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Passie wordt werkelijkheid, 
rijden in mini Stockcar F1 
tijdens World Cup weekend 
Raceway Venray. 

 
Baarlo, 14 augustus 2013, Team Heijsteeg komt met 3 Ukke Pukke 
deelnemers naar World Cup weekend. Een jongensdroom 
wordt werkelijkheid voor de 9 jarige Luke van de Bogaard uit 
Veen.  Tijdens het World Cup weekend 17 en 18 augustus op 
Raceway Venray zal hij deelnemen aan de Ukke Pukke race in 
een echte mini Stockcar F1. 
 

 
Vet cool….. 
“Mijn passie voor de stockcar F1 is mij van kleins 
af aan meegeven, mijn papa sleutelt bij Team 
Heijsteeg en daardoor kwam ik al veel in de 
schuur kijken als ze aan het sleutelen waren. 
Samen met mijn moeder, en later ook met mijn 
broertje en zusje, ga ik veel kijken bij de stockcar 
F1 wedstrijden. 

Nu krijg ik zelf de kans om een keertje mee te 
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rijden in een mini- stockcar, en zeg nu zelf dat is toch wel VET 
COOL!!!!!!!!!”.  Aldus Luke van de Bogaard. 
 

 
Youri (links) en Fleur (rechts) 
 
Crosscamper mega gaaf 
Fleur Heijsteeg: “7 jaar ben ik en kom uit Wijk en Aalburg. 
Mijn vader rijdt in Stockcar F1 57 en dat vind ik helemaal geweldig. 
Vaak ga ik dan ook bij mijn vader kijken op de cross, om mijn vader 
aan te moedigen. Het leukste vind ik dan om met "de crosscamper 
"met het team  terug naar huis te rijden. 
En nu mag ik met mijn quad  met de ukkepukrace meerijden !” 
  
Mannen sleutelen kijken….  
“Ik ben 5 jaar oud en kom ook uit Wijk en 
Aalburg net als mijn zus Fleur. Mijn vader heeft 
een stockcar en dat vind ik heel erg stoer, ik laat 
hem dan ook graag aan mijn vriendjes zien! 
Ik vind het altijd erg leuk om te kijken wanneer 



Informatie! Marcel Bol   mbol@racewayvenray.com    06-20598546

de "mannen" aan de 
stockcar sleutelen. Dat 
wil ik later ook wel doen, 
maar niet onder de 
stockcar want dat vind ik 
gevaarlijk! 
Thuis heb ik al geoefend 
voor de ukkepuk race 
met mijn quad , ik kan 
ook al goed alleen rijden 
maar met de 
ukkepukrace mag ik dat 
nog niet , want dat mag 
pas wanneer ik 7 ben!” 
Aldus Youri Heijsteeg.  
 
Sponsoren Team 
Heijsteeg 
- Jan heijsteeg Hankook   
  Competition Tyres  
- Cronico Shocks 
- Garage Neet USA Cars 
- Maris Raceparts 
- Joek Hendriks 
Raceservice  
  
Aanvang Ukke Pukke races: 
Zaterdag   17 augustus :      14:20 uur 
Zondag     18 augustus :      12:00 uur 
 
Voor het laatste nieuws bezoek onze Ukke Pukke 
website: www.racewayvenray.com/ukkepukke   
 
Bron: Raceway Venray, Marcel Bol 
Foto’s: Team Heijsteeg #57 

Thanks to: Jan en Matty Heijsteeg #57  
 
 
 


