
 
Op zaterdag 17 april vertrok het team naar Berghem waar de derde racedag van het seizoen 
plaatsvond. Hoewel de autoruiten ’s ochtends bij het vertrekken naar het circuit nog bevroren waren, 
was het later op de dag toch lekker warm en zonnig.  
 

Na het gewoonlijke inschrijven en keuren was het tijd voor de 
vrije trainingen. Herma moest in de vrije trainingen even 
wennen aan de andere zithouding op haar machine doordat ze 
andere schetsplaten hadden gemonteerd, ook bleek de gearing 
van haar machine nog niet helemaal goed te staan. Ook André 
kwam er in de vrije training achter dat de gearing van zijn 
machine nog niet helemaal goed stond, dit werd dan ook voor 
de kwalificatietrainingen aangepast. 
 

In de kwalificatietraining reed Herma lekker haar ronden en kwam hierbij tot een 7e startpositie in de 
sportklasse watergekoeld. Direct hierna was de kwalificatietraining voor de expiklasse. Hier waren 
het weer dezelfde drie rijders die het veld aanvoerden. Barry stond het grootste deel van de 
kwalificatie op de eerste plaats, welke hij ook tot het eind toe vast wist te houden. André kwam in 
deze kwalificatie tot een 3e

 
 startpositie en mocht zich dus ook op de eerste startrij opstellen. 

Na de pauze was het tijd voor de races, waarvoor Herma als eerste van het 
team van start mocht gaan. Ze had een behoorlijk slechte start, waardoor 
ze door veel rijders ingehaald werd. Herma reed echter een mooie 
inhaalrace en wist zo nog weer behoorlijk wat plaatsen goed te maken. Ze 
finishte dan ook als 6e

 

 in de sportklasse watergekoeld, waarbij ze ook haar 
kwalificatietijd nog wist te verbeteren. 

Hierna was het de beurt aan de mannen in de expiklasse. André ging als tweede de eerste bocht in 
achter Wesley Jonker. Barry had een mindere start waardoor hij als vierde de eerste bocht in ging, al 
snel kon hij de derde man passeren en ging hij op jacht naar André die hij een ronde later in kon 
halen. Al vrij snel kon Barry bij Wesley in het achterwiel komen en hem passeren. André kon het 
tempo van Barry en Wesley niet bijhouden en reed de race onbedreigd op de derde plaats uit. Barry 
wist Wesley achter zich te houden en pakte wederom de overwinning. 
 
In de tweede manche van de sportklasse watergekoeld had Herma een iets betere start, hoewel deze 
nog niet geweldig was. Bij de start voelde Herma al dat ze van achteren aangereden werd door een 
andere rijder, maar er leek op het eerste gezicht niets aan de hand. Herma reed de eerste paar 
ronden goed en liep hard in op het groepje rijders voor haar. Ze had inmiddels wel door dat haar 
machine behoorlijk veel lawaai was gaan maken, maar zolang ze nog geen zwarte vlag kreeg wilde ze 
doorrijden. Helaas kreeg ze na vier ronden toch de zwarte vlag en moest ze haar wedstrijd stoppen. 
Erg jammer, omdat het net erg lekker ging en Herma mooi op weg was naar het groepje voor haar, 
dat ze, gezien haar rondetijden uit de eerste race, het nog erg moeilijk had kunnen maken. 
 



Als laatste klasse van de dag kwam de expiklasse nog eenmaal in 
actie. Ook in deze tweede manche had Wesley weer de kopstart, 
ditmaal gevolgd door Barry voor André. Voor de tweede bocht 
plaatste Barry een geslaagde uitremactie op Wesley waardoor hij de 
koppositie overnam. Wesley kon Barry goed volgen, maar kon 
nergens een inhaalactie plaatsen waardoor Barry ook deze tweede 
manche weer de overwinning pakte. André kon ook in de tweede 
manche de eerste twee mannen helaas niet volgen en reed weer een 
‘eenzame’ race op de derde plaats. 
 
De volgende wedstrijden vinden plaats in België op het kartcircuit van Francorchamps. Hier zullen 
veel punten te verdienen zijn aangezien hier twee dagen van wedstrijden op de planning staan. 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 14e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke Gedeeld 2e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


