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Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

Team Wave69 & Ukke PUkke nieUWs

Driving Helmet & speeDcrate racing  
circUit zolDer (B)

Team Wave69 en Ukke PUkke  
organisaTie raceWay venray  
Pakken grooTs UiT oP de beUrs 
sPeed & acTion gorichem 2014.

niets minder dan de michael schumacher Xl 
Driving Helmet zal de beurs speed & action 
op 22 en 23 februari te gorichem aan doen 
tezamen met de speedcrate racers en de 
Ukke puk mini stockcar F1 raceway venray. 

michael schumacher Xl Driving Helmet

op het circuit van Spa-Francorchamps kwamen 

op zondag 26 januari een duizendtal supporters bij 

elkaar voor een tribute aan michael Schumacher. 

Daar werd een speciale mars georganiseerd om hun 

Formule 1-held een hart onder de riem te steken. De 

aangepaste XL Driving Helmet van team wave69 

zorgde voor veel media aandacht maar ook van de 

supporters kwamen vele mooie reacties voor dit 

unieke initiatief. “Ja het doel is om deze speciale 

XL Driving Helmet de hele wereld rond te laten 

gaan op alle circuits waar michael Schumacher 

heeft gereden”, aldus rene Baldewijns van team 

wave69.

team wave69 en organisatie Ukke pukke 
raceway venray
Beiden gaan zeer nauw samenwerken op diverse 
gebieden. team wave69 vanuit Circuit Zolder 
(B) en de organisatie van ukke Pukke race vanuit 
raceway venray. op de beurs zal buiten de michael 
Schumacher helm ook enkele SpeedCrate racers 
aanwezig zijn. tezamen met de michael Schumacher 
helm zullen de SpeedCrate racers meerijden in de 
race arena tezamen met een 8 tal mini F1 Stockcars 
die normaal rijden in de ukke Pukke race op raceway 
venray.

op het horeca plein in het midden van de 
evenementenhal zal nog een speciale XL Driving 
Helmet staan met een rescue wagen wat actief is 
o.a. op Circuit van Zolder (België) en raceway venray. 
De SpeedCrate racers en de XL Driving Helmet zullen 
ook regelmatig over de beurs rijden en hun pitstop 
maken bij de stand van raceway venray waar ze 
reclame folders uitdelen van beide circuits.

1

D
e

 U
k

k
e

 p
U

k
 - u

Itg
A

v
e

 B
e

u
r

S
 S

P
e

e
D

 &
 A

C
t

Io
n

 2014

November 2012

De Ukke PUk
kids Place
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PhoTo’s
* brisca minisTox
* lenssen moTorsPorT

www.racewaYvenraY.com

PADDOCK
free informaTion aT every race....

The inside Track neWs of raceWay venray
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brisca minisTox eUroPean chamPionshiP raceWay 
venray 16 en 17 aUgUsTUs 2014

Tijdens het World Cup Stockcar F1 en F2 weekend 16 en 17 augustus 
zullen de BriSCA Ministox de overtocht maken naar het vaste land 
te Raceway Venray om daar hun Europees Kampioenschap 2014 te 
verrijden. Het is een grote toevoeging aan het World Cup weekend 
wat garant staat voor mooie races op de 1/4 mile high speed oval. 
Deze BriSCA Ministox is een gelieve raceklasse waar de jeugd kennis 
maakt met het oval racen.

dan klyn signs oP bezoek  
bij lenssen moTorsPorT baarlo.
Inmiddels alweer voor het  5e jaar komt de engelse 

signwriter Dan klyn naar Lenssen motorsport in 

Baarlo om race-auto’s te beletteren. gedurende 

de weken dat hij in Baarlo was beletterde hij 

diverse racewagens. Het resultaat mag er 

zeker zijn. Allemaal juweeltjes wat zeker op het 

circuit voor de nodige aandacht kan rekenen.  

 

wil je zelf ook zo’n mooie paint/belettering! 

neem dan contact op met Lenssen motorsport. 

Bezoek zelf ook eens Lenssen motorsport in 

Baarlo op Soeterbeek 5C of kijk op de website 

www.lenssenmotorsport.nl tevens is op raceway 

venray Lenssen motorsport aanwezig waar 

je terecht kunt voor al je onderdelen voor je 

racewagen.

kids Place raceWay 
venray.... be There...

Bijna op alle races is ons kids animatie team aanwezig 

bij de kantine langs de hoofdtribune waar de kleinste 

onder ons zich kunnen vermaken op de springkussens. 

natuurlijk kunnen ze zich ook laten schminken. wie wil 

dit nu niet....

Team Wave69 
& Ukke PUkke1/2 P

A
g sPeed & acTion

shorT neWs3/4P
A

g
www.wave69.com

Race Rescue en de XL Driving Helmet Michael Schumacher.

http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
http://www.circuit-zolder.be/
http://www.wave69.com
http://www.speed-action.nl/
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
http://www.lenssenmotorsport.nl 
http://www.lenssenmotorsport.nl
http://www.wave69.com
http://www.speedwear.be
https://www.facebook.com/racerescue.be?fref=ts
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deelnemers race arena
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Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

PhoTo’s
* Team Wave69
* Programma

Het minste wat je van team wave69 kunt zeggen is 

dat zij met durf & initiatief toch al heel wat watertjes 

doorzwommen hebben, zowel letterlijk als figuurlijk. 

neem maar eens een kijkje op onze website www.

wave69.com onder het tabblad onze Projecten. 

Al deze creatieve golven hebben ons ook in de 

richting van het racen gebracht, in eerste instantie 

met ons concept van de Speedcrates, elektrisch 

rijdende (bier)kratten...die ondertussen ook al 

“gepimpt” werden tot Choco krat racers voor de 

ukke Pukke van raceway venray. Door samen te 

werken met Circuit Zolder (B) zijn we zo verder in 

het race-gebeuren gerold en met dit enige vlaamse 

circuit als thuisbasis hebben we ons toegelegd op 

bijkomende promotie van ecologische fun & race-

actie met vooral de nadruk op Safety in Action.  

 

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.  

In 2013 hebben wij zowel met onze XL Driving 

Helmet als met onze Choco krat racers voor een 

eerste keer deelgenomen aan de ukkePukke races 

op raceway venray mede dankzij een geweldige 

samenwerking met het race rescue team en de 

mensen van Speedwear/karting Zolder. ook voor 

2014 willen wij deze creatieve lijn verdertrekken in 

onze samenwerking met raceway venray! Let’s roll!!

 

Dit jaar willen we ook starten met workshops gericht 

naar kids tot 12jaar: voor 1 dag ingenieur en racepiloot 

waarbij zij hun eigen Speedcrate kunnen “pimpen”. 

www.racewaYvenraY.com 
www.wave69.com

Team Wave69 sTelT zich voor...

Programma race arena Ukke PUkke

zaterdag 22 februari 2014 

12.00 uur - 14.00 uur - 16.00 uur 
 

zondag 23 februari 2014 

10.00 uur - 12.00 uur - 14.00 uur 

deelnemers Ukke PUkke -  sPeed & acTion
o.a. zullen de volgende mini Stockcar F1 coureurs 

deelnemen in de ‘Live Action’ race arena: 

#16  
#57  
#65 
#165  
#148 
#240  
#365 
#515  
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De Ukke PUk
kalender 2014
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kids karTing
* v6 & v8 PoWer
* hendriks moTorsPorT

www.racewaYvenraY.com

PADDOCK
free informaTion aT every race....

The inside Track neWs of raceWay venray
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v6 & v8 PoWer oP sTand raceWay venray
Ja, je leest het goed. raceway venray promoot 

volop de v6 en v8 middels de Late models v8 

(Lmv8) en de mw v6 Pickup die rijden op de 

snelste ‘High Speed’ ½ mile oval van europa. 

ook zal de nieuwe Lefthander van Hendriks 

motorsport Service uit maasbree hun Lmv8 

tonen waarmee veelvoudig wereldkampioen en 

europeeskampioen in rallycross en oval racing, 

Jos kuypers uit Best mee gaat rijden. uiteraard 

mag de Stockcar F1 van Joep Hendriks #365 niet 

ontbreken aangevuld door de Stockcar F2 van 

nikki Hendriks #65. tevens zijn op de stand de 

Sense of Speed & Hendriks motorsport kalender 

2014 te koop voor € 7,50.  op de stand zal ook 

veel informatie gratis te verkrijgen zijn over 

raceway venray o.a. ‘De ukke  Puk’, ‘Paddock14’ 

en ‘news4Speed’ aangevuld met de zakagenda 

2014 van raceway venray. ook de nieuwe mini 

Stockcar F1 van Juup en yfke van ninhuys zullen 

op de stand staan. De michael Schumacher 

tribute Helm zal de nodige pitstops maken bij 

de stand en informatie folders verspreiden over 

Circuit Zolder (B) en raceway venray.

De nieuwe MW V6 Pickup Serie die uit komt op 
de events van Acceleration14.

De LMV8 de nascar bolides #57 en #60 op 
Raceway Venray 1/2 mile oval....

De zilver gele Stockcar F1 van Joep Hendriks 
#365 uit Maasbree in actie op de 1/4 mile oval.

De snelle Nikki Hendriks #65 die altijd voor de 
nodige verrassingen zorgt in de Stockcar F2.

23-03 oPeningsrace

21-04

17-05

09-06

05-07
06-07

16-08
17-08

28-09

26-10

Paasraces

avondraces

PinksTerraces

World cUP f1 & f2

sUPercUP hoTrod

finaleraces

kalender 2014

Peelweg 47 
5813 ad  ysselsteyn (lb)

WWW.raceWayvenray.com

* PickUP TrUck racing
* eUroPean cUP lmv8

1/2 mile Weekend

* brisca minisTox  
       eUroPean chamPionshiP

19-07 mon - inT. jeUgd moTorcross

hendriks moTorsPorT lefThander lmv8
Joep Hendriks van Hendriks motorsport Service, 

“Ja we zullen zeker meer van Jos kuypers gaan 

horen in 2014 en hopen  nog meer coureurs 

actief te krijgen in deze  unieke nascar achtige 

Lmv8 en kiezen voor onze Lefthander.” 

De opbouw van de gele LMV8 lefthander van Jos Kuypers

Dit groen chassis staat klaar voor de volgende coureur

14

venraY – nieuw dit jaar op raceway 

venray zijn de kartlessen voor kinderen! 

De kart racing school organiseert op 

raceway venray kartcursus voor kids. 

De kartcursus is voor kinderen van 4 jaar 

tot 12 jaar en van recreatieve karters 

tot wedstrijdrijdertjes uit bijvoorbeeld 

de Honda cadet, micro max of mini’s.  

 

Heb je ooit gedroomd om eens in een kart te 

rijden. Dat kan! ook al heb je nog nooit in een 

kart gezeten, je leert alles op het gebied van 

karting. De kartlessen vormen het perfecte 

platform om de basis van de kartsport te leren: 

van ideale lijnen tot inhalen en van karthandeling 

tot regenrijden. Alle ins en outs passeren de 

revue, onder leiding van ervaren instructeurs. na 

de succesvolle eerste paar introductielessen zijn 

nu de datums van de gehele kartcursus bekend.  

 

Die kartlessen worden gehouden op diverse 

woensdagmiddagen, en op enkele zaterdagen 

op de outdoorbaan in venray. om in aanmerking 

te komen voor het kartdiploma, moet je aan 

minimaal vijf kartlessen hebben mee gedaan. wil 

je gewoon eens een kartles proberen, dat kan 

ook!

kids karTing  
rACewAy venrAy

www.racewaYvenraY.com

WWW.raceWayvenray.com/UkkePUkke

andy van ‘t veer, 8 jr, assendelft 

team H57 Jan Heijsteeg 

Jesse Baegen, 5 jr, linschoten 

Juup van ninhuys, 4, jr, maasbree 

lieke Hoffmans, 8 jr, Boxmeer 

clint commandeur, 8 jr, wervershoof 

Yfke van ninhuys, 6 jr, maasbree 

mees de kamper, 10 jr, iJsselstein 

door: 

Katty Vermeulen

http://www.wave69.com
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.wave69.com
http://www.wave69.com
http://www.hms-autosport.com/
http://www.racingteamhendriks.nl/
http://www.circuit-zolder.be/
http://www.wave69.com
http://www.wave69.com
http://www.wave69.com
http://www.wave69.com
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
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