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Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

Driving Helmet & speeDcrate racing  
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teAm wAve69 & ukke pukke nieuws

brYAn en DYlAn bol in Actie  
tijDens speeDcrAte rAcing op  
Autosportbeurs speeD & Action.

Baarlo, 25 februari 2014 -  tijdens de 
autosportbeurs speed & action 22 en 23 
februari  te gorichem maakte Bryan en Dylan 
Bol uit Baarlo hun debuut bij het uit België 
afkomstige (die hun thuis circuit op zolder 
hebben) team wave69 in de speedcrate of ook 
wel genoemd de “choco krat racers”. team 
wave69 werkt samen met de organisatie van de 
Ukke pukke race raceway venray.

wave69
rene Baldewijns uitvinder van  de Speedcrate 
en grondlegger van team wave69,  “Ja, de kids 
leren zeer snel  hoe ze op de Speedcrate dienen 
te besturen. Bryan en Dylan hadden draai  en de 
snelheid al snel te pakken. na enkele meters af 
gelegd te hebben kregen ze de bochten zere goed 
en strak voor me kaar. De Speedcrate hebben 
we in 3 smaken de 15-30, 50 en 80 km/per uur 
uitvoeringen. Doormiddel van behendigheid met je 
lichaam naar links of naar rechts te gaan bestuur 
je de bochten. De racecrate zijn elektrisch 
aangedreven en de accu gaat dikke 8 uur mee zo 
hoeven we tussentijds niets op te laden.”

live action arena
Zowel  op de zaterdag als de zondag waren er 
in de ‘Live action’ arena demoraces te zien van 
wave69. Gezien de Baarlose coureurs Bryan en 
Dylan het zo goed deden reden ze in de 2de show 
al op een snelle Speedcrate gepimpt in de kleuren 
van de ukke pukke race. als verassing had team 
wave69 voor beiden een raceoverall zodat ze 
compleet bij het team hoorde. 

Bron: Organisatie ‘Ukke Pukke’ Race Raceway 
Venray & Team Wave69

Ukke pukke race  raceway venray
“Ja, op 23 maart komen we met de Speedcrate 
racers en onze XL Driving Helmets opnieuw naar 
raceway venray om aldaar weer mee te doen met 
de ukke pukke race. Bryan en Dylan maken dan 
hun debuut op de ¼ mile oval. we gaan er weer 
een mooi happening van maken vooral met onze 
eerste nederlandse Speedcrate coureurs erbij”, 
aldus katty vermeulen wave69.

meer informatie!
www.wave69.com of www.racewayvenray.com/
ukkepukke 

(vlnr) Bryan Bol achtervolgd zijn broer Dylan 
Bol op de SpeedCrate tijdens de show.
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