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Zinderende WorldCup Stockcar F1 en F2

Weekend vol ontknopingen
Niet alleen het onderwijs beschouwt de maand augustus als start van een nieuw  
seizoen, ook de Stockcar F1- en F2-teams doen dat. Ze verzamelen punten tot aan 
de WorldCup en beleven dat weekend het absolute hoogtepunt van het jaar, waarna 
het volgende avontuur zich aandient. Wat gebeurde er zoal op Raceway Venray, 18 en 
19 augustus?      

Tekst: Aart van der Haagen  Foto’s: PR           Meer informatie: www.racewayvenray.com

Frank Wouters

“Helemaal geen kinderziekten”
Met een knellende deadline speelde 
het team van Frank Wouters het 
ongelooflijke klaar: een week voor 
de WorldCup de laatste buizen aan 
elkaar lassen en daarna zijn nieuwe 
Stockcar F1-bolide uitrusten met 
wielophanging, remmen, motor en 
transmissie. “Ik ben zo trots op die 
jongens, helemaal nu bleek dat de 
auto eigenlijk helemaal geen kinder-
ziekten vertoonde, afgezien van een 
druklager dat in het rennerskwartier 
stukging en makkelijk te vervangen 
viel. Na mijn crash in de laatste wedstrijd van 2017 namen we 
ons voor om in de winter een nieuwe racewagen te bouwen, 
aangezien de oude niet meer te redden viel. Normaal vormen 
zich door het jaar heen allerlei ideeën, nu moesten we direct 
vanuit het niets aan de slag. Geen gemakkelijke opgave, boven-
dien begon op een gegeven moment het seizoen voor de gravel-
auto binnen ons team, dus moest daar de aandacht grotendeels 
naartoe. De hele situatie stelde ons wel in staat om meteen de 
nieuwste reglementen te volgen en de assen alvast smaller uit 
te voeren, een eis die straks voor alle teams geldt. Verder weegt 
het frame nu een heel stuk minder. We dienen zelfs gewicht bij 
te leggen, wat altijd gunstig is. De wielophanging hebben we zo 
geconstrueerd dat we hem traploos en dus veel fijner kunnen afstellen, in plaats van met pennen en gaten, 
zoals eerst. Vrijdagsavonds voor het WorldCup weekend om half twaalf draaide de motor voor het eerst en 
op zaterdag verliepen de trainingen prima, waarbij we alleen tussendoor wat details hoefden aan te passen, 
zoals de montage van zwaardere voorveren en het verplaatsen van de rembalans. Met een nieuwe auto als 
elfde in de daguitslag eindigen en in de WorldCup van de dertigste naar de vij ftiende plaats rijden, dat vind 
ik lang niet gek.” 

Sander Borst

“Wat een snelheid”
Na twintig jaar het volgens hem ‘mooiste week-
end van het jaar’ vanaf de tribune volgen mocht 
Sander Borst nu zichzelf bewijzen in de World-
Cup, met een in de afgelopen anderhalf jaar opge-
bouwde Stockcar F1. Een oudgediende, zo blijkt. 
“Marco Smit, Jan Pleging en ik hebben hem met 
drie man overgenomen van Perry de Bruijn en ik 
weet dat vroeger Willie Peeters ermee reed, nog 
op de oude locatie van Raceway Venray. De mo-
tor stamt zelfs uit de Baarlo-tijd. Die liep prima, 
maar toen we hem voor de zekerheid uit elkaar 
hadden, zagen we dat hij inwendig toch wel zwaar 
beschadigd was en besloten we een totale revisie 
uit te voeren. In eerste instantie wilden we zo met 
de auto gaan racen, maar bij nader inzien kozen 
we er toch voor om alles behalve het chassis en 
de hut te vernieuwen, dus zijrekken, wielophanging, motorsteunen etcetera. De eerste manche in Lelystad won ik 
gelijk, maar daarna staken wat kinderziekten de kop op, zoals een gescheurde waterpomp en lekkende keerringen van 
het differentieel en de stuurpomp. Het leek ons machtig om aan de WorldCup in Venray deel te nemen en dat was het 
uiteindelijk ook, alleen gingen we wel zonder punten naar huis: een crash in de eerste manche, een elektrische storing 
in de tweede manche en daardoor achteraan starten in de finale, met een 23e plek als resultaat. Er valt nog genoeg 
aan de afstelling te verbeteren, maar tsjonge, wat zit er een snelheid in zo’n Stockcar F1. Met al dat vermogen kun je 
écht wat doen. Ik moet als voormalig gravelcoureur met een Stockcar F2 nog wel wennen aan asfalt, want de set-up 
luistert veel nauwer en je moet netjes rijden in plaats van je auto de bocht in gooien.” 
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Bo Pepels

“Stuur in het midden”
Vaste prik op het programma van de jaarlijkse WorldCup is de jeugd-
klasse BriSCA Ministox, waarin de dappere doosjes van het vroegere 
British Motor Corporation onvermoeibaar blijken. Hoewel… “Ik had al-
leen maar pech met mijn motor, in iedere wedstrijd viel hij uit,” ver-
telt Bo Pepels, die namens het ‘huisteam’ Pepels Racing voor het eerst 
in deze klasse uitkwam en tussen een heel leger Engelsen als enige de 
eer voor ons land probeerde hoog te houden. “Best raar eigenlijk, want 
we kochten deze auto van een ander team met een kapot blok, dat we 
meteen vervingen door een nieuw exemplaar. Dat deugde dus ook niet.”  
14 jaar jong mocht Bo van haar moeder niet eer-
der in deze contactklasse stappen, maar ze deed 
al wel race-ervaring op met een Toyota Starlet in 
Nederlandse Ministox-velden, waar elkaar opzet-
telijk raken niet geoorloofd is. “Bij de BriSCA gaat 
het ook meteen een stuk harder; ik zou nooit ie-
mand aanraden om daar meteen in te stappen. Ik 
moest er sowieso wel even aan wennen, want het 
stuur zit in het midden en de schakelpook ook, 
tussen je benen. Jammer dat er nog geen andere 
Nederlanders aan meedoen en dat ik alleen maar 
tijdens de WorldCup kan rijden, of ik zou naar En-
geland toe moeten. Misschien proberen we dat la-
ter dit jaar nog wel, als ik wat meer getraind heb. 
Het is ook zo zonde om zo’n auto maar voor één 
wedstrijd per jaar te kopen.” 

Kay Lenssen

“Coureur achter me foppen”
Ultieme vreugde in huize Lenssen, want nadat Rick 
in 2016 de WorldCup-titel in de Stockcar F2 bemach-
tigde, flikte broer Kay dit jaar hetzelfde kunstje. “Nog 
nooit zat ik er zo dichtbij dat het kon gaan lukken,” 
beschrij ft hij. “Dit jaar maakte ik voor het eerst een 
reële kans. Dat lag voor een deel aan mezelf, want ik 
zit nu rustiger achter het stuur dan voorheen en laat 
me niet meer zo op stang jagen door anderen ach-
ter me, waardoor ik minder foutjes maak. Een groot 
verschil zit ook in de vrij nieuwe auto, die we vorig 
seizoen voor het eerst hebben ingezet. Er brak een 
periode aan van dingen uitproberen qua afstelling en 
die lijkt nu aardig in orde. Het valt niet mee, omdat 
we op verschillende banen racen, met allemaal hun 
eigen soort asfalt. Daar hoort telkens een band met een ander profiel bij, wil 
je het goed doen.” Kay Lenssen beleefde een zinderende finale, waarin maar 
liefst vier herstarts plaatsvonden. “De eerste pakte enigszins nadelig uit, want 
ik was net lekker op weg, maar bij de volgende drie mocht ik telkens als eerste 
starten en het moment daarvan bepalen. Door steeds op een andere plek te 
gaan staan, kon ik de coureur achter me foppen, die niet precies wist wanneer 
ik zou vertrekken. Dan sla je makkelijk een klein gaatje. In de laatste vij f ron-
den kwam mijn directe concurrent dichterbij en even passeerde hij me, maar 
ik pakte hem terug en hoewel hij het in de laatste bocht nog eens probeerde 
en me schampte, wist ik als eerste over de streep te komen.” Na zo’n gevecht 
smaakt de overwinning het best. 

Aart Jan van Dam

“Afstellen wil ik graag leren”
Dat mag je wel rijpe grond noemen: het dorpje Pape-
kop, niet ver van Woerden, telt slechts een handvol 
straten en daar wonen maar liefst vier Stockcar-
coureurs. “Van allemaal ben ik overigens de enige 
die op asfalt racet,” zegt Aart Jan van Dam. “Zelfs 
mijn oom en neef hebben altijd voor klei gekozen. 
Bij mij kwam dat min of meer toevallig zo uit, toen 
ik een typische asfaltauto voor de Stockcar F2 kocht. 
Daar komt bij dat de wedstrijden meestal op zondag 
plaatsvinden, wat beter in mijn agenda past, aange-
zien ik de rest van de week vaak in het buitenland 
zit voor mijn werk.” Van Dam schreef zich voor de 
vij fde maal in voor de WorldCup en realiseerde zijn 
beste editie ooit, met een veertiende plaats in de 
eindstand. “De eerste manche begon matig, met een 
lekke band, maar de tweede manche en de finale ver-
liepen prima. Hoewel de auto zich goed gedroeg, merkte ik wel dat ik er niet zo laat mee kon remmen, wat mogelijk aan 
de klauwen ligt. Ik zal de zaak eens op mijn gemak gaan nakijken. Waar mogelijk voer ik het onderhoud zelf uit, alleen 
de motor, bak en differentieel breng ik weg naar een specialist en bij de afstelling roep ik hulp van deze en gene in. Daar 
heb ik nog niet zo veel verstand van, maar ik wil het wel graag leren. Binnenkort wordt trouwens voor de F2’s met een 
Pinto-motor, zoals de mijne, een toerenbegrenzer gelanceerd en dan zal ik nog wel meer dingen moeten uitzoeken.” 

Na 2O16 ook 2O18: Roy Maessen greep de 
tweede WorldCup F1-titel in zijn leven


