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Ukke Pukke race overtreft deelname 
World Cup weekend Raceway Venray 
17 & 18 augustus 
 
Baarlo, augustus 2013, Wat al veren jaren mega populair was op 
het legendarische circuit ‘De Berckt’ in Baarlo waar de NACO 
de Ukke Pukke race verreed is dit in 2012 opnieuw leven in 
geblazen op Raceway Venray. 

 

Direct bij de eerste race was de deelname enorm. Nu in 2013 is dit 
uit gegroeid naar een happening waar de kids maar ook de ouders, 
familie en racefans naar uit kijken. 
Voordat de eerste race wordt verreden komen meer dan 50 Ukke 
Pukkers  de baan op om achter de Start-car enkele ronden af te 

leggen op de 
snelse ¼ mile 
short oval van 
Europa.   
 
Internationaal 
jong 
deelnemersveld  
Tijdens de World 
Cup races 17 en 
18 augustus 
kunnen we de 
jongste 
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deelnemer van dit jaar begroeten.  Djano Netten 2 jaar uit Venlo zal 
zijn debuut maken met zijn Quad versterkt door drie 3 jarige Ukke 
Pukkers,  Juup Ninhuys (Maasbree), Cor Cappé (Spalbeek, België) en 
Nils Wagenaar uit Kootstertille alle drie rijdend op een Quad. 
Ook Donna Wittebol 4 jaar uit Keldonk  heeft het racebloed van zijn 
vader Henri Wittebol (Promotor van de Stockcar F1 Raceway Venray 
en  Brisca-NL organisatie) mee gekregen en zal ze deelnemen met 
een Quad. 
 

 
 
Mini Stockcar F1 Ukke Pukkers – Zo vader als zoon 
Ook de Ukke Pukkers hebben het echte Stockcar F1 race bloed 
gekregen van hun ouders. Er zullen maar liefst 9 mini Stockcar F1 
rijders aan de start verschijnen. Jesse Baegen 5 jaar uit Linschoten 
zal met het start nummer #65 rijden idem als zijn vader Stockcar F1 

coureur Hans Baegen. 
Dit geld ook voor Andy 
van ’t Veer  8 jaar uit 
Assendelft  die onder 
startnummer #16 gaat 
rijden idem als zijn 
vader Stockcar F1 
coureur John van ’t 
Veer.   
 
Cup sponsor World 
Cup weekend 
Hendriks Racing Team 

en Hendriks Motorsport Service uit Maasbree zullen alle deelnemende 
Ukke Pukkers een mooie Raceway Venray Ukke Pukke beker 
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beschikbaar stellen. Wie wil nu niet zo’n mooie beker van dit World 
Cup weekend mee naar huis nemen! 
 

 
 
Kids entertainment met onder anderen clown ‘Desalles’ en 
Miss Speed 2013 ‘Sanne’ 
De zeer bekende Clown ‘Desalles’ zal op beiden dagen de kinderen 
aan het lachen brengen met zijn fratsen.  Ook zal hij deelnemen met 
een uniek clownmobiel aan de Ukke Pukke race. Verder zal een 

animatie team voor 
het nodige vermaak 
zorgen. Uiteraard 
zullen de 
springkussens niet 
ontbreken en kunnen 
de kids geschminkt 
worden. Miss Speed 
2013 ‘Sanne’ zal  alle 
Ukke Pukkers 
aanmoedigen tijdens 
hun race en zorgen 

voor een wervelende huldiging bij het behalen van de finish.  
 
Aanvang Ukke Pukke races 
Zaterdag  17 augustus :      14:30 uur 
Zondag    18 augustus :      12:00 uur 
 
Voor het laatste nieuws bezoek onze Ukke Pukke website 
www.racewayvenray.com/ukkepukke  


