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Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

raceway venray 23 maart 2014

Driving Helmet & crate racing  
circUit zolDer (B)

nieuw raceseizoen gaat van start.

vele nieuwe deelnemers Ukke pukke...

Ja, je leest het goed. in de wintermaanden 

is er hard gewerkt in menige garage om de 

ukke puk weer race klaar te krijgen. Diverse 

hebben de overstap gemaakt naar de mini 

Stockcar F1 en voor de andere wordt het hun 

debuut op zondag 23 maart raceway venray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dean Dokter in nieuwe mini stockcar F1 replica 

rob speak Uk318 

in huize Dokter werd een nieuwe Stockcar F1 

gebouwd. Het resultaat mag er zeker wezen. 

Succes allemaal op raceway venray 23 maart.

twee nieuwe mini stockcars F1 Hendriks
in de garage Hendriks te maasbree werden maar 
liefst 2 nieuwe mini F1 Stockcars klaar gemaakt voor 
yfke en Juup van ninhuys. op de beurs werd de mini 
F1 Stockcar van yfke al met trots gepresenteerd.

op het horeca plein in het midden van de 
evenementenhal werden diverse intervieuws gedaan. 
Zo ook met de promotor van de Stockcar F2 Junior 
klasse arjan Slooff en zoon Joey Slooff die uit komt 
in deze mooie raceklasse. op 23 maart maken zij hun 
debuut op raceway venray op de 1/4 mile oval.
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stockcar f2 junior
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interview lmv8
* speed & action 2014
* intertainment

www.racewaYvenraY.com

PADDOCK
free information at every race....

tHe inside track news of raceway venray
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14
na bescHouwing

Tijdens de Autosport beurs ‘Speed & Action’ 22 en 23 februari waren 
de Mini F1 Stockcars en WAVE69 met hun XL Driving Helmet en Crate 
Racing aanwezig om reclame te maken voor de Ukke Pukke Race, 
Raceway Venray (NL) en Circuit Zolder (B).

stockcar f2 junior

nieuws 
& ukke pukke1/2 p

a
g wave69 

& sHort news3/4p
a

g
www.racewaYvenraY.com 

www.wave69.com

de promotor...
Welkom bij alweer de 4de uitgave van ‘De Ukke 
Puk’ 
 
Dit raceseizoen staat weer vol met mooie race 
datums. tien keer zullen wij rijden op raceway 
venray. Zelfs een datum staat gepland op het 
Belgische circuit van Zolder. ook proberen we 
om in engeland van de partij te zijn met de mini 
F1 Stockcars.  
 
samenwerking 
nieuwe toevoeging is de samenwerking met 
team wave69 uit België met de XL Driving 
HeLmet en de mega snelle crate racerS. 

cUp sponsor 
ook HenDrikS motorSport Service uit 
maasbree zal dit seizoen als cup sponsor optreden 
zodat hun naam ook toekgekend wordt aan deze 
ukke pukke klasse. 
 
stockcar F2 JUnioren & Brisca ministoX 
aan de jeugd wordt steeds meer aan de weg 
getimmert. Zo zullen de Stockcar F2 Junior klasse 
op 23 maart op raceway venray aan de start 
verschijnen. Jeugd van 12 t/m 16 jaar oud. 
op 16 en 17 augustus zullen ook de jeugdige 
engelse BriSca miniStox de overtocht maken 
voor hun europees kampioenschap op raceway 
venray. al om al vele goede ontwikkelingen dit 
seizoen op en door raceway venray. 
 
oplage 
uitgave 4 kent weer een oplage van 350 stuks. 
voor diegene die ‘De ukke puk’ nog niet heeft kan 
deze digitaal in pdf formaat downloaden op www.
racewayvenray.com/ukkepukke. 
 

door: 

Marcel Bol

vLnR: Dylan en Bryan Bol maken hun debuut bij Team Wave69 tijdens de beurs Speed & Action 
2014 te Gorichem en maken tevens reclame voor 23 maart Raceway Venray......

Dean Dokter met zijn nieuwe aanwinst in 
opbouw...

Juup van Ninhuys in de Mini F1 Stockcar van 
zus Yfke...

Yfke van Ninhuys geheel in feeststemming...

beurs speed & action 2014

Karel van Bakel in gesprek met Joey Slooff

Stockcar F2 Junior van Joey Slooff

entertainment ‘linda kandt’ & ‘big deal’

BIG DEALLINDA KANDT

lmv8 interview
Joep Hendriks over hun project LMV8 
Lefthander....

Nu nog naar de spuiter......

http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
http://www.wave69.com
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
http://www.wave69.com
http://www.circuit-zolder.be/
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* sponsoren
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Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

* pHoto’s
* deelnemers
* programma

www.racewaYvenraY.com 
www.wave69.com
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* crate racing
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Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

* ukke pukke nieuws
* wave69
* Xl driving Helmet
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Het meest recente is de Xl Driving Helmet:  

een uitvergrote, elektrisch aangedreven helm 

wereldwijd Het symbool voor veiligheid 

gecombineerd met sportieve actie, tot leven 

gebracht door inventor rene Baldewijns. Dit 

geruisloos rijdende mobiel visitekaartje, met full-

body design van de potentiële sponsor, kan op 

eender welke locatie, zowel indoor als outdoor 

ingezet worden. Hierdoor het ideale concept  

voor een originele behendigheids-/race-

activiteit tijdens diverse events, teambuildings 

of als originele eyecatcher bij  al dan niet race-

gerelateerde opendeurdagen, beurzen en 

dergelijke. ook voor kleinere kids is dit een 

leuke belevenis als ze instappen en dan “zonder 

handen” rondgereden geworden terwijl ze zelf 

het openen & sluiten van het vizier elektrisch 

kunnen bedienen ondertussen hebben we ook 

een michael schumacher tribute Helmet 

die als unieke blikvanger kan ingezet worden.  

workshops. Dit jaar willen we ook starten 

met workshops gericht naar kids tot 12jaar: 

voor 1 dag ingenieur en racepiloot waarbij 

zij hun eigen crate racer kunnen “pimpen”. 

 

op 23 maart zullen wij weer aanwezig  

zijn op raceway venray. tot dan... 

 

meer info is verkrijgbaar via info@wave69.be of 

bezoek de website www.wave69.com

wave69  
katty vermeuLen

deelnemers
23 ma art 2014 |  raceway venray
01.  (365) Yfke van ninhuys

 6 jr, mini Stockcar F1, maasbree

02. (165) Juup van ninhuys

 4 jr, mini Stockcar F1, maasbree

03. (217) nick colbers

 10 jr, mini Stockcar F1, Baarlo (LB)

04. (217) noud colbers

 9jr, mini Stockcar F1, Baarlo (LB)

05. (318) Dean Dokter 

 9jr, mini Stockcar F1, Brunssum (LB)

06. (200) priscilla smits

 5 jr, Quad, ophemert 

07. (253) Dylan Bol

 11 jr, crate racer, Baarlo (LB) 

08. (125) Bryan Bol

 11 jr, crate racer, Baarlo (LB)

09. (20) sarah Janssen

 9 jr, yamaha motor X50, melick

10. (20) Joey Janssen

 4 jr, ktm motor Xr350, melick 

11. (65) luca Baegen

 9 jr, cart, Linschoten 

12. (65) Jesse Baegen

 5 jr, mini Stockcar F1, Linschoten

13. (41) mike willems

 5 jr, Quad, merselo

14. (88) roy willems

 3 jr, Quad, merselo 

15. toon snyers

 8 jr, crate racer 2, Heusden-Zolder (B)

16. (146) sam sommerdijk

 11 jr, cart 60 cc, Horssen

17. (146) suus sommerdijk

 8 jr, cart 60 cc, Horssen

18. niels paauwe

 11 Jr, crate racer, nistelrode

19. (14) rik maessen

 6 jr, Quad, ysselsteyn (LB) 

20. (50) tim Driessen

 10 jr, cart, meterik

21. (51) anouk Driessen

 7 jr, cart, meterik

22. (10) rick meulendijks

 6 jr, Quad, Deurne

23. (124) Danny Derks 

 10 jr, Quad 110 cc, Helmond 

24. (148) lieke Hoffmans

 9 jr, mini stockcar F1, Boxmeer

25. wout Hoffmans

 7 jr, kart, Boxmeer

26. (12) Donna wittebol

 4 jr, kart, keldonk

27. (43) Ben steegh

 9 jr, greenyard Stockcar, maasbree

28. (77) Donny schaap

 6 jr, kart, Heemskerk

29. crazy Frog

 XL Driving Helmet, Zolder (B)

30. vicky migos

 michael Schumacher Helmet, Zolder (B)

31. Joycee machielss

 michael Schumacher Helmet, Zolder (B)

32. (10) Bart de wit

 10 jr, 60 cc mini-kart, ospel

33. tim theulen

 6 jr, Quad 110 cc, reuver

34. Bodien theulen

 5 jr, Quad 50 cc, reuver

35. (36) guy lenssen

 9 jr, kart, maasbree

36. (226) nico storb

 8 jr, kart, gelsenkirchen (D)

37. (81) clint commandeur

 8 jr, mini Stockcar F1, wervershoof

38. (888) Johnny stam

 11 jr, Quad, Heerlen

programma

11:00 uur - opstellen rennerskwartier 

11:25 uur - oprijden kleine oval 

11:30 uur - aanvang Ukke pukke race 

11:45 uur - einde Ukke pukke race 

11:50 uur - Huldiging / ereronde startcar 

12:00 uur - einde Ukke pukke, baan verlaten

openingsrace 23 mrt. 2014
Hendriks motersport service ukke pukke race

crate racing......

Driving Helmet & crate racing  
circUit zolDer (B)

(Foto 01 + 04) een ware Hipe aan het worden het 

crate racing van wave69. goede beweging, 

techniek en durf zijn de elementen van een 

goede crate racer. (Foto 02) onze 2 knappe 

wave69 ‘promo girls’ bij de race rescue wagen. 

(Foto 03) uitvinder en oprichter van wave69 

rene Baldewijns. (Foto 04) crate racing kevin 

Baldewijns.

Foto 01

Foto 02

Foto 03Foto 04
promo girls wave69  
vLnR: Vicky Migos en Joycee Machielss

wave69  

be tHere.....

crate racing 
vLnR: Kevin Baldewijns, Dylan Bol, Niels Paauwe en Bryan Bol

MB
oval racing

reporter

promo
girls..  

http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.hms-autosport.com/
http://www.circuit-zolder.be/
http://www.wave69.com
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
https://www.facebook.com/racerescue.be?fref=ts
http://www.circuit-zolder.be/
https://www.facebook.com/racerescue.be?fref=ts

