
26 augustus Autospeedway Lelystad 

- Strijd om de WALCO trophy  

  

 

Zondag 26 augustus strijden de Midland Junioren en Rookie Rods om de felbegeerde “WALCO 

trophy” . Titelverdedigers Max van Spiegel  (Lelystad) en Emming (Ter Apel) hebben hun wisselbeker 

reeds ingeleverd. Trots als een pauw ontvingen ze een jaar geleden de cup met de grote oren om er 

een jaar van te genieten.  

In de Rookie Rods  ( va. 16 jaar) gaan de broers Van Spiegel proberen de WALCO trophy weg te kapen 

voor de neus van de stevige concurrentie. Van der Heijden , Van den Akker en de snelle Kim van 

Ruler uit Ede stonden dit seizoen al op het hoogste podium. Maar de dames en heren coureurs zijn 

enorm aan elkaar gewaagd, en geven elkaar niks cadeau. 

Bij de junioren( Kids 1-16 jaar)  zal de titelverdediger, Jarno Emming, vanaf de zijlijn toe kijken. Hij 

stapte over naar de stockcar F2 junioren. Jorden Vowinkel (Ommen),  Wout Hoffmans(Boxmeer) en  

Andy van’t Veer (Assendelft) mochten dit seizoen al  ererondes rijden. Maar ook hier zit een hele 

meute op het vinkentouw, zoals de snelle dame uit het Limburgse Melick, Sarah Jansen, die het de 

heren in deze klasse steeds lastiger maakt. 

 

Voor de laatste keer in 2018 zullen de 2 ltr Hotrods het Midland circuit bezoeken.  

Er wordt een groot internationaal deelnemersveld verwacht  in deze prachtige toerwagenklasse. 

Ronden- lange  deur aan deur gevechten en serieuze uitrem- acties zorgen voor veel spektakel. 

 

Dat de jeugd goed aanwezig is in de Autospeedway zien we ook in de Stockcar F2 junioren.  

Voor hun staat de derde wedstrijd in de KC motorsport cup op het programma, waarin een riante 

prijzenpot te verdelen is. Om het racen voor de jeugd goedkoop te houden hebben diverse 

sponsoren goederen ter beschikking gesteld.  Uit heel Nederland is belangstelling voor deze cup, en 

met nog twee wedstrijden alvorens de finale tijdens het Dutch Open in oktober,  is er nog niks zeker.  

Het programma bevat tevens de BMW 325 i cup, Midland Hotrods , de Stockcars F1 en F2, Formule 

Toyota’s , de kids in de F3 stockcars en Micro F2’s.  

 

De wedstrijden beginnen om 10.30 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. 

 

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

www.autospeedway.org  

 facebook: NOV Autospeedway Lelystad   

Twitter: @autospeedwayNOV 

Instagram: NOV autospeedway 

http://www.autospeedway.org/


 

Een promo voor de wedstrijd van 26 augustus vindt u op: 

https://youtu.be/IRlkoeGIISo 

PR NOV Autospeedway Lelystad  

Wim Kuijpers 

 

 

 

 


