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Ukke Pukke Race smaakmaker 
tijdens World Cup weekend 
Raceway Venray 

 
Baarlo, 22 augustus 2013 - Afgelopen weekend 17 en 18 augustus 
vonden de World Cup races Stockcar F1 en F2 plaats op het 
multifunctionele circuit Raceway Venray. Traditioneel 
trapte op beiden dagen de Ukke Pukke als eerste hun race 
af. 

 
 
 

Met meer dan 60 deelnemers tussen de 2 en 12 jaar uit 
Nederland, België en Duitsland reden hun rondjes op de fastest ¼ 
mile high speed oval van Europa achter de start-car. De regen op 
de zondag was voor alle deelnemers geen enkele belemmering. 

Alleen maar ‘Big smiles’ 
op de gezichten zorgden 
alle Ukke Pukkers ze 
voor een mooi 
schouspel op de baan.  
De aanwezige ouders, 
broers, zussen, familie 
en fans van de Ukke 
Pukkers maakte de race 
geheel compleet. De 

aanwezige toeschouwers klapte en juichte iedere keer als ze langs 
kwamen. 
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Enkele van de vele mooie reacties die wij als organisatie 
van Raceway Venray over de Ukke Pukke race hebben 
ontvangen: 
 
Hoi, 
Onze kinderen hebben weer enorm genoten van afgelopen 
weekend! Emma vond het geweldig dat ze als nog met een quad 
mee kon mee rijden! Echt super georganiseerd! ! 
Ze doen volgende keer weer heel graag mee, dat wordt oktober 
dan? 
Groetjes Heidi 
 

 
 
Hey, 
Als eerste bedankt voor het leuke weekend voor ons allemaal 
maar vooral voor de twee Starsisters , die hebben het weekend 
van hun leven gehad. 
En ik vond het geweldig hoe je alles mee georganiseerd hebt en 
op de site was het ook fantastisch leuk voor elkaar. BEDANKT. 
Bedankt voor alle goede zorgen. 
 
Vriendelijke groetjes Wilbert. Starsisters Racing Team Horssen 
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Hallo, 
Bedankt voor de goede organisatie. Niek heeft er echt van 
genoten. Hij rende 's avonds enkele rondjes met de beker hoog 
houdend voordat ie naar bed ging. Vertelt nog veel over zijn 
nieuwe stockcarheld Tom Harris, FWJ kende hij al. Vorig jaar was 
ie er ook bij alleen van Harris kon hij zich niets meer herinneren.  

Groetjes Ruud en Niek van Dijck (tevens oude buurman van 
Raceway Venray) 
 
Hoi, 
Djano heeft een onvergetelijk weekend gehad..!!! En is heel trots 
met zijn beker...  Dit hebben jullie leuk gedaan. 
Mvg Fam. Netten 
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Hoi, 
Hier waren ze super blij met hun verdiende prijzen. Een 
complimentje voor de sponsor voor de genomen moeite.   
Met vriendelijke race groetjes,  
Fam Theulen van oppe ruiver. 
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Next event… 
De volgende race dat de Ukke Pukke zijn tijdens de Finaleraces 
op 26 en 27 oktober Raceway Venray. Voor het volledige 
programma en nieuws raadpleeg onze website 
www.racewayvenray.com/ukkepukke  
 
Bron: 
Raceway Venray, Marcel Bol Promotor Ukke Pukke 
Foto’s: Stan Libuda / Eric Bol 

 
 

 

 

 

 

 

 


