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De Ukke PUk
De Ukke pUk uitgave 6 www.racewayvenray.com/ukkepukke

Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

raceway venray avondraces, 17 mei 2014

Driving Helmet & crate racing  
circUit zolDer (B) & raceway venray (nl)

vele ukke pukkers aan de start 
verwacht tijdens avondrace.

SBS6 was met een verslaggever en cameraploeg voor het programma ‘Hart van nederland’ aanwezig om 

de ukke pukke klasse mooi in de schijnwerpers te zetten op tv.

Zowel de ukke pukkers als de ouders werden geïnterviewd. Dit is iets dat je gewoon niet mocht missen 

voor de allerkleinste onder ons.  Op hun gezichten kun je aflezen dat ze genoten van al deze TV en Media 

aandacht. Deze tv beelden zijn nog terug te zien via internet. (http://www.kijk.nl/video/fdwcdktQ1r66) 

#217 Nick en Noud Colbers uit Baarlo in 
hun Mini Stockcar F1 met pech langs de baan. Race 
Rescue was snel aanwezig voor de helpende hand, 
zodat ze weer snel verder konden rijden.
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De Ukke PUk
* pech onderweg

De Ukke pUk uitgave 6 www.racewayvenray.com/ukkepukke

Het nieUws over De Ukke pUkke race & team wave69

* wie zit waar achterop
* foto mini’s
* in de spotlight

www.racewayvenray.com

PADDOCK
free information at every race....

the inside track news of raceway venray
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14
foto mini’s....

Onderstaand een korte foto review van de Paasraces op Raceway 
Venray 21 April. Meer foto’s zijn te vinden op onze website: 
www.racewayvenray.com/ukkepukke 

pech onderweg.....

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 6de uitgave 
van ‘De Ukke Puk’ 
 
ook de 2de race van dit seizoen zit er al weer op. 
opnieuw kwamen 45 ukke pukkers aan de start 
voor hun race te rijden op 21 april. ook voor de 
avondrace van vandaag verwachten we weer 
vele ukke pukkers. 
 
mine stockcar F1 
De mini Stockcar F1 wordt steeds populairder bij 
de kids. ook vandaag zal weer een nieuwe mini 
F1 Stockcar aan de start verschijnen. De vier 
jarige Donna wittebol maakt de overstap van de 
kart naar de mini F1 Stockcar. Succes Donna. 

 
 
 

 
 
 
team wave69 
Het promotie team van team wave69 zal ook 
vandaag weer aanwezig zijn. De knappe dames 
gaan weer graag met de aanwezige bezoekers op 
de foto. en zeg nu eens eerlijk, wie wil dit nu niet! 

ukke pukkers in de spotlight....

wie zit waar achter op!

door: 

Marcel Bol

sBs6 - hart van nederland

mooie tv opnames ukke pukke race

http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com/ukkepukke
http://www.racewayvenray.com
http://www.wave69.com
http://www.kijk.nl/video/fdwCdKtQ1r66
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.circuit-zolder.be/
https://www.facebook.com/racerescue.be?fref=ts


D
e

 U
k

k
e

 p
U

k
 -

 u
it

g
a

v
e

 6

November 2012

De Ukke PUk
* sponsoren
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* photo’s
* deelnemers
* programma

www.racewayvenray.com 
www.wave69.com
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* crate racing
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* ukke pukke nieuws
* wave69
* Xl driving helmet
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photo shoots...

tijdens de paasraces heeft ons wave69 promotie 

team diverse foto’s gemaakt met de aanwezige 

fans en bezoekers van raceway venray. Dit was 

een waar succes en vele mooie reactie’s hebben we 

hierop mogen ontvangen. nu met de avondraces 

zullen onze 4 promo girls weer aanwezig zijn.   

meerijden Xl Driving Helmet

nieuw is dat de kleinste onder ons kans maken 

in onze XL Driving Helmet. Deze is voorzien 

van een extra stoeltje. natuurlijk zal onze 

vertrouwde coureur van de XL Driving Helmet 

de Helm bedienen bij de deelname van de 

ukke pukke race.  Heb je zin om mee te rijden. 

meld je dan bij ons op het rennerskwartier. 

 

wij wensen iedereen weer een mooie racedag toe 

hier op raceway venray.

wave69  
katty vermeuLen

deelnemers
17 mei  2014 |  raceway venray
01. (146) sam sommerdijk

 12 jr, cart 125 cc, Horssen

02. (148) suus sommerdijk

 7 jr, cart 60 cc, Horssen

03. (124) Danny Derks 

 10 jr, Quad 110 cc, Helmond

04.  (365) yfke van ninhuys

 6 jr, mini Stockcar F1, maasbree

05. (165) Juup van ninhuys

 4 jr, mini Stockcar F1, maasbree

06. (10) rick meulendijks

 6 jr, Quad, Deurne

07. (253) Dylan Bol

 11 jr, crate racer, Baarlo (LB) 

08. (125) Bryan Bol

 11 jr, crate racer, Baarlo (LB)

09. niels paauwe

 11 Jr, crate racer, nistelrode

10. (217) nick colbers

 10 jr, mini Stockcar F1, Baarlo (LB)

11. (217) noud colbers

 9jr, mini Stockcar F1, Baarlo (LB)

12. (148) lieke Hoffmans

 9 jr, mini Stockcar F1, Boxmeer

13. (148) wout Hoffmans

 7 jr, kart, Boxmeer

14. (41) mike willems

 5 jr, Quad, merselo

15. (88) roy willems

 3 jr, Quad, merselo

16. (200) priscilla smits

 5 jr, Quad, ophemert

17. (12) Donna wittebol

 4 jr, mini Stockcar F1, keldonk

18. (14) rik maessen

 6 jr, Quad, ysselsteyn (LB)

19. (65) luca Baegen

 9 jr, cart, Linschoten

programma

14:30 uur - opstellen rennerskwartier 

14:55 uur - oprijden kleine oval 

15:00 uur - aanvang Ukke pukke race 

15:15 uur - einde Ukke pukke race 

15:20 uur - Huldiging / ereronde startcar 

15:30 uur - einde Ukke pukke, baan verlaten

avondrace 17 mei 2014
hendriks motorsport service ukke pukke race

crate racing & Xl driving helmet......

Driving Helmet & crate racing  
circUit zolDer (B)

Drie CRATE RACERS en de Twee XL Driving Helmets van Team WAVE69 bij hun Race Rescue wagen.

wave69  
promo
girls..  

De vier CRATE RACERS in actie....

meer info is verkrijgbaar via: 
info@wave69.com of bezoek de website 
www.wave69.com

20. (65) Jesse Baegen

 5 jr, mini Stockcar F1, Linschoten 

21. (20) sarah Janssen

 9 jr, yamaha motor X50, melick

22. (20) Joey Janssen

 4 jr, ktm motor Xr350, melick

23. (77) Donny schaap

 6 jr, kart, Heemskerk

24. (50) tim Driessen

 10 jr, cart, meterik

25. (51) anouk Driessen

 7 jr, cart, meterik 

26. toon snyers

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

27. crazy Frog

 XL Driving Helmet, Zolder (B)

28. vicky migos

 michael Schumacher Helmet, Zolder (B)

29. Joycee machielss

 michael Schumacher Helmet, Zolder (B)

30. tim theulen 

 6 jr, Quad 110 cc, reuver

31. niek van Dijk

 4 jr, Quad, oirlo

32. (68) Bram segers

 6 jr, kart met puch block, alphen nBr.

33. (68) emma segers

 4 jr, Quad, alphen nBr.

34. (68) Dirk segers

 3 jr, Quad, alphen nBr.

35. (318) Dean Dokter 

 9jr, mini Stockcar F1, Brunssum (LB)

36. (5) sam de laat

 4jr, electro auto, rosmalen

37. (43) Ben steegh

 9 jr, greenyard Stockcar, maasbree

38. (75) coen Blom

 8 jr, kart met puch blok motor, wychen

39 kyano van eck

 5 jr, Quad, posterholt 

nieUwe mini 
stockcar F1 in
aanBoUw.....
 

Dean Waajen (4 jr.) en Dani Waajen (1 jr.) 

Dean waajen, “mijn pap Dennis is groot gebracht met 

het Stockcar F1 racen. Samen met zijn vader Daan 

waajen en zijn vriend Hen Jaspers reden zij vroeger in 

de rodeo en Stockcar voor de Dancing Bios te Born. 

van 2000 tot 2005 heeft mijn pap zelf Staandaard 

klasse gereden op het JaBa circuit in posterholt. toen 

mijn pap de mini Stockcar F1 zag rijden in de ukke 

pukke klasse waren wij geheel verkocht. nu zijn we 

er zelf er een aan het bouwen en hopen spoedig op 

raceway venray te rijden.”

MB
oval racing
reporter

We gaan beiden volgen met hun F1 Mini Stockcar F1 

#318 dean dokter
mini Stockcar F1 coureur Dean Dokter samen met 
zijn sponsor ‘claessen Stone + garden’ op de foto.
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