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Laatste qualifier voor Kings Lynn
De laatste qualifier Formule 1 Stock Car zit er op en
de coureurs mogen zich opmaken voor de World Final
op 19 september in het Engelse Kings Lynn.
Er zal een ware invasie van Nederlandse
Stockcarrijders naar deze prachtige sintelbaan
afreizen.
De start van dit weekend zal op vrijdagavond 18
september zijn waar een ware Dutch meeting
georganiseerd wordt voor Formule 1 stockcars.
Naast deze 8-cilinders zal ook de World of Shale
Formule 2 stockcars verreden worden waarbij de
qualifiers van de SNAP ON F2 Supercup aan de start
staan.

zaterdag 29 augustus 2015

#332 Nathalie Wekema kwam als eerste over de meet
in de eerste 2 heats terwijl #36 Wendy Koopmans de
derde heat op haar naam schreef.
Beide dames komen uit een stockcar familie die al
jaren deelneemt aan de Stockcar races.
In de finale namen Nathalie en Wendy beiden de
leiding en door een opstopping van de rest van het
veld hadden ze gelijk al een halve baan voorsprong.
De rest van de rijders kwamen niet veel dichterbij
waardoor het wel eens een “Ladies Day” kon worden.
Echter een gele vlag situatie gooide roet in het eten,
waardoor iedereen weer aangesloten was.
Na de herstart kreeg de stockcar van Nathalie
mechanische problemen waardoor voor haar de race
over was. Wendy kon de leiding niet behouden en
moest deze afstaan aan de winnaar van vorige
meeting #47 Danny van Wamelen uit Pijnacker die
voor Stockcar Team Baarlo rijdt.
Danny won de finale voor Wendy en op de derde plek
eindigde #61 Koen Maris.

F1 Stockcars
Wederom was het aantal deelnemers in de Formule 1
stockcar klasse niet zoveel waar door het een all-in
format werd.
De 2 dames in het veld duidelijk lieten zien dat zij niet
onderdeden voor de heren.

De top 3 van de finale F1 Stockcar: vlnr Danny van
Wamelen, Wendy Koopmans en Koen Maris.
(RuudSwinkelsFoto.nl)
F2 Stockcars

#332 Nathalie Wekema 2 overwinningen in de
Formule 1 Stockcar. (Foto Pewi Peter)

Ze waren zo sterk dat de 3 heats en bijna ook nog de
finale naar hun toe getrokken werd.

De Formule 2 stockcars reden in een 3 / 4 format
waardoor iedere rijder 3 van de 4 heats moest rijden.
Voor de eerste heat presenteerde #124 Wim Peeters
de beker van de World Cup die hij op Raceway
Venray gewonnen had.
De eerste heat werd op naam geschreven van deze
kersverse World Cup winnaar uit Nijmegen.
Alhoewel #305 Ron van Wamelen tot de laatste ronde
aan de leiding lag was het Wim Peeters die hem in de
laatste ronde nog voorbij ging en de winst naar zich
toe trok.
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In de 2 heat had #100 Joey Slooff uit Zwijndrecht een
behoorlijke voorsprong opgebouwd echter
mechanische problemen zorgde voor een vroegtijdig
einde van de racedag.
#118 Vincent Tersteeg nam zijn plek over en liet
niemand meer voorbij, ook niet #129 Michael Schutter
die hem op de hielen zat en tweede werd.
De derde heat leek een overwinning voor #54 Sjeng
Smidt te worden. Alhoewel hij veel ervaring heeft op
racegebied kon hij niet voorkomen dat de snellere
Wim Peeters hem voorbij ging.
En hoe snel kun je gaan dan, zeer snel want Wim
verbeterde in deze heat ook nog eens het baanrecord
door een rondje van 14.681 sec te rijden. TOP!
Ook in de laatste heat kon Sjeng de leiding niet
behouden en moest deze afstaan aan Ron van
Wamelen die zeer sterk reed deze dag.

De top 3 van de finale F2 Stockcar: vlnr Sjeng Smidt,
Ron van Wamelen en Barry Bauer. (Foto:
RuudSwinkelsFoto.nl)
F2 Junioren
Ook bij de F2 junioren het bekende concept: leren
racen en de uitslagen op basis van de snelste
rondetijden.

Ron van Wamelen op weg naar zijn finale overwinning
(RuudSwinkelsFoto.nl)
Dan de finale, een enerverende race waarbij toch een
aantal crashes ervoor zorgden dat enkele toppers
uitvielen. Baarlonaar #154 Kay Lenssen (broertje van
Rick) reed lange tijd voorop waarna hij toch de meer
ervaren Ron van Wamelen laten die hiermee de
finalewinst pakte voor #116 Barry Bauer en Sjeng
Smidt.

#34 F2 Junior Teun Hermans, zoon van Kees
Hermans, de Stockcar Magazine man voor
Nederland. (RuudSwinkelsFoto.nl)
Met 16 rijders kon de jeugd wederom racen en de
uiteindelijke dagwinnaar was #36 Sander Goos
gevolgd door #141 Richard Falkena en #129 Tjalle
Greidanus.
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Schiphorst die in 1 streep tussen de hindernissen
door naar de finish stuurde.
In de finale stondenmeerdere zo goed als verse
bangers aan de start. De finale startte goed, flink wat
blauw/geel voorin.

De winnaars bij de F2 Junioren: vlnr Richard Flakena,
Sander Goos en Tjalle Greidanus (Foto Facebook
Sandra Falkena)
Team Races Emmen vs Ringwood (door ASE
Banger Organisatie)
Zaterdag werd de Teamrace Unlimited Bangers
Emmen vs Ringwood Georganiseerd.
De eerste heat was er vanaf de start een strijd tussen
beide teams waarvan niemand kon verwachten wie
deze ging winnen. Beide teams kregen door elkaar
flinke verliezen te verwerken, maar uiteindelijk
kwamen er toch nog 11 coureurs over de finish. Heat
winnaar was #252 Steven Bugler.
Omdat team Ringwood om al dan niet begrijpelijke
redenen wat minder coureurs had dan werd
aangekondigd, werd overeengekomen dat enkele
rijders zowel heat 1 als heat 2 mochten rijden.
Met ongeveer 15 tegen 15 werd de tweede heat
ingezet. De bijna 13 minuten durende heat werd ook
bijna 13 minuten actie op de arena .De Emmen
coureurs hadden allemaal een overduidelijk doel voor
ogen: korte metten met de Engelsen maken! Heat
winnaar deze keer was, jawel, #926 Tim Kruders.
In heat 1 en heat 2 hebben alle coureurs minimaal 1
keer kunnen rijden.
Heat 3 was een max 15 tegen 15 heat. Beide teams
mochten zelf bepalen welke jongens als er aan de
start zouden komen. Deze heat was het blauw/geel
die op kop lag. Vanaf de start was het #103 Jelte

Emmen vs Ringwood: het gaat er hard aan toe (Foto
Pewi Peter)
De finale was ook erg belangrijk, want er waren twee
keer zoveel punten te verdelen als in de eerste drie
heats. Met 107 - 100 was het dus erop of eronder. Er
viel door een koprol een rode vlag situatie. De herstart
die daarna volgde bracht nog steeds veel blauw/geel
voorop. Emmen werd op allerlei manieren geblokt en
de wielen eronderuit gereden. Het was #760 Joey
Reynolds die de finale won, kwam met nog 8 rijders
de finish over. Met als beste Emmen rijder #890
Pavaroti op de vierde plaats. Met 5 Ringwood en 4
Emmen rijders kwam het puntentotaal op Emmen 149
punten – Ringwood 188 punten.
Uitslagen 22 augustus 2015
F1 Stockcar
Heat 1: 332-47-477-226-44-155-61-84-250-240
Heat 2: 332-228-29-477-36-61-240-226-155-3
Heat 3: 36-228-477-161-240-61-47-332-155-226
Final: 47-36-61-173-161-3-345-240-84-228
F2 Stockcar
Heat 1: 124-305-512-103-29-272-191-399-154-263
Heat 2: 118-129-124-116-272-30-512-263-399-126
Heat 3: 124-54-305-154-126-191-118-103-399-136
Heat 4: 305-54-47-103-116-191-153-30-512-154
Final: 305-116-54-47-272-118-512-191-263-103
F2 Junior (snelste rondetijden)
Heat 1: 36-141-501-461-880-22-129-525-74-45
Heat 2: 696-129-141-686-525-880-22-36-461-34
Heat 3: 461-36-141-129-686-696-74-22-929-501
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Final: 36-501-525-686-22-141-696-34-129-880
Unlimited Bangers: Emmen vs Ringwood
Heat 1: 252-630-145-44-227-311-747-93-360Heat 2: 926-252-323-624-754-386-231-509-50
Heat 3: 103-192-313-760-221-521-881-231-323
Final: 760-521-311-890-103-313-101-881-221
Uitslagen 23 augustus 2015
Bangerstox:
Final: 74-199-18
Micro Bangers:
Heat 1: 878
Heat 2: 985
Final: 949-985-312
Volgende wedstrijd weekend 3 oktober
De volgende wedstrijd is op zaterdag 3 oktober alwaar
de Finale van de Gouden Helm Formule 1 stockcars
verreden wordt.
Kan #422 Marten Bijlsma zijn titel prolongeren?
We zullen het zien.
Ook de ranke F2 stockcars komen aan de start
evenals de F2 Junioren.
De Bangerstox zullen ook weer van de partij zijn.

Koelen van motor en hoofd. (RuudSwinkelsFoto.nl)

De wedstrijden zullen aanvangen om 12:00u
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

Chaos bij de start van de Finale Formule 1 Stockcars .
(Foto Pewi Peter)
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