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Auke Hannema
Alvorens de grote mannen in de Formule 1 stockcar
van start gingen werden de motoren uitgezet omwille
van Speedway Emmen medewerker Auke Hannema.
Auke, een stockcarman in hart en nieren, heeft na een
slopende ziekte zijn leven moeten laten.
Auke, altijd in voor een praatje, serieus of met een
lach, hij nam de tijd ervoor.
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Alhoewel hij geen overwinning in de heats had was
het #240 Henk Jan Ronitz die net pole position pakte
voor #61 Koen Maris.
Op plek 3 en 4 stonden respectievelijk #47 Danny van
Wamelen en Martin Verhoef.
Er werden 2 warming up laps gereden, de eerste
geleid door het “Speedway Emmen junior
promotieteam” waarna de tweede de opmaak van de
start was.

De 1 minuut stilte op de baan was voor jou Auke.
Jouw geliefde F1 Stockcars hebben daarna hun V8
motoren gestart onder de muziek van “Fanfare for the
common man”.
Auke, rust zacht, we denken aan jou.

De eerste warming up lap (foto: RuudSwinkelsfoto.nl)
Deze start was bij diverse mensen mixed feelings,
echter toen de starter groen gaf was het Koen Maris
die de grootste oplettendheid had en gelijk een
voorsprong opbouwde.

Gouden Helm F1 Stockcar
Met een 40+ deelnemersveld streden de Formule 1
stockcars om de Gouden Helm Trofee waarbij €
1500,-- te verdelen viel.
In een 3/5 format konden de punten verdiend worden
voor een goede startplek in de finale waarbij plaats
was voor de beste 30 rijders.
Heatoverwinningen waren voor de Gouden Helm
winnaar 2014 #422 Marten Bijlsma, #759 Erwin
Goȅnga, #646 René de Groot, veteraan #8 Martin
Verhoef en de zeer sterk rijdende #12 Pieter Dogger.

De start van de Gouden Helm finale (Foto: Bregje
Hermkens Fotografie)
Er werd een hevige strijd geleverd waarbij van
Wamelen, Ronitz en Verhoef de eerste 7 ronden in
gevecht waren. Daarna ging Rene de Groot zich er
ook mee bemoeien maar de snelle Jan van der Iest
had zich stiekem toch naar voren gewerkt en sloot
zich ook aan bij dit viertal.
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Inmiddels waren de heren reeds de achterblijvers aan
het inhalen waarbij Danny van Wamelen door Pieter
van der Iest eruitgereden werd en zijn derde plek kwijt
was. Hij moest weer opnieuw aan een opmars
beginnen.
Ondertussen had #152 Gert Jan Klok zich ook al naar
voren gewurmd en lag op plaats 4.
Verhoef kon zijn tweede plek niet houden en moest
deze afstaan aan Jan van der Iest en ook aan Klok.
Uiteindelijk pakte Koen Maris met voorsprong de titel
voor van der Iest en Klok.
Strijd in de F2 Stockcars (Foto: Mieke’s Fotografie)
Peeters en #197 Jordy Lemmens deelden
respectievelijk plaats 2 en 3 in de derde heat terwijl
Lemmens als tweede over de meet kwam in heat 4
voor veteraan 29 Cor Schutter.

De winnaars van de Gouden Helm F1 Stockcar:
1; Koen Maris (m), 2; Jan van der Iest (l) en 3; Gert
Jan Klok (r) (Foto JM3Photos)
F2 Stockcars

In de finale was het Kay Lenssen die lange tijd de
leiding had gevolgd door Smidt sr.
Echter de jonge rijder kon de druk niet aan en moest
zijn plaats afstaan aan Wim Peeters en ook aan Sjeng
Smidt.
Ondertussen waren ook Michael Schutter en Bauer
naar voren gekomen waarbij Michael de derde plek in
de finale pakte.
Uiteindelijk was het dus Barry Bauer die het
baankampioenschap in de wacht sleepte voor Wim
Peeters en #30 Toon Schut.

In het baankampioenschap was het alles geven en
veel geluk hebben voor #124 Wim Peeters.
Alleen hij kon in theorie heer en meester #116 Barry
Bauer nog van deze titel afhouden.
Maar uiteindelijk was het gat te groot en sleepte Barry
de titel in de wacht.
Met een 30 tal F2 stockcars en een 3/4 format
Good old #54 Sjeng Smidt sr. is zijn rijkunsten nog
lang niet kwijt en schreef de eerste heat op zijn naam
voor #389 Mike Sijbers en #129 Michael Schutter.
In heat 2 was het Peeters die als eerste over de meet
kwam gevolgd door Baarlo naar #154 Kay Lenssen
(broer van Rick) en wederom Michael Schutter.
Kay heeft het in zijn bloed zitten want zowel heat 3 als
heat 4 werden op zijn naam geschreven.

Barry Bauer baankampioen (Foto: Mieke’s Fotografie)
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F2 Junioren
Bij de F2 junioren ging het hard op de baan, want
uiteindelijk gaat het hier om de snelste rondetijden.
Alhoewel in de heats en finale apart de snelste ronde
tijden worden geteld geldt het totale dagklassement
voor de bekers.
Hierbij had #129 Tsjalle Greidanus de meeste punten
in de wacht gesleept voor #36 Sander Goos en #141
Richard Falkena.
Het baankampioenschap werd binnengesleept door
Sander voor Richard en Tsjalle.
#46 Klaas Petter probeert te vliegen in de. (Foto:
Crozz media)

#129 Tsjalle Greidanus in de drift (Foto: Crozz media)
Bangerstox (door ASE Banger Organisatie)
Met uiteindelijk 90 Bangerstox aan de start was deze
met prachtig najaarsweer verreden dag zeer
succesvol te noemen.
De eerste omloop zijn zowel de voorwielers als de
achterwielers over 2 heats verdeeld. Er werd zeer
netjes geracet en na de races kon wel 90% op eigen
kracht de arena verlaten.
De tweede omloop begon wederom met 2 heats
FWD’s. Hun missie was duidelijk zeer hoge snelheden
en er werd onderling flink geschoffeld en gebotst. Het
waren spectaculaire heats om te zien, en uiteindelijk
reed iedereen weer met een brede glimlach richting
de pits.
De RWD’s reden deze omloop allemaal in 1 heat.
Zeer bijzonder om te zien hoe zo’n 30 Sierra’s,
BMW’s en een paar anderen tegelijk op de arena
helemaal voluit konden gaan en elkaar zo weing te
raken. Deze groep rijders is een klasse apart.
De derde omloop ging op dezelfde manier als de
tweede, eerst 2 heats FWD’s. Wederom reden ze
harde races, en waren er veel uitvallers. En wel ook
weer allemaal zeer sportief opgevat.

De RWD’s haalden weer alles uit de kast om te laten
zien hoe goed ze het driften beheersen Door de
drukte kreeg menig coureur het zweet nog wel in hun
handen om weinig schade te maken en te krijgen.
Als afsluiter van de dag was daar de bomvolle finale.
Er waren wel 50 transponderrijders, waarvan bijna de
helft de finale niet had gehaald: 31 rijders kwamen
aan de start, de top 5 van de dag achteraan sluitend.
Super gaaf hoe de snelsten zich tussen de minder
snelle rijders door worstelden, en uiteindelijk is dat
#235 Jannes Formsma het beste gelukt. Hij reed zich
tussen 30 andere rijders door van de 28e startpositie
naar een 4e finishplaats.
De dag is super succelvol verlopen, en we kijken
alweer uit naar de ASE Bangerstox races tijdens de
Oliebollenrace!
Uitslagen 3 oktober 2015
F1 Stockcar
Heat 1: 422-22-102-8-227-104-591-84-27-64
Heat 2: 759-12-36-240-67-855-61-161-452-64
Heat 3: 646-440-47-53-61-84-26-759-12-452
Heat 4: 8-240-47-173-27-104-646-152-29-64
Heat 5: 12-332-227-67-152-855-61-26-226-29
GH Final: 61-26-152-646-8-240-27-47-440-855
F2 Stockcar
Heat 1: 54-389-129-305-159-272-136-799-47-256
Heat 2: 124-154-129-305-799-118-335-159-512-272
Heat 3: 154-124-197-335-116-389-30-47-159-512
Heat 4: 154-197-29-30-116-129-799-191-224-389
Final: 124-54-129-116-197-154-305-30-47-29
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F2 Junior (snelste rondetijden)
Heat 1: 129-22-141-501-36-696-461-45-38-880
Heat 2: 129-22-36-696-880-74-38-141-34-686
Heat 3: 22-696-129-501-36-337-461-880-74-141
Final: 141-36-461-686-129-337-34-880-74-38
Bangerstox
Heat 1: 595-414-340-401-464-880-492-404-319
Heat 2: 249-130-37-212-235-236-18-124-142-62
Heat 3: 121-101-109-53-63-273
Heat 4: 523-702-369
Heat 5: 401-464-127-124-37-142-18-89-62-414
Heat 6: 249-235-880-236
Heat 7: 523-101-109-996-53-273
Heat 8: 127-142-62
Heat 9: 212-249-595-235-464-492
Heat 10: 101-53-97-523-369-702-63-996
Final: 37-18-401-235-595-62-702-996-101-153

Koen Maris winnaar van de Gouden helm in de
formule 1 stockca.r (Foto: RuudSwinkelsFoto.nl)

Volgende wedstrijd 24 oktober
De volgende wedstrijd is op zaterdag 24 oktober
alwaar de Unlimited Bangers gaan strijden om de
Blue Oyster Trophy. 100+ cars is gegarandeerd.
Tevens zal de laatste shale wedstrijd van dit jaar voor
Formule 1 Stockcars plaatsvinden. Zij gaan strijden
dan strijden om de laatste punten van het
Baankampioenschap.
De wedstrijden zullen aanvangen om 12:00u
Locatie: Veenakkers 35, 7881 XA Emmer
Compascuum.

#227 Sip Woudstra dit jaar weer op de baan. (Foto:
RuudSwinkelsFoto.nl)

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

Reparatie bij #512 Guus Hermkens. (Foto:
RuudSwinkelsFoto.nl)
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