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Hoe onbekend, bemind wordt!  
‘Starsisters Racing Team.’ 
“Onze oudste dochter Sam (11 jaar) heeft vorig jaar in groep 8 van de 
basisschool een opdracht gekregen om een spreekbeurt te geven over een 
voor haar totaal onbekend onderwerp. Daar Sam de eigenschap bezit om 
altijd naar de makkelijkste weg te zoeken, heeft zij bedacht om haar ome 
Wibert in te schakelen.....hij had toch die vage hobby 'Stockcar'? Wilbert 
heeft direct aangeboden om haar te helpen met de spreekbeurt doch op 1 
voorwaarde: Sam zou wel een keer mee moeten naar de 'Stockcar-races! 
Aldus Antoine en Anita”. 

 
De Starsisters, Sam (links) en Suus (rechts) 
 
Op naar Raceway Venray 
Vorig jaar met de World Cup in Venray was het zover. De hele familie op pad 
naar een onbekend fenomeen! Vooraf hadden we nog het idee 'we kijken een 

uurtje en dan zijn onze dochters Sam en Suus (7 jaar) het moe en kunnen we 
naar huis'. Niets bleek minder waar! Het hele gezin was dol enthousiast! Onze 
aanwezigheid op de paas- en pinksterraces van dit jaar was derhalve in de ogen 
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van onze meiden niet een vraag maar een zekerheid! Daarnaast zijn de overige  
circuits in Nederland inmiddels ook al niet meer onbekend. 

Samen hun idool Stockcar F1 coureur Danny Smidt van 'Hoffmans Racing' 
 
Van fan naar monteur! 
Doordat Wilbert van jongs af aan in dit metier rondloopt (o.a. als monteur bij een 
tweetal bekende coureurs) krijgen we veel achtergrondinformatie hetwelk de 
sport alleen maar interessanter 
maakt. Daarnaast zijn wij door zijn 
enthousiasme ook fan geworden van 
het uiterst vriendelijke en 
toegankelijke raceteam van 
'Hoffmans Racing'. Het gaat 
inmiddels al zover dat onze hartslag 
snel oploopt tijdens de races van 
Danny Smidt. Wat geeft deze sport 
een kick!! 
 
Suus en Sam deelname aan Ukke 
Pukke Race  
Tijdens de laatste race in Venray 
heeft Wilbert onze dochters ‘uit gekheid’ gevraagd of zij ook niet eens wilde 
meedoen aan de ' Ukke Pukke Race'. Hij had wellicht gedacht dat deze 'brave 
kindertjes (zonder olie in de aderen)’ Nee zouden zeggen maar wat bleek: het 
antwoord was volmondig Ja! Wat nu? Wilbert zou Wilbert niet zijn als hij het 
antwoord van zijn nichtjes op deze vraag zomaar terzijde zou schuiven. Na 
enkele weken kwam een belletje met de vraag of we even langs wilde komen. 
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Tot onze grote verbazing had hij een kart gekocht voor Suus! Binnen no-time was 
er natuurlijk ook een tweede voor Sam. Met al zijn kunde en overgave heeft hij de 

‘bolides’ inmiddels omgetoverd in twee echte meidenkarts, klaar voor het echte 
werk in Venray. Nu nog even oefenen en het 'Starsister Racingteam' is te zien 
(zonder verdere pretenties) op 17 en 18 augustus op de Raceway Venray! 
 

Zo zie je maar…… 

 
Sponsors een must. 
Antoine en Anita danken namens hun beiden meiden de volgende bedrijven voor 
hun bijdrage: 
- WvS - Hydrauliek Service – Horssen 
- De Voltage -  Indoor Entertainment – Tilburg 
- Tante Hellie 

Tevens onze dank aan de ultieme stockcarfanaat Wilbert Nuijen! 

Veel succes 
Raceway Venray wensen beiden meiden 
Sam en Suus en hun Starsisters Racing 
Team veel succes met hun Ukke Pukke 
race op de snelste ‘high speed’ oval van 
Europa te weten Raceway Venray 17 en 
augustus a.s. 
 
Aanvang Ukke Pukke race! 
- Zaterdag 17 augustus 14:30 uur 
- Zondag 18 augustus  12:00 uur 

Bron: 
- Antoine en Anita 
- Wilbert Nuijen 
- Marcel Bol (Promotor Ukke Pukke race Raceway Venray)  


