppetjes en daarnaast nog
een losse geisha gekocht in de schaal
HO.

Nederlandse Servo weekend
Kort na ons vertrek was er het eerste
Nederlandse Servo weekend. Opgezet
door de Kesteren clan (Richard, Dick
en Marco) en met de aanwezigheid
van ook een paar Duitse Servo
Freunden. Voor intimi RoseTattoo met

zijn zoon en Jens waren hierbij.

Laatstgenoemde is een specialist op
het gebied van het maken van
hindernisauto’s en Jens met zijn zoon
Lasse zijn gewoon hele gezellige mede
coureurs. Onderstaan even het één op
één overgenomen verslagje van Marco



Carrera Courant 77, Pagina 9 van 16

en uiteraard een foto van het
gebeuren:

“Het was een geslaagde 1e keer met
een klein gezelschap en redelijk wat
kijkers. Duitsland was ook
vertegenwoordigd met Jens en Jens
en Lars. Uit Enschede was Robert
aanwezig en niet te vergeten het
thuisfront Richard, Dick en Marco. Het
eten werd verzorgd door de
voortreffelijke kok Richard. Het was
een leuke competitie op de Servo 140
baan waarbij we teams hadden
gemaakt. In de finale moest ik tegen
Lars en kon hem net niet bijhouden.
Conclusie op naar volgend jaar.”

Druk
Na de vakantie had ik even rust qua
werk en dit kwam uiteraard mijn eigen
baan wel ten goede. Zeker ook omdat
er in de eerste week na de vakantie
een nieuwe opdracht voor mij
passeerde maar die zou pas op 18 Mei
beginnen dus zeg maar paar weken
extra vrije tijd. Die tijd heb ik benut om
mijn baan maar weer eens uitgebreid
te poetsen want je merkt toch wel dat
als er langere tijd weinig gebruik van
wordt gemaakt de baandelen wat
aanslaan en hierdoor de auto’s minder
gaan rijden. Maar goed ook aan die
leuke tijd kwam weer een einde en zo
ben ik inmiddels alweer een paar
weken aan het werk. Het is mijn 2e

opdracht bij KPN maar dit keer om de
komende maanden bijna 1000
medewerkers van de NS op te leiden.
Kortom een mooie klus maar hierdoor
ook weer minder tijd voor het race
gebeuren

Servo Treffen Homberg

Gelukkig was ik nog wel in de
gelegenheid om het zomer Servo
treffen in Homberg te bezoeken en dit
keer ben ik zelfs een dag eerder er
naartoe gegaan. Vrijdagmiddag dus
heen en pas zondag weer terug. Prima
bevallen deze extra avond maar dat
zal mede zijn gekomen door het
prachtige weer in het weekend en als
Duitsers één ding goed kunnen is het
wel een BBQ verzorgen.

Op mijn uitnodiging naar Gerard H toe
om mee te gaan moest hij helaas
declinen maar hopelijk kunnen we op
een volgend treffen weer eens
gezamenlijk gaan. Zelf had ik een lijstje
gemaakt van de zaken die ik zeker
wilde regelen tijdens het weekend en
dat waren de volgende zaken:
1) Mijn inmiddels verworven 132 auto’s

rijvaardig maken want zelf heb ik
hier uiteraard (nog) geen
onderdelen van.

2) De caravan constructie verbeteren
want zoals ik hem had gemaakt liep
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de caravan nog wel eens vast in
een binnenbocht en

3) Een meegenomen Lamborghini
kapje laten spuiten door de
meesters op dit gebied oftewel
Andreas en Armin

Aan alle drie de wensen is voldaan dus
ik heb er inmiddels een groot aantal
rondjes op de 132 baan op zitten. Erg
leuk en denk zomaar dat ik dus deze
zomer vast wel een keer de baan op
het terras ga uitleggen en dan lekker in
de tuin racen. Wie doet ermee? 

Caravan
Daarnaast rijdt de caravan, voorzien
van een mooie magneet koppeling aan
mijn Porsche cabrio, nu ook als een
tierelier en ik plaats hier ook even een
fotootje van het resultaat van de
spuitactie. Andreas had gekozen om
het thema Nederland-Duitsland te
verwerken en dat is prima gelukt zoals
jullie kunnen zien.

Verkoop
De advertentie op Marktplaats levert
nog regelmatig een klantje op en
recentelijk heb ik iemand weer heel blij
kunnen maken met zeg maar een
uitgebreide startset inclusief drie

auto’s, heel veel baanstukken en een
goed werkende trafo. Olav, want zo
heet deze herbelever, heeft vroeger
met zijn broer een aantal jaren heel
veel plezier beleefd aan het Servo 140
rijden en nu is zijn zoontje zes jaar en
vond Olav het tijd om hem ook kennis
te laten maken met zoals hij zegt het
mooiste systeem op slotracegebied.
Yeah right Olav, maar ik denk dat hij
zelf er ook weer menig uurtje op gaat
rijden haha.

Linkje
Als laatste wil ik nog even een linkje uit
een artikel uit Cars-On-Line tijdschrift
meegeven. In Engeland is er namelijk
een boek uitgebracht die “the sixties of
slotracing” uitgebreid beschrijft. Het
boek bevat maar liefst 798 pagina’s en
in het artikel in COL zijn ook al diverse
mooie plaatjes te bewonderen. Het
boek is te bestellen via
www.slotcarbooks.com maar er hangt
wel een behoorlijk prijskaartje aan. €
289 + 17 euro verzendkosten.

Misschien iets voor je volgende

verjaardag? 

Ben
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Vreemde zaken: Servo 132 “baanwissel”

Zo langzamerhand denk je toch alles
wel gezien te hebben van het Carrera
spul van voor 1983. Niets is echter
minder waar. Kennelijk is er door
Carrera op kleine schaal
geëxperimenteerd met allerlei
accessoires. Nut en noodzaak van
sommige van deze “experimenten”
ontbreekt soms geheel of gedeeltelijk.
Dit met als gevolg dat na een kleine
experimentele oplage de productie niet
is voortgezet.

Baanwissel
Het Carrera Servo systeem kenmerkt
zich door de mogelijkheid van baan te
wisselen. En dan voornamelijk op de
rechte stukken. Wat moet je dan met
een baanwissel? Door de geleiders
midden in de baan te onderbreken en
kruislings met elkaar te
verbinden wisselt de
Servo bolide automatisch
van baanzijde. Leuk,
maar wat schiet je ermee
op?

Kleine oplage
Toch heeft Carrera een kleine oplage
van deze baanstukken voor Servo 132
gemaakt (ca. 10 sets bekend).
Opvallend genoeg werden deze Servo
“baanwissels” in setjes van twee
verkocht. Je moet immers ook weer
terug wisselen……. Ja, ja, bij een
Servo baantje……

Één gebruiksoptie

Na enig nadenken kan ik maar één
gebruiksoptie bedenken: het moeilijker
maken voor de coureurs. Met de
“baanwissel” kan je er immers voor
zorgen dat de Servo bolide een andere
lijn dan de ideale moet rijden. Ben
Schuddeboom weet dat ik daar geen
“baanwissel” voor nodig heb, maar dit

ter zijde.

Zelf maken?
De kans dat je een dergelijk baanstuk
ergens op de kop kan tikken is gering.
Maar zelf maken is erg eenvoudig
(zeker bij baanstukken met de smalle
geleiders). Het is een kwestie van de
geleiders voorzichtig los maken van
het baanstuk. Vervolgens een stukje er
tussenuit knippen en voorzichtig weer
vast zetten. Als laatste de geleiders
kruislings met elkaar doorverbinden
(zie foto) en klaar is Kees.

Succes
Mocht je een andere toepassing voor
deze baanstukken verzinnen, dan hoor
ik het graag. Succes!
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Targa Florio Universal

In mijn hobbykamer staat al wat
jaartjes een plank van drie bij één
meter. Dit is geen vaste plank maar
een constructie met twee zijkanten
waartussen de plank om zijn as kan
draaien. Waarom zal je zeggen? Nou,

deze plank heeft twee kanten(jaja )
met op één kant een Fleischmann
baantje, en op de andere kant een
Universal baantje. En ben ik het racen
eventjes zat? Dan klap ik ‘m op en
schuif het hele geval tegen de muur.

Nieuwe baan & thema
Met de bouw van deze nieuwe baan
wilde ik een thema/echt circuitje
uitbeelden. Maar hoe? En wat? Ik zat
eerst met het idee te stoeien om het
circuit van Brands Hatch, het indy

circuit dan, na te maken. Maar bleek te
eenvoudig, en rondetijden van drie
seconden te kort.

Gegoogle
Na wat gegoogle kwam ik een foto
tegen van de Targa Florio, met de
Porsche 908.HHmmm, is dat



Carrera Courant 77, Pagina 13 van 16

wat! Racen door nauwe straatjes, over
hellingen, opritten, steunmuren,
bruggen, kleine bochten enz.... Ik zeg;
doen!

Verzagen
Maar het circuit wordt wel één-
baans; dus zie het maar als een ovaal
met maar één kruising erin. Hier een
simpele tekening van hoe het gaat
worden. Het houdt echter wel in, dat ik
flink wat bochten en rechte stukken
moet verzagen. Maar ja, ik heb genoeg
van die baanstukken in voorraad.

De Baan
Op de foto van de baan zelf, is aan de
linker kant een verhoging gemaakt,
daarop komt een grote buitenbocht,
met als binnenbocht een chicane. Daar
tussen komt waarschijnlijk een fontein.

Afritten
Op de volgende foto's kan je op en
afritten zien, waarop de baanstukken
komen te liggen. Voordat de baan erop
komt, heb ik eerst ondertapijt erop
gelijmd, om het geluid een beetje te
dempen.

Wordt vervolgd!

Hans van Doorn
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Vreemde zaken: Baansukken met opdruk

Op eBay werd bijgaande collectie
aangeboden (vraagprijs maar liefst 650
euro!). Volgens mij zijn deze
baanstukken niet van eigenaar
gewisseld. Maar zeg nu zelf: het is
toch een leuke collectie?
 Carrea Challenge Tour 2012
 Mr. Unplugged 2012
 Limited Edition 2012
 Good luck boys ! 2012
 Good luck boys ! 2013
 50 Jahre Carrera I. 2013
 50 Jahre Carrera II. 2013
 Gaisbergrennen 2012
 Gaisbergrennen 2014
 Spielberg 2-teilig 2014

Patrick
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Kever Group 5

Ik denk dat de meeste clubleden ook
autoliefhebber zijn. Jij niet, dan ben je
vast de uitzondering die de regel
bevestigd. Een aantal clubleden die
regelmatig te vinden zijn op
clubactiviteiten delen een whatsapp-
groepje. Volgens mij wordt iedere
hypercar op de openbare weg wel door
één van deze leden gefotografeerd en
gedeeld met de groep. Uitgaande van
deze publicaties moet ik constateren
dat de bolide-dichtheid in Brabant
verrassent hoog is. Of wonen veel
actieve leden in Brabant. Zeg het
maar.

Extreme 2CV
Maar er zijn meer iconen dan
platgetrapte auto’s met 1000
paardenkrachten. Vraag je het mij, dan
roep ik: “de Citroen 2CV”. Ik wacht dan
ook met smart (niet die auto) op de
eerste Citroen 2CV. Maar dan niet een
gewone “lelijke eend”. Nee ik zou het
leuk vinden als het een “extreme 2CV”
wordt. Zo’n exemplaar waar enduro
races mee gereden wordt.

Op de foto’s kan je zien wat ik bedoel.
In dit geval zie je de 2CV Dyane en de

“gewone” lelijke eend. Beide
nauwelijks als zodanig herkenbaar
door alle aerodynamische
verbeteringen.

Kevers & vrouwelijke vormen
En toen waren er ineens de “Groep 5
Kevers” voor Carrera Evolution en
Digital 132. Kevers zijn ook iconen
binnen de autowereld te noemen. En
eerlijk is eerlijk, ik vind een kever met
al die ronde (vrouwelijke?) vormen ook
een geweldige auto. Bij gebrek aan de
gewenste extreme 2CV dan maar eens
wat schrijven over de Group 5 Kever.
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Noppes, nada
Goh, op Google is eigenlijk helemaal
niets, noppes, nada te vinden over
deze Groep 5 Kevers. Behalve dan
natuurlijk de Carrera slotcars zelf. Na
enig speurwerk blijken deze Groep 5
Kevers dus helemaal niet te
bestaan…. Slechts een enkele foto
met iets wat op een “Groep 5 Kever”
lijkt ben ik tegengekomen.

Bekende vormen
Toch best gek dat er niets over te
vinden is, terwijl de vormen zo bekend

voorkomen. Kijk eens goed….. dat
lekkere kontje onder die taartschep is
niets meer of minder dan de achterkant
van de Porsche 935. Deze achterkant
is aan een flink stuk Kever geplakt en
voorzien van eerder genoemde
taartschep als spoiler.

Mag er zijn!
Eerlijk is eerlijk,
wat mij betreft
mag het resultaat
er zijn. Ik vind het
een goed
geslaagde
“anabolen Kever”. Niet dan? Ech wel!
Maar toch hoe mooi de kever ook is en
hoe lekker die kont, toch is het gen
2CV. Dus Carrera ontwerpers, kruip
maar weer eens achter de ontwerptafel
en doe jullie best.

Patrick


