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20 juni DROOG”
Eindelijk, eindelijk was het de hele dag droog op
Speedway Emmen.
Diverse meetings zijn dit jaar al in het water gevallen
maar dit maal waren de weergoden ons gunstig
gezind.
De baan lag er super bij en hield het ook de hele dag
vol.
De extra grit die Douwe de Haan op de baan had
toegevoegd had nu eindelijk de kans om zich te
vermengen met een super resultaat.
F1 Stockcars
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wedstrijd vorderde kwam de snelheid er goed in . #47
Danny van Wamelen had goede grip en pakte de ene
na de andere auto. #161 Tom Maris had een
behoorlijke voorsprong opgebouwd maar Danny kon
er toch dichterbij komen en uiteindelijk de leiding
overnemen. Het beloofde een finale overwinning
zonder problemen te worden echter hij reed zich klem
tegen een achterligger. Maar zijn voorsprong was
voldoende zodat hij deze finale niet meer afstond en
als eerste over de meet kwam.
#61 Koen Maris volgde hem op plek 2 met vlak achter
e
hem #226 Pieter van der Iest. Als 4 eindigde #422
Marten Bijlsma die in de heats ook al goed op dreef
was.

Het aantal deelnemers in de Formule 1 stockcar
klasse viel zeer tegen, maar de races (all-in format)
waren super te noemen.
Zeker voor #250 Oscar Iliohan. Deze low budget racer
stuurde maar liefst 2 keer naar een overwinning in de
heats. Met nipte voorsprong kon hij de heats op zijn
naam schrijven. Zichtbaar trots en blij was hij in de
pits.

Top 3 Finale F1 Stockcars: # 61 Koen Maris, #47
Danny van Wamelen en #226 Pieter van der Iest
(Foto Twan van Est Photos)
F2 Stockcars

Witdakker #250 Oscar Iliohan kon zijn geluk niet op
met 2 heat overwinningen die hij op zijn naam schreef
(Foto Twan van Est Photos)
De derde heat werd op naam gezet van #228 Jan
Roelof Wijbenga. Deze wedstrijd werd onderbroken
doordat #295 Willem Zwerver hard aan de kant werd
werd. Na een bezoekje aan het ziekenhuis kon hij
daags erna gelukkig weer naar huis. Beterschap
Willem!
Voor de finale werd de baan nog besproeid waardoor
de eerste ronden nog goed glad waren. Naarmate de

In een 3 / 4 format werden de couereurs van de F2
stockcar klasse ingedeeld.
Ook dit keer werd er gestreden voor de punten voor
de Snap On F2 Supercup. #47 Patrick Tersteeg had
dit keer de meeste punten bijeen gereden.
Alle 4 de heats hadden verschillende winnaars. Heat
1 werd door #305 Ron van Wamelen opgeëist terwijl
de tweede heat gewonnen werd door Patrick
Tersteeg.
#186 Ricardo Smidt, monteur van #124 Wim Peeters,
die dit jaar voor het eerst rijdt heeft steeds meer het
gevoelt te pakken en reed naar een overwinning in
heat 3 met vlak achter hem heat 4 winnaar Wim
Peeters.
Grote pechvogel in de finale was #389 Mike Sijbers.
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Na een goede voorsprong genomen te hebben was er
tot 2 maal toe een gele vlag situatie.
Ook deze beide keren kwam hij na de herstart goed
weg om weer wen voorsprong te pakken.
In ronde 15 was er een “blockage” in bocht 3 – 4 waar
nog maar 1 wagen tegelijk doorkwam. De Baarlonaar
kwam er als eerste bij uit en schampte met zijn
rechter voorwiel een stilstaande auto waardoor de
band leegliep.

#389 Mike Sijbers: pechvogel in de finale (Foto Twan
van Est Photos)
Hierdoor profiteerden de vechtende 2 t/m 5 plaats van
en het was uiteindelijk de Nijmegenaar #124 Wim
Peeters die als eerste onder de finishvlag doorkwam.
#116 Barry Bauer volgde hem op plek twee terwijl
voor veteraan #29 Cor Schutter een derde plek was
weggelegd.
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F2 Junioren

De stichting Snap-On stockcar F2 supercup heeft een
mededeling, hoort en zegt het voort…
In overleg met de promotors ASE, FAC en NAC is er
een junior supercup geboren.
We zien veel f2 junioren die rijden en zeer fanatiek
zijn, onze kleine mannen en vrouwen die zeer
gedreven en enthousiast zijn in de sport. De vraag is
al vele malen aan de F2 Supercup gesteld, kunnen
we wat voor onze toekomstige rijders betekenen, de
jeugd aandacht geven.
Mede door een aantal gulle sponsoren kunnen we dit
gaan proberen, want er moet natuurlijk wel wat
tegenover staan.
Er zal voor de junior stockcar f2 supercup een “proef”
van drie meetings zijn waarvan de eerste afgelopen
zaterdag op Speedway Emmen was.
Al mogen ze niet duwen, de F2 junioren rijden om het
hardst en doen bijna niets onder de grote broertjes.

#22 Rick Wobbes, dagwinnaar in de F2 Junioren
(Foto JM3 Photos)
De winnaars van de F2 Stockcar Finale: #29 Cor
e
e
Schutter(3 ), #116 Barry Bauer (2 ) en winnaar #124
Wim Peeters (Foto Twan van Est Photos)
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De snelste rondentijd is inzet van zowel heats als
Finale. Uiteindelijk worden de behaalde punten bij
elkaar opgeteld waardoor er een dagwinnaar uitkomt.
Ditmaal was het #22 Rick Wobbes die de meeste
punten vergaard had. Tweede en derde waren #141
Richard Falkena #36 Sander Goos.
Bangerstox
De Bangerstox waren weer als vanouds.
Voor iemand die low-budget wil racen en een leuke
dag wil hebben is dit de ideale klasse. Het is ook heel
normaal dat na de start van de inschrijving deze
klasse in een rap tempo is vo.geboekt.
Maar er is een groot aantal deelnemers die echt voor
de punten gaan en dus ook met een transponder
rijden.

2 heat overwinningen en een tweede plek in de finale
voor #292 Frank Zijsling. (Foto JM3 Photos)
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Uitslagen 20 juni 2015
Een duwtje geven mag in de Bangerstox klasse (Foto
JM3 Photos)
Duwen mag om je plaats te verbeteren waar ook
gretig gebruik van wordt gemaakt.
De eerste 7 rijders staan dicht bij elkaar als het om
het baankampioenschap van Speedway Emmen gaat.
Met nog een aantal wedstrijden te rijden hebben ze
allemaal nog kans op de eerste plaats.
Door zijn goede resultaten en finale overwinning heeft
#249 Robert van Kuijk de leiding overgenomen in het
klassement.

F1 Stockcar
Heat 1: 250-8-422-47-161-21-26-228-226-54
Heat 2: 250-422-27-228-161-26-61-226-36-282
Heat 3: 228-240-47-422-8-226-161-27-36-332
Final: 47-61-226-422-240-21-27-36-173-228
F2 Stockcar
Heat 1: 305-29-47-118-218-116-129-103-30-191
Heat 2: 47-116-129-389-30-191-118-327-126-103
Heat 3: 186-124-512-47-305-30-389-335-25-218
Heat 4: 124-186-116-218-305-129-335-40-256-111
Final: 124-116-29-218-389-191-111-47-118-30
F2 Junior (snelste rondetijden)
Heat 1: 22-525-36-141-686-129-696-880-98-252
Heat 2: 129-36-141-22-525-686-696-74-98-880
Heat 3: 686-36-22-129-141-525-38-98-74-94
Final: 141-686-22-129-98-36-74-252-880-94
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Bangerstox
Heat 1: 292-595-523-277-249-369-273
Heat 2: 386-414-37-212-401-236-492-319-880
Heat 3: 101-22-312-63-317
Heat 4: 236-277-212-152-523-3
Heat 5: 292-249-595-37-127-369
Heat 6: 317-312-38-5
Heat 7: 37-273-249-277-236-492-127-292-327-319
Heat 8: 523-369-401-332
Heat 9: 312-101-22
Final: 249-292-90-277-37-595-327
Volgende wedstrijd weekend 18 &19 juli
De volgende wedstrijd is een compleet Banger
weekend. De jongens en meiden van Christian van
der Most en Pieter Leistra hebben een groots
evenement op touw gezet.
Het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 juli staat
geheel in het teken van Teamracing Unlimited
Bangers en Bangerstox.

Veteraan #8 Martin Verhoef met op de achtergrond
#47 Danny van Wamelen zijn het spoor kwijt. (Foto
Twan van Est Photos)

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

Even kijken of alles goed is, coureur eruit en weer
verder. (Foto JM3 Photos)

Mooie actie foto in de F2 junioren (Foto Mieke’s
Fotografie)
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