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Spectaculaire races in speedway-arena Emmen

Richard Talsma grote winnaar in F1 stockcarklasse
Dankzij het goede weer, de strakke baan en alle coureurs heeft het publiek afgelopen zondag 27 juni
weer prachtige stockcarwedstrijden voorgeschoteld gekregen tijdens de races van ASE in Emmen.
Het heropstellen na gele vlag situaties werd nu gedaan zoals ook in Engeland gebeurt. En het geeft
echt tijdwinst.
Finale winnaar in de F1 was Richard Talsma uit Sint Annaparochie die ook 2 heats op zijn naam wist
te schrijven.
De eerste manche in de F1 stockcar was het goed stoffig waardoor het publiek evenals de coureurs bijna
niets konden zien. De sproeiwagen deed hierna goed zijn dienst waardoor de stofoverlast tot een minimum
werd beperkt.
Jan van der Iest won overigens deze eerste heat waarbij Koen Maris uit Roden 2 e werd en Louw Wobbes
met zijn nieuwe shale-wagen als 3e over de meet kwam.
Blauwdakker Martijn Oudhuis schreef heat 2 op zijn naam met op de tweede plek de uit Kollumerzwaag
afkomstige Haye Postma. Richard Talsma volgde op een derde plaats.
Haye Postma won zelfs de daarop volgende heat.
Heat 4 en 6 waren voor Richard Talsma die vandaag niet te stuiten was terwijl Jouke Stapert (SintJacobiparochie) liet zien dat de overwinningen van de vorige meeting niet eenmalig waren. Hij won heat 5.
Gosse Hoekstra uit Westergeest zat er goed bij in de 4e heat waar hij als derde eindigde. In de finale was
hij even de koning te rijk waar hij een gat sloeg tussen hem en de concurrenten maar moest uiteindelijk de
strijd staken en met een lekke band eindigde hij in de achterhoede. Richard Talsma verloor zijn koppositie
in de 8e ronde maar na een gele vlagsituatie glipte hij snel weer naar voren en won zodoende de finale. Dit
was volgens sommigen een van de spectaculairste finales die in de speedway-arena verreden zijn.

Richard Talsma op weg naar zijn overwinning (foto pewi.nl)

In de F2 stockcars was het vader en zoon Peeters die deze dag overheersten. Willie pakte 2 tweede
plaatsen en twee overwinningen (heat en finale) terwijl zoon Wimpie 2 derde plaatsen en een heat
overwinning op zijn wist te schrijven. Eindelijk werd de in het Midden-Limburgse Montfort wonende Jelle
Kurstjens ook beloond. Na vele malen pech gehad hebben de laatste maanden won hij weer een heat. Ook
Danny van Wamelen kon een streepje achter zijn naam zetten.

Chaos in de F2 stockcar klasse (foto pewi.nl)
In de Junior-F2 stockcar klasse was het Ron van Wamelen die de snelste rondetijd van de dag neerzette.
De Bangerstox starten met een 15 a 20 wagens per heat. Opvallend was de DAF 66 die zeer hard over de
baan reed, iets dat je niet vaak ziet. Maar ook hier mooie races op de baan waar een duwtje niet werd
geschuwd.
De vrije standaard klasse was met slechts 4 auto’s aanwezig.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 21 augustus waar naast de F1 en F2 stockcars ook de Unlimited
Bangers aanwezig zullen zijn.
Voor meer informatie kijk op www.speedwayemmen.nl
See you in Emmen
ASE
Oproep:
Voor de wedstrijd op 9 oktober zijn wij op zoek naar oud-stockcar F1 coureurs die minimaal 5 jaar niet meer
hebben gereden en die nog een keertje hun kunsten willen tonen in een Veteranenrace.
Uiteraard zijn we dan ook op zoek naar F1 stockcar rijders die hun auto beschikbaar willen stellen voor
deze race. Misschien heb je een vader die ooit gereden heeft
en die in jou stockcar wil rijden.
Of kennen jullie oud-rijders die interesse hebben in nog een
eenmalig optreden laat ze contact opnemen via
email naar LucSijbers@planet.nl
Indien U als stockcar F1 rijder zich aangesproken voelt
en bereid bent om uw auto beschikbaar te stellen dan
kunt u een email sturen naar hetzelfde email adres.

Bangerstox in actie (foto pewi.nl)

