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#422 Marten Bijlsma en de definitieve baankampioen
#47 Danny van Wamelen.

Deze zaterdag stond in het teken van de Blue Oyster
Trophy voor de Unlimited Bangers en voor de
bseslissing in het baankampioenschap Formule 1
Stockcars.
De ASE Banger organisatie had alles uit de kast
gehaald om EN een groot deelnameveld (170+) aan
de start te hebben EN alles vlotjes te laten verlopen.
Beiden zijn gelukt.

#694 Bas Peetoom, finale winnaar op 24 oktober
(Foto JM3Photos)
Als extra werd er nog een Grand National verreden
die gewonnen werd door #173 Jelle Hiemstra.
Unlimited Bangers Blue Oyster

#342 Roelof Spiekhout met een Renault Fregat uit
1952 (Foto Mark Derrix)

Na de heats en consolations met in totaal 170+ cars
werd de opstelling gemaakt voor de Blue Oyster
Trophy. #67 Marcel de Bruin mocht zich na deze
spectaculaire race tot Blue Oyster winner 2015
benoemen.

F1 Stockcar
Bij de Formule 1 stockcars stond #47 Danny van
Wamelen al ver voor met de punten echter
uitschakeling en pech voor Danny en zeer goede
resultaten konden de nummers 2 t/m 4 op de ranglijst
hem nog dit kampioenschap ontnemen.
Een magere 20 Formule 1 coureurs hadden zich
aangemeld. De races waren tam te noemen want
echte duwpartijen kwamen sporadisch voor.
De eerste heat was een overwinning voor #54 Sierd
de Vries. Na zijn ereronde wilde hij wegrijden met zijn
bolide echter een spontane tik in de motor weerhield
hem van verder racen deze dag.
De overige 2 heat overwinningen in deze “all cars in
all heats” waren voor de dames #332 Nathalie
Wekema en #36 Wendy Koopmans, zeges die een
vervolg kregen op de wedstrijd van afgelopen maand.
#694 Bas Peetoom nam een “flag to flag” overwinning
in de finale mee naar huis, voor de sterk rijdende

“Le Mans”opstelling voor de start vvan de Blue Oyster
Tropy. (Foto: PeWi)
Een uitgebreid verslag is ten tijde van dit schrijven
nog niet klaar. Maar met de multimedia op vandaag
zeggen beelden soms meer dan woorden.
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Klik op onderstaande link en u krijgt weer een
fantastisch digitaal raceverslag op YouTube te zien,
wederom gemaakt door “The Spectator Videos”
https://www.youtube.com/watch?v=hOO_3dDvEOk
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In dezelfde wedstrijd, maar dan voor de Formule 2
Stockcar, stak na een spectaculaire strijd uiteindelijk
Barry Bauer de titel in zijn zak.
Een tijd lang lag #218 Sjengie Smidt aan de leiding
echter deze blies zijn motor op enkele ronde voor het
einde. De winnaar #313 Lex Limmen werd afgekeurd
waarna Barry, die als tweede finishte, de titel mee
naar huis nam.

#67 Marcel de Bruin, winnaar Blue Oyster Trophy.
(Foto: Paul Jackman)
Stockcar Kampioenen 2015
Nu het jaar er op zit voor alle 3 de Stockcar klasses,
hierbij een samenvatting van de kampioenen op
Speedway Emmen.
In het weekend van 30 en 31 mei werd gestreden
voor de Masters of Shale in zowel de Formule 1 als
Formule 2 Stockcar.
Na een hectische wedstrijd kon #29 Durk Greidanus
uit Tzum zich Master of Shale noemen in de Formule
1 stockcar

#116 Barry Bauer Master of Shale Formule 2 Stockcar
2015 (Foto: Mieke’s Fotografie)
Op 3 oktober werd de Gouden Helm wedstrijd
verreden voor Formule 1 stockcars.
Middels kwalificatie heats werd er een startopstelling
berekend.
Het was #61 Koen Maris die de titel op grote afstand
van de runner up won.

#61 Koen Maris Formule 1 stockcar Gouden Helm
winnaar 2015. (Foto: Mieke’s Fotografie)
#29 Durk Greidanus Master of Shale Formule 1
Stockcar 2015 (Foto: Mieke’s Fotografie)

Naast de deze speciale wedstrijden waren er
natuurlijk ook de baankampioenschappen.
Zoals gezegd was het Danny van Wamelen,
uitkomend voor Stockcar Team Baarlo, die
baankampioen werd in de Formule 1 Stockcar.
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Baankampioen 2015 Formule 1 Stockcar #47 Danny
van Wamelen (Foto CROZZ media)

#36 Sander Goos, 2 jaar op rij baankampioen in de
Formule 2 junioren. (Foto JM3Photos)

Naast de Masters of Shale pakte Barry Bauer ook nog
het baankampioenschap in de Formule 2 Stockcar.
Ook op andere banen in Nederland had hij een top
jaar.

Het baanrecord werd dit jaar ook weer verbeterd.
Niemand minder dan Formule 2 stockcar rijder #124
Wim Peeters uit Nijmegen zette een ronde neer van
14.681 sec en wel in ronde 12 van heat 3 op 22
augustus dit jaar.

Barry Bauer baankampioen (Foto: Mieke’s Fotografie)
Bij de F2 junioren is het #36 Sander Goos die zich
baankampioen mag noemen. Middels snelste
rondetijden worden de uitslagen gegenereerd.
Het is Sander die net als vorig jaar de meeste punten
binnen sprokkelde.

#124 Wim Peeters: Baanrecord 14.681 sec (Foto
JM3Photos)
Uitslagen 24 oktober 2015
F1 Stockcar
Heat 1: 54-332-232-422-173-226-47-36-33-8
Heat 2: 332-112-422-84-226-694-92-47-173-228
Heat 3: 36-694-332-228-226-64-84-69-440-232
Final: 694-422-47-228-332-173-64-36-69-232
GN: 173-422-440-36-64-69-84-694-393-92
Unlimited Bangers
Heat 1: 548-275-178-50-320-94-268-810-211-717
Heat 2: 60-7-96-827-982-920-321-559-98-646
Heat 3: 67-301-65-255-188-101-753-668-15-754
Heat 4: 307-70-107-890-362-694-222-433-145-528
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Heat 5: 79-236-901-995-611-311-997-109-IRL160266
Cons. 1: 559
Cons. 2: 222
Cons. 3: 646
Blue Oyster: 67-951-79-107-96-UK239-178-307-64670
All Comers 1: 41-UK760-405-234-949-703-987-844192-959
All Comers 2: 200-444-818-101-109-23-982-520-75527
All Comers 3: 178-528-723-307-107-921-211-188214-145
All Comers 4: 70-890-646-611-461-102-364-901-362275
Volgende wedstrijd 19 december
De volgende wedstrijd is de laatste van het jaar. Deze
wedstrijd is op zaterdag 19 december: de
oliebollenrace, uitsluitend voor Bangers en
Bangerstox.
Alle informatie kunt u vinden op de ASE Banger
website www.asebangerracing.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
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