
 
 
Op zaterdag 5 september werd er voor de tweede keer dit jaar gereden op het kartcircuit 
Nieuw Zevenbergen in Berghem. Voor een deel van het team was dit een thuiswedstrijd 
aangezien de familie Den Bekker hier op vijf minuutjes van het circuit woont en ook Barry het 
een beetje als een thuiswedstrijd ziet. Wel werd er deze wedstrijd een andere baan lay-out 
gereden dan de vorige keer, waardoor het toch een heel andere baan was om te rijden. 
 
Na het gebruikelijke inschrijven en keuren was het tijd voor de vrije trainingen. Als eerst was 
het de beurt aan Alfred in de formuleklasse. Hij reed lekker zijn rondjes, maar kwam erachter 
dat de gearing nog lang niet goed stond en hij deze nog 
moest aanpassen.  
Direct hierna was Herma aan de beurt om haar vrije training 
te rijden. Bij het warmdraaien in het parc fermé hield de 
machine er echter ineens mee op en was niet meer aan de 
praat te krijgen. Toen Alfred van de baan kwam heeft hij er 
direct naar gekeken en het nog geprobeerd, maar dat mocht 
helaas niet baten. Terug naar de tent dan maar en hopen dat het snel te verhelpen is om zo 
toch nog een deel van de vrije training te kunnen rijden. Helaas is dit niet het geval, na lang 
zoeken komen we erachter dat de bobine stuk is, gelukkig heeft het team nog wel een 
reserve bobine mee, maar de vrije training is inmiddels al lang voorbij. 
 
Ondertussen hebben ook Barry en André hun vrije training gereden en is het alweer tijd voor 
de kwalificaties. Hierin is het als eerst weer de beurt aan Alfred. De verandering aan zijn 
gearing pakt redelijk uit, maar toch is het nog niet zoals het wezen moet. Ook kan hij niet tot 
een super snelle tijd komen omdat hij nog steeds behoorlijk last heeft van zijn pols, hij pakt in 
deze kwalificatie een 7e startplaats.  
Hierna is het de beurt aan Herma om haar eerste meters van de dag te gaan maken.  Ze kan 
goed merken dat de andere rijders al meer meters gemaakt hebben deze dag en ook haar 
gearing staat helemaal verkeerd waardoor ze bij veel bochten niet goed uitkomt. Ze komt 
hiermee tot een 18e tijd van de 19 rijders. 
André en Barry hebben voor hun kwalificatie afgesproken om elkaar naar een snelle tijd te 
helpen. Een strategie die goed werkt gezien een 2e 
kwalificatietijd voor Barry en een 3e tijd voor André na de hele 
kwalificatie samen op gereden te hebben. De eerste plaats op 
de grid is voor Harm Dunnik. 



 
In de pauze werden er nog wat kleine aanpassingen aan de machines gedaan waarna het 
alweer tijd was voor de races. 
 
Als eerst kwam Alfred in actie in de formuleklasse. Hij had zich van tevoren voorgenomen 
om het enigszins rustig aan te doen in de races om zijn pols te sparen. Hij had echter een 
goede start van de race en kwam hiermee op plaats vijf te liggen. De hele race is hij in 
gevecht geweest om deze vijfde plaats vast te houden. Dit had succes en in de laatste ronde 
liep hij nog iets uit op zijn achtervolgers waardoor hij nog iets meer speling had. Hij sloot de 
wedstrijd af op een mooie vijfde plaats. 
 
Direct hierna was het tijd voor Herma om haar eerste manche te rijden. In de pauze was 
haar gearing behoorlijk aangepast in de hoop dat ze nu overal beter uit zou komen. Herma 
had een redelijke start, waarbij ze direct al wat plaatsen goed kon maken. De verandering 
aan de gearing pakte goed uit, waardoor ze gedurende de 
race nog weer een aantal plaatsen wist te winnen. Toen ze net 
weer iemand ingehaald had was er helaas een rode vlag 
situatie doordat Marco van Bergeijk hard onderuit gegaan 
was, in dit geval telt de doorkomst van de voorlaatste ronde, 
waardoor de laatste inhaalactie van Herma niet meer 
meetelde voor de eventuele herstart. 
Na eerst wat onduidelijkheid werd er toch meegedeeld dat er een herstart zou komen voor 
een race over vijf ronden. Wel moest er nog een tijd gewacht worden voor er weer gestart 
zou worden want eerst moest de arts van het medisch team weer beschikbaar zijn. Nadat 
Marco met de ambulance afgevoerd was kon de herstart plaatsvinden. 
Herma had hierbij een redelijke start waarbij ze haar positie vast kon houden. Ze streed deze 
vijf ronden met de twee heren voor haar, maar kon ze helaas niet passeren. Ze finishte de 
race op een nette 12e plaats. Ook had ze in deze eerste manche haar tijd uit de kwalificatie 
met bijna twee seconden verbeterd. 
 
Hierna was het, met een flinke vertraging, tijd voor de eerste manche van de expiklasse. 
Barry en André hadden beiden een goede start en gingen als eerste en tweede de eerste 
bocht door met op hun hielen Harm Dunnik. Dit bleef de eerste ronden zo tot Harm Dunnik in 
de derde ronde uitviel doordat hij zijn schakelpookje eraf reed. Ook Barry bleef met zijn 
schakelpookje achter de curbstones hangen, maar kon gelukkig met een krom 

schakelpookje nog wel doorrijden. Barry en André bleven 
de hele race op de eerste en tweede positie rijden met een 
flink gat op de rijders achter hen. Een super finish voor het 
team dus! Wesley Jonker, de leider in het kampioenschap, 
finishte als vierde waardoor André en Barry ook weer wat 
op hem inliepen in het kampioenschap. 
 



Na in de eerste manche toch wat feller gereden te hebben dan gepland had Alfred nu 
behoorlijk last van zijn pols. Hij had voor de tweede manche dan ook maar één doel en dat 
was de race uitrijden. Alfred had een redelijke start, maar heeft de hele race rustig aan 
gereden omdat hij steeds meer last van zijn pols kreeg. Hij finishte de race dan ook op de 7e 
plaats, wat ook zijn startpositie was. 
 
Herma had in de tweede manche een, voor haar doen, goede start. In de eerste bocht waren 
er een aantal rijders op elkaar gereden waar Herma net omheen kon, waardoor ze direct een 
mooi aantal plaatsen te pakken had. Ze kon deze rijders de hele wedstrijd achter zich 
houden. Verder was ze de hele wedstrijd stevig in gevecht met Pieter de Meester, Herma 
was qua rondetijden net iets sneller maar Pieter gaf nergens de ruimte om hem te passeren. 
Ze eindigde ook deze tweede manche op de 12e plaats vlak achter Pieter. Ook dit keer wist 
ze haar rondetijden nog wat scherper te zetten en was weer ruim een seconde sneller dan in 
de eerste manche. 
 
In de expiklasse hadden André en Barry ook de tweede manche weer een goede start. 
André ging als eerst de eerste bocht in met Barry vlak achter zich. Bij het ingaang van de 
derde ronde remde Barry André eruit en sloeg een klein gaatje. In de laatste helft van de 
race werd André ingehaald door Wesley, waarna deze de jacht op Barry opende. Barry kon 
Wesley echter goed achter zich houden en finishte op de eerste plaats, wat hem tevens zijn 
eerste dubbeloverwinning in de expiklasse opleverde. André 
finishte op een mooie derde plaats waardoor hij tweede werd in 
het dagklassement.  
Door de goede races van deze dag zijn Barry en André weer 
wat ingelopen op Wesley in het klassement. Barry staat nu 200 
punten achter Wesley met nog 400 punten te vergeven tot het 
eind van het seizoen. 
 
De volgende wedstrijd is bijna een thuisrace voor het team want deze wedstrijd vindt op 19 
september plaats in Zwolle.  
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 14e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 5e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
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