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Uniek in Europa! Racen op bierkratten, aangedreven door electro motoren.
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race dates 2014: 23/03  -  21/04  -  17/05  -  09/06  -  05-06/07  -  16-17/08  -  28/09  -  26/10

PERsbERicht | 17-07-2014

samenwerking wave69 en organisatie ukke pukke 
race raceway venray!

nieuwe doorstart ‘crate 
racen’ in België en neder-
land.
Gezien de animo en populariteit steeds meer groeiende is bij het Crate 
Racen zowel in België als in Nederland zal het beheer verdeeld gaan 
worden over beiden landen. Hiervoor hebben wij voor ieder land een 
contactpersoon die hiervoor zorg draagt.

contactpersonen ‘crate Racen’:
Crate Racen België (CRB) Rene Baldewijns info@wave69.com 
Crate Racen Nederland (CRN) Marcel Bol  mbol@racewayvenray.com

Waarom deze  keuze!
Oorzaak hiervan is dat  racen in het algemeen maar ook het Crate Racen handen vol geld 
kost. Onze sponsoren (die we erg dankbaar zijn) kunnen niet alle onkosten dekkend houden. 
Denk aan vervoer/transportkosten, brandstofkosten, onderhoudskosten, vervangen van 
onderdelen zoals wielen, batterijen (accu’s) etc. Hierdoor hebben we naar een nieuw 
concept gezocht middels een samenwerking door Team WAVE69 en de organisatie van de 
Ukke Pukke race van Raceway Venray.
 
Wat houd dit in!
Beiden contactpersonen bepalen voor hun eigen land wie mag rijden op een  Crate Race en 
waar. Ook het bijwonen  van autosportbeurzen, evenementen, andere races zullen  onder 
beheer van de desbetreffende contactpersoon vallen.

Deelname aan Ukke Pukke race Raceway Venray (NL)
Marcel Bol (organisator van de Ukke Pukke race op Raceway Vewnray) bepaalt wie er 
mag meerijden met het Crate Racen tijdens de Ukke Pukke race. Dit geld ook voor onze 
Belgische, Duitse als Nederlandse deelnemers. Deze dienen zich ook via Marcel Bol (mbol@
racewayvenray.com) aan te melden.  

Gezonde samenwerking
Zowel ‘Team  WAVE69’ uit België   als  de organisatie van de Ukke Pukke race op Raceway 
Venray (NL) zullen samen gaan werken aan de promotie van het Crate Racen in beiden landen. 
Er zal tevens een reclame companje gestart worden voor het totaal concept van Team WAVE69. 
Hier vallen alle activiteiten onder zoals de XL Driving Helmets, Promo Girls en het Crate Racen.  
 
informatie!
In de gratis uitgave van ‘De Ukke Puk’, wat verschijnt bij iedere race van de Ukke Pukke 
op Raceway Venray, zal het laatste nieuws van deze samenwerking te lezen zijn. De Ukke 
Puk is ook digitaal te bekijken op www.racewayvenray.com/ukkepukke  of op de Facebook 
pagina van WAVE69 en Ukke Pukke race.

Zie voor meer informatie www.wave69.com  / www.racewayvenray.com/ukkepukke
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