Long track Championships 2018
Racende opa gaat strijd aan met jonge garde!

Zondag 22 juli staan de Autospeedway wedstrijden op het Midland circuit te Lelystad in het teken
van de ”Long Track Championships”.
De grote ovaal op het mooie circuit in de polder is zondag het toneel van de vele pk’s. In de BMW
325i cup, de snelle achterwiel aangedreven 6 cilinders, is het titelverdediger Boes (Vroomshoop) die
de strijd aan zal gaan met “de racende opa”. Arie “ Dudo“ de Bruijn schitterde vorige maand nog op
TV bij SBS 6 als oudste coureur van Nederland. Zondag gaat hij de strijd wederom aan met de
jongere garde in de BMW 325i cup. In deze klasse waar de raceauto’s gelijk zijn komt het vaak aan
op de kwaliteiten van de rijders. Een foutje wordt door de concurrentie direct afgestraft. Outsiders
zoals de racende familie Wempe, Patrick Borst, en Bas Veldkamp zoeken dan ook naar het gaatje
om hun tegenstanders in te halen !
Midland Hotrods, op en top ge-tunede motoren , snelle heren en één snelle dame. Dat zijn de
ingrediënten van deze toerwagenklasse. Een groot deelnemersveld gaat strijden om deze titel welke
in 2017 door de snelle fries, Niek Damstra werd gewonnen. Gerenommeerde namen als De Bruijn,
Van Haarlem, Odemis, en de supersnelle dame, Chantal Hoedt zullen graag deze titel op hun
palmares bijschrijven. In een Assendelftse garage worden deze week nog overuren gemaakt;
Klaas de Boer moest zijn supersnelle Opel tijdens de wedstrijden in juni langs de kant zetten met
motorische problemen. Hopelijk lukt het om de klus te klaren, zodat hij zondag aan de start kan
staan. We verwachten immers een enorm felle strijd , met spannende deur aan deur gevechten.
De uit USA bekende NASCARS met hun brullende V8 motoren maken het Long Track feest compleet.
Een internationaal deelnemersveld met coureurs uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland gaan
strijden om de punten in de spectaculaire raceserie, de European Late Models , welke verreden
wordt op het circuit in het Belgische Warneton en het Midland circuit te Lelystad .
De National Hotrods strijden om de laatste punten van het baankampioenschap. De leiding is in
handen van Tonnie Hendriks. De snelle man uit Wijchen heeft een succesvol seizoen en hoopt
zondag de kampioensbeker mee naar huis te nemen.
Het programma bevat tevens de Stockcar F1 ( Showboat cup 2018) Midland junioren - Midland
Rookie Rods - Stockcar F2 - Micro F2 - Formule Toyota

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
-

Pits toegankelijk met je entreekaart.
Weekendkaart za en zo € 15,- .

Midland Circuit Talingweg 89 8218NX Lelystad (achter het vliegveld)
www.autospeedway.org
www.midlandcircuit.nl
facebook
: NOV Autospeedway Lelystad
Twitter
: @autospeedwayNOV
Instagram
: NOVautospeedway
Youtube
: https://tinyurl.com/y7kpf2r3

Noot voor de redactie

Vertegenwoordigers van de pers zijn uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de Autospeedway
wedstrijden. Gelieve dit van tevoren kenbaar te maken aan nov@autospeedway.org.,
Voor meer info kunt u bellen met Wim Kuijpers PR NOV autospeedway Lelystad 0625-447447
Mocht u voortaan geen persberichten meer van NOV Lelystad willen ontvangen, dan kunt u zich
afmelden door een e-mail te sturen aan w.kuijpers4@chello.nl
Bedankt voor u medewerking.
Wim Kuijpers
PR NOV Autospeedway Lelystad

