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ROb En CHRis COWlEY mAKEn 
dE OVERtOCHt nAAR RACEWAY 
VEnRAY ‘WORld Cup stOCK-
CAR F1’ WEEKEnd.

Racende StockcaR F1 kappeR naaR Raceway venRay…

Tijdens het World Cup Stockcar F1 en F2 weekend 16 en 17 augustus, 
zullen vader en zoon Cowley overkomen vanuit Nuneaton (UK) naar 
Raceway Venray in hun nieuwe zelf verbouwde Touringcar bus. 
Beiden zijn zeer populair onder de coureurs alsmede de racefans op 
de Engelse Circuits. Het zijn echte publiek lievelingen en show makers 
eerste klas.

Racende kapper…
Wie heeft ooit een zo’n snelle racende kapper gezien! Rob Cowley die in 
zijn eigen woonplaats Nuneaton (UK) een kapperszaak heeft weet hier alles 
van. Na het knippen van vele klanten is hij in het weekend samen met zijn 
zoon te vinden op de Stockcar F1 racecircuit. Dat beiden top stockcar f1 
coureurs zijn is terug te vinden in de vele overwinningen en kampioenschap 
titels die ze behaalden. Rob Cowley rijdt als sinds 1978 en zoon Chris vanaf 
2004. Race ervaring is ruimschoots aanwezig bij beiden.

Even kort enkele belangrijke overwinningen en kampioenstitels van 
beiden op een rijtje:
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Foto’s: www.facebook.com/pages/Rob-Chris-Cowley-Racing

#73 RoB cowley
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Door:

Extra Sponsoren WC weekend Raceway Venray:
The Red Racing - dempers 

Stockcarmakelaar - bijdrage bootovertocht

Rob cowley #73
2012: UK Open Champion 

Memorials overwinningen: 
2006: Fred Mitchell
2006: Wilson’s    
2001: Wilf Blundell

#37 cHRiS cowley

Finale overwinningen:
Aantal races incl finales:

podiumplaatsen:
aantal verreden races incl. podium plaatsen:

aantal verreden race evenementen:

chris cowley #37
2013: UK Open Champion
2009: Grand National Champion
Memorials overwinningen:
- Geen

7
56
303
1838
1059

3
25
69

230
128

http://www.racewayvenray.com

