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AAGGEENNDDAA  22001188  
APRIL 
08 Grand Prix van Bahrein 
15 Grand Prix van China 

15 SLN beurs Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2, 3991DM Houten 

21 CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem 
22 CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem 
29 Grand Prix van Azerbeidzjan 

29 Südbayerische Rennbahnbörse,  Landsberger Str. 39 Germering www.slot-bavaria.de (D) 

 

MEI 
13  Grand Prix van Spanje 
27  Grand Prix van Monaco 

 

JUNI 
10 Grand Prix van Canada 
23 BMW Sharknose Meeting, Autotron Rosmalen 
24 Grand Prix van Frankrijk 

 

JULI 
01 Grand Prix van Oostenrijk 
08 Grand Prix van Groot-Brittannië 
22 Grand Prix van Duitsland 
29 Grand Prix van Hongarije 
 

AUGUSTUS 
26 Grand Prix van België 

 

SEPTEMBER 
02 Grand Prix van Italië 
16 Grand Prix van Singapore 
30 Grand Prix van Rusland 
 

OKTOBER 
07  Grand Prix van Japan 

13  CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem 
14  CCN raceweekend, Belvédèrelaan, Beusichem 

21 Grand Prix van de VS 
28 Grand Prix van Mexico 
 

NOVEMBER 
03 Slotmania, Leinfelden-Echterdingen, Festhalle Stetten www.slotmania.de (D) 
11 Grand Prix van Brazilië 
25 Grand Prix van Abu Dhabi 
 

DECEMBER 

http://www.slot-bavaria.de/
http://www.slotmania.de/
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SSCCHHRRIIJJFF  OOOOKK  IIEETTSS  VVOOOORR  OONNSS  CCLLUUBBBBLLAADD!!  
Voor ons clubblad zijn wij altijd op zoek naar leuke verhalen en/of foto’s.  

Ben je niet zo’n schrijver? Geef niets, maar laat de redactie dan eens weten 
over welke onderwerpen je graag iets in ons clubblad zou willen lezen. 

 
e-mail Redactie:  p.meijer54@chello.nl 

Ben Schuddeboom & Patrick Meijer 
 

Sluiting kopij voor de Courant 89:  
1 juni 2018
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Clubaktiviteiten 
 
 

 
 
 

  RRAACCEEWWEEEEKKEENNDD   
21 & 22 APRIL 

Locatie: Belvédèrelaan, Beusichem 
 

  SSHHAARRKKNNOOSSEE  MMEEEETTIINNGG    
23 JUNI 

Locatie: Autotron, Graafsebaan 133, 5248 NL  Rosmalen  
 

  RRAACCEEWWEEEEKKEENNDD   
13 & 14 OKTOBER 

Locatie: Belvédèrelaan, Beusichem 

  

  

  

  

  

  

VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEERRSS  GGEEZZOOCCHHTT  
VVoooorr  ddee  cclluubbaaccttiivviitteeiitteenn  
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 Door de Bril van…… 
 

 
Maart 2018 

 
En dan zitten we ineens al weer in de 
3e maand van 2018. Wat doe je dan 
als eerste? Terugkijken op de 
Modelbouwbeurs in Goes natuurlijk! 
Want ja, we zijn er weer geweest met 
een goed stel enthousiastelingen. 
 
Dankjewel 
Langs deze weg wil 
ik dan ook Olaf, 
Transpo-Willie, 
Servo-Ben, Ruud, 
Otto, Patrick, Bart, 
Hein, Huub en Hans 
van Straalen bedan-
ken. Daarnaast een 
speciaal “dankjewel” 
voor Peter-Paul van 
Deelen en zijn zoon 
Jelle. Peter-Paul is, 
zoals vele van jullie 
inmiddels weten, de 
opvolger van Fred 
Hahn. Op zaterdag 
waren zij beide 
aanwezig in Goes en hadden vooraf 
aangegeven dat zij volledig in het 
“werkschema” zouden worden 
opgenomen. Ik kan alleen maar 
zeggen dat dit door iedereen als zeer 
positief ervaren en bijzonder gewaar-
deerd, is. Ik heb zelfs begrepen dat het 
slotrace enthousiasme heeft toege-
slagen en dat we dit jaar zowel Peter-
Paul alsook Jelle terug gaan zien in 
Beusichem bij b.v. één of meerdere 
van de raceweekenden. Ook mijn dank 
aan Peter-Paul voor alle Carrera 
giveaways welke hij had meegenomen. 

We hebben er enorm veel kinderen blij 
mee kunnen maken. 
 
Personeelsplanning 
Wel sloeg de schrik me in de dagen 
voorafgaand aan Goes even om het 
hart. Helaas moest onze oud-voorzitter 
Fred Goverde door ziekte verstek laten 
gaan en konden clubleden Hans & 

Max Frentz door 
omstandigheden niet 
op zondag naar Goes 
komen. Met drie man 
minder is het toch be-
hoorlijk aanpakken. 
Als je n.l. naar de 
“personeelsplanning” 
kijkt dan is het zo dat 
Willie vooral met de 
Transpo- en Ben met 
de Servobaan bezig 
zijn. Daarnaast is er 
iemand verantwoor-
delijk voor het 
toezicht van onze 
stand en beschikbaar 
voor het beantwoor-

den van vragen die bezoekers bij ons 
stellen. Uiteindelijk is het allemaal weer 
gelukt en kunnen we met een goed 
gevoel terugkijken op een prachtig 
mooi weekend. 
 
Nieuwe baan 
In Goes hebben we onze nieuwe 
clubbaan voor het eerst aan het grote 
publiek getoond. De baan is echt zeer 
bijzonder geworden en staat er 
fantastisch bij. Inmiddels hebben we, 
na de nodige research, al via 
Facebook laten weten dat het de 
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grootste mobiele slotracebaan ter 
wereld is. Het zit hem dan vooral in het 
feit dat het een gecombineerde baan is 
waarop zowel analoog en digitaal 
gereden kan worden. Als club moeten 
we ons realiseren dat we iets prachtigs 
in handen hebben. Ik hoop dat we de 
komende jaren met elkaar onze 
activiteiten op deze baan kunnen 
optimaliseren. Daarnaast hoop ik 
natuurlijk dat we de baan, naast de 
Modelbouwbeurs in Goes, ook een 
aantal keer per jaar kunnen gaan 
neerzetten op evenementen in het 
land. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar het 
geval is geweest bij de Sharknose 
meeting. 

 
Van verleden naar toekomst 
Allereerst wil ik jullie even meenemen 
naar het verleden. 
Toen ik me in 1999 aanmeldde als lid 
van Carreraclub Nederland had de 
club twee banen in zijn bezit. Een 
prachtige “oude” Universalbaan en de 
“nieuwe” Exclusivbaan. Steevast 
werden deze banen tijdens de 
raceweekenden in Beusichem 
opgebouwd en dat zag er altijd 
prachtig uit. De oude Universalbaan 
was het populairst en naar de 
Exclusivbaan werd door aantal leden 
met een “scheef oog” gekeken en was 
wat minder in trek. Toch werd ook 
deze baan door de nodige coureurs 
gebruikt. Na een aantal jaren 

verdween de interesse in de 
Universalbaan en deze verdween van 
het toneel. De baan is nog wel in het 
bezit van de club maar wordt bewaard 
voor speciale events. Ik hoop nog 
steeds dat we hem dit jaar terug gaan 
zien bij de Universal-reünie!? 
 
Dan nu de toekomst… 
Ik hoop dat we er met onze nieuwe 
gecombineerde baan gezamenlijk voor 
kunnen gaan zorgen dat het een 
succes wordt. In Goes hadden we 
slechts een “hardcore” digitale rijder 
aan de tafel en dat is echt te weinig. 
We pakken toch weer snel de 
vertrouwde raceauto die het zo lekker 
doet op de Exclusivbaan en we kijken 
ook nu wederom met een “scheef oog” 
naar de Digitale baan. Ik wil iedereen 
dan ook uitdagen om te komen met 
suggesties hoe we het gebruik van de 
Digitale baan kunnen promoten. Mail 
ondergetekende of een van de andere 
bestuursleden als je hierin ideeën hebt. 
Alle input is welkom! 
 
Raceweekend 21 & 22 april 
Op zaterdag 21 april wordt in de loop 
van de middag onze nieuwe clubbaan 
opgebouwd in Beusichem bij Otto 
Donker. Vanaf ca. 19:00 uur kan er 
gereden worden. Ook kun je blijven 
slapen (graag even mailen naar 
otto@ondonker.nl) Op zondag, na het 
ontbijt, wordt de dag gevuld met vrij 
racen en de nodige wedstrijden. Ik 
spreek de hoop uit vele van jullie daar 
weer te zien. 
 
Tot dan! 
 
Met enthousiaste racegroet, 

Roy Penders 
 

 

mailto:otto@ondonker.nl
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 Door de Bril van…….. Carrera 
 

 
Om de een of andere onverklaarbare 
reden kan het dragen van een (VR) bril 
met bijvoorbeeld een mobieltje erin 
nog steeds een beetje op mijn 
belangstelling rekenen. Niet alleen 
omdat het beleven leuk is, maar ook 
om de mogelijkheden die deze 
technologie biedt. 
 
De jeugd heeft de toekomst. Heb je als 
fabrikant de jeugd, dan heb je dus ook 
toekomst. Maar hoe kan je voor een 
tiener met opspelende hormonen in de 
pubertijd het slotracen toch 
aantrekkelijk houden? Het klinkt 
eenvoudiger dan het is….. maar een 
optie is het slotracen te koppelen aan 
hun belevingswereld en interesses. 
 
Games 
Een paar jaar geleden heeft Carrera 
gepoogd om slotracen te koppelen aan 
PC Games. Zo kon je op de PC op de 
meest bijzondere circuits, met een uit 
pixels opgebouwd slotcar, racen. 
Volgens mij was het zelfs mogelijk om 
via internet vanaf een andere locatie 
via de gameconsole tegen elkaar te 
racen. Ik heb daar eigenlijk nooit meer 
iets over gehoord. Als je bedenkt dat 
slotcars toch ook altijd (o.a. door 
externe factoren) weer anders (op de 
limiet) rijden, is dit eigenlijk geen 
verrassing. 
 
Camera-auto 
Een bezoekje aan YouTube levert een 
enorme collectie slotracefilmpjes op. 
Een deel van deze filmpjes is vanuit 
“kikkerperspectief”. Met andere 
woorden: gefilmd met een camera op 

ooghoogte van de “coureur” in jouw 
slotcar. Deze camera-auto’s zijn vaak 
eigen knutselproducties. Maar ik kan 
mij ook nog wel een (toen hele dure) 
Fly truck met ingebouwde camera 
herinneren. 

 
Carrera camera & bril 
En als je de foto hierboven bekijkt snap 
je direct waarom mijn belangstelling 
gewekt werd. Fout, mijn belangstelling 
werd niet gewekt door de anatomisch 
prettige rondingen van het “Carrera  
personeel”. Mijn belangstelling werd 
gewekt door de bril. Via deze bril krijg 
je, letterlijk, een racebeleving op jouw 
eigen circuit. 
 
Camera  
Waarschijnlijk ergens in november 
komt een Carrera Camera slotcar op 
de markt. Door het dragen van een bril 
met smartfoon erin, kan een race 
vanuit de positie slotcar-coureur 
beleefd worden. Wij kunnen eind dit 
jaar dus ongetwijfeld menig circuit 
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vanuit kikker-perspectief op YouTube 
bewonderen. 

 
Leuker 
Nog leuker wordt het om op deze wijze 
tegen elkaar te racen. Racen zonder 
letterlijk baanoverzicht te hebben geeft 
slotracen nog een extra dimensie. 
Zeker in combinatie met de digitale 
mogelijkheden zoals het wisselen van 
baan, en pitstops. 
 

Gekker  
Kan het nog gekker? Jawel, want wat 
denk je van racen op afstand? Ik heb 
geen idee hoeveel last je hebt van de 
vertraging via internet (signalen 
versturen kost altijd tijd), maar denk 
eens aan de mogelijkheden...... Je zou 
net zoals bij ”normale” online games 
over heel de wereld kunnen racen. 
Eerst trainen en het circuit verkennen 
(natuurlijk vanuit het perspectief van de 
“coureur”) en daarna racen. Daarmee 
wordt ook het bouwen van scenery 
belangrijker. Al was het maar om de 
circuit-beleving te versterken. 

 
Schrikken 
Het enige “dingetje” is wel dat de 
gastheer/dame niet alleen marshal is, 
maar ook moet beschikken over 
meerdere Carrera camera-auto’s. 
Volgens het persbericht gaan de 
Camera auto’s ongeveer 90 euro 
kosten. Ik moet zeggen dat mij dit 
bedrag best mee valt.  
 
Maar, bijvoorbeeld, vier stuks 
aanschaffen is best nog wel een 
bedrag. Ik zou de aanschaf niet zonder 
goed verhaal aan je echtgenote 
vertellen. Maar dat behoeft bij jullie 
ongetwijfeld geen betoog. 
 
Een houder voor een smartfoon heb je 
van karton al voor minder dan 5 euro. 
Maar wil je een beetje kwaliteit dan 
ben je daarvoor tussen de 20,- en de 
30,- euro kwijt. 

Raceverslag 
Julie begrijpen dat ik erg nieuwsgierig 
ben naar het verslag van de eerste 
Carrera-auto-race ergens op de 
wereld.  

Patrick 
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 Met de Bril van…….. Carrera 
 

 
Beste CCN leden………, het doet mij 
deugd om als opvolger van Fred Hahn, 
(jullie wel bekend), mijzelf even kort 
aan jullie voor te stellen. 

 
Koningskoppel 
Mijn naam is Peter-Paul van Deelen en 
ik ben al 25 jaar zeer gelukkig 
getrouwd met mijn grote jeugdliefde, 
inmiddels bestaat ons gezinnetje uit 
een dochter van 18 jaar en een zoon 
van 17 jaar, het wel bekende 
koningskoppel!  
 
Meisjesspeelgoed 
Ongeveer 25 jaar geleden ben ik 
gestart als vertegenwoordiger bij de 

Firma Tulip Toys, bij jullie 
waarschijnlijk beter bekend als Nikko 
Radio Control. Hier heb ik 14 jaar met 
heel veel plezier gewerkt. Maar zoals 
het vaak gaat lonkte een andere 
uitdaging binnen speelgoedland en dat 
was Mega Bloks, ook wel bekend van 
de copy Lego blokjes. Na 7 jaar is 
Mega Bloks overgenomen door Mattel 
wat voor ons einde oefening was.  

 
Gelukkig kon ik gelijk beginnen bij 
MGA Entertainment waar ik in 
aanraking kwam met 
meisjesspeelgoed…….! Jawel Baby 
Born was toen de pop die ik o.a. mocht 
verkopen en eerlijk is eerlijk, ook dit 
heb ik 3 jaar lang met veel plezier 
gedaan. Tot Fred 
Hahn 
mij 
belde 
en 
vertelde dat hij 
met pensioen zou gaan en wel op 9 
november 2017. Hoe dat gesprek 
verder is gelopen is geen verrassing 
meer, ik heb het aanbod graag 
aangenomen en ik zal mij met de volle 
100% inzetten om Fred proberen te 
evenaren…....! 
 



 
Carrera Courant 88, Pagina 8 

 
 

 

Wooh! 
Mijn eerste ervaring met CCN hebben 
jullie al kunnen lezen in de courant 87, 
toen ik op uitnodiging van het bestuur 
van CCN deel mocht nemen aan het 
afscheidsdiner met Fred Hahn. Ik kan 
niet anders zeggen dat dit een zeer 
geslaagde avond was. In de autorit 
naar huis was mij al duidelijk dat dit 
een begin was van iets moois en mooi 
werd het zeker…..want op 24 en 25 
februari 2018 was er de 
Modelbouwbeurs in Goes. Samen met 
mijn zoon heb ik toen kennis kunnen 
maken met andere leden van CCN en 
met de anadigibaan……..wooh!!  

 
Het is fantastisch, wat een baan, 
ongelofelijk en ik heb zeker een uur 
lang met mijn mond open gelopen, 
echt geweldig alles klopt. En dat was 
nog niet alles……...op het moment dat 
de bezoekers binnen kwamen en de 
eerste kinderen met de auto’s mochten 
rijden verscheen er op alle gezichten 

een brede grijns van oor tot oor. En ja, 
dat was niet alleen bij de kinderen 
maar ook bij de vaders, moeders, 
oma’s, opa’s en niet te vergeten de 
CCN leden, het was 1 groot feest de 
hele dag. Het was zo goed geregeld 
dat alle kinderen aan beurt konden 
komen en er dus geen wanklank klonk, 
top geregeld CCN!! 
 
Mijn beurt 
En toen was het mijn beurt, ik mocht 
ook op de baan rijden, in het begin was 
het nog even wennen maar na een 
aantal ronden zat de snelheid er goed 
in, nog geen baanrecord gereden maar 
dat komt misschien nog wel…… 
 
Ademt Carrera 
Het grootste compliment kreeg ik van 
een kennis die ik toevallig tegenkwam 
op deze modelbouwbeurs, hij vertelde 
mij dat de CCN al vele jaren op deze 
beurs staat. En als je niet anders zou 
weten, denk je dat de Firma Carrera 
hier staat, met andere woorden, alles 

ademt Carrera en dat doet mij 
natuurlijk erg goed. Ik wil jullie van 
CCN daarom ook ontzettend bedanken 
voor de professionele uitstraling en de 
meer dan 100% inzet die jullie alle 
dagen geven, daar kunnen “wij” als 
Carrera Benelux alleen maar trots op 
zijn. 
 
Nogmaals dank en ik wens jullie 
allemaal nog heel veel raceplezier! 
 
Groet, 
Peter-Paul van Deelen 
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Op de baan/bank bij: Willie Koenders 
 

 
Ook nu is de titel een beetje 
verraderlijk want dit zou suggereren 
dat ik bij Willie thuis op bezoek ben 
geweest. Maar niets is minder waar. 
Want onze woonplaatsen liggen nogal 
uit elkaar en bovendien heeft Willie 
momenteel niet iets rijdends liggen 
waar dan mooie 
plaatjes van 
gemaakt hadden 
kunnen worden. 
 
Transpo 
Nevertheless 
wilde ik wel eens 
graag wat meer 
weten van deze 
Transpo liefheb-
ber en daarom 
heb ik hem uitgenodigd voor een goed 
gesprek op een centrale locatie. De 
“centrale locatie” bleek uiteindelijk 
Haarlem te zijn. En dat kwam dan met 
name omdat Willie voor zijn werk nog 
wel eens in de regio komt, maar 
daarover later meer. 
 
Nadat een afspraak in december, met 
het oog op de vorige Carrera Courant, 
helaas niet door kon gaan, stond de 
nieuwe afspraak nu voor 2 februari 
gepland en heeft inmiddels dus ook 
plaatsgevonden. 
 
Transportbedrijf 
Na binnenkomst en een eerste bak 
koffie, kwam er meteen een soort van 
historisch overzicht uit zijn mond. Zijn 
voorliefde voor met name deze 
Transpo variant werd toegeschreven 
aan het transportbedrijf van zijn opa. 

Dat bedrijf werd later door zijn vader 
overgenomen en ook de moeder van 
Willie heeft nog in dat bedrijf gewerkt. 
Zo heeft Willie dus een bepaalde band 
met de transportwereld en kwam het 
ook nog ter sprake dat hij ongeveer 80 
stuks vrachtwagens heeft in de schaal 
1:50. Met name van de merken Lion en 
Techno. En dat bracht ons meteen 
weer op de NAMAC autootjesbeurs 
waar hij ook nog wel af en toe naartoe 
gaat, als de tijd dat toelaat. Want Willie 
is een druk bezet en actieve man die 
passie uitstraalt in alles wat hij doet 
maar verder ook heel down-to-earth is. 
Eigenlijk past hij daardoor natuurlijk 
ook prima in onze Carrera familie 
toch?  
 
Wachten & interview 
Nadat wij een keuze hadden gemaakt 
van de kaart, hebben wij, wachtend op 
het serveren van onze maaltijd, het 
interview afgenomen. Met onderstaand 
verhaal krijgen jullie nog een beter 
beeld van deze bijzondere man met 
een nog meer bijzondere verzameling 
binnen onze vereniging. 
 
1. Wie is Willie Koenders? En vertel 

iets over jezelf.  
Achttien jaar getrouwd inmiddels en 
in het rijke bezit van drie dochters in 
de leeftijd van vijftien, dertien en 
tien jaar oud en uiteraard zijn vrouw. 
Op sommige aspecten zal Willie het 
best lastig hebben thuis ……….. 
kan ik mij voorstellen.   

 
Het gezin woont in Elst en hij werkt 
voor de firma Aquaco als verkoper 
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van pompsystemen en water-
zuivering. Daar werkt hij inmiddels 
alweer negen jaar na een HTS 
opleiding o.a. in Alkmaar en tot zijn 
klanten mag hij Tatasteel, Krups en 
recycling bedrijven rekenen. Een 
bezoek aan Tatasteel liet zich 
natuurlijk prima combineren met 
onze lunchafspraak. 

 
Op mijn vraag of Willie ook aan 
sport doet kreeg ik als antwoord 
“Daar slijt je van dus graag door 
naar de volgende vraag”. ……Ha, 
ha, ha! 
 
Maar in het verleden heeft Willie wel 
actief aan judo en zwemmen 
gedaan. Nu is er alleen nog wat tijd 
voor af en toe een golf rondje 
waarbij je natuurlijk ook lekker 
buiten bent. En naast de Transpo 
hobby heeft Willie ook nog een 
passie voor Mecano en Märklin 
modeltreinen. 
 

2. Wanneer was je eerste ervaring met 

slotracen? 

Dat gaat, net zoals bij velen van 

ons, terug naar zijn jeugd waarbij hij 

vaak bij een buurjongen ging spelen 

die een Fleischmann racebaan had. 

Die was daar op zolder gebouwd en 

blijkbaar zo groot dat Willie zich kan 

herinneren dat de baanstukken zelfs 

om een wc pot heen liepen. 

Uiteindelijk is hij via Roy en Hans 

Frentz in aanraking gekomen met 

onze vereniging. 

 

3. Hoelang ben je lid van de CCN? 

Willie is nu ongeveer 6 à 7 jaar lid.  

 

4. Op welk type banen rijd jij? Heb je 

voorkeur voor bepaald type? Racer 

of verzamelaar? 

In principe rijd Willie alleen op 

schaal 1:24. Thuis geen uitgelegde 

baan maar die gaat er vast nog wel 

een keer komen want ook hij heeft 

zeg maar zijn eigen racekamertje. 

Alhoewel hij zichzelf meer 

beschouwt als een verzamelaar dan 

een racer. Zijn voorliefde voor 

Transpo komt natuurlijk ook voort uit 

het transport verleden. 

 

Racen is op zich wel leuk maar 

geen noodzaak voor hem. 

 

5. Ga je wel eens naar club 

weekenden of andere evenementen 

die door de CCN georganiseerd 

worden?. 
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Dit jaar is Willie met zijn Transpo 

baan voor de 3e keer in Goes te 

bewonderen. En daarnaast is hij 

ook actief meewerkend lid op 

bijeenkomsten als de Sharknose 

meeting en de modelbouwdagen 

van Hobma in Elst. Een enkele keer 

doet hij ook mee aan een 8-uurs 

race in Beusichem maar zeker geen 

complete weekenden. (Behalve 

Goes dan) 

 

6. Waar kunnen wij jou midden in de 

nacht wakker voor maken? 

Hij denkt even na maar komt 

uiteindelijk met het antwoord: Een 

goeie biefstuk. 

 

7. En heb je nog wensen op 

slotracegebied? 

In eerste instantie zou hij nog graag 

de truck met oplegger van Transpo 

willen hebben maar aangezien die 

momenteel voor bedragen rond de 

500 euro worden aangeboden blijft 

dat nog even een wens die niet heel 

gauw in vervulling zal gaan. 

Uiteindelijk zou hij wel graag zijn 

Transpo verzameling helemaal 

compleet willen hebben en dan ook 

zeker de tijd en moeite nemen om 

het geheel allemaal werkend te 

krijgen. Onder andere door het 

inbouwen van elektrische wissels 

waardoor er ook meerdere auto’s 

kunnen rijden.  

 

En toen kwamen de club sandwiches 

en hebben wij na deze smakelijke 

maaltijd weer afscheid van elkaar 

genomen. Eenmaal weer thuis was ik 

natuurlijk nog enthousiast, mede door 

zijn passie van vertellen en heb ik via 

‘jijbuis’ zoals dat altijd in de Donald 

Duck wordt genoemd een paar filmpjes 

opgezocht over Transpo. Ik kan het 

iedereen aanraden om dat ook eens te 

doen want er staan een paar 

wonderschone exemplaren tussen! 

Ben 
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3D printen 
 

 
Aan de verkoop van schreeuwend dure 
onderdelen voor onze racebaan hobby 
(b)lijkt verandering te komen. 
Tenminste wanneer wij allemaal naast 
een gewone printer ook een 3D printer 
hebben. 
 
Pitstraat 
Een paar Carrera Couranten geleden 
alweer, heeft Otto een uitgebreid 
artikel ingestuurd over zijn pitstraat.  

(foto Modelbouwbeurs Goes 2018) 

Ook maatwerk behoord tot de 
mogelijkheid. Kan je het gebouwtje 
toch net weer die centimeter breder of 
smaller printen. 
 
Chassis 
Na het “Lego” chassis van de vorige 
keer trof ik dit keer een wat “normaler” 
chassis aan. Een zekere Frank is druk 
doende met het ontwerpen van een 
verstelbaar chassis. Zo te zien voor 
schaal 1:32. Ik zou zeggen: bewonder 

de plaatjes 👍. 

 
En nu? 
Een interessante ontwikkeling, 
tenminste dat vind ik. Stel dat, 
bijvoorbeeld, het racebaanmerk 

Scalextric een Ford Taunus aanbiedt 
en je heet Ruud. In dat geval wil je 
natuurlijk die Taunus hebben en 
daarmee niet alleen om op je analoge 
Carrera baan rijden. Dan wil je ook met 
de Taunus op je Digital- en 

Universalbaan rijden. Nog even en de 
tijd van prutsen, snijden, boren en 
lijmen zijn voorbij. Dan bestel je 
gewoon een tekening van een passend 
en voor jouw racebaansysteem 
geschikt chassis. 
 
Hobbyisten 
Op dit moment (b)lijken vooral 
hobbyisten zich bezig te houden met 
het maken van 3D ontwerpen van een 
slotracechassis.  
Niet onverdienstelijk durf ik wel te 
zeggen. 
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Onderdelen? 
Op dezelfde wijze een carrosserie 
bestellen klinkt nog beter. Wil je legaal 
3D tekeningen voor de 3D printers 
aanbieden, dan heb je waarschijnlijk 
wel licenties nodig. Voor de hobbyist 
lijkt mij dit niet echt een optie. Een 
ander nadeel is dat je voorlopig niet 
ontkomt aan het zelf beschilderen van 
de 3D print. Leuk voor degenen die dit 
nu al doen. Maar behoor je tot de 
figuren zoals ik, waarbij dit soort 
projecten jarenlang projecten blijven, is 
dit geen optie. 
 
Stofzuigerzak 
Onderdelen printen klinkt in mijn 
beleving interessanter. Niet alleen 
ontloop je daar een heel licentie 
gedoe, maar ook frustratie. En 
daarmee doel ik niet op beschilderen 
of zo. Nee ik denk eerder aan het 
vruchteloos rondkruipen na een flinke 
crash van jouw slotcar. Tevergeefs op 
zoek naar de verdwenen “uitlaat” en 
“rechter spiegel”. Zowel op de grond 
als in de volle stofzuigerzak. Wat zou 

het makkelijk zijn 
als je die 
zoekgeraakte 
onderdeeltjes 
gewoon even zou 
kunnen 
downloaden van 
de officiële Carrera 
site en vervolgens 
zelf printen. 
 
Dromen jullie even 
mee? 
 
Patrick 
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 Nieuws van het Servofront 
 

 
Aan de vooravond van ons jaarlijkse 
uitje, het weekend in Goes, alvast 
maar even een kort verslagje over de 
afgelopen maanden. Zoals in de vorige 
uitgave al aangekondigd, is de tweede 
etage weer helemaal gebruiksklaar en 
dat betekent dat ik dus de afgelopen 
weken meer dan voldoende tijd heb 
kunnen besteden aan het herinrichten 
van mijn race kamertje. Prettige 
bijkomstigheid is dan ook dat de 
opdrachtgevers voor een klus niet 

stonden te dringen 😊 

 
Display & Donald Duck 
In de afgelopen maanden heb ik 
uiteraard veel nagedacht over hoe de 
ruimte dit keer 
ingericht zou 
worden. Ik wist 
al snel dat ik de 
mooie display 
van een Servo 
winkelbaan met 
de skyline van 
New York een 
prominentere 
plaats zou 
geven.  
a) omdat ie te 
mooi was om 
hoger te 
plaatsen en  
b) omdat ik hem ook een meer 
functioneel karakter wilde geven.  
In mijn geval dus ook echt als testbaan 
gaan gebruiken en tevens als 
bandenwarmer! Dit had echter wel 
consequenties voor de u-vorm die ik 
qua tafels eerder had gebouwd want 

mede door mijn boekenkast vol met 40 
jaargangen Donald Ducks kon deze 
vorm niet meer opgesteld worden.  
 
Maffia chicane 
De tafels waren uiteraard snel weer 
opgezet door de constructie die ik 
destijds al had bedacht en nu ook 
waarschijnlijk door mijn Servo maatje 
Ronald ook gebruikt gaat worden.  

 
En dan begint daarna natuurlijk de 
echte lol van de nieuwe baan 
ontwerpen. In een eerdere aanschaf 
van mij op Marktplaats, kwamen ook 
twee chicanes uit de voorraad en, 
alhoewel die van het oude type 
stroomgeleiders zijn, leek het mij leuk 

om nu ook een zogenaamde Maffia 
chicane neer te leggen. Die titel is 
overigens afkomstig van Lubomir, één 
van de deelnemers bij een Servo 
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treffen, die dit ontwerp ooit zo heeft 
bedacht. 

 
Kuipbocht 
Al met al is het naar mijn eigen mening 
weer een leuk baantje geworden van 
een meter of vijftien waarbij de 
rondetijden van de echt snelle auto’s 

zo’n beetje rond de twaalf seconden 
blijven. In eerste instantie had ik er ook 
nog een kuipbocht in geplaatst maar 
die in een later stadium toch ook maar 
weer verwijderd. Want hindernis auto’s 
zijn daar toch soms iets te gevoelig 
voor en lopen dan niet lekker door die 
bocht.  
 
Goes 
En uiteraard heb ik ook de nodige 
voorbereidingen getroffen voor Goes. 
Op basis van de plattegrond die ik van 
Otto had ontvangen mocht ik mij weer 
gelukkig prijzen over een groot tafel 
oppervlak. Zo groot dat de benodigde 
baanstukken waarschijnlijk niet eens in 
mij gebruikelijke twee Goes-
bananendozen passen. Nog maar 
eens een avondje rechte baanstukken 
gepoetst zodat ik alle ruimte optimaal 
kan benutten. Overigens neem ik dit 
jaar dan ook mijn testbaan mee. Altijd 
handig voor als er ook eventueel 
“klantjes” komen met hun auto’s 
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Hindernisauto’s 
Elk jaar probeer ik wel weer een thema 
te bedenken voor mijn baan in Goes 
en waar het de afgelopen twee jaren 
gebouwtjes en verlichting was, staat dit 
jaar de hindernis auto als thema 
opgesteld. En dat komt uiteraard ook 
door de uitbreiding van twee 
exemplaren (een brandweer auto die ik 
in Ibbenbühren had gemaakt) en een 
112 ambulance dienstauto. 
 
De intentie is om ze naast het 
klassieke politiebusje nu alle drie op de 
baan te laten rijden om zo een extra 
dimensie aan het rijden met de eigen 

auto te geven. Benieuwd uiteraard of 
dat gaat lukken. 
 
Namac 
En tussen de bedrijven door ook nog 
maar eens naar de NAMAC beurs 
geweest en deze keer was weer 
bijzonder succesvol. Twee v1 
modellen, een Red Bull pullspeed auto 
en een nieuwe VW Kever erbij. Die 
laatste is inmiddels omgebouwd op 
een Servo chassis waardoor er dus nu 
ook twee kevers in de collectie zitten. 
De pullspeed laat ik waarschijnlijk als 
knutsel object voor Bart liggen. Of 
moet ik eerlijk bekennen dat ik daar 

geen tijd meer voor heb gehad? 😊 

 
Interview met Willie 
Tenslotte heb ik afgelopen maand ook 
nog tussen de bedrijven door Willie 
geïnterviewd maar dat lezen jullie 
uiteraard op een andere pagina. 
 
Zo nog even de dozen naar beneden 
slepen en dan morgenvroeg in de auto 
laden. Goes …. Here we come!! 
 

Ben 
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Bizarre zaken 
 

 
 

Als racebaanfabrikant ben je vrij 
kansloos als je geen Porsche 911, 
Ferrari’s, Formule 1 bolides enz enz in 
je assortiment hebt. Soms kunnen 
racebaanfabrikanten ons verrassen. 
Denk maar eens aan de Hot Rods van 
enige tijd terug. Het was voor velen 
even wennen, maar het waren wel 
aparte auto’s. En, wellicht net zo 
interessant voor Carrera, geen 
licentiekosten bij het verkopen van 
fantasie auto’s. 

 

 
Gelukkig 
Onder het kopje “vreemde zaken” of 
“de lelijkste auto” komen de meest 
bijzondere auto’s voorbij die (soms 
helaas, maar meestal gelukkig) nooit in 
productie genomen worden.  
 
 

Bizarre zaken 
Onlangs kwamen weer wat vreemde 
zaken voorbij. Vreemde zaken? Zeg 
maar gerust bizarre zaken! De tekst 
ontbrak maar dit zijn duidelijk 
Amerikaanse bolides. En door het 
gewicht (van de coureur) naar de 
binnenkant van de bochten in een 
oval-circuit te verplaatsen wordt de 
bochtsnelheid groter. 
 
Zijspan?  
Het resultaat is dat de coureur het hele 
gevaarte bestuurt vanuit een soort 
zijspan. En zo ziet het er ook uit……… 
Ik denk dat de plaatjes genoeg 
zeggen. In ieder geval een mooie 
uitdaging voor Carrera, maar ik vrees 
dat ze de handschoen niet oppakken. 
 

Patrick 
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Carrera Universal te koop 
 

 
 
Door op internet te zoeken ben ik op de Carrera Club Nederland terecht gekomen. 
Ik heb namelijk een Carrera racebaan AVUS 30300 met diverse extra zaken zoals 
diverse soorten baanstukken en auto's. Daar deze al jaren niet gebruikt word door 
mijn kinderen wil ik dit graag verkopen en mijn vraag is zijn er bij jullie leden die daar 
interesse in hebben. Ik woon in Helmond (N-br) hoor het graag van u. 
 
Zoals beloofd stuur ik u hierbij een aantal foto's van mijn Carrera racebaan met 
extra toebehoren. Mijn mailadres is: r.cooltje@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet,  
Ruud Coolen 

mailto:r.cooltje@gmail.com
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 Gezien op internet 
 

 
De verzamelaar zit nog altijd een 
beetje(?) in mij. Als ik op sites als eBay 
of Markplaats gluur, intrigeert het 
bijzondere toch altijd weer. En nog 
steeds kom je bijzondere zaken tegen.  

 
Drukplaat 
Laat ik eens beginnen met een 
drukplaat (of hoe dit ding ook mag 
heten). Je hebt er niets aan, maar 
simpelweg het “hebben” maakt veel 

goed. Maar wat heb je dan? De 
drukplaat (negatief) van de cover van 
een Carrera catalogus. 
 
Wat moet je ermee? Tsja, het gaat om 
het hebben en meer dan neerzetten 
kan je er eigenlijk niet mee. En zo te 
zien staat de drukplaat zelfs leuk op 
een IKEA kast (LOL). Maar even 
serieus, je zou natuurlijk de drukplaat 
kunnen gebruiken waarvoor deze ooit 
gemaakt zijn. En wie weet is hiermee 
een nieuwe hobby geboren. 

 
Het is geel…. 
Meer gangbaar is een tijdens een 

Stadtmeisterschaft gebruikte gele 
Porsche 936. Tenminste gangbaar? 
Het is een bekende bolide, maar de 
kleur is bijzonder. De vraagprijs is 
maar liefst 1.790 euro . . ………. Nog 
even sparen dus. 

Patrick 
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 Modelbouwbeurs Goes 
 

 
Februari….. een aantal clubleden 
denkt dan niet aan sneeuw of 
schaatsen. Nee, dit illustere 
gezelschap denkt bij februari aan de  
modelbouwbeurs in Goes. 
 
Traditie 
Veel woorden zal ik er niet over vuil 
maken. Geheel volgens de traditie 
werd vrijdag opgebouwd, zaterdag 
overdag de clubbaan bemenst, 
zaterdag avond gourmetten & bingo, 
zondag overdag de clubbaan weer 
bemensen en ’s avonds afbreken. Kort 
samengevat: weer een gezellig 
weekend. 

 
AnaDigi-baan 
Maar ja, zo komt ons clubblad nooit 
vol. Was er dan niets 
vermeldenswaardig? O ja, zeker wel! 
Dit weekend was de eerste keer dat de 
nieuwe AnaDigi-baan werd opgebouwd 

en gebruikt. Hulde aan de bouwers. 
Alles werkte direct en we hebben het 
hele weekend geen enkele storing aan 
de baan gehad. ….. Maar wat is die 
clubbaan lekker groot. Hebben wij 
normaal al niet te klagen over 
aandacht van bezoekers, maar dit keer 
heb ik wel heel veel waarderende 
opmerkingen over onze clubbaan 
gehoord. 

 
Peter-Paul van Deelen 
Op zaterdag was geheel tot ons plezier 
en genoegen, Peter-Paul van Deelen 
ook aanwezig. Peter-Paul wie? Peter- 
Paul is, na pensionering van Fred 
Hahn, de nieuwe vertegenwoordiger 
van Carrera in de BeNeLux.  
 
Peter-Paul 
kwam niet met 
lege handen. Hij 
sleepte een 
grote doos met 
Carrera 
stickers, keycords, usb-sticks, 
sleutelhangers en pennen mee. Erg 
leuk om alle kinderen die een race op 
onze baan reden een Carrera 
stickervel mee te kunnen geven en de 
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rijder van de snelste ronde nog een 
extra souvenir.    
 
Hele dag 
Peter-Paul bleef overigens de hele dag 
en heeft, samen met zijn zoon, de hele 
dag met ons meegedraaid. Peter-Paul 
weet nu ook dat als je bij de verkeerde 
bocht staan te marshallen het best 
hard werken is.  

 
Daarnaast 
hebben zijn 
zoon en hijzelf 
laten zien dat zij 
het slotracen al 
aardig onder de 
knie hebben. 
Mocht je Peter- 
Paul willen 
ontmoeten……
hij heeft ook 
gezegd dat hij op ons raceweekend 
ook even komt kijken. Leuk! 
 
Interview 
Als de wereld vergaat, vergaat Zeeland 
pas een paar jaar later. Dus is de 

modelbouwbeurs altijd weer een item 
voor de lokale pers. Zo melde een 
razende reporter van de PZC 
(Provinciaal Zeeuwse Courant) zich bij 
onze club. In eerste instantie had hij 
een paar vraagjes over onze club, 
maar al snel 
ging het 
over 
Carrera. 
Gelukkig 
was Peter-
Paul nog 
aanwezig. 
Helaas was 
van het hele 
interview 
niets terug 
te lezen. 
 
Dat moet de volgende keer anders. 
Journalisten zijn “lui” dus moet je ze 
voeden met een leuke oneliner die ze 
kunnen gebruiken. 
Dus, Peter- Paul, je 
hebt nog een jaar de 
tijd om over de 
oneliner van volgend 
jaar na te denken. 
 
Gourmet & Bingo 
Schaamteloos is de beste omschrijving 
van de gourmet en bingo. 
Schaamteloos hoeveel vlees er 
gebraden wordt en, met de sausen van 
Roy, wordt geconsumeerd. En wat 
schaamteloos aan bingo-en is ga ik 
niet eens uitleggen hier.  
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Duitse vrienden 
Ook vermeldenswaard was het 
bezoekje van een drietal Servo 
liefhebbers uit Duitsland. Dit waren 
slotracevrienden van Ben die, na het 
horen van de verhalen op het 
Servotreffen, zo nieuwsgierig waren 
dat zij een paar uur hebben gereden 
om Goes ook een keer mee te maken. 
Volgens mij sprak hen het idee wel aan 
om volgend jaar het hele weekend 
mee te maken.  

 
Publiek 
Ook dit jaar was onze aanwezigheid 
weer een succes. Onze baan werd 
druk bezocht en voor de kids was het  

racen op onze baan weer een succes. 

Verschillende bezoekers met kinderen 
kwamen na binnenkomst eerst naar 
ons om alvast een kaartje voor het  
slotracen te halen.  

Kennelijk is voor de kids racen op onze  
Carrera baan een hoogtepunt van het 
bezoekje aan de Modelbouwbeurs in 
Goes.  
 
Weer 
Ik zou zeggen bekijk de foto’s en je 
begrijpt dat wij, als het aan ons ligt, 
volgens jaar weer aanwezig zijn op de 
Modelbouwbeurs in Goes. 
 

Patrick 
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 Nieuws uit Neurenberg 
 

 
Nieuws uit Neurenberg? Op het 
moment dat jullie deze Courant onder 
jullie neus krijgen is het nieuws uit 
Neurenberg al lang geen nieuws meer. 
Ik ga jullie dan ook zeker niet 
vermoeien met een opsomming van 
alle “nieuwtjes” met foto’s die jullie 
inmiddels kunnen dromen. Net zoals 
de vorige keer 
beperk ik mij tot wat 
mij opvalt en/of 
interesse heeft. 
 
Carrera promo 
Bij de opening van de beurs 
publiceerde Carrera een interview met 
de heer Stadlbauer. In dit interview 
presenteerde hij de nieuwtjes van 
Carrera.  
 
Camera auto 
Voor mij komt de camera auto in 
combinatie met een 3D bril (of 
schermsplit op smartphone) in ieder 
geval als een verrassing. Maar over 
deze bril heb je elders in deze Courant 
al gelezen, dus snel verder met de 
rest. 
 
Personaliseren slotcar 
Ook vernieuwend is het bieden van de 
mogelijkheid een slotcar te 
“personaliseren”. En dan niet zomaar 
met een stickertje of zo. Nee, Carrera 
kiest hier voor het toepassen van 3D 
print technieken (jawel, zie ook het 
stukje over 3D printen) waarmee je 
een miniatuur evenbeeld van jezelf kan 
laten maken. Geweldig, een 
slotcarcoureur met jouw gezicht in 
plaats van een ”gestileerde-helm”. Met 

een scan apparaat wordt jouw hoofd 
gescant en in 3D geprint. Na 
handmatige(?) beschildering wordt het 
poppetje (of de complete slotcar?) via 
de post toegezonden. 
 

Voorlopig kan je de benodigde 3D 
scan alleen in de Carrera World laten 
maken. Bij Carrera bekijkt men nog of 
de scan apparatuur ook naar 
evenementen, zoals de Carrera 
kampioenschapsraces, zal worden 
meegenomen. Aangezien dergelijke 
Carrera activiteiten niet in Nederland 
plaatsvinden moeten wij hiervoor 
sowieso een ritje naar Duitsland of 
Oostenrijk maken....... Wellicht een 
leuke clubactiviteit voor in de 
toekomst?  
 
124 BMW M1 Procar 
De BMW M1 Procar blijf ik een 
prachtige bolide vinden. Gelukkig is er 
ooit een BMW M1 Procar raceklasse 
geweest zodat uit voldoende 
uitvoeringen en kleurstellingen 
gekozen kan worden. Aan twee 
daarvan wil ik nu wat aandacht 
besteden. Als eerste de M1 “Team 
Winkelhock”. Echt mooi is deze niet. 
Met het kanariepieten-geel trekt deze 
M1 in deze uitvoering wel de aandacht. 
En dat is echt wel een prettig voordeel 
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voor de slotracer. De M1 met de grote 
Nürburgring heb ik al eens op internet 
voorbij zien komen. Dan denk je nog: 
“het zou leuk zijn als Carrera deze 
uitvoering zou maken”. Welnu, dat is 
dus gebeurd. Hebben??????????? 
(Zie foto’s aan de binnenzijde van de cover). 
 
124 Ford Capri Turbo 
Tsja, en als we het over nog een 
opwindende (ja, dit woord mag ik in dit 
geval gebruiken) bolide 
hebben…….Wat denk je dan van de 
Ford Capri Turbo? De zwarte 
Zakspeed uitvoering had in Universal 
uitvoering al een aantrekkingskracht, 
maar de detaillering van toen is slechts 
een schim van de detaillering van nu. 
Een andere uitvoering, destijds wel 
verkrijgbaar in schaal 1:32 van andere 
merken, is de witte Würth-Zakspeed 
uitvoering. Ook hier kan ik maar één 
opmerking bij maken: “Hebben!”. 
 
Nostalgie 
Nu we het toch over nostalgie hebben? 
Wat vinden jullie van de terugkeer van 
de Carrera-blauwe doos?  Na jaren 
van “training” is het kenmerkende 
lichtblauw een soort magneet voor mijn 
ogen. Maar 
dat zal wel 
een 
afwijking 
van mij zijn. 
En mogelijk 
van enkele 
soort-
genoten die 
jaaaaaaren 
geleden, 
dus in het 
pre-internet-
tijdperk, net 
als ik, rommelmarkten en beursjes 

afstruinden.  De nieuwe, en jongere, 
klant vind de kleur wellicht wat 
oubollig, maar ik vind het prachtig.   
 
132 Smokey and the Bandit 
In de bioscoop zien hoe tientallen 
politieauto’s in puin gereden 
werden……het lijkt nog maar zo kort 
geleden, maar ik ga even niet rekenen. 
Of de jeugd deze link legt met de 
Pontiac Firebird Trans AM? Geen idee, 
maar ik wel. Helaas op dit moment 
alleen in schaal 1:32 maar daarom niet 
minder aantrekkelijk. En, na het door 
de FIA afschaffen van de Pitgirls, zie ik 
weer een nieuwe markt voor 
anatomisch correcte vrouwelijke 
racebaanpoppetjes.  
 

Moet ik dit nog uitleggen? 
 
132 Chevrolet Dekon Monza 
Ook opvallend, maar dan in mijn ogen 
vooral omdat het een foeilelijke auto is, 
is deze Chevrolet Dekon Monza. Een 
verrassend model waar de 
concurrentie nog niet mee op de markt 
gekomen is. Op het eerste gezicht 
snap ik direct waarom. 
 
Als ik goed ben voorgelogen is deze 
Monza vooral succesvol geweest in de 
Australian Sports Sedan Series. Dus 
wellicht een aantrekkelijke slotcar voor 
de Australische markt. 
 

Patrick 


