
 

 

 

 

 

 

                       

                     Hans tijdens de voorstellingsronde van de World Cup in Venray van 2014 



Het is weer bijna half augustus en dan begint bij menig Stockcar F1 liefhebber 

het hart weer sneller te kloppen. De strijd der titanen komt er weer aan en dat 

zal zoals ieder jaar weer plaatsvinden op raceway Venray. Op zondag 16 

augustus wordt er weer gestreden om de fel begeerde Cup met de grote oren 

tijdens de World Cup 2015! Tot nu hebben zich bijna 40 stockcar F1 giganten 

aangemeld om een gooi te doen naar deze fel begeerde prijs. Nog nooit was 

het aantal deelnemers zo groot als dit jaar en vanuit het overzeese komen alle 

toppers inclusief de winnaar van vorig jaar Daniel Johnson. Maar dichterbij huis 

draait onze Hans Baegen Jr. natuurlijk zijn beste race seizoen tot nu toe en zal 

op zondag tijdens de World Cup van vooraan mogen vertrekken. Natuurlijk 

worden er op zaterdag nog een aantal wedstrijden gereden maar momenteel 

staat Hans op een redelijke veilige geweldige 3e plek met maar liefst 244 

punten en kan zelfs nog naar boven kijken. De huidige 1e plek van Geert Jan 

Keijzer (250 punten) en 2e plaats van Sjeng Smidt (249 punten) zijn nog zeker 

binnen handbereik.   

 

                Hans met zijn nieuw rooddak tijdens de vorige wedstrijd op raceway Lelystad. 

Vorig jaar had Hans de pech dat hij vlak voor de World Cup door zijn rug ging en 

daardoor niet optimaal kon presteren maar dit jaar voelt Hans zich helemaal fit 



en heeft er geweldig veel zin in. Naast het Wereldkampioenschap wat ieder 

jaar in Engeland wordt gereden is de World Cup toch wel de race van het jaar 

op het vaste land en als je dan zo ver vooraan mag vertrekken wil je er ook 

uithalen wat er in zit. De weersvooruitzichten zijn voor aankomend weekend 

helemaal goed, droog maar niet te heet, dus ideaal raceweer.  

 

Over een maand zal het Wereldkampioenschap in Engeland verreden worden 

op het gave circuit van Kings Lynn. Ook voor dit weekend heeft Hans zich al 

geplaatst en staat momenteel als afgevaardigde van Nederland op de 1e plaats. 

Op deze gravel baan zal Hans aan de start verschijnen met zijn andere Stockcar 

F1 wagen en om deze gravel wagen ook perfect aan de start te laten 

verschijnen zijn alle monteurs momenteel al menig uurtje bezig geweest op de 

Putkop bij de thuisbasis van het team. Maar de asfalt stockcar is inmiddels 

helemaal gereed om komend weekend hoge ogen te gooien tijdens de World 

Cup Stockcar F1. De wedstrijd staat voor zondag rond half 2 op het programma 

en wij zouden het natuurlijk erg leuk vinden wanneer jullie er dan ook bij zijn. 

Graag verwelkomen wij jullie op raceway Venray en hopen na afloop te kunnen 

toasten op een geweldig resultaat.  
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