
November 2012

De Ukke PUk
De Ukke pUk | 01-06-2014 www.racewayvenray.com/ukkepukke

Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69
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Het “Starsisters racing-team” is derhalve ook enthousiast over de ontwikkelingen op raceway  
venray: dankzij de inspanningen van de heer maessen is het circuit dusdanig verbouwd dat 
er, vanwege de geluidsreductie, per seizoen meer wedstrijddagen zijn dan ooit te voren!  

en ja……… welke jeugdige coureur wil nu niet zoveel als mogelijk voor volle tribunes over een prachtig 
circuit rijden? onze meiden in ieder geval wel! Dankzij de tomeloze inzet van marcel Bol is het bewuste 
evenement zelfs via verschillende mediakanalen in het nieuws geweest. Hoe trots mag je zijn als je bij SBS 
in het beeld verschijnt…..

middels dit artikel willen wij laten blijken dat we dankbaar zijn dat wij (lees met name Sam en Suus) deel 
uit mogen maken van deze prachtige racecultuur, geschapen door enthousiastelingen als Harry maessen 
en marcel Bol en sponsors als Hendriks motorsport! Tot de volgende race. Starsisters racing Team. 
 
Starsisters Racing-team is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: Indoor Entertainment de Voltage - Tilburg, WvS Hydrauliek 
Service - Horssen en Hoffmans autobedrijf - Boxmeer.

op 17 mei jl. hebben de “starsisters” weer deelgenomen aan de “Ukke pukke race” op “raceway 
venray”. al vanaf de eerste editie van dit evenement zijn de gezusters sam en suus telkenmale 
van de partij. Gezien de professionele organisatie is dit ook niet zo gek.......alles is tot in de puntjes 
geregeld: van informatievoorziening tot eremetaal! Daarnaast draagt de gastvrijheid, welke o.a. 
tot uiting komt door het open karakter van het rennerskwartier, immer bij tot een geslaagde dag. 
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