Beste Stockcar F2 coureurs, webmasters en supporters,
De volgende coureurs veranderen vanaf 1 augustus van dak kleur. De eerste wedstrijd in deze
periode zal het weekend in Posterholt van 8 en 9 augustus zijn. De laatste wedstrijd in deze
periode is ook in Posterholt en zal op 13 september plaatsvinden.
Naar rood;
3
Danny van Wamelen
19
Jelle Kurstjens
46
Patrick Kessels
92
Peter Baer
545 Wilko Schreuder
Naar blauw;
40
Piet Huussen
82
Marijn van de Water
111 Sjouke Abma
232 Marco Smit
228 Danny Verelst
888 Dirk Jacobs
Naar geel;
20
Emiel Janssen
42
Jeroen Laurijssen
83
Maarten Broekman
414 Piebe van de Heide
Naar wit;
14
Randy Wederfoort
31
Jan Vervuurt
Om een dak kleur te kunnen zakken zullen minimaal 3 meetings (wedstrijd dagen) gereden
moeten worden. Een coureur kan maximaal 1 gradatie zakken en 2 gradaties stijgen per
periode. Van de 110 coureurs die dit seizoen tot nu toe gereden hebben veranderen er voor
deze periode 17.
Op de volgende circuits word volgens deze gradings gereden;
Emmen (ASE)
Blauwhuis (FAC)
Posterholt (PAC)
Ter Apel (NNO)
Doelstelling is om ook de overige organisaties die wedstrijden voor de Stockcar F2 houden,
met deze dak kleuren te laten rijden zodat het voor iedereen overal hetzelfde is.
Ten slotte wil ik jullie aandacht even vestigen op het werk dat Arjan Keukenmeester voor
deze klasse probeert te doen. Zoals jullie kunnen zien zijn er nog steeds een aantal coureurs
die een startnummer kiezen die al door een andere coureur in gebruik is in Nederland. Neem
dus eerst even contact op met Arjan (F2@meester-design.nl) als je in de F2 klasse wil gaan
rijden.

Om de puntenlijst en de dak kleuren lijst te kunnen bekijken (pdf bestanden), heb je Adobe
Reader nodig. Dat kan je downloaden door op de volgende link te klikken:
http://get.adobe.com/nl/reader/
Met vriendelijke groet,
Marcel Breg

