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Hans opent Stockcar F1 
seizoen 2015 ijzersterk...                                   
Nederlanders zijn meestal nogal nuchter en 
mochten we dan een keer een beetje uit de 
school klappen wordt al snel gezegd; 'doe 
maar normaal, dan doe je al gek genoeg'. 
En natuurlijk is het nieuwe Stockcar F1 
seizoen net begonnen en zijn we pas drie 
wedstrijden onderweg maar wij kunnen wel 
zeggen dat we nu al apentrots zijn op team 
Baegen. Tijdens de eerste wedstrijd in 
maart, op raceway Lelystad, kwam Hans 
nog een klein metertje te kort voor zijn 
eerste mancheoverwinning van het 
seizoen, maar dat maakte hij tijdens de 2e 
en 3e wedstrijd ruimschoots goed. Zowel 
op raceway Venray als Lelystad stond 
Hans na een overwinning op de pace car 
en dat smaakt natuurlijk naar meer. Nu we 
enkele weken geen wedstrijd hebben wordt 
er gekeken of er nog meer snelheid in de 
stockcar zit maar het allerbelangrijkste blijft 
toch wel de betrouwbaarheid. Het 

hoogtepunt van het seizoen 2014 was toch  
de deelname aan het Wereldkampioen 
schap in Coventry in Engeland. Ook in 
2015 wordt in september natuurlijk het 
Wereldkampioenschap in Engeland 
gereden en wie van de Nederlandse 
toprijders er worden uitgezonden wordt dit 
jaar over 8 wedstrijden beslist. Inmiddels 
hebben we 3 wedstrijden gehad en staat 
onze Hans, met een totaal van 169 punten, 
helemaal bovenaan met achter hem op een 
2e plaats Sjeng Smidt Jr met 163 punten 
en Geert Jan Keijzer met 143 punten. De 
volgende wedstrijd waar gestreden gaat 
worden om de WK punten staat gepland 
voor zondag 17 mei in Lelystad. Maar 
natuurlijk wordt er in augustus, voor het 
WK, in Nederland op raceway Venray 
gestreden om de fel begeerde World Cup 
titel. Hans kon daar vorig jaar vanwege 
rugproblemen niet echt mee strijden voor 
een top 10 klassering. Voor deze 
topwedstrijd wordt momenteel ook 
gestreden om de startplaatsen en met nog 



 

4 wedstrijden te gaan staat Hans nu ook op 
de 1e start rij. Kortom er moet nog veel 
geracet worden maar de punten die wij nu 
al hebben zijn wel binnen en tellen zeker 
mee.      

 

Hans na zijn mancheoverwinning op 
raceway Lelystad. 
 
  

Agenda 

 Lelystad - WFQ Stockcar F1 
17 mei 2015 

 Venray - Pinksterraces  
25 mei 2015 

 
Hans ook uitgebreid te zien 
in Stockcar magazine... 
Tijdens de wintermaanden was op de 
Putkop niemand minder dan Jeroen 
Heijmans te gast. Jeroen, die de 
Nederlandse reporter is voor het Engelse 
blad Stockcar magazine, wilde eens een 
item maken over het racevirus bij de familie 
Baegen. Zo kwamen familieleden en 
monteurs aan het woord en werd met trots 
verteld dat Hans Sr. en Hans Jr nog samen 
hebben gestreden. Het is een geweldig 
mooi artikel geworden wat natuurlijk ook te 
lezen is op onze website www.hbjracing.nl  

 
Het artikel over de familie Baegen in 
het Stockcar magazine  
 
 

Wist u datjes......... 
-Dat Luca de vrije zondagen gebruikt om 

 de Ovals nog beter onder de knie te  
 krijgen. 

 
- 

http://www.hbjracing.nl/wordpress/?page_id=95&event=6
http://www.hbjracing.nl/wordpress/?page_id=95&event=7


 

-dat een monteur nog thuis moet vertellen   
 dat hij 2e Pinksterdag op het circuit is i.p.v. 
 in de caravan. We maar even geen namen 
 noemen. 
-dat Hans afgelopen week in Spanje op 
 trainingskamp is geweest 
-dat er na de laatste wedstrijd weer  
 gevonden voorwerpen in de bus  
 zijn achter gelaten, n.l. 1,5 ons ham en 1   
 ons kaas. Ze zijn inmiddels waarschijnlijk 
 wel oud genoeg om zelf naar hun 
 huisadres te lopen. 
-De leden van de club van 50 euro hun 
 giften komen brengen op het circuit. 

 
-dat fans uit Limburg zelfs op de Putkop  
 langskomen om te kijken hoe het met 
 team Baegen gaat.  
-dat Hans en de rest van het team dat erg 
 waardeerde en we ze hopelijk weer eens  
 terugzien op de Putkop.   

 

 
 
 
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.  
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