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Geweldige seizoensstart Hans Baegen  
Terwijl menig team nog afwezig was of 
zocht naar de juiste afstelling van hun 
stockcar reed Hans tijdens de eerste twee 
wedstrijden naar de beste seizoensopening 
uit zijn carrière. Helaas ging het na de 
eerste manche op raceway Venray 
regenen anders had hij waarschijnlijk nog 
meer punten verzamelt dan de 95 punten 
tot nu toe. Het bijzondere is dat het er in 
eerste instantie niet naar uitzag dat het zo 
goed zou gaan. De nieuwe motor was 
namelijk niet op tijd geleverd en ook met de 
nieuwe banden was nog niet getest.  

 
er was lang overleg over de juiste afstelling 
maar deze bleek niet voor niets te zijn. 
 
Op zaterdag 15 maart, de dag voor de 
eerste wedstrijd van het seizoen op 
raceway Lelystad, was er tot laat in de 
middag druk overleg tussen Hans en zijn 
monteurs over de juiste afstelling van de 
stockcar en de juiste bandenmaat en druk. 
24 uur later was wel duidelijk dat dit 
overleg zijn vruchten had afgeworpen want, 
zoals u inmiddels wel weet, werd Hans op 
raceway Lelystad grandioos eerste en 
verzamelde daar 69 kostbare kwalificatie 
punten voor het komende WK in 
september. Ook een week later op raceway 
Venray ging het de eerste manche 
bijzonder goed. Achter Geert Jan Keijzer 
en Theo van Lier werd Hans mooi 3e en de 
volgende manches werd met zeer veel 

vertrouwen tegemoet gezien. Ook zelfs nog 
toen het begon te regenen, nee te storten, 
want Hans is altijd een geweldige regen 
rijder.   

 op de natte baan wilde de stockcar alleen 
maar rechtuit 
 
Alleen werd in de eerste ronde van de 2e 
manche duidelijk dat de nieuwe 'American 
racer' banden niet geschikt zijn voor de 
regen. Iedereen knalde in bocht 1/2 en 3/4 
hard tegen de boarding en het was 
duidelijk dat de stockcar van Hans alleen 
maar rechtuit wilde.     

 
ondanks de natte baan reed Hans op 
Venray  wederom goed in de punten 
 
Tijdens de finale knalde Hans ook nog 
eens hard tegen de midden boarding van 
het rechte eind en schreef daar duidelijk 
zijn handtekening op. De stockcar leek 
meer op een isolatie vrachtwagen dan op 
een stockcar. Ondanks deze tegenslag 
reed Hans deze 2e wedstrijd toch weer 26 
punten bijeen en staat nu bovenaan 
overall. De laatste weken heeft het team de 
stockcar helemaal schoongemaakt en de 
verbogen vooras en spoorstang zijn weer 
recht. Van sponsor Nico Baegen heeft het 
team 4 nieuwe banden ontvangen en we 
zijn nu met ons allen bezig voor de juiste 
regen set up. Dan mag het tijdens de 3e 
wedstrijd van het seizoen regenen of  
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droog zijn maar is team Baegen op alle 
weertypes voorbereid.       
 
pechvogel op schouder Marcel Bol  
Wie kent hem niet. Marcel Bol de alles 
kunner op raceway Venray en tegen- 
woordig ook vooral de grote animator van 
de Ukkepukken wedstrijden. 

 
Marcel Bol op een van de rebels  
 
Tijdens de eerste wedstrijd dag op raceway 
Venray zat het Marcel bepaald niet mee. 
'Voor de wedstrijd is het altijd een drukte 
van jewelste en moet ik van alles regelen', 
vertelt Marcel zo'n 2 weken na deze heftige 
dag. 'Omdat ik overal tegelijk moet zijn rij ik 
's- ochtends altijd met mijn scooter naar 
alles en iedereen. Nadat ik op het 
rennerskwartier weer op mijn scooter wilde 
stappen en deze startte bleek de 
gashendel compleet open te staan en hij 
zat muur vast. Ik schok me rot en kon twee 
dingen doen, of de scooter loslaten en hem 
weg laten rijden met alle gevolgen van dien 
of me mee laten slepen en de scooter 
proberen plat te gooien. Ik koos voor het 
laatste en kwam uiteindelijk tegen de 
bumper van de stockcar F1 van Joep 
Hendriks tot stilstand. Marc Stegmeijer 
heeft me er uiteindelijk onderuit getrokken 
en voor onderzoek ben ik toen naar het 
ziekenhuis gegaan', vertelt Marcel zijn 
verhaal. 'De schade bleek uiteindelijk een 
scheurtje in mijn vinger te zijn en zware 
kneuzingen aan nek, schouder en rechter 
been'. Gelukkig gaat het inmiddels al weer 
wat beter met Marcel en is hij tijdens de 

volgende wedstrijd op raceway Venray op 
21 april, 2e Paasdag, zeker weer van de 
partij. 'Ja wat wil je', vervolgt Marcel zijn 
verhaal. 'Mijn kinderen deden afgelopen 
wedstrijd voor de eerste keer mee en dat 
heb ik nu moeten missen, maar met Pasen 
ben ik er zeker bij'.   
 
autospeedway is 1 grote familie  
Soms lees je van die kranten koppen 
waarbij je denkt; 'waar gaat dat stukje nu 
weer over'. De redactie begrijpt dat u dit 
ook misschien denkt bij deze kop, maar we 
leggen het graag uit! Tijdens de finale op 
raceway Venray bleek de accu van de 
stockcar van Hans kapot te zijn. Omdat de 
monteurs al naar de baan waren gelopen, 
omdat de stockcar al klaar stond, leek het 
er even op dat Hans de finale niet kon 
rijden. Jesse Baegen van 6 jaar zag dit aan 
en ging direct de eigen monteurs zoeken. 
Maar andere teams en mensen om Hans 
heen brachten uiteindelijk uitkomst.  
 

 
van alle kanten kwam hulp om Hans op de 
baan te krijgen 
 
Belangen Vereniging Stockcar Rijders 
(BVSR) bestuurslid Jack Vrenken  zette 
zijn hulpvoertuig voor de stockcar en trok 
deze aan en ook Kevin Paling ('Pling'), 
monteur van het zeer sympathieke 
stockcar F1 team Hadelkamp spoedde 
naar de stockcar met een andere accu en 
met al deze hulp stond Hans niet veel later 
gelukkig aan de start. Zo zie je dat er 
ondanks veel teams en veel verschillende 
belangen er een geweldige saamhorigheid 
heerst, daarom zeggen wij; autospeedway 
is 1 grote familie.  
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Ook bezoekersaantallen website  
Hans Baegen groeit nog steeds verder 
Of het nu komt door de zeer goede race 
resultaten of vanwege het vele uitgebreide 
nieuws wat bijna dagelijks op de site van 
Hans Baegen Jr. wordt gezet weten we niet 
maar we kunnen met trots meedelen dat de 
bezoekersaantallen van onze website site 
alleen maar groeien.  
 

 
misschien een beetje onduidelijk maar dit 
zijn de bezoekersaantallen van de maand 
maart van onze www.hbjracing.nl site. Je 
kunt goed zien dat de aantallen vooral na 
een wedstrijd erg hoog zijn.   
 
Regelmatig kijken wij de maandcijfers na 
en na een vrij rustige winter met niet veel 
nieuws zien wij nu een explosie met 
bezoekers. Vooral de eerste dagen na een 
wedstrijd worden bezoekersrecords 
verbroken en we kunnen ook zien dat we 
erg veel bezoekers via Facebook krijgen. 
Met iedere bezoeker zijn wij even blij en 
mocht u het nog niet weten, u kunt zich 
aanmelden voor deze nieuwsbrief via 
pr@hbjracing.nl    
 
 
Agenda 
 Venray - WFQ3 

21 april 2014 

 Lelystad - WFQ4 

27 april 2014 
  Venray - WFQ5 Avondrace 

17 mei 2014 
 Lelystad - WFQ6 

18 mei 2014 
 

 
 
 
 
 

Raceway Posterholt verwelkomt in 2015 
waarschijnlijk stockcar F1 mattedoren  
Veel nieuws is er nog niet over bekend 
maar uit goed ingelichte bronnen wordt 
komende winter het mooie JaBa circuit in 
het Limburgse Posterholt verbouwt. Zo 
moet het circuit breder gemaakt worden en 
daarvoor is inmiddels al land aangekocht. 
De bedoeling is dat er in het seizoen 2015 
Stockcar F1 wedstrijden gereden gaan 
worden. Mocht er meer over bekend zijn 
dan leest u dit natuurlijk weer hier. 
 
Wist u datjes......... 

 
- de ziekenbroeder op raceway Venray nog  
  steeds eerst foto's maakt voordat hij de 
  rijders helpt na een incident 
- dat wij dat zo vreemd vinden 
- wij nog steeds op onderzoek uit zijn 
  waarom deze man dit doet 
- onze Koos nevenactiviteiten is begonnen 
  door de verkoop van koelblussers  
-wij al twee lekke binnenbanden hebben  
 gehad 
- Marco eigenlijk niet naar Venray zou  
 komen maar door de overwinningen op   
 Lelystad hij er toch heel erg graag bij wilde  
 zijn 
 
   
redactie: Jan Willem en Philip Sonke 
foto's: Eveline Koopman, Ilona Baarspul 
en Eric Bol 
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