
 
Na een lange zomerstop was het in het weekend van 27 en 28 augustus weer zover, het laatste deel 
van het seizoen kon beginnen! De races werden dit weekend verreden op het circuit Nieuw 
Zevenbergen in Berghem. 
 
In de eerste vrije training waren het als eerst Danny en Herma die de baan in mochten voor de 
sportklasse watergekoeld. Beide reden lekker rustig hun ronden om het blok na de revisie weer even 
in te rijden en ook zelf na de zomerstop weer even in het ritme te 
komen. 
Henry’s vrije training in de formuleklasse was helaas al snel voorbij 
door een kapotgelopen blok. Gelukkig boodt Albert Jan Jonker hem 
direct het reserveblok van Wesley aan, waardoor Henry de rest van het 
weekend toch gewoon kon rijden.  
Ook Alfred gebruikte de vrije training om weer in zijn ritme te komen na 
de zomerstop. Hij had helaas wat gripproblemen in deze training. 
 
In de kwalificatie reed Danny al snel lekker rond en wist goed tijden neer te zetten. Hij wist de pole 
positie te pakken met maar liefst 0.9 seconden voorsprong op de tweede man. 
Helaas voor Herma liep in de kwalificatie ook haar blok kapot, na controle bleek het om een kapot big-
end te gaan, iets dat niet ter plaatse opgelost kon worden en zo was voor haar het weekend alweer 
voorbij voor het goed en wel begonnen was. 
Henry’s machine was net op tijd voor de kwalificatie klaar en hij kwam al snel weer in zijn ritme. Hij 
had de eerste plaats in handen, maar wilde een nog snellere tijd neer te zetten. Helaas resulteerde dit 
in een crash in de bocht voor start/finish, de machine had veel schade en het was dan ook niet 
mogelijk om verder te rijden. Wel behield hij de eerste plaats en mag de races dus vanaf de pole 
positie starten. 
Alfred had voor de kwalificatie wat dingen aangepast in de hoop de gripproblemen op te kunnen 
lossen. Helaas lukte dit niet en zat er niet meer dan een, voor hem teleurstellende, zesde plaats in.  
 
In de pauze sloeg het weer om en begon het behoorlijk te regenen, wat het weer voor de rest van de 
dag zou bepalen.  
 
Danny had een goede start en ging als kopman de eerste bocht in. Helaas verloor hij al snel een 
plaats aan Maikel van Bruchem en kwam kort daarna ook Aubrey de Waard voorbij. Door een crash 
van een andere rijder ontstond er een rode vlag situatie en moest de wedstrijd herstart worden, 
waarbij Danny opnieuw vanaf de eerste positie mocht starten. Weer had hij kopstart, maar moest hij 
na enkele ronden toch de koppositie afstaan aan Maikel, dit keer wist hij beter te volgen en kon hij bij 
Maikel aanpikken. Tegen het eind van de wedstrijd wist Maikel toch iets weg te lopen en kwam Danny 
op een nette tweede plaats over de finish. 
 
Ook Henry had een goede start in zijn eerste race en ging als kopman de eerste bocht in. Enkele 
bochten later verloor hij twee plaatsen doordat hij wat te voorzichtig was op de natte baan. Wel kon hij 
aanpikken bij de rijder voor hem die er later alsnog hard afging, waardoor Henry toch weer op de 
tweede plaats kwam te rijden. De rijder op de eerste plaats was inmiddels al te ver weggelopen, 
waardoor Henry op de tweede plaats finishte. 
 
Alfred had een wat mindere start, na een chaotische startprocedure, als voorlaatste rijder ging hij de 
eerste bochtencombinaties door. Na enkele ronden kwam hij goed in zijn ritme, waarna hij snel inliep 
op de rijders voor hem. Hij wist nog een aantal plaatsen te winnen, maar helaas waren de koplopers al 
te ver weggelopen om deze nog in te kunnen halen. Wel reed Alfred samen met de rijder achter hem 
de snelste raceronden, hij finishte zo op de vierde plaats. 
 



In zijn tweede race had Danny wederom een goede start en ging als eerste de eerste bocht in. Hij zat 
direct lekker in zijn ritme en wist een gaatje te slaan op zijn achtervolgers. Helaas ging hij na enkele 
ronden hard onderuit in de chicane, gelukkig kon hij de wedstrijd weer vervolgen, al was dat op de 
laatste plaats. Hij wist gedurende het vervolg van de race nog weer een aantal plaatsen goed te 
maken en finishte op de zesde plaats. In het dagklassement werd hij alsnog derde. 
 
Ook de tweede race in de formuleklasse was nat. Doordat het merendeel van de rijders voor de eerste 
race te laat in het parc fermé was, kregen zij een tijdstraf van 15 seconden. Eén persoon mocht 
hierdoor 15 seconden eerder dan de rest van het veld van start gaan. Direct na de start probeerde 
Henry het gat naar Roland Wobben dicht te rijden, wat redelijk leek te gaan lukken. Helaas ging het in 
de vierde ronde mis en gleed Henry onderuit. Met een afgebroken koppelingshendel wist hij de race 
toch nog te vervolgen en op de derde plaats te finishen, dit leverde hem ook de derde plaats in het 
dagklassement op. 
 

Na wederom een vreemde startprocedure waarbij Alfred samen met 
twee andere rijders 15 seconden eerder van start mochten gaan reed 
Alfred enige tijd aan de leiding. Na enkele ronden wist Phil Ruitenberg 
hem te passeren, Alfred kon nog even aanpikken maar na en paar 
kleine foutjes moest hij Phil helaas laten gaan. Alfred wist de rest van 
het veld wel achter zich te houden en finishte zo op een mooie tweede 
plaats, waarmee hij tevens de derde plaats in het dagklassement wist 
te pakken. 

 
 
De tweede dag leek het weer beter te worden met minder regen en meer zon. Henry en Danny 
zouden deze dag twee klassen rijden, Danny zou naast de sportklasse watergekoeld ook in de 
formuleklasse gaan rijden en Henry zou naast de formuleklasse ook in de expiklasse gaan rijden. Een 
vol programma dus! 
 
In de eerste training probeerde Danny een andere afstelling aan zijn machine, wat niet goed uitpakte. 
Aan het eind van het rechte stuk liep zijn machine vast en werd Danny er af geworpen. Gelukkig 
kwam Danny er zelf redelijk goed af, maar er moest druk gesleuteld worden om de rest van de dag 
nog in actie te kunnen komen. 
 
Henry reed in beide klassen de vrije training rustig zijn ronden. Alfred had voor de vrije training de 
banden van zijn expi gewisseld in de hoop deze dag betere grip te hebben dan de zaterdag. Helaas 
bleek er met het wisselen van de banden een behoorlijke trilling in de voorkant van de machine te 
zitten, waardoor Alfred wat eerder de baan uitging om te kijken waar het probleem vandaan kwam. 
 
Danny’s machine was net op tijd voor de kwalificaties klaar. Er werd besloten om in beide klassen met 
de sportwater afstelling te rijden omdat hier een goede afstelling voor bekend was. Hij reed lekker zijn 
ronden en wist wederom de pole positie te pakken in de sportklasse en wist in de formuleklasse een 
nette derde startpositie te veroveren. 
 
In de kwalificatie van de formuleklasse reed Henry lekker zijn ronden waarbij hij wederom de pole 
positie wist te pakken. Ook in de expiklasse reed Henry lekker en wist hij zelf een nette derde plaats te 
pakken waar hij erg blij mee was. 
 
Alfred had na de vrije training de band nogmaals opnieuw op de velg gelegd in de hoop zo de trilling 
weg te nemen. Helaas had dit totaal geen effect en was Alfred gedwongen om gewoon alles te geven 
en te proberen alsnog voor een zo goed mogelijk resultaat te gaan. Na een paar keer bijna van de 
machine geworpen te zijn zat een verbetering van de tijd er niet meer in, hij had hiermee een vijfde 
startplaats te pakken voor de races die middag. 
 
Danny had een wat mindere start in de sportklasse watergekoeld en ging als derde man de eerste 
bocht in. Al snel kwam hij beter in zijn ritme en in de tweede ronde wist hij Aubrey de Waard in te 
halen, waarna hij een ronde later de koppositie van Dennis van Melzen over wist te nemen en die niet 
meer afstond. Hij finishte dan ook op een mooie eerste plaats. 
 
Henry had een goede start in de formuleklasse en ging als kopman de eerste bocht in. De gehele race 
had hij een mooi gevecht met Roland Wobben, waarbij de twee mannen goed aan elkaar gewaagd 
waren. In de laatste ronden wist Henry iets los te rijden en zo de overwinning binnen te halen. 



Ook Danny had een goede start, maar moest in de eerste ronde zijn derde plaats afstaan aan Roy 
van den Nieuwendijk. Hij wist deze positie echter al snel weer terug te pakken en vast te houden. Hij 
finishte dan ook op een mooie derde plaats. 
 
Alfred had een goede start, waarbij hij direct enkele plaatsen goed wist te maken. Helaas kreeg hij 
door de trilling in de machine behoorlijk last van zijn armen, waardoor hij zijn positie niet vast wist te 
houden. Anderhalve ronde voor het eind van de wedstrijd sloeg de pechduivel nogmaals toe toen de 
gasschuif vastliep in de carburateur en Alfred de wedstrijd met de machine vast op 7.000 toeren uit 
moest rijden en hierdoor helaas op de laatste plaats finishte. 
 
Henry had een hele goede start waarbij hij heel even de koppositie wist te pakken, maar al snel 
ingehaald werd door Phil Ruitenberg en Jaken Keessen. Halverwege de wedstrijd viel Phil uit met een 
kapotte machine en kwam Henry op de tweede plaats te rijden. In de laatste ronden wist Leon Pfälzer 
het Henry nog behoorlijk moeilijk te maken maar Henry wist hem achter zich te houden en zo een 
mooie tweede plaats in zijn eerste expiwedstrijd te pakken. 
 
Danny’s tweede race in de sportklasse watergekoeld werd bijna een 
kopie van de eerste race. In de laatste ronden kreeg Danny echter 
schakelproblemen, waarschijnlijk door zijn valpartij eerder die dag, en 
wist Aubrey de Waard nog gevaarlijk dichtbij te komen. Gelukkig kon 
Danny hem nog net achter zich te houden en wist zo wederom de 
overwinning te pakken. 
 
Henry had in de tweede race van de formuleklasse wederom kopstart en wist ditmaal direct een gaatje 
te slaan op Roland Wobben welke hij niet meer dicht liet rijden. Hij pakte nogmaals de overwinning en 
hiermee ook de overwinning in het dagklassement. 
 
Danny reed in de formuleklasse een nette race, ondanks zijn schakelproblemen. Hij wist de race ook 
ditmaal op de derde plaats uit te rijden en pakte hiermee ook de derde plaats in het dagklassement. 
 
Na het probleem met de gasschuif opgelost te hebben ging Alfred met gemengde gevoelens naar de 
start van de tweede race van de expiklasse. Na wederom een goede start kon Alfred mooi de strijd 
aangaan in een groep van drie rijders. Helaas kreeg hij in de loop van de race door de trillingen weer 
behoorlijk last van zijn armen en was het doel vanaf dat moment vooral nog uitrijden, toch wist hij nog 
op een nette vierde plaats te finishen. 
 
Henry had ook in de tweede race van de expiklasse een goede start en reed op de tweede plaats 
achter Phil Ruitenberg. Zijn tempo lag echter wat te hoog voor Henry en hij moest hem dan ook laten 
gaan. Ondertussen werd de druk er van achter flink op gezet door Leon Pfälzer welke Henry op het 
nippertje achter zich wist te houden met op de finish een verschil van slechts 0.08 seconden. Door zijn 
twee tweede plaatsen wist Henry zelfs nog de eerste plaats in het dagklassement binnen te halen. 
 
Het Interwel racing team sloot het weekend met gemengde gevoelens af. Er zijn veel podiumplaatsen 
binnengehaald, maar helaas is er ook veel schade opgelopen dit weekend. Veel dank gaat uit naar 
Albert Jan Jonker voor het uitlenen van het reserveblok waardoor Henry dit weekend toch kon 
vervolgen! 
 
Inmiddels zijn de trillingsproblemen in de machine van Alfred na een testdag op het circuit Pottendijk 
in Emmen opgelost en is het team druk met de voorbereidingen voor de laatste twee races in Zwolle 
en Emmen. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor de afsluitende vier uren race in het Franse 
Croix-en-Ternois al in volle gang. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 3e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 13e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse - Kampioen 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 
 
 

 


