
 
Op zaterdag 28 augustus werd er door het team afgereisd naar het Brabantse Berghem. De 
weersverwachting was zeer wisselvallig dus het was afwachten was de dag brengen zou.  
  
Na het gebruikelijke inschrijven en keuren was Henry als eerst aan de beurt 
om de vrije training te rijden in de Formuleklasse. Dit was voor hem de 
gelegenheid om deze voor hem nieuwe baan te leren kennen. 
Herma moest het in de vrije training nog even rustig aan doen omdat ze 
haar cilinder en nieuwe zuiger in moest rijden, maar reed toch lekker haar 
ronden en had de vierde tijd neergezet in deze vrije training. 
André en Barry reden lekker hun ronden en konden zo nog even aan de 
afstelling van hun machines werken. 
  
Na de vrije training bleek helaas dat er een scheurtje in de achterbrug van de formulemachine 
gekomen was. Alfred en Adri gingen snel met de machine op pad in de hoop deze nog voor de start 
van de kwalificatie gelast te kunnen hebben. 
Helaas lukte dat niet waarop er besloten werd dat Henry enkele ronden op de sport watermachine 
van Herma zou rijden om zo toch een tijd te kunnen zetten. Henry ging de baan in op de machine van 
Herma en wist daarmee een zesde tijd te zetten. Helaas kwam hij na vier ronden binnen omdat de 
machine niet goed meer liep. Snel werd er begonnen met sleutelen omdat Herma’s kwalificatie 
direct na die van de formuleklasse was. Net na het begin van de kwalificatie kwam Herma de baan in, 
maar helaas bleek de machine nog steeds niet goed te lopen. Herma ging direct terug naar het 
rennerskwartier waar druk naar de oplossing werd gezocht. Toen deze gevonden was werd de 
kwalificatie van de sportklasse water helaas net afgevlagd, waardoor Herma geen tijd meer kon 
zetten en dus als allerlaatste zou moeten starten. 
  
Aansluitend was het tijd voor de kwalificatie van de expiklasse. Ook 
Herma mocht hierin enkele ronden meerijden om te kijken of haar 
machine nu wel goed was, wat gelukkig het geval was! 
André had de smaak op één van zijn favoriete banen goed te pakken en 
wist de pole positie te pakken voor Wesley Jonker en Barry. Barry had 
lang de snelste tijd op zijn naam staan, maar deze tijd werd op het laatst 
toch nog verbeterd door André en Wesley. 
  
Na de pauze was Henry als eerste van het team aan de beurt om zijn race te rijden. Gelukkig was zijn 
machine weer helemaal in orde, wel was het weer enigszins dreigend en moest er op een enigszins 
natte baan gestart worden. Vanaf de derde startrij kwam Henry redelijk weg, waarbij hij zijn positie 
wist te behouden en in een mooi groepje terechtkwam dat vocht om de vierde plaats. Helaas kwam 
Henry op driekwart van de wedstrijd ten val in de snelle bocht voor start-finish. Gelukkig kon hij met 
de gehavende machine toch nog verder rijden en wist hij daarmee nog de zevende plaats te pakken. 
  
Aansluitend moest Herma haar race starten vanaf de achterste rij van het veld. Helaas kwam ze niet 
zo goed weg van haar plaats, waardoor ze zo ongeveer als laatste aan de race moest beginnen. De 
eerste ronden was het even verkennen hoe de baan erbij lag, aangezien het in de races voorafgaand 
aan de sportklasse water nog geregend had. Na een flinke inhaalrace kwam Herma in een mooi 



gevecht met Aubrey de Waard terecht, waar ze vochten om de vijfde plaats. Rondenlang werd er 
gestreden, maar helaas kon Herma Aubrey net niet voorbij komen waardoor ze op een nette zesde 
plaats finishte. 
  
Direct hierna ging de eerste race van de expiklasse van start. Vanwege de regen in de voorgaande 
klasses en de dreigende lucht werd er door André en Barry op het laatste moment nog besloten om 
toch op regenbanden van start te gaan. Helaas bleek dit achteraf niet de juiste keuze te zijn. André 
en Barry hadden beiden een goede start vanaf de eerste rij. Barry leidde de wedstrijd, eerst gevolgd 
door André, maar die moest helaas na enkele ronden zijn tweede plaats afstaan aan Adriaan 
Meeuwsen. Enkele ronden later kwam André buiten de baan wat hem weer een aantal plaatsen 

kostte. Ook Barry had niet veel profijt van zijn regenbanden, ruim  op 
de eerste plaats liggend schoof hij in de snelle rechterbocht voor 
start-finish hard met zijn machine de bandenstapel in. Gelukkig kon 
hij zijn weg nog vervolgen, waarna hij de race wist te finishen op de 
negende positie, om zo toch nog enkele punten voor het 
kampioenschap veilig te stellen. André wist na een spannende race 
met veel gevechten op een nette vierde plaats te finishen. 

  
Voor de tweede race van de formuleklasse was de machine weer hersteld. Na de valpartij in de 
eerste manche was Henry nu vastbesloten om voor een beter resultaat te gaan. Bij de start wist 
Henry een plaats winst te pakken, waarna hij direct in een mooi groepje kon strijden om de vierde 
plaats. Na enkele ronden wist Henry Inge Dunnik te passeren, waarna hij de vierde plaats overnam. 
Ronde na ronde wist hij steeds iets verder weg te lopen bij het groepje om dan ook op een nette 
vierde plaats te finishen. Dit leverde hem, ondanks de crash in race 1, de vijfde plaats in het 
dagklassement op. 
  
Direct hierna was het aan Herma om haar tweede race te rijden. Dit 
keer was ze beter weg bij de start en ze wist dan ook in de eerste bocht 
direct al een aantal plaatsen winst te boeken. Na nog een aantal 
inhaalacties kwam Herma weer bij Aubrey de Waard terecht waar ze 
ook de eerste race al een mooi gevecht had gevoerd. Weer streden ze 
rondenlang om de vijfde plaats maar dit keer wist Herma Aubrey in de 
voorlaatste ronde te passeren, waarna ze de vijfde plaats niet meer 
afgaf en daar dus ook finishte. Dit leverde haar ook de vijfde plaats in het dagklassement op. 
  
In de tweede race van de expiklasse ging André er met een behoorlijke wheely vandoor waardoor hij 
zijn kopstart in moest leveren aan Barry. Gedurende de hele wedstrijd ging het als een treintje in het 
rond, Barry aan kop op de voet gevolgd door André die hard moest werken om Wesley achter zich te 
houden. Helaas werd André in de laatste ronde alsnog gepasseerd door Wesley, waardoor hij derde 
werd achter Barry en Wesley. 
 
In het dagklassement wist Barry ondanks zijn valpartij de tweede plaats te pakken achter Wesley 
Jonker en voor André. 
 
De volgende wedstrijd vindt plaats op het “circuit” van Zwolle gelegen bij de Wythmenerplas op 11 
september. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 8e Formuleklasse 
Henry Compagner 7e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


