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22 juni: terug in de tijd
Op 22 juni oude tijden herleefden de goede oude
tijden in de Stockcar & Banger Arena van
Speedway Emmen. De Banger organisatie had een
grootse dag opgezet waarbij coureurs in de aloude
Dafjes hun achteruitrijkunsten vertoonden. Ook Pre’74 Bangers en Caravanraces deden deze dag tot
een groot succes maken.
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Er werd ook nog een DD voor de Daf ’s gehouden
waarbij 19 auto’s aan de start stonden. Dit keer
wordt er in de gewone rijrichting gereden.
Verschillende harde klappen werden verdeeld,
waarbij als laatste de winnaar 56 Richard Spijker
overbleef.

DAF achteruitrij-races (Bron ASE Bangers)
Eind jaren 70 werd het achteruitrijden door de
TROS als onderdeel van het programma “Te land,
ter zee en in de lucht” geïntroduceerd. ASE
Bangers had er alles aan gedaan om deze aloude
auto’s terug op de baan te krijgen, en niet zonder
succes, en met groot succes.
Met bijna 50 Dafjes waaronder Daf 33 (2x), Daf 44
(2x) en Daf 46 (1x) werd een waar spektakel op de
baan gebracht. Met een kleine springschans aan de
overzijde van de baan konden nog extra
bonuspunten verdiend worden als men er overheen
reed. Sommigen deden het erom en vlogen er
overheen en zorgde voor groot genot onder het
aanwezige publiek.

Eén van de jumps over de springschans, #622
Mark van Schijndel. (foto: Ovalnews)
Pre-’74 Bangers (Bron ASE Bangers)
Met 28 auto’s oldtimers op de baan is het een genot
om te zien hoe uiteindelijk op het laatst van de dag
nog maar 1 rijdend vehicle overblijft.
#985 Stefan Scholten was de sterkste of misschien
wel de slimste van de dag. Zowel alle drie de heats
als de finale schreef hij op zijn naam.

Banger racing zoals het hoort (Foto: Ovalnews)
Opstellen voor de DAF races. (Foto: ASE)
Als absoluut hoogtepunt was de mega-jump van #3
Atze Hoekstra in de finale. Deze finale werd
gewonnen door #79 Jarno Hoeve

Bij de DD van de Pre-’74 bangers kwamen er toch
nog een respectabel aantal van 13 auto’s aan de
start.
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#307 Leo Zwaan met een Volvo 142 was
uiteindelijk de laatst rijdende coureur in deze
wedstrijd en dus de winnaar.
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Klaas Huisman, de speaker van ASE

Caravanrace (Bron ASE Bangers)
Als laatste wedstrijd was er nog een Caravanrace.
Met een 15-tal mobiele woonhuizen werd de dag
afgesloten.
Deze was erg chaotisch, met puin over de hele
baan verspreid. De uiteindelijke winnaar van deze
veldslag werd #646 Marc Schottert.

Wie heeft hem nog niet gehoord doe de
geluidboxen: Klaas Huisman, de Speaker van
Emmen.
Een medewerker die al jaren met veel plezier het
commentaar verzorgt tijdens de wedstrijden op
Speedway Emmen. Ook bij de FAC in Blauwhuis
praat hij alles netjes aan elkaar.

Klaas Huisman (Foto Facebook)

Start van de caravanrace……

Vroeger verzorgde hij wel eens de muziek op
diverse partijen en feesten, heden ten dage is hij
alleen met zijn stem bezig (gelukkig niet zingend).
En dat is een grote hobby voor deze medewerker
van DHL. Daarnaast wil hij ook wel eens een
karweitje in de tuin doen.
Een andere passie is reizen. Samen met zijn vrouw
Jolanda pakt hij zijn rode touringcar om gezellige
uitjes te maken en leuke vakanties te vieren.
Ennuh eten en drinken zijn hem ook niet onbekend.
Als je door de speakers weer iemand hoort over
“joepie-tjoepie” dan is dat de enige echte Klaas
Huisman.
Uitslagen 22 juni 2013

…….Einde van de caravanrace(Foto: ASE)

Pre-’74 Bangers
Finale: 985 Stefan Scholten
DD: 307 Leo Zwaan

Het was dus weer een waar spektakel bij
Speedway Emmen waarbij “terug in de tijd” het
motto was.

DAF achteruitrij races
Finale: 79 Jarno Hoeve-398-747
DD: 56 Richard Spijker
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Volgende wedstrijd 13 juli
De volgende wedstrijd is op zaterdag 13 juli waarbij
de F1 Stockcars wederom een qualifier rijden voor
de World Final in september in Kings Lynn.
Ook de F2 Stockcars en de F2 Junioren komen aan
de start.
De Bangerstox zullen ook weer van de partij zijn en
de inschrijvingen voor deze klasse zal al weer
gevuld zijn zoveel animo is er.
De wedstrijden zullen aanvangen om 12:00u
Locatie: Veenakkers 35, 7881 XA Emmer
Compascuum.
Dit blijft er over van een Ford Consul, bestuurd door
#312 Sybo 'mr.-T-Bone' Huizenga (Foto: Pewi)

Deze uitspraak is waarheid geworden. (Foto: ASE)
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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