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UKKE PUKKE RACE KLAAR VOOR FINALERACE 
INVATIE UKKE PUKKERS UIT BELGIË INCLUSIEF LIVE DANCE SHOW ACT

Baarlo, 15 oktober 2013 – Voor het eerst zal op Raceway Venray tijdens de finaleraces 26 en 27 oktober de Ukke 
Pukke race in het teken staan van een mooi internationaal deelnemersveld. Al ruim 45 deelnemers uit Nederland, 
Duitsland en België hebben zich aangemeld waaronder ook het Belgische XL-Driving Helmet team.

Voor en door kids
De deelnemers variëren van 3 jaar tot en met 11 jaar en verschijnen aan 
de start in eigen gemaakte Stockcar F1 racing bolides, Quads, Carts 
en Minibikes. Nieuw is de deelname van het XL-Driving Helmet team 
uit België. Zjj verschijnen aan de start met een reuze racehelm die bij 
wordt gestaan door de Chocomel racers. Chomomel racers zijn rijdende 
Chocomel kratten. Een mooi gezicht wat je zeker niet mag missen.

Promo Team Wave69
Het Promo Team Wave69 uit België bestaat uit 14 bloedmooie danseressen 
die voor diverse animatie verzorgen voor de kids maar ook een special 

optreden verzorgen 
op de zaterdagavond 
met een wervelende 
dance act met hun XL-
Driving Helmet voor de 
hoofdtribune om 19:20 
uur.

De Ukke Puk
Ja, om alles nog meer te promoten voor de racende kids onder ons zijn we 
gestart met een eigen Ukke Pukke krantje genaamd ‘De Ukke Puk’. De eerste 
uitgave zal  tijdens de Finaleraces in beperkte oplage gratis te verkrijgen zijn. 
Bij iedere race op Raceway Venray zal een nieuwe uitgave van ‘De Ukke Puk’ 
Verschijnen. De eerste  exemplaren zullen overhandigt worden aan Harrie 

Maessen (Raceway Venray) en Thei Hendriks ( hoofd sponsor Ukke Pukke race 2013).
De digitale versie is gratis te downloaden op www.racewayvenray.com/ukkepukke .

Debuut  ‘Thunderstox’
Tijdens dit raceweekend op Raceway Venray zullen enkele Thunderstox te zien 
zijn bij het Media Center. Thunderstox is een nieuwe raceklasse die we in 2014 
speciaal voor de jongeren onder ons willen gaan opzetten. Thundestox zijn 
Radio Controlled Electro Stockcar F1 bolides op schaal 1:10.
Gezien ze elektronische worden aangedreven is het ook nog eens milieu 
vriendelijk en veroorzaken ze geen geluidsoverlast. Al om al een leuke ‘low 
budget’ raceklasse voor de kids om zo toch het echte Stockcar F1 race gevoel 
te beleven. En zeg nou niet, wie wil niet rijden in zo’n Stockcar F1 Thunderstox  
in de kleuren van je eigen favoriet.
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Waar!   
Raceway Venray, 26 en 27 oktober

Promo Team Wave69 dance show
Zaterdag 26 otober  19:20 uur  (voor de hoofdtribune)

Ukke Pukke Race
Zaterdag 26 oktober  15:00 uur
Zondag 27 oktober 11:30 uur 

Informatie: 
www.racewayvenray.com 
www.racewayvenray.com/ukkepukke 
www.thunderstox.eu
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