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Gouden Helm F1 Stockcars
Afgelopen zaterdag stond de race om de Gouden
Helm titel op het programma.
Een dikke rijders hadden zich ingeschreven
waaronder “Farewell tour” deelnemer #217 Ron
Kroonder en titelverdediger #47 Danny van Wamelen
rijdend voor Stockcar Team Baarlo. Beide heren
hadden tijdens deze finale race pech en konden hun
race niet uitrijden.
Daarentegen waren de kansen voor de Friese coureur
#44 Gosse Hoekstra een stuk groter geworden. De
laatste tijd rijdt hij steeds beter. Zo verliet hij de
vrijdagavond het Coventry stadion met 2
overwinningen op zak.
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Henk Jan Ronitz. Maar een gele vlag situatie zorgde
ervoor dat zijn voorsprong gereduceerd werd tot nul.
Met Jan Roelof en #226 Pieter van der Iest achter
hem maakte Marten weer een goede start en het was
wachten op Jan Roelof’s aanval. In de voorlaatste
ronde probeerde hij met zijn rode bolide de eerste
plek van Bijlsma weg te kapen echter dat mislukte.
Pieter van der Iest profiteerde hiervan en werd
tweede. Wijbenga kon nog wel weer een aantal
verloren posities terugpakken en finishte als derde.
Met een gebalde vuist van vreugde was het dus
Marten Bijlsma die als eerste over de meet kwam en
de Gouden Helm en € 1500.- aan prijzengeld in
ontvangst kon nemen.

Start Gouden Helm F1 Stockcar (Foto ASF)
Maar won deze zaterdag ook de eerste heat en met
e
e
nog een 6 en 2 plek was dit goed genoeg voor een
Pole Position.
Ook #84 Mark Woudenberg, #228 Jan Roelof
Wijbenga en #484 Harm van der Veen pakte een
heat-overwinning maar laatst genoemde klasseerde
zich slecht in zijn andere heats.
e
e
Echter met een 4 en 6 plek was het voor #422
Marten Bijlsma genoeg om aan de buitenkant van de
pole-sitter te starten.
Met Mark Woudenberg en Jan Roelof Wijbenga in hun
kielzog gingen een dikke 30 stockcars na 2
opwarmronden van start.

Trotse winnaar #422 Marten Bijlsma (Foto TWSP)

Voor Gosse was het feest snel over want hij werd al in
de eerste bocht naar buiten gedrukt.
Marten, die meteen de leiding nam, bouwde zijn
voorsprong steeds verder uit op Jan Roelof en #240
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e

2 Pieter van der Iest, winnaar Marten Bijlsma en 3
Jan Roelof Wijbenga (Foto JohnM3Photos)

e

Hegemonie baankampioenschap F2 doorbroken
Alleen pech kon hem nog tegenhouden maar op het
eind van de dag wist hij het zeker. Nijmegenaar #124
Wim Peeters doorbrak de hegemonie van Dordtenaar
#30 Toon Schut en kon zich Baankampioen 2014 op
Speedway Emmen noemen.
In 2012 kwam hij nog veel punten te kort, in 2013
slechts 4 punten te kort maar afgelopen zaterdag kon
zijn geluk niet op. Na 6 jaar is Toon van de troon
gestoten.
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overwinning in de schoot geworpen. De tweede en
derde plek waren voor #116 Barry Bauer en #118
Vincent Tersteeg.
Baarlonaar #136 Rick Lenssen had de eerste
overwinning in deze klasse op Speedway Emmen in
heat 2, gevolgd door Wim Peeters en Rick de Graaf.
e
De overwinning van Michael Schutter in de 3 heat
werd hem niet meer afgepakt. Met overmacht won hij
deze race. Ook hier finishte Wim Peeters als tweede
ditmaal gevolgd door #4 Roy Maessen.
De goedlachse Patrick Tersteeg schreef heat 4 op zijn
naam met achter hem een gevecht tussen Barry,
Michael en Wim die ook in deze volgorde over de
meet kwamen.
In de finale ging het in de eerste ronde mis met #103
Chris van der Elst uit Pijnacker. Door motorische
problemen van Baarlonaar #389 Mike Sijbers schoof
deze naar buiten alwaar Chris voorbij wilde komen.
Doordat ze elkaar raakten was het Chris die de lucht
in ging en hard neer kwam.

#103 Chris van der Elst en #389 Mike Sijbers (Foto
TWSP)

e

De winnaars van de finale F2. Baankampioenen 3 in
e
finale Wim Peeters, winnaar Michael Schutter en 2
Patrick Tersteeg. (Foto Ruud Swinkels)
Met een dertigtal ranke formule 2 stockcars werden er
prachtige gevechten geleverd.
In heat 1 kwam #129 Michael Schutter als eerste
over de meet maar zijn overwinning werd hem
afgenomen omdat de stockcar afgekeurd werd.
Hierdoor kreeg Venlonaar #191 Fransie Burhenne de

Een complete herstart was het Michael Schutter die
halverwege de wedstrijd de eerste plaats van Patrick
Tersteeg overnam en ook niet meer afstond. Michael
was deze dag supersnel en zette ook een nieuw
ronde record neer. Wim Peeters eindigde als derde
en was dus zoals gezegd de koning te rijk met het
baankampioenschap.
F2 Junioren
#666 Mike Morien (rijdt overal in rond waar 4 wielen
op zitten) pakte de snelste rondetijd in Heat 1 en de
finale. In heat 2 kwam hij tekort op #141 Richard
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Falkena terwijl #36 Sander Goos als snelste in heat 3
doorkwam.
Ondanks deze uitslagen was het Richard die het
dagklassement op zijn naam zette.
Het baankampioenschap werd met een verschil van
19 punten met Richard op naam van Sander Goos
gezet.
Op het eind van de dag mocht Sander nog even in de
Formule 1 stockcar van Ron Kroonder rijden. Of dit
zijn overstap wordt? Wie weet.

Een groot startveld bij de Bangerstox (Foto TWSP)
Uitslagen 27 september 2014
F1 Stockcar
Heat 1: 44-173-228-47-422-84-69-226-16-646
Heat 2: 484-69-12-332-399-17-16-36-84-61
Heat 3: 228-240-422-399-217-44-17-47-646-541
Heat 4: 84-44-240-422-332-226-16-36-223-38
GH Final: 422-226-228-16-12-332-84-69-36-759
Hier nog in de fout, maar toch baankampioen: #36
Sander Goos. (Foto ASF)
Bangerstox
90 Bangerstox verdeeld over 3 heats.
Een ieder reed 3 keer alvorens de finale te starten.
De dames en heren in deze low budget opstap klasse
vermaken zich opperbest.
Met hier en daar een tikje en een duwtje worden de
rondes volbracht. Soms met opzet maar ook soms
door ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Iedere verschillende winnaar behalve #292 Frank
Zijsling die 2 heats op zijn naam wist te schrijven.
De finale was alleen bestemd voor rijders met
transponder. #355 die dit jaar voor het eerst meereed
woon gelijk al de finale nadat hij ook nog goede
klasseringen in de heats had.
#48 Foppe Minnema kwam net iets te kort waardoor
e
hij 2 werd en Frank Zijsling werd door deze 2 heren
op bijna een ronde gezet maar toch nog een derde
plek.

F2 Stockcar
Heat 1: 191-116-118-30-262-335-799-100-2-581
Heat 2: 136-124-335-30-4-118-103-2-389-272
Heat 3: 129-124-4-2-17-389-103-335-272-337
Heat 4: 47-116-129-124-136-30-4-256-191-262
Final: 129-47-124-191-2-30-335-262-17-581
Baankampioen: 124 Wim Peeters
F2 Junior (snelste rondetijden)
Heat 1: 666-141-22-501-45-129-154-197-28-686
Heat 2: 141-666-36-154-696-129-197-45-2-22
Heat 3: 36-501-154-141-129-197-22-45-696-38
Final: 666-36-22-154-141-197-45-129-2-696
Daguitslag: 141-154-666-36-22-129-197-45-696-501
Baankampioen: 36 Sander Goos
Bangerstox
Heat 1: 103-90-292-43-52-48-327-93-198
Heat 2: 595-618-354-355-880-653-976-452-499-340
Heat 3: 101-231-22-5-38-60
Heat 4: 126-595-653-618-340-198-90-43-880
Heat 5: 292-354-625-155-235-48
Heat 6: 38-101-127-231-121-22-229
Heat 7: 618-52-595-43-355-198-126
Heat 8: 292-625-235-354-93-333-327-399
Heat 9: 231-38-127-22
Final: 355-48-292-340-319-231-60-333-198
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Racekalender 2015
Inmiddels is ook de voorlopige racekalender van 2015
bekend gemaakt. Schrijf de datums in jullie agenda.
28-03-2015: World Qualifier F1
02-05-2015: World Qualifier F1
30-05-2015: World Masters of Shale F1 & F2
31-05-2015: World Masters of Shale F1 & F2
20-06-2015: World Qualifier F1
18-07-2015: Bangers / Bangerstox
19-07-2015: Bangers / Bangerstox
22-08-2015: World Qualifier F1 / Bangers Emmen vs
Ringwood
23-08-2015: Left overs & Bangers
03-10-2015: F1 Gouden Helm
24-10-2015: Blue Oyster Unlimited Bangers
19-12-2015: Oliebollenrace
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See you in Emmen
ASE
www.speedwayemmen.nl
www.asebangerracing.nl

Volgende wedstrijd Blue Oyster Trophy
Unlimted Bangers
De volgende wedstrijd op 25 oktober komen alleen de
F1 Stockcars en de Unlimited Bangers aan de start.
Voor de F1 zal dit de laatste van dit jaar zijn op
Speedway Emmen.
De Unlimited Bangers strijden om de traditionele Blue
Oyster Trophy.
De wedstrijden zullen aanvangen om 12:00u
Locatie: Veenakkers 35, 7881 XA Emmer
Compascuum.

Zonder accu vaart niemand wel. Ook dit waren prijzen
voor de Gouden Helm F1 Stockcar (Foto TWSP)

Hou de website van Speedway Emmen in de gaten
zodat U op de hoogte blijft van alle nieuwtjes.
Like ons ook op Facebook om als eerste de nieuwtjes
te ontvangen.
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