Jaargang 5, nummer 9

Nieuwsbrief

Hilko Lijfering overleden

zaterdag 2 november 2013
26 oktober 2013

Een nieuwsbrief bevat ook wel eens nieuws dat je
liever niet wil horen.
Dinsdagmiddag 29 oktober is in het bijzijn van zijn
familie Hilko Lijfering ingeslapen
Hilko was iemand met een groot hart voor de stockcar
F1 en was altijd zeer betrokken bij Sip Woudstra #227
als teamchef.
Ook was Hilko een van de oprichters van Speedway
Emmen waar hij met plezier aan heeft meegewerkt .
De laatste jaren heeft Hilko meegeholpen de BVSR
F1 op te zetten en was hij sponsor van de Bavaria
500.
Wij zijn blij dat we hem gekend hebben, een fijne
oprechte Grunninger, die veel te vroeg is heen
gegaan na een oneerlijke strijd.
Wat blijft zijn mooie herinneringen.

Op zaterdag 26 oktober reden de Formule 1 stockcars
en de Unlimited Bangers.
De stockcars reden hun laatste wedstrijd van het
seizoen waarin ook de ASE Grand National Finale
werd verreden. De deelname was niet al te groot (24
rijders) maar de races waren niet minder spectaculair.
De Unlimited Bangers daarentegen streden om de
prestigieuze Blue Oyster Trophy. Maar liefst 138
coureurs namen deel aan dit spektakel.
De hoofdprijs van €500,- was de inzet voor deze
wedstrijd.
Succes Henk Jan Ronitz deel 1
Een paar seizoenen geleden was F1 Stockcar rijder
#240 Henk Jan Ronitz nog de asfalt specialist. Na
meer dan 20 jaar op deze harde ondergrond geracet
te hebben stapte hij over naar gravel/land.
Vele overwinningen vielen hem ten deel. Waar deze
e
Assendelftenaar in 2012 als 3 eindigde was
geëindigd, sloot hij dit seizoen af met de overwinning:
baankampioen F1 stockcar van Speedway Emmen
2013.
Henk Jan kon de finale ook nog op zijn naam
schrijven maar nam het zekere voor het onzekere en
eindige achter winnaar #137 Jelle Hiemstra. Derde
werd #759 Erwin Goënga.

e

Bedankt Hilko

Finale winnaar #173 Jelle Hiemstra met 2 Henk Jan
e
Ronitz (r) en 3 #759 Erwin Goënga (Foto De Crozz)

Het ASE bestuur en alle vrijwilligers
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Succes Henk Jan Ronitz deel 2

zaterdag 2 november 2013
Unlimited Bangers Blue Oyster (met dank aan
Frank Oonk)

De ASE Grand National Finale voor F1 Stockcars was
de laatste wedstrijd voor deze klasse deze dag. De
deelname was om redenen niet zo groot maar het
was een prachtige wedstrijd.
Voor de reeds baankampioen Henk Jan Ronitz werd
deze race ook afgesloten met een overwinning en
mag zich hiermee 2013 ASE GN kampioen mogen
noemen.

Voor aanvang van de races hadden de coureurs de
mogelijkheid om deel te nemen aan de
voorstellingsronde. Voor veel coureurs en monteurs is
het vaak een paar weken werk om de auto te bouwen
en dan is het toch een mooie blijk van waardering om
de auto aan het publiek te tonen voordat de auto
tijdens de races in elkaar gereden wordt. Het weer
was perfect voor een dag in Oktober.
Iedereen moest zich kwalificeren voor de hoofdrace,
dus men probeerde zonder al te veel schade te
finishen. 335 ErikJan Huzen gaf een harde jack-up op
420 Patrick Hoes De eerste heat werd gewonnen
door 133 ChielJan Bouwman.

#240 Henk Jan Ronitz op weg naar de ASE Grand
National titel (Foto Ovalnews)

De tweede heat begon met een head-on op de
stilgevallen 912 Henk Compagner. Daarna volgden er
veel die er hard in vlogen , voornamelijk rijders van
Team Oostindie en Rodeo Team Damwoude die
elkaars auto proberen te raken.
De 2e manche werd gewonnen door 299 Marcel van
Leussen.

Zus verslaat broer
De familie Koopmans is al jaar en dag geen
onbekende in de Stockcar sport in Nederland.

Best Painted car : 109 Ford Granada mk2 (Foto
PeWi)
De finishvlag valt voor #36 Wendy Koopmans net voor
broer Bart. (Foto Ovalnews)
Zoon Bart en docht Wendy hebben het stokje van
vader Willem overgenomen, In heat 3 ontstond er een
ware battle tussen Wendy en Bart.
Wendy won deze wedstrijd met slechts 0,092 sec voor
haar broer. Super blij was zij met het behaalde
resultaat.

In heat 3 viel vooral 188 Thomas v/d Lit op die tot 2
keer toe een mooie follow-in gaf op een tegenstander.
De 3e Manche werd gewonnen door 981 Patrick
Kisteman.
De vierde heat geeft 83 Robert de Boer een harde
jack-up op de stilstaande 200 Pim Hissink. Winnaar
van deze heat is 945 Jeroen Hoes.
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Tijdens de heat 5 wordt de prachtig beschilderde en
gebouwde Ford Granada van 109 Richard Mijnheer
(best painted car trofee) een stuk korter gemaakt door
44 Willem Jalink.
Winnaar van deze heat is 820 Jesper Potjes.

Pijper uit Friesland vast wel ontmoet en wel bij de
controle van de bandjes aan de ingang van de baan.
Tjerk doet naast de bandjescontrole ook allerlei
klussen voor ASE en dat begint vrijdags voor de
wedstrijd al.

Van de eerste 5 manches gingen de eerste vijf
gefinishte coureurs over naar de finale, de overige
rijders kregen de herkansing in een van de drie
consolation-races.

Omdat sommige medewerkers op de achtergrond hun
werkzaamheden doen werd aan het begin van dit
seizoen ook aandacht aan hem besteed. En wat voor
een aandacht. Iedere bezoeker liep met zijn naam
rond op het polsbandje.

In de Blue Oyster finale stonden 29 auto’s aan de
start. Aangezien er veel op het spel stond, werd en
vooral geracet in de finale en werd, de altijd sterk
rijdende 945 Jeroen Hoes als winnaar afgevlagd. Als
tweede eindigde 926 Tim Kruders en op de derde
plaats eindigde 668 Remon v/d Berg.

Blue Oyster Trophy 2013 winnaar #945 Jeroen Hoes
e
vergezeld door 2 en3e plaats #926 Tim Kruders en
#668 Remon v/d Berg (Foto De Crozz)
Door het grote aantal deelnemers waren er 3 Allcomer
races. Dit gaf weer een enorm spektakel waar een
aantal keer de rode vlaggen uit moesten komen.
Met een recordaantal van 44 auto’s in DD kwam het
publiek ogen en oren te kort om alles te volgen. De
uiteindelijk winnaar werd 88 Randy Mulder, die men
zo langzamerhand een specialist in het winnen van
DD’s op Emmen Speedway mag gaan noemen, zo
vaak als hij hem de afgelopen races al heeft
gewonnen.
“Hoi Tjerk”, medewerker van ASE
Vanaf het eerste begin is hij betrokken bij Speedway
Emmen. Menig bezoeker heeft deze 50 jarige Tjerk

Tjerk Pijper, bekend geworden van de polsbandjes
Tjerk is altijd in voor een praatje zowel serieus maar
er komt ook wel eens onzin uit. .
En de link Met speedway Emmen is trouwens gauw
gelegd want hij werkt voor Delta Sign, een bedrijf dat
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ook toebehoort aan Douwe de Haan (de langste
medewerker van ASE).
Tjerk is getrouwd met Aly en samen hebben ze 2
kinderen Joyce en Niels.
Feestavond
Op zaterdag 11 januari 2014 vanaf 20:00u is de
feestavond van Speedway Emmen.
Deze wordt gehouden in de kantine bij het circuit.
Met optreden van Jan van Est dat gesponsord wordt
door vader George en kantinehouder Barrie.
Tevens is de uitreiking van de bekers van alle
baankampioenen.
Racekalender 2014
Inmiddels is ook de racekalender van 2014 bekend
gemaakt. Schrijf de datums in jullie agenda.
12-04-2014: World Qualifier F1
03-05-2014: World Qualifier F1
24-05-2014: World Masters of Shale
25-05-2014: World Masters of Shale
21-06-2014: World Qualifier F1
12-07-2014: Bangers/ Bangerstox
23-08-2014: World Qualifier F1
27-09-2014: F1 Gouden Helm
25-10-2014: Blue Oyster
27-12-2014: Oliebollenrace

zaterdag 2 november 2013

All Comers 2: 116-999-66-70-408
All Comers 3: 985-901-668-309-316
DD: 88 Volvo 940
Rarest car : 220 Cadillac Fleetwood
Best Painted car : 109 Ford Granada mk2
Oldest car : 19 Austin FX4
Best wrecker BOT: 109 Ford Granada mk2
Best wrecker all day : 83 Mercury Grand Marquis
Volgende wedstrijd 28 december
De volgende wedstrijd op Emmen is op zaterdag 28
december, de jaarlijkse seizoenafsluiter met in deze
periode als toepasselijke naam Oliebollenrace.
Deze dag komen uitsluitend Unlimited Bangers en
Bangerstox aan de start.
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.
See you in Emmen
ASE
www.speedwayemmen.nl
www.ASEbangers.com

Uitslagen 26 oktober 2013
F1 Stockcar
Heat 1: 78-759-173-33-240-228-44-26-8-61
Heat 2: 173-26-78-759-38-76-64-69-36-332
Heat 3: 36-38-17-155-69-484-64-228-267-8
Final: 173-240-459-78-38-223-8-36-26-76
GN Final: 240-17-38-61-759-332-173-76-484-26
Unlimited Bangers
Heat 1: 133-94-926-50-15
Heat 2: 299-24-951-222-60
Heat 3: 981-275-322-697-23
Heat 4: 945-5-881-668-118
Heat 5: 820-79-316-343-559
Cons. 1: 307-7-188-985-884
Cons. 2: 307-509-88-901-271
Cons. 3: 900-433-103-936-702
Blue Oyster: 945-926-668-109-222
All Comers 1: 50-702-88-884-211

Wrecking at Speedway Emmen (Foto PeWi)
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