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Stockcar‐ en Bangerstox Racing in Emmer‐Compascuum

5 mei spectaculaire wedstrijden op Speedway Emmen
Zaterdag 5 mei organiseert ASE de tweede wedstrijd van het seizoen. Formule 1 en 2 Stockcars,
Junior F2 Stockcars en Bangerstox zullen deze race dag spectaculaire wedstrijden laten zien aan het
grote aantal toeschouwers. Van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden van Nederland zullen
de vele coureurs de weg naar de Stockcar & Banger Arena voltooien. De openingswedstrijd een
maand geleden brachten al bijna volle bak qua aantallen rijders. Dit is ongekend veel voor een
eerste wedstrijd in het seizoen. De organisatie verwacht ook dit keer weer dat de inschrijvingen
overtroffen worden.
In de V8 aangedreven Formule 1 Stockcars gingen de prijzen afgelopen wedstrijd voor het merendeel
naar Assendelft verdeeld over Ex‐World Cup winnaar en voormalig lange baan kampioen #217 Ron
Kroonder, Ex World Cup winnaar #240 Henk Jan Ronitz en #16 John van ’t Veer jnr.
Alleen #232 Hein Damstra wist de erehaag van de Assendelftenaren te doorbreken met een heat
overwinning.
Daar deze shale baan super‐competitief is kan van tevoren de winnaar niet voorspeld worden. Wel
de kanshebbers echter het is puur stockcar racing en vaak genoeg zijn de overwinningen in de laatste
rondes pas beslist.
Dit is ook het geval in de
kleinere broertjes, de Formule
2 Stockcars. Met hun venijnige
4 cilinder Ford motoren
zoeken ook hier de coureurs
hun weg naar voren middels
de bumper te gebruiken.
Alhoewel #30 Toon Schut uit
Dordrecht baankampioen is wil
niet zeggen dat hij ook alle
wedstrijden wint. Pech in zijn
3e heat afgelopen meeting
zorgde voor uitval waardoor hij
niet elke wedstrijd won. Het
#217 Ron Kroonder in gevecht met #22 Louw Wobbes tijdens de
waren #335 Rick de Graaff, #3
vorige wedstrijd in de F1 Stockcars.
Foto TWSP
Danny van Wamelen en #17
Arjen Bouwe Hiddinga die ook
een groot aantal punten huiswaarts keerden, met 2 heat zeges voor Rick. De snelle Nijmegenaar
#124 Wim Peeters had in zijn eerste heat technische problemen. Een motorwissel zorgde ervoor dat
hij niet tijdig klaar was voor zijn 2e heat maar in zijn 3e heat bleek weer eens dat zijn team het weer
voor elkaar had met een heatoverwinning en een derde plek in de finale.
Sinds de Junior F2 klasse is opgericht is deze opstapklasse voor de jeugd een groot succes. Een aantal
rijders heeft de leeftijd bereikt dat ze zijn overgestapt naar het grotere werk maar de aanwas blijft
komen. Met een 15‐tal deelnemers konden de deelnemers hun snelste ronden neerzetten maar het
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bumperwerk werd niet geschuwd,. Soms bewust, soms door een samenloop van omstandigheden
maar het bang is de jeugd niet.
De Bangerstox maken dit maal hun eerste opwachting van het seizoen. Zij strijden ook dit maal weer
voor het kampioenschap waarbij 4 races in Emmen en zeker 1 race in Blauwhuis.
Er is een maximum van 75 gesteld voor het aantal deelnemers in deze klasse. Wordt dit
overschreden dan komt er een reservelijst.
Wil je mee doen met het kampioenschap dan ben je verplicht om met een transponder te racen. Heb
je geen transponder, dan kun je er één bij ASE huren of alleen voor de fun meedoen.
Het 2012 ASE‐Bangerstox regelement is wat gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Lees deze eens aandachtig
door voordat je je opgeeft. Besteedt extra aandacht aan het uitlaatsysteem. Hier hanteren de
organisatie een zero‐tolerance beleid in. ASE kan geen risico’s nemen qua uitlaatgeluid.
Deze dag wordt ook de 3e World Qualifier voor Formule 1 stockcars verreden. Buiten de Qualifier
voor de F2 Stockcars zullen deze dag wederom punten verdiend worden voor de F2 Jatech Gronico
HCD Supercup. Lees hiervoor meer en ook voor de race agenda op www.f2stockcarsupercup.nl.
We verwelkomen u zaterdag 5 mei in de Stockcar Arena en laat u verleiden voor een dagje stockcar‐
en bangerracing van de bovenste plank tijdens de races van ASE.
De wedstrijden zullen aanvangen om 12:00u
Locatie: Veenakkers 35, 7881 XA Emmer Compascuum.
De entree per dag is slechts € 15,– voor volwassenen. Kinderen van 6 tot 12 jaar betalen € 2,‐‐ en de
kleintjes tot 6 jaar kunnen gratis naar binnen.
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
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