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Nog even terugblikken naar
het schitterende seizoen 2014

Hans vol in actie op raceway Venray

Terwijl het nieuwe speedway seizoen op
punt van beginnen staat willen we heel
even terugblikken naar het geweldige
seizoen van 2014. Vaak stond Hans op de
startwagen om weer een overwinning toe
te lichten en al die prestaties zorgde er
uiteindelijk voor dat Hans in september
werd uitgezonden naar het 'Championship
of the World', wat verreden werd in het
Engelse Coventry. Het geweldige seizoen

Helaas was niet alles rozengeur en maneschijn. Vlak voor de World Cup ging Hans
door zijn rug en kon eigenlijk niet rijden.
Alle manches liet hij aan zijn neus voorbij
gaan maar ging toch van start tijdens de
World Cup van zondag. Niet vanaf een
schitterende 7e start rij, vanwaar hij
eigenlijk mocht vertrekken, maar vanaf de
allerlaatste plaats, zodat hij niet direct
tussen de crashes verzeild zou raken. De
pijn verbeet hij en uitrijden was het hoogst
haalbare en dat lukte met toch een mooie
16e klassering.

Hans op vrijdagavond met de
gravelstockcar op Coventry.
Hans wordt tijdens de voorstellingsronde ingehaald door Jesse Baegen
(achter het stuur) en Luca Baegen die
net als zijn vader op de achter
bumper staat.

begon bijna een jaar geleden tijdens de
seizoensopening van het Midland circuit op
raceway Lelystad. Daar won Hans van alle
rooddakkers en won de 2e en 3e manche
en ook overtuigend de finale. Ook op
raceway Venray reed Hans met de beste
mee en vergaarde zo tijdens meerdere
wedstrijden vele punten voor niet alleen
het Wereldkampioenschap in Engeland
maar ook voor de startopstelling van de
World Cup op raceway Venray dat
traditiegetrouw in augustus verreden
wordt.

Voordat het Wereldkampioenschap op
raceway Coventry verreden kon worden
moest er, omdat er in Engeland andere
regels gelden, door het team veel
gesleuteld worden aan de gravelstockcar.
Maar het resultaat mocht er zijn en het
team nam in september met goede moed
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de boot richting Engeland. Het slechte
nieuws was dat bij het inrijden op vrijdag
de nieuwe motor plofte en het leek er even
op of Hans tijdens het Wereldkampioenschap niet zou kunnen rijden maar dan zie
je toch dat team Baegen geliefd is want van
alle kanten werd hulp geboden en diverse
rijders boden hun stockcar aan, zelfs vanuit
Nederland kwam het aanbod om een
andere stockcar te brengen en zo kon Hans
toch meerijden en vanwege het omzeilen
van vele crashes reed Hans naar een zeer
verdienstelijke 17e plek.
Aan het einde van het seizoen stroomde de
prijzen ook binnen, zo werd Hans 4e in het
NOV kampioenschap en voor de Tarmac
series werd Hans ook 4e en meteen wel
beste blauwdakker. Zo eindigde het
seizoen zoals het begon, met een brede
smile en het team is klaar voor de nieuwe
seizoensopening van zondag 15 maart op
het Midland circuit van Lelystad.

De winter voorbij...!
Terwijl veel mensen de wintermaanden
gebruiken om o.a. de vakantie foto's in te
plakken was team Baegen bezig om de
stockcar weer helemaal up to date te

ieder onderdeeltje is afgelopen
winter gecontroleerd.
krijgen. Zo is de motor weer uit elkaar
geweest en is ieder boutje en moertje
nagekeken. Ook zijn de zijrekken en

Hopelijk schijnt de zon voor Hans a.s.
zondag op het Midland circuit in
Lelystad.

Agenda




Lelystad - WFQ Stockcar F1
15 maart 2015
Venray - Paasraces
6 april 2015
Lelystad - prijs IJsselmeerpolders
19 april 2015
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bumpers her en der gelast en opgeknapt
en weer overgespoten in de bekende HBJ
kleuren. Verder zijn er ook weer velgen
geprepareerd en is het team klaar voor het
nieuwe Stockcar F1 seizoen.

-Het seizoen 2015 nu echt bijna gaat
beginnen.
-Hans de dag voor kerst 2 vingers gebroken
heeft en nu thuis op de bank zit te
oefenen met een stuur in zijn hand.
-Heel veel teams vorig jaar onze bus wisten
te vinden om gereedschap en materiaal te
lenen maar iedereen ook dit jaar weer
welkom is!
-Dat het HBJ racing team door AartJan van
Dam, van Stockcar F2 team 202, bedankt
werd voor de hulp in 2014.
-Dat Hans daarvoor op zijn verjaardag
werd verrast met 2 gave posters die
inmiddels een mooi plekje hebben
gekregen in de schuur.

ook werden nieuwe velgen gemaakt
Een seizoen waar weer mooie dingen
kunnen gebeuren en we bij de Stockcar F1
ook weer enkele oude bekende toppers
terugkomen als Louw Wobbes en Henk Jan
Ronitz maar er ook enkele nieuwe toppers
aan de start staan als Wilco van Dijk van
het Hadelkamp team en Kevin Vermeulen.
Het seizoen mag van ons nu echt beginnen.

Wist u datjes.........

Een van de mooie posters de Hans
met zijn verjaardag kreeg

-Dat onze Hans eind vorig jaar 40 jaar jong
is geworden!

Roept u maar............
De redactie probeert ieder jaar de
nieuwsbrief te verbeteren maar kan
natuurlijk ook dingen over het hoofd zien.
Dus mocht u ideeën hebben om onze
nieuwsbrief nog beter of leuker te maken
laat het ons dan weten, dan proberen wij
deze ideeën mee te nemen. Stuur een mail
naar pr@hbjracing.nl. Hier kunt u zich
ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

redactie: Jan Willem en Philip Sonke
foto's: Eveline Koopman, Werner Boersma
en Stoxphotos.com.

tataaa Hans ook eindelijk 40 jaar
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