
tHE insidE tRACK nEWs OF RACEWAY VEnRAY
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uitgAVE 7  programma finaleraces
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tijdsCHEmA 
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1e Manche 

1e Manche 

1e Manche

1e Manche

2e Manche

2e Manche 

2e Manche

2e Manche

2e Manche

3e Manche

Supercup

4e Manche

Finale

Finale

Finale 

Finale 

12.30 - 12.45 

12.45 - 13.00

13.00 - 13.15

13.15 - 13.45

13.45 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

14.45 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.30

16.30 - 16.45

16.45 - 17.15

17.15 - 17.30

17.30 - 17.45

17.45 - 18.00

Stockcar F2 (a) 

Stockcar F1

Hot Rod 

LMv8 Supercup 

Stockcar F2 (B) 

Stockcar F1 

Hot Rod 

Stockcar F2 (c) 

LMv8 Supercup 

Stockcar F1 

voorstellingsronde Hotrod 

Hot Rod 

Stockcar F2 (d) 

LMv8 Supercup 

Stockcar F1 

Stockcar F2 

Hot Rod 

18 ronden

18 ronden

18 ronden

25 ronden

18 ronden

18 ronden

18 ronden

18 ronden

25 ronden

18 ronden

30 ronden

18 ronden

25 ronden

20 ronden

20 ronden

20 ronden

Vrije training 

Vrije training 

Vrije training 

geluidstraining

10.30 - 10.40

10.40 - 11.40

11.40 - 11.50

11.50 - 12.00

12.00 - 12.30

LMv8

Short oval

LMv8 

Stockcar F1 

‘Hendriks Motorsport Service’

ukke pukke Race

06-04 pAAsRACEs
nExt RACE...2015

WElKOm 
26 ok t.  2014 |  Raceway VenRay

Namens de organisatie van Raceway Venray heten wij 
iedereen van harte welkom bij onze  Finaleraces hier 
op ons circuit.
 
Vandaag zondag 26 september zal er in alle raceklasses gestreden 
worden om de kampioenstitels 2014. tevens zullen de Hotrod rijders 
rijden om hun befaamde Supercup titel. De finalerace in de Stockcar 
F1 zal geheel in het teken staan van de piet keijzer Memorial trophy.
 
aan de start zullen weer als vanouds verschijnen op de ‘1/2 mile oval’ de 
Late Models V8 (LMV8) en op de ‘1/4 mile oval’ de Stockcar F1, Stockcar 
F2 en de Hotrod. De Hendriks Motorsport Service Ukke pukke Race zal 
weer de spits afbijten en als eerste aan de start verschijnen. wij wensen 
iedereen een mooie racedag toe. dEElnAmE RACEWAY VEnRAY 

Op RACing dAYs 2014.
Raceway Venray zal aanwezig zijn 1 en 
2 november op de RacIng DayS in het 
Mecc Maastricht met een racetrailer en 
enkele racebolides. 
De Hendriks Motorsport Service Ukke 
pukke klasse zal in de LIVe actIon 
arena deelneme aan de shows 
inclusief team waVe69 met hun XL 
DrivingHelmets en de crate Racers. 
Mis dit niet en kom naar onze stand van 
Raceway Venray of bezoek de ‘live’ shows 
van team waVe69 op de intertainment/
horeca gedeelte.

COlOFOn
 
SaMenSteLLing en Redactie 
MaRceL BoL (mbol@racewayvenray.com) 

voRMgeving - BDJ3 SoLUtIonS 
 
FotogRaFie - eRIc BoL - MaRceL BoL 
- Stan LIBUDa - JoHnny LoIX - DURk oSInga - 
Rene SMeetS - aRno Van HeIJSteR - twSp 
 
caRtoon - RIcHaRD Heynen

www.racingdaysmaastricht.nl

insidE tHE CAR....
De racewagens kennen we allemaal 
van de vele foto’s. Maar hoe ziet de 
coureur het vanuit zijn racewagen!    

VEiligHEidsCOöRdinAtORpiet keijzer
Memorial

FinAlERACEs + supERCup HOtROd

CARtOOn VAn dE mAAnd     OKt.

Veiligheidscoördinator van Raceway Venray 
‘twan Scheepers’, zorgt voor ieder race 
event dat de veiligheid van zowel de coureurs 
als aanwezige bezoekers gegarandeert is. 
Zonder twan en zijn team zouden  er geen 
races verreden kunnen worden.

B
y: R

ichard H
eynen

2014

MB
oval racing

reporter

De ‘Promo Girls’ van Team WAVE69 zullen 
de kids weer mooi gaan schmincken.

http://www.hms-autosport.com/
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spECtACulAiRE RACEs in 
dE stOCKCAR F2 RACEs...

trots  zijn we als team keijzer dat we dit jaar weer 
de memorial mogen verrijden op Raceway Venray. 
Inmiddels is het al weer de vierde editie waarbij we stil 
staan bij piet, die in 2005 tijdens zijn hobby het leven 
liet. Dit jaar zal een heel bijzondere zijn, want een van 
piet’s oude stockcars zal aanwezig zijn op  Raceway 
Venray.
Deze auto uit het midden van de jaren 80, gebouwd 
door team keijzer, staat bekend om de tank op de 
zijkant. Bertus de Boer van Berco uit het Friese IJlst 
heeft samen met enkele vrienden enkele jaren aan 
deze auto gewerkt, en deze helemaal in oude glorie 
hersteld.  team keijzer is erg trots op het resultaat, en 
is erg blij dat deze auto tijdens de piet keijzer Memorial 
2014 aanwezig is.

VOl dEElnEmERsVEld WAt zORgt VOOR   
mOOi ClOsE RACEs 1/2 milE OVAl lmV8

HOtROd supERCup 2014

lmV8 supERCup

naScaR Wheelen euro Series zullen 
op 16 en 17 mei 2015 Raceway Venray 
aan doen. Zowel de 12 eLIte 1 Division 
als de 12 eLIte 2 Division zullen hun 
races gaan rijden op de snelste 1/2 mile 
oval van europa ‘RaceWaY venRaY’.
 
Meer informatie zal te vinden zijn op: 
- www.racewayvenray.com 
- www. nascarwheleneuroseries.com

stOCKCAR F1 
piEt KEijzER mEmORiAl 
tROpHY stOCKCAR F1

pRijzen piet keijzeR MeMoRiaL

team keijzer: Voor de nummers een, twee en drie  
schitterende beker
www.kledingcalculator.nl (Mike koudijs) : 3, hoody’s 
(sweater met capuchon)
Snap-on tools (Bas Timmermans) : Slagmoersleutel, 
Schroevendraaierset en een imbussleutelset

nAsCAR WHEElEn EuRO sERiEs 16/17 mEi 2015 RACEWAY VEnRAY


