
Modelraceclub Speed’74 viert 40 jarig jubileum 

Reünie 

Dit jaar bestaat de modelraceclub Speed'74 officieel 40 jaar. De actieve leden van die elke 

vrijdagavond zich verzamelen in het clubhuis aan de Rivierdijk 804 hebben dit jubileum in 

september al gevierd met een gezellige BBQ. 

Maar de club wil het jubileum ook vieren met oud-leden, bekenden, vrienden, buren en 

streekgenoten en organiseert met dat doel op zaterdagmiddag 13 december een gezellige reünie 

voor iedereen die in het verleden iets met de club heeft gehad of gedaan. 

 

Geschiedenis 

Speed’74 ontstond (de naam verraad het al) in 1974 als officiële vereniging met statuten, 

getekend bij de notaris. Eigenlijk ontstond de club uit een fusie tussen twee concurrerende 

clubjes in het dorp, namelijk Mini Autoraceclub Hardinxveld van de Buitendams en Mini 

Autoraceclub Giessendam uit de Venusstraat. De zoon van toenmalige Rabobank directeur was 

lid van 1 van die clubs en vroeg zijn vader of er niet in de kelder van de bank geracet kon 

worden. Vader stemde in met het plan als er 1 officiële club zou komen en zoonlief zou stoppen 

met het repeteren met z’n band in de kelder! 

In de kelder bleek amper ruimte om fatsoenlijk te kunnen staan, het was er maar anderhalve 

meter hoog. De eerste klus van de nieuwe club was dus het uitgraven van de kelder. De eerste 

twee jaar werd er geracet op een plastic 4-sporen racebaan van Fleischmann, na twee jaar werd 

die echter vervangen door een 32 meter lange zelfgemaakte houten baan met 6 sporen en 45 

graden kuipbocht. 

De club groeide uit tot een volwassen vereniging waar de hobby modelracen centraal stond. 

Slotracen was in de jaren zeventig een serieuze bezigheid waar internationaal veel 

enthousiastelingen mee bezig waren. In deze tijd van spelcomputers en smartphones is het 

nauwelijks meer voor te stellen, maar als jongen uit de jaren zeventig droomde je van 2 dingen, 

of een racebaan of een modeltrein. 

In Hardinxveld-Giessendam zijn heel wat jongens (en meiden!) in de ban van het modelracen 

geraakt door de demonstraties die ze zagen van Speed’74 op bijvoorbeeld de braderie of 

koninginnendagen. Later stond ook elke zomer een baan van de club in Sporthal de Wielewaal 

tijdens de Speel-in week. De club verhuisde een paar keer, vele kennen het witte huisje op de 

Kaai, aan het einde van de Buitendams waar de club tot 1992 bivakkeerde. Ook de huidige 

locatie van de club, het oude schoolgebouw aan de Rivierdijk 804 waar vroeger de Dukdalf zat, is 

bij de meeste dorpsgenoten wel bekend. Minder bekend is misschien dat er nog steeds vele 

slotracers uit de regio, maar ook van ver daar buiten, regelmatig in Hardinxveld-Giessendam bij 

elkaar komen om spannende wedstrijden te racen waar punten te verdienen zijn voor 

verschillende nationale competities. In december 2013 is na jaren van noeste arbeid bovendien 

een hele nieuwe houten baan van 40 meter lengte in gebruik genomen. 

 

Oproep 

Voor de reünie die Speed’74 op zaterdagmiddag 13 december (tussen 13.00-18.00) aan de Rivierdijk 

804 wil vieren doet de club een oproep aan alle oud-leden om vooral weer even langs te komen. Bel 

elkaar op en kom met je maten van vroeger naar de club. Heb je nog een hobbykist met auto’s op 



zolder staan? Neem mee en probeer die oude auto’s uit op de nieuwe baan! Mensen die nog foto’s 

en verhalen hebben uit de afgelopen 40 jaar zijn uiteraard ook van harte welkom om deze te delen 

met alle belangstellenden. Uiteraard zijn er ook auto’s van de club beschikbaar. De club hoopt op een 

gezellige middag waar oude bekenden elkaar na jaren weer zien. Ze kunnen verhalen vol nostalgie 

ophalen uit die ‘goede oude tijd’ maar ook genieten van alles wat Speed’74 nog altijd te bieden 

heeft.  

Was u nooit lid van de club maar heeft u ook belangstelling voor deze hobby? Kom zaterdagmiddag 

gerust langs en laat u voorlichten over de verschillende activiteiten van de club.  

Iedereen is welkom, ervaar zelf maar eens hoe het is om een slotraceauto over het lange rechte stuk 

van de racebaan te jagen. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen via 

info@speed74.nl   of bellen met Arie van Wijngaarden (0653978434) of Huib de Jong (0647142444). 

 

 

De nieuwe baan van Speed’74 die in december 2013 in gebruik werd genomen 

 


