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Nederlandse jeugd ontmoet engelse ‘racekids’ op de baan tijdens “gezellige 

Vaderdag-races“ 

 

De jeugd vindt het geweldig en ook de volwassenen kijken ernaar uit. Zondag zullen de Nederlandse 

kids hun leeftijdsgenoten uit Engeland ontmoeten op het Midland Circuit in Lelystad. Maar liefst 8 

‘racekids’ uit het Engelse autosport mekka komen over om te racen.  

Autosport voor jong en oud tijdens de autospeedway wedstrijden op het Midland Circuit in Lelystad. 

NOV autospeedway mag zich verheugen in een enorm groeiende belangstelling van de jeugd. 

 

Kids vanaf 4 jaar rijden in hun F3 Stockcar om later in hun “vaders” voetsporen te treden. Trots staan  

mama, papa, oma en opa te glunderen achter de vangrail, terwijl hun kroost demorondjes rijden. 

Vanaf 7 jaar is er al meer competitie. Gelijkwaardige bolides lijkend op de grote Stockcars doen 

menig kinderhart sneller kloppen.  Zondag zullen de Nederlandse kids hun leeftijdsgenoten uit 

Engeland ontmoeten op de baan. Maar liefst 8 “racekids”uit het Engelse autosport mekka komen 

over om te racen. Al weken wordt hier door de Nederlandse kids naar uitgekeken: een Internationale 

stockcar-race op hun thuiscircuit in Lelystad.  

De 10-jarige Aaron Terpstra uit het Friese Mildam heeft er al eens aan geproefd; racen aan de andere 

kant van de grote plas. Helemaal bezeten was hij van zijn Engelse racevrienden, en wat ging het er 

ruig aan toe. Zondag gaan ze samen weer een mooie show weggeven, waarbij sportiviteit en 

gezelligheid worden verkozen boven de winst. Allemaal zijn het winnaars en worden ze gelijk 

beloond.  (Reportage Aaron Terpstra omroep “Fryslan”: https://youtu.be/qS4pBLKmuok?t=2) 

Ben je 11 dan stap je in de Midland junioren. Strakke bolides met snelle jongens en meisjes achter 

het stuur. Uit het hele land komen ze om hun races te rijden op het snelle oval. Deur aan deur 

strijden ze vaak ronde lang om een plek op het hoogste podium. Of ze nu uit Friesland, Limburg of uit 

het Noord Hollandse komen, naast de baan zijn ze vrienden, maar op de baan geven ze geen 

centimeter toe. De 11-jarige Donny Schaap uit Heemskerk werd zowat groot gebracht op het race 

circuit. Opa, papa, oom en tante, allemaal zijn ze besmet met het race virus en zondag staan ze naast 

de kant om Donny aan te moedigen tijdens zijn eerste race.   

 Vanaf 12 jaar mogen de kids naar het wat ruigere werk; de F2 stockcars junioren, snelle 2 liter 

motoren, en helemaal gelijk aan de senioren. Alleen de beroemde tik, welke deze sport zo 

spectaculair maakt, is niet toegestaan. Stockcar racen, waarbij de snelste achteraan starten en een 

tik uitdelen bij het ingaan van de bocht is toegestaan, mag alleen bij de senioren. Bij de kids gaat het 

meer om snelle rondjes. Het Friese KC motorsport promoot de jeugd met de “KC motorsport  asfalt 

series”. Vier wedstrijden op de snelle oval in Lelystad met een riante prijzenpot.  

 



Dat onze sport een echte familiesport is, wordt onderstreept door de enorme interesse van 

sponsoren uit de sport zelf. Voor de top 10 is er een prijs beschikbaar, waarbij met name gerekend 

moet worden op materiaal, om het racen voor de kids zo aantrekkelijk mogelijk te houden. 

 

Het programma bevat tevens de Stockcar F1 welke om de “Wild Card voor het Wereld 

Kampioenschap in het Engelse Skegness gaan strijden. De Stockcar F2, Rookie Rods, de BMW 325 i 

cup de Midland Hotrods en de National Hotrods maken het feest compleet.  

 

De wedstrijden beginnen om 11.00 uur. 

- Voldoende gratis parkeergelegenheid. 

- Entree volwassenen € 10,- Kinderen < 12 jr € 5,-. 

- (Overdekte) tribunes en ruime catering aanwezig. 

Op zaterdag wordt er getraind vanaf 13.00 uur. 

Weekend kaart:  €15,- 

 

Midland circuit Talingweg 89 8218NX Lelystad (achter het vliegveld)   

www.autospeedway.org  

 facebook: NOV Autospeedway Lelystad   

Twitter: @autospeedwayNOV 

Instagram: NOV autospeedway 

 

Een impressie van de mei races vind je op:  https://youtu.be/MqbL7rOtsbM 

PR NOV Autospeedway Lelystad  

Wim Kuijpers 
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