
1 toerwagens 19 toerwagens 37 toerwagens 55 toerwagens

2 keverklasse 20 keverklasse 38 keverklasse 56 keverklasse

3 nk jeugd 21 nk jeugd 39 nk jeugd 57 nk jeugd

4 juniorcup 22 juniorcup 40 juniorcup 58 juniorcup

5 sportklasse 23 sportklasse 41 sportklasse 59 sportklasse

6 standaardklasse 2000cc   a 24 standaardklasse 2000cc   a 42 standaardklasse 2000cc   a 60 standaardklasse 2000 cc

7 standaardklasse 2000 cc b 25 standaardklasse 2000 cc b 43 standaardklasse 2000 cc b 61 juniorbuggy/crosskarts

8 juniorbuggy/crosskarts 26 juniorbuggy/crosskarts 44 juniorbuggy/crosskarts 62 Gastrijders

9 gastrijders  a 27 gastrijders  a 45 gastrijders  a 63 special 1400cc

10 gastrijders  b 28 gastrijders  b 46 gastrijders  b 64 sprinters

11 special 1400cc 29 special 1400cc 47 special 1400cc 65 balkenklasse

12 sprinters 30 sprinters 48 sprinters 66 balkenklasse

13 balkenklasse  a 31 balkenklasse  a 49 balkenklasse  a 67 nc klasse

14 balkenklasse  b 32 balkenklasse  b 50 balkenklasse  b 68 stockcars f2 junioren

15 nc klasse 33 nc klasse 51 nc klasse 69 stockcars f2  

16 stockcars f2 junioren 34 stockcars f2 junioren 52 stockcars f2 junioren 70 stockcars f1

17 stockcars f2  35 stockcars f2  53 stockcars f2  

18 stockcars f1 36 stockcars f1 54 stockcars f1

 

Autocross 05 Mei 2019 "Raceway Soeterbeek" Baarlo

De cross wordt verreden onder auspiciën van de ASUZ

Stockcarteam Baarlo en de Raceday Friends Baolder heten U van Harte welkom op Raceway Soeterbeek. De afgelopen maanden 

hebben we veel werk verzet om er weer een mooi en geslaagd evenement van te kunnen maken. Wij hopen dat dit samen met 

jullie gaat lukken. Let hierbij op dat iedereen achter de afrastering blijft tijdens de wedstrijden, de rijders moeten stapvoets 

rijden over het rennerskwartier. Laat de plek in de pits achter zoals U hem ook aantrof, laat geen onderdelen of olie achter op 

ons terrein. 

Finales

Programma Autocross Baarlo 05 Mei 2019* Aanvang 11 uur

*Programma o.v.b.

De prijsuitreiking vindt plaats een half uur na afloop in de feesttent.

Stockcarteam Baarlo en Raceday Friends Baolder willen alle grondeigenaren, gemeente Peel & Maas, 

bedrijven en sponsoren welke dit mogelijkmaken bedanken voor alles! Ook de vele vrijwilligers, de ASUZ, 

de Brandweer, Maas BV, GJ Crienen en het rode kruis willen wij graag bedanken.

1e Manche 2e manche 3e Manche


