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Stockcar F1 team van den Hadelkamp 

Na maanden van voorbereiding was het dan 21 april zo ver, de twee 
gloednieuwe asfalt stockcars konden de baan op. De testresultaten 
van de trainingen op een circuit in buurt waren veel belovend. Hierdoor 
was de sfeer onder de rijders en monteurs goed.
Na afloop van de races waren de 
resultaten niet tegen gevallen. Raymond 
van den Hadelkamp: ‘’Natuurlijk zijn er 
altijd verbeterpunten na een eerste race, 
maar ik kan zeggen dat ik zeker tevreden 
ben. Ik kijk ernaar uit om 17 mei weer te 
rijden.’’ Ook Jeffrey van den Hadelkamp 
was tevreden over zijn eerste rondjes op 
Raceway Venray. ‘’Het is leuk om met 
een nieuwe stockcar te rijden als je al wat 
ervaring hebt opgedaan. Ondanks dat het 
asfalt heel anders rijdt dan de landbanen 
die we gewend zijn, bevalt het asfalt me 
goed.’’
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Op dit moment is team Hadelkamp al 
weer druk bezig met de voorbereidingen 
voor het weekend van 17 en 18 
mei. De spreekwoordelijke puntjes 
worden op de i gezet, zo worden 
onder andere de stockcars beletterd. 
 
veel succes...
Wij wensen Stockcar F1 team 
van den Hadelkamp heel veel 
succes toe op Raceway Venray. 
 
Bron: Raceway Venray / Met dank aan Stockcar F1 
Team van den HadelkampOok vader Ronald was tevreden zijn 

racedag. ‘’Ik vond het een mooie dag. 
Het is leuk om Raymond en Jeffrey voor 
de verandering eens op het asfalt te 
zien. Ze hebben afgelopen winter goed 
resultaat geleverd met het bouwen van 
hun stockcars. Ik ben blij dat het asfalt hun 
bevalt. Ze mogen zeker tevreden zijn met 
de resultaten.’’ 


