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een kleurrijk schouwspel van Stockcar F1 
bolides zo voor de start   
 
Open NK Lelystad zorgt voor vlekkeloos 
seizoensopening 2013 
Zoals u in het verslag op onze site al heeft 
kunnen lezen liep de vernieuwde asfalt 
motor tijdens het Open NK van zondag 21 
oktober op raceway Lelystad nog niet

 
Hans tijdens een manche op Lelystad 
 
naar behoren. Het team was duidelijk 
opgelucht dat de haperingen er tijdens 
deze wedstrijd uitkwamen en niet tijdens 

 
overleg over de motor 

het begin van het nieuwe seizoen 2013. 
'Natuurlijk wil je tijdens iedere wedstrijd top 
zijn maar als je merkt dat het materiaal 
even niet meewerkt dan moet je verstandig 
zijn en niet ten koste van alles de wedstrijd 
uit willen rijden', aldus Hans Baegen. 'We 
hebben nog geprobeerd om het probleem  

 
nog meer overleg tussen Hans en zijn 
monteurs 
 
van de motor tijdens de wedstrijd op te 
lossen maar hiervoor moest deze 
uitgelezen worden en dat soort apparatuur 
heb je nu eenmaal niet bij je', aldus 
monteur Marco Boere. Inmiddels ligt de 
Stockcar alweer helemaal uit elkaar, wordt 
alles gecontroleerd, gerepareerd en 
schoongemaakt. Dit gebeurt natuurlijk op 

Hans tijdens de voorstellingsronde 
 
ons thuishonk aan de Putkop in Harmelen. 
Mocht u een keertje niets te doen hebben 
dan bent u meer dan welkom om eens te 
komen kijken. Onder het genot van een 
lekker bakje koffie kunt u op de zaterdagen 
eens kijken hoe de zaken ervoor staan 
voor het nieuwe Stockcar F1 seizoen van 
2013.  
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Terugkijken op het seizoen 2012 
Tijdens een druilerige zondag kijkt de 
redactie samen met Hans Baegen terug op 
het afgelopen seizoen. 'Zowel het mooiste 
als het vervelendste moment heb ik dit jaar 
toch wel op raceway Venray behaald', 
neemt Hans het woord. Het vervelendste 
moment was de zware crash tijdens 2e 
Pinksterdag toen mijn gas bleef hangen.  

 
De voorstellingsronde van Hans tijdens de 
World Cup op raceway Venray 
 
Ik heb naderhand nog eens de beelden 
teruggekeken en dan zie je ook weer eens 
hoe sterk de wagens zijn en hoe veilig 
deze sport gelukkig ook is. Het is ook wel 
duidelijk dat de schade vooral in het 
motorblok zat en daar kwamen wij de 
wedstrijden erna ook pas achter. Het 
mooiste moment was tijdens de World Cup 
in augustus toen ik 7e werd.  

 
Het was heet op raceway Venray 
 
De temperaturen waren met bijna 40 
graden afgrijselijk maar alles zat mee toen 
en dan weet je ook weer meteen waar je 

het allemaal voor doet. Wat misschien wel 
het allermooiste was dit seizoen is de strijd 
en werklust geweest van al mijn monteurs. 
Soms is er tijdens dit seizoen wel eens een 
moment geweest dat ik de stockcar wilde 
inladen en regelrecht naar moeders de 
vrouw wilde gaan maar dan steeds wisten 
mijn mannen iets te vinden waardoor de 
wagen toch weer presteerde. Ik kan dat 
niet vaak genoeg zeggen maar zonder hen 
ben ik helemaal niets. We zijn nu lekker 
bezig om de wagen weer helemaal in orde 
te krijgen voor het nieuwe seizoen en dat 
kan niet vroeg genoeg beginnen, want ik 
heb er nu al zin in! Dus op naar 2013', 
aldus Hans Baegen!     
 
Ruud Swinkels mag beide benen weer 
gebruiken 
Inmiddels gaat het gelukkig met onze Ruud 
ook steeds beter. Sinds enkele dagen mag 
de vlagger van raceway Venray zijn linker 
been ook weer heel voorzichtig gebruiken, 
dus dat gaat de goede kant op. Hans en 
enkele teamleden zijn een aantal weken 
geleden bij Ruud op visite geweest om 
hem een hart onder de riem te steken. Als 
cadeau kreeg hij een echt HBJ racing shirt. 
Bij de redactie is momenteel niet bekend of 
Ruud het shirt al aangehad heeft.  

 
 Hans geeft aan Ruud het HBJ racing shirt  
 
Wat vindt u van onze nieuwsbrief? 
De redactie maakt de Hans Baegen Jr. 
nieuwsbrief altijd met enorm veel plezier. 
'Wij proberen er iedere keer weer een 
'kunstwerkje' van te maken met veel 
informatie en mooie foto's', vertelt 
redacteur Philip Sonke. 'Maar het kan 
natuurlijk altijd beter', neemt Jan Willem 
Sonke het woord over. 'Het kan zo maar 
zijn dat mensen een bepaald iets missen of  
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juist andere dingen weer overbodig vinden. 
Daarom mailen wij dit jaar nog iedereen die 
de nieuwsbrief krijgt een soort enquête 
waar hij/zij van alles kan aangeven over 
onze nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk op 
een groot respons zodat wij volgend jaar 
een nog betere nieuwsbrief kunnen maken.  
 

 
      
 
Stockcar F1 VS Monsterjam 
Op zaterdag 29 en zondag 30 september 
werden in het Gelredome stadion van 
Arnhem de jaarlijkse Monsterjam 

 
De stockcar en bus voor het Gelredome 
 
wedstrijden georganiseerd. Als special act 
waren dit jaar de Stockcar F1 kanonnen 
uitgenodigd met natuurlijk onze eigen Hans 
Baegen. Voordat de Monsterjam 
wedstrijden begonnen was het eerst voor 
de vele duizenden fans genieten tijdens de 
pit party waarbij door Hans vele 
handtekeningen uitgedeeld werden en zeer 
veel mensen foto's namen van onze 

nummer 65 stockcar. De demo's waren 
adembenemend en zelfs de mannen die de 
Monstertrucks bestuurden keken hun ogen 
uit naar de vele pk's. Met 8 man in de baan 
was het een ware demonstratie waar 
naderhand nog lang over nagepraat werd.    
 

 
onze stockcar staat opgesteld voor de pit 
party. Een schitterend schouwspel 
 
Wist u datjes......... 
-Het seizoen nu echt is afgelopen 
-Wist u dat wij ook weer op de beurs Auto- 
 en motorsportdagen staan en rijden op 15  
 en 16 december in Gorinchem. 
-Wist u dat Hans via Marktplaats oude 
 stockcar/auto-onderdelen verkoopt, dus 
 mocht u nog wat nodig hebben... 
-Wist u dat Ge een nieuwe stockcar heeft  
  in de vorm van een Lelijke Eend  

 
 
- Facebook het nieuwe medium wordt voor  
  HBJ-racing; 
- je daarop allerlei teamleden kunt volgen 
  met hun dagelijkse dingetjes 
- Bijvoorbeeld Kareltje (alias Rogier Sluijk) 
  en Marco M. in hun trucks je bv laten 
  genieten van de omzwervingen door 
  Europa 
- sommige leden daar hun Engels proberen 
  op te halen; 
- Eveline denkt dat Facebook een goed 
  boek is; 
- wij op 1 december a.s. weer het jaarlijks 
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   HBJ-evenement hebben; 
- Inmiddels de organisatie weer de laatste 
  puntjes op de i gezet hebben; 
- de prijs dit jaar i.v.m. de crises bijzonder 
  laag gehouden is; 
- wij hopen dat jullie voortaan ook “wist u 
  datjes” naar de redactie sturen...... 
 
 

   
 
-er voor 2013 nog GEEN nieuwe race 
  agenda is. 
-als er racedata bekend zijn wij deze 
  natuurlijk meteen doorgeven! 
 
 
redactie: Jan Willem en Philip Sonke 
foto's: Eveline Koopman, Melanie Boere, 
Ilona Baarspul, Will Tulling en Arthur 
Kerkhoff 
 
 
 
 


