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Samen werken aan één reglement
“De BVSR is een

vereniging gedreven door mensen uit 
het stockcar F1 wereldje, met als doel 
één reglement en gezamenlijk met alle 

rijders groeien naar saamhorigheid, 
eerlijkheid en duidelijkheid”

Wim Maaskant, algemeen directeur

BVSR nieuws april 2011
Voor jullie ligt de nieuwsbrief die 
meer  uitleg  geeft  over  de 
activiteiten  van  de  BVSR.  We 
hopen hiermee meer duidelijkheid 
te geven over de gang van zaken en 
de doelen die wij voor ogen hebben 
komend jaar.

Ontstaan van de BVSR
De BVSR is oorspronkelijk ontstaan 
in  de  jaren  80 om meer  structuur 
aan te brengen in het asfalt stockcar 
F1 rijden oa. bij de NACO.

Werkgroep
2  jaar  geleden  is  vanuit  de  BVSR 
het idee ontstaan om één reglement 
te  maken  voor  alle  stockcar  F1 
rijders  in  Nederland.  Toen  is  de 
werkgroep  in  het  leven  geroepen. 
Een  aantal  rijders/betrokkenen 
hebben  hieraan  deelgenomen: 
Henk Jan Ronitz,  Keith  Murdoch, 
Axel  Nijs,  Durk  Greidanus,  Appie 
Maris,  Jack  Vrenken,  Louw 
Wobbes,  Arie  Alberts  Gerrit 
Zwerver,  Marielle  Jans,  Johan 
Catsburg,  Ron  Kroonder,  Henri 
Wittebol,  John  de  Kock,  Hilko 
Lijfering,  Dave  van  Haarlem.  We 
vinden  de  mening  van  deze 
personen erg belangrijk en daarom 
winnen we regelmatig advies in bij 
deze personen.

Eén reglement
De  werkgroep  heeft  de  verschillen 
tussen  de  diverse  reglementen  met 
elkaar  vergeleken  en  de  voor-  en 
nadelen zijn tegen elkaar afgewogen. 
Vervolgens is een enquête gehouden 
onder  192  stockcar  F1  rijders  waar 
120 reacties op zijn gekomen. Tijdens 
deze  enquête  is  gepolst  in  hoeverre 
men  staat  tegenover  de  verschillen. 
De  uitslag  van  de  enquête  is 
eventueel bij de BVSR op te vragen. 
Uiteindelijk  is  daar  een  concept 
reglement  uit  gerold.  In  november 
2010  is  de  eerste  landelijke 
eindejaarsvergadering  gehouden. 
Tijdens de vergadering kwamen geen 
bezwaren.  Begin  januari  is  het 
reglement voor 2011 gedrukt.

Promotors
Begin  maart  is  er  overeenstemming 
bereikt  met  de  promotors  over  het 
reglement  en  de  samenwerking. 
Promotors  hebben  toegezegd  het 
reglement  te  zullen  hanteren. 
Keurmeesters  van  de  diverse 
organisaties  zullen  worden  begeleid 
door Gerrit Zwerver en Arie Alberts. 
Zij  zijn  binnen  de  BVSR betrokken 
bij  het  keuren.  We  hopen  op  deze 
manier zoveel mogelijk kennis tussen 
de  keurmeesters  uit  te  wisselen  en 
het keuren op één lijn te brengen.

Lidmaatschap BVSR
Aan de stockcar F1 rijders in Nederland, België 
en Duitsland vragen wij een bijdrage van 25 euro 
per  jaar.  Daarvoor  krijgen  de  rijders  een 
reglementsboekje + een paspoort.  Deze bijdrage 
dient  als  vergoeding  voor  de  kosten  die  wij 
maken gedurende het jaar.

Kosten tot nu toe?
Afgelopen jaar hebben wij kosten gemaakt voor:

 Oprichtingsakte vereniging;
 Aankoop  “snuffelapparaat”  voor  het 

opsporen van gesmeerde banden;
 Aanschaf wanddikte meter;
 Zaal huur eindejaarsvergadering;
 Druk-  en  portokosten  paspoort  en 

technisch reglementboekje;
 Aanschaf labels voor gekeurde auto’s.

Iedere 6 weken komen de BVSR bestuursleden 
bij  elkaar  voor  een vergadering.  De kosten die 
daarbij gemaakt worden zijn voor rekening van 
de  bestuursleden  oa.  koffie,  frisdrank  en 
brandstof. Daarnaast zijn we eind november naar 
de  eindejaarsvergadering  van  de  Engelse 
rijdersvereniging  geweest  “de  AGM”  geweest. 
Ook  deze  kosten  werden  door  de  BVSR 
bestuursleden zelf betaald.  We proberen zoveel 
mogelijk  met  sponsoren  te  werken  om  de 
bijdrage die wij vragen aan jullie zo laag mogelijk 
te houden. Informatie  sturen we jullie via mail 
toe of door publicatie op de Pewi site en Inside 
Stockcar. Zo kunnen we de kosten laag houden.
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Startnummers
Arjan  Ligthart  voert  namens  de 
BVSR de startnummerregistratie en 
-administratie. Hij geeft namens de 
BVSR  de  startnummers  uit.  Hij 
tracht  daarbij  zoveel  mogelijk 
dubbele nummers te voorkomen, al 
is  dat  niet  altijd  gemakkelijk.  De 
BVSR  bestuursleden  zijn  erg  blij 
met  de  inzet  van  Arjan.  Voor 
vragen  over  startnummers  kun  je 
Arjan  contacten  op  het  volgende 
email adres: info@ligthart.nl

Puntentelling WK te Engeland
Dit jaar wordt het WK in Engeland 
gehouden op 9 en 10 september in 
Northampton  (asfalt).  De 
puntenstand  zal  op  de  BVSR  site 
worden  gepubliceerd  kort  na  de 
WK  kwalificatie  wedstrijden  in 
Nederland (op de diverse banen).

Verzekering voor rijders
Van  diverse  rijders  hebben  we 
informatie  ontvangen  over 
aanvullende  verzekering  voor 
stockcar  F1  rijders.  Wij  zijn  in 
gesprek met enkele verzekeraars en 
hopen jullie in de loop van het jaar 
hierover te kunnen informeren.

Lidmaatschap
Rijders  die  op  2  april  in  Emmen 
willen rijden maar nog geen lid zijn 
van  de  BVSR  kunnen  ook  op  de 
wedstrijddag lid worden. Bij Appie 
Maris (gele stockcar team) kun je je 
alsnog inschrijven én dan ontvang 
je  het  reglementsboekje  en  na 
keuring  een  paspoort.  Het 
lidmaatschap  geeft  tevens 
stemrecht  op  toekomstige 
reglementswijzigingen  en 
toevoegingen.

Ideeën en vragen
Tijdens  de  wedstrijden  kunnen 
rijders  ons  altijd  aanspreken  voor 
vragen, suggesties of toelichting.

Keuren & keuringsdagen
Inmiddels  hebben  we  enkele 
keuringsdagen achter de rug en deze 
waren voor ons succesvol te noemen. 
Wij zijn er niet op uit om auto’s af te 
keuren.  Auto’s  die  niet  voldoen aan 
het  reglement  en  niet  “eenvoudig” 
kunnen  worden  aangepast,  krijgen 
een  dispensatiepaspoort.  Met  dit 
paspoort kun je zo lang rijden als  je 
wilt. Heb je jouw auto klaar meldt dit 
dan bij ons dan kunnen we eventueel 
een  keuringsdag  organiseren  bij  jou 
in de buurt.

Alle  rijders  kunnen gewoon naar de 
wedstrijden  komen  en  worden  daar 
door  de  keurmeesters  van  de 
organisatie  gekeurd.  In  de  loop  van 
de  wedstrijddag  zullen  ook  auto’s 
door  de  BVSR  gekeurd  worden. 
Indien men een paspoort heeft zal het 
keuren daarna door iedere organisatie 
sneller  en  makkelijker  gaan.  Wij 
streven  er  samen met  de  promotors 
naar dat alle auto’s  een (dispensatie) 
paspoort hebben.

Gradinglist
Sander  en  Frits  stellen  al  jaren  de 
gradinglist  samen  voor  stockcar  F1 
rijders  die  op  het  land  en  sintels 
rijden. Afgelopen jaar hebben ze een 
schaduw gradinglist gemaakt voor de 
asfalt rijders. Komend jaar willen we 
één gradingslist voor land-, sintel en 
asfalt  stockcar  F1  rijders  gaan 
hanteren. Wijzigingen in dakkleuren 
voor  de  asfalt  rijders  zullen  pas 
ingaan  na  de  1e periode.  De  rijders 
waarvoor iets wijzigt zullen daarover 
worden geinformeerd.

Paspoort
De  stockcar  van  #25  Berry 
Paardenkooper was de eerste auto die 
is  gekeurd  volgens  het  BVSR 
technisch  reglement  2011,  het 
paspoort  heeft  dan  ook  nummer 
10001.

Aanvullingen op het technisch reglement 2011

4. Bumpers
In het technisch reglementsboekje staat een fout. 
De bumper breedte zoals vermeld is niet juist en 
moet zijn: De ruimte tussen de voorbanden en de 
voorbumper  moet  zijn  305mm (zowel  links  als 
rechts). Achter moet dit 254 mm zijn.

17. Banden
Voor alle duidelijkheid, het bandenreglement op 
het  land is vrij mits m + s profiel, maximaal 10 
mm  breed  en  10  mm  diep.  Geen  blokken  en 
noppenbanden,  maximale  loopvlakbreedte  van 
280 mm is toegestaan.

Op  de  sintelbanen  wordt  dit  jaar  naast  de 
Goodyear  banden  vermeld  in  het  technisch 
reglementsboekje  ook  nog  de  Hoosier  banden 
van hetzelfde type vorig jaar toegelaten.

Het  staat  een  organisatie  vrij  om  binnen  het 
bandenreglement  te  kiezen  voor  land  of  sintel 
reglement.

Het huidige bestuur van de BVSR
De bestuursleden van de BVSR zijn niet gekozen 
echter de leden hebben zelf zitting genomen in 
het  bestuur.  Het  is  niet  gemakkelijk  om 
bestuursleden te vinden die “veel” kennis hebben 
van de stockcar  F1 sport  en daarnaast  ook nog 
onafhankelijk zijn, de meeste personen zijn op de 
één of andere manier betrokken bij een team of 
organisatie.  De komende 3 jaar  zal  het bestuur 
blijven zitten om de  kans  te  krijgen  iets  op  te 
bouwen. Na deze periode is het huidige bestuur 
herkiesbaar en kunnen geïnteresseerden zich ook 
kandidaat stellen. 

De huidige bestuursleden steken veel (vrije) tijd 
en  energie  in  de  vereniging  en  dat  doen  ze 
geheel belangeloos en voor eigen rekening.

Suggesties  ter  verbetering  horen  wij  graag  en 
kunnen  altijd  via  mail  worden  ingebracht,  wij 
zullen  die  dan  behandelen  tijdens  de 
bestuursvergadering. Wij willen niet via forums 
of polls reageren op berichtgeving. Aangesloten 
rijders worden via email op de hoogte gehouden 
of antwoord op eventuele vragen.

Sponsoren die wij willen bedanken!
Kirkey-europe.com 
Nico Trans
Autosport Service VVAS
Proflex Shock Absorbers
Gerrit Leunk – dealer van Proflex
Maris Raceparts
Gebr. Catsburg constructiewerken

W. van ‘t Veer Disposables – non food
Ron Kroonder Racing Engines
Bigdeal Occasions
Xeramic
HW Raceworld.nl
HL Dranken BV
Kirkey Europe

Kijk voor het laatste nieuws en informatie op www.pewispeedway.eu/gradings/BVSR+stockcar+F1 of email naar 
bvsr@pewispeedway.eu
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