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Succesvol jaar bij ASE Speedway Emmen

Aantal deelnemers in alle klasses was overweldigend.
ASE kan voldaan terug kijken naar het afgelopen seizoen van 2011. Het vierde race jaar van het
bestaan van de Stockcar- & Banger Arena heeft in alle klasses de records qua aantal deelnemers
verbroken. Ook de aantallen toeschouwers is nog steeds groeiende waarbij de uitschieters te zien
zijn als naast de Formule 1 en 2 stockcars ook de Unlimited Bangers aanwezig zijn.
Enkele records aantal deelnemers
Er hebben 2 keer een aantal van 60+ Formule 1 stockcars deelgenomen. De Formule 2 stockcars
waren twee keer met een aantal van 45+ aanwezig.
De Blue Oyster meeting trok 113 Unlimited Bangers bangers aan .
Tijdens de laatste wedstrijd op 30 december hadden we 130+ bangerstox in de pits staan.
Verbeteringen Stockcar Arena
Tijdens het Speedweekend in juni begon het al met de vlaggetjes rondom de baan. Het zag er gelijk
kleurrijk uit. Maar de echte toevoegingen zijn de zit- en staantribunes die door het jaar heen zijn
opgebouwd en geplaatst. Zonder Spaansen Friesland Beton uit Harlingen was dit niet mogelijk
geweest.
Ook is er een nieuwe grote speciale schaaf gekocht zodat het vlak maken van de baan nog beter en
sneller kan.
Aangaande veiligheid heeft ASE na een eigen ambulance een eigen rescue schaar gekocht.
Dit is mede tot stand gekomen door bemiddeling van Stockcar en NASCAR fan van het eerste uur
KEES HERMANS. Met de firma Holmatro en de ASE is er een speciale prijs tot stand gekomen.
Deze hydraulische schaar knipt een dak van een F1, F2 of banger er in een paar tellen af.
Laten we hopen dat we hem nooit hoeven te gebruiken.
Het weer in Emmer-Compascuum
Ook dit seizoen hebben we geen klagen gehad
over het weer. Het merendeel is het droog
geweest echter de Bavaria 500 Finale in het
speedweekend moest afgelast worden. 2 jaar
geleden was er al eens een enorme bui geweest
echter deze bleef aanhouden en was nog erger.
Hiermee kreeg de punt-beste van het weekend,
Ron Kroonder, de prijs in de schoot geworpen.
Regelgeving
De enige grote bui van het seizoen 2011
Het vasthouden en uitvoeren van de
reglementen heeft er toe geleid dat de coureurs weten waar ze staan en dat er niet te spelen valt
met de organisatie. Dit maakt de organisatie sterk. Ook het publiek hecht hier enorme waarde aan.
Jammer genoeg heeft de organisatie enkele malen de regels tbv straffen ten uitvoer moeten
brengen.
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Internationaal
ASE heeft deelnemers mogen begroeten uit België, Duitsland, Engeland en uiteraard ons eigen land.
De Engelse coureurs kwamen uit alle hoeken van de UK.
In de F2 hadden van deze Engelsen
UK606 Andrew Palmer en #UK702
Allen Cooper het meeste succes.
Dat was tijdens het Speedweekend
in juli.
Tijdens de Blue Oyster meeting
voor de Bangers was het UK136
Adrian Court die tot winnaar werd
uitgeroepen van de Demolition
Derby. Ook Steve 'Nemesis' Carter
heeft in deze klasse hoge ogen
gegooid met zijn rijstijl en
prestaties.
Dit jaar mochten we slechts 1
overseas rijder begroeten in de
#215 Geoff Nickolls, pure nostalgie
Formule 1 Stockcar en wel #215
Geoff Nickolls. In de september meeting won deze 58-jarige lowbudget-rijder 3 heats en won hij
hiermee ook nog 3 GoodYear banden die Appie Maris (van Gebr. Maris Raceparts,
http://marisraceparts.nl/) gesponsord had.
Jatech Gronico HCD F2 Superup
Stockcarman in hart en nieren Yme Mollema heeft het gepresteerd. Hij heeft een splinternieuwe
supercup voor F2 stockcarrijders gecreëerd. Bij de FAC en ASE werden de kwalificaties verreden met
de grote finale in Blauwhuis. De opzet van deze cup is zo succesvol dat deze in 2012 wederom
verreden wordt waarbij EZHACO Brakel toegevoegd is op de kalender. Ook is er een website gemaakt
voor deze cup. http://f2stockcarsupercup.nl/
Eerbetoon
Helaas is er ook een coureur van ons weggevallen. Door een noodlottig verkeersongeval heeft
Banger-coureur William (Big Willem) Veijer het leven moeten laten. Een indrukwekkende 1 minuut
stilte in de Arena op 30 december als eerbetoon aan William en familie bracht menigeen koude
rillingen. ASE wil iedereen bedanken voor het respect dat getoond is.

Pagina 2 van 5

Jaargang 4, nummer 1

maandag 16 januari 2012

Websites
De website van Speedway Emmen is eind 2010 opnieuw gemaakt en overgenomen. Hierdoor kunnen
we sneller met updates komen.
De inschrijvingen voor de wedstrijden lopen sindsdien via het invulformulier op de site en niet meer
via een eenvoudige email.
Tevens heeft het forum van www.asebangers.com enorme aantallen getrokken afgelopen jaar.
De kampioenen en winnaars
Er hebben weer een diversiteit aan coureurs op de pace-car gestaan voor hun ere-ronde.
Verrassingen, geluksvogels, rookies en de te verwachtte winnaars. Het heeft zich weer bewezen dat
op shale-banen iedereen de kans heeft om als eerste over de meet te komen.
Hieronder de kampioenen en de winnaars van de speciale races.

Baankampioen 2011 F1 Stockcar: #399 Jessy de
Bruin. Tevens winnaar Gouden Helm

Baankampioen 2011 F2 Stockcar: #30 Toon
Schut

F2 Junior snelste rondetijd 2011: #169 Cor
Meyer. 15,508 sec op 2 juli

Baankampioen 2011 Unlimited Bangers: #250
Gert Hoekman

Pagina 3 van 5

Jaargang 4, nummer 1

maandag 16 januari 2012

Baankampioen 2011 Bangerstox: #19 Mark
Nieuwenhoven

Master of Shale 2011 F1 Stockcar: #61 Koen
Maris

Winnaar Bavaria 500 F1 Stockcar: #217 Ron
Kroonder

Winnaar Blue Oyster Unlimited Bangers: #225
Bas Schiphorst

Feiten en uitspraken
ASE Emmen is op de 3e plek geeindigd voor wat betreft de gemiddelde opkomst van de Bangers.
(Ovalchat awards www.bangerovalchat.co.uk)
Mildenhall
89 car average
(25 meetings)
Ipswich
83 car average
(6 meetings)
Emmen
74 car average
(6-meetings not including December 30)
King’s Lynn
68 car average
(22 meetings)
Northampton 67 car average
(7 meetings)
Als organisatie zelf is ASE Bangers 2e geworden aldus Ovalchat. 1e was Spedeworth.
Nog enkele uitspraken:
“Brilliant meeting for my 1st visit to Emmen, a lot of stuff was at the opposite end but could see it
all!”
“Another cracking day at speedway Emmen, to finish off 2011.”
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“Perfect day yesterday, 8 hours of racing, Roll on 2012.”
“ The attitude of the drivers really make the over 800 mile round trip worth it.”
“As a spectator I dont plan on missing a meet there next year. Friendly, cheap, ever improving
facilities, and an old school kill the car not the driver attitude.”
Race agenda 2012
Alle wedstrijden beginnen om 12:00u
Datum
Informatie
Zaterdag 31-03-2012

WQ F1, WQ F2, Junior F2, Unlimited Bangers
Qualifier F2 Jatech Gronico HCD Supercup

Zaterdag 05-05-2012

WQ F1, WQ F2, Junior F2, Bangerstox
Qualifier F2 Jatech Gronico HCD Supercup

Zaterdag 02-06-2012

F1 2 heats + Semi Final, F2 2 heats + Semi Final, Junior F2, Unlimited
Bangers Qualifier F2 Jatech Gronico HCD Supercup

Zondag 03-06-2012

F1 World Masters of Shale, F2 World Masters of Shale, Junior F2,
Bangerstox

Zaterdag 07-07-2012

WQ F1, WQ F2, Junior F2, Unlimited Bangers

Zaterdag 01-09-2012

F1, F2, Junior F2, Bavaria 500 Unlimited Bangers

Zaterdag 06-10-2012

F1 Gouden Helm, F2, Junior F2, Bangerstox

Zaterdag 20-10-2012

F1, F2, Junior F2, Unlimited Bangers Blue Oyster Trophy

Eind december 2012

Bangers en Bangerstox Oliebollenrace (geen F1-, F2- en Junior F2
stockcars)

Dank aan fotografen
Alle fotograven bedankt dat wij in de nieuwsbrieven wederom gebruik mochten maken van hun
foto’s.
Ovalnews, Pewi, Gismoracing, ASF, Rene Smeets, RaRaracing, Fotosnakerider, Tony Wissing,
Autospeedwayonline, Lange Frans, en er zullen er heus wel 1 of 2 vergeten zijn.
Tot slot
Vergeet niet om op zaterdag 21 januari naar Sneek te komen voor de racebeurs voor Stockcar F1 en
F2, Bangers, Bangerstox en de FAC 1600. Aanvang is 12:00u. Deze wordt aansluitend gevolgd door
een feestavond met BBQ en live muziek. Ook zal er de prijsuitreiking plaatsvinden.
We hopen iedereen in 2012 wederom te begroeten in de Speedway & Banger Arena.
Net zoals afgelopen seizoen zullen we nog meer verbeteren. 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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