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12 april opening van het seizoen
Nadat de eerste wedstrijd voor de F1 en F2 stockcars
reeds verreden is zal op 12 april de opening van het
Shale seizoen zijn en wel op Speedway Emmen.
Deze meeting staat gelijk in het teken van de eerste
World Qualifier round Formule 1 stockcars waarvan
de World Final in september verreden wordt in het
Brandon Stadium in het Engelse Coventry.
Kurt Kuyer overleden
Op vrijdag 14 februari hebben we afscheid moeten
nemen van Kurt Kuyer van MediDisc Professionele
Evenementen Hulpverlening.
Kurt ons veel te jong en veel te vroeg verlaten.

donderdag 20 maart 2014

Ook het banger racen kent zijn weerga niet. Het
succes van afgelopen jaren bracht een aantal keren
een record aantal auto’s op de baan.
En dat is bij de Bangerstox niet anders. De maximum
aantal inschrijvingen zijn in bijna 1 dag al vergeven
zoveel animo is er in deze budget klasse.
BriSCA-NL
Het afgelopen jaar is BriSCA-NL opgericht. Dit om
een nauwe samenwerking met de Engelse BriSCA te
bewerkstelligen.
Met 3 vaste promoters zijn een aantal onderwerpen
vastgelegd zoals regulier overleg met overlegorgaan
van de bestaande BVSR, weging en keuring op
wedstijden, verdeling van WQ wedstrijden voor de
juiste balans op asfalt en shale/land.
Maar ook directe communicatie met BriSCA UK en
proberen een conflicterende race agenda te
voorkomen. Dit geheel niet onbelangrijk.

Bezoek de website op www.brisca-nl.com
Seizoen 2014 F1 stockcar
Vanaf het eerste uur was Kurt erbij op Speedway
Emmen.
Een groots mens, een groots hulpverlener, zo willen
wij hem in herinnering houden.
Wat zal hij gemist worden.

Voor de F1 Stockcars staan er 4 World Qualifiers op
het programma. Deze worden op 12 april, 3 mei, 21
juni en 23 augustus worden verreden.

Shale racing is in trek
Het shale-racing maakt de laatste jaren een enorme
opmars tav het asfalt.
Veel nieuwe coureurs mochten we op de shale
begroeten. Niet alleen in de F1 stockcar maar ook in
de F2 stockcar klasse.
En dat onze Hollandse jongens al veel ervaring
hebben opgedaan op onze Nederlandse shale-banen
is de laatste jaren ook in de uitslagen van Engelse
wedstrijden te zien.
Daar waar de rijders voorheen in de achterhoede
eindigden is er nu sprake van hoge klasseringen en
zelfs al enkele malen winst.

Foto PeWi
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De World Masters of Shale wordt dit jaar in het
weekend van 24 en 25 mei verreden.
De Gouden Helm race zal later in het jaar plaats
vinden en wel op 27 september.
Seizoen 2014 F2 stockcar
De ranke F2 stockcars zullen ook hun World Masters
of Shale in het weekend van 24 en 25 mei verrijden.
Ook zullen er 2 qualifiers voor de Jatech Gronico HCD
F2 Supercup op Emmen verreden worden. Dit is 12
april en 24 mei.

Foto PeWi
Seizoen 2014 F2 Junioren
Ook de “toekomst” zal dit jaar weer aan de start
komen. Met hun F2 stockcars zullen de tieners hun
ervaring opdoen alvorens de overstap naar het grote
werk te maken.
Diverse organisaties hebben dit seizoen het concept
overgenomen wat alleen maar toe te juichen is.

Foto PeWi
Seizoen 2014 (Un)limited Bangers + bangerstox
De Limited- en Unlimited Bangers en de Bangerstox
wisselen elkaar af maar de eerste grote wedstrijd zal
plaatsvinden in het weekend van 12 en 13 juli alwaar
teamraces gehouden worden voor de Unlimited.
Let op er hebben zich reeds het ongekende aantal
van 216 rijders ingeschreven verdeeld over 27 teams.
De reeds legendarische Blue Oyster Trofee vindt op
28 oktober plaats waar ook weer grote deelname te
verwachten is.
Het jaar wordt traditioneel afgesloten met de
Oliebollenrace.

Foto PeWi
Volgende wedstrijd 12 april
De openingswedstrijd van 2014 vind dus plaats op
zaterdag 12 april.
Aan de start komen de Formule 1 & 2 Stockcars, de
F2 junioren en de Unlimited Bangers. De wedstrijden
zullen aanvangen om 12:00u
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Locatie: Veenakkers 35, 7881 XA Emmer
Compascuum.
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,
See you in Emmen
ASE
www.speedwayemmen.nl
www.asebangerracing.nl

Met grote dank aan Rene Reijer
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