
 
 
Zaterdag 9 april werd er door het team afgereisd naar het Brabantse Berghem voor de tweede 
racedag van het seizoen 2011. De weerberichten waren goed en dit bleek voor veel rijders aanleiding 
om in Berghem te komen rijden gezien de drukte in het rennerskwartier. 
 
Na het gebruikelijke inschrijven en keuren mochten Danny en Herma direct aan de slag in de eerste 
vrije training. Danny wilde hier iets te snel op zijn nog koude banden en ging helaas in de derde bocht 
al onderuit. Gelukkig had hij weinig schade en kon hij zijn weg vervolgen. Verder werd door het team 
de vrije trainingen gebruikt om de baan weer even te verkennen en de afstelling van de machine in 
orde te maken. 
 
In de kwalificatie moest het gaan gebeuren, hier worden de startplaatsen verdeeld dus moet er een 
goede tijd neergezet worden om zo ver mogelijk vooraan op de grid 
te mogen staan. Herma en Danny waren als eerst aan de beurt om 
hun kwalificatie te rijden. Herma was nog aan het zoeken naar haar 
ritme, wat langzaam maar zeker beter werd, waarna ze ook in de 
laatste ronde haar snelste tijd zette die goed was voor een achtste 
startplaats. 
Helaas voor Danny hield zijn machine er na zes ronden mee op, 
waardoor hij niet verder kwam dan de tiende startplaats. 
 
Direct daarna was het aan Henry om een mooie plaats op de startgrid te veroveren. Hij slaagde hier 
behoorlijk in door de pole positie te pakken met een halve seconde voorsprong op de man op de 
tweede plaats. 
 
Als laatste was het aan Alfred om zijn kwalificatie te rijden. Hij wist hierin voor hem een beetje 
teleurstellende zesde startplaats te pakken. Vooral omdat hij geen gevoel met de voorkant had wist 
hij dat hij werk aan de winkel had voor de beide races. 
 
In de pauze werd er druk gesleuteld om Danny’s machine op tijd voor de races weer klaar te krijgen. 
Met dank aan racingteam Van Melzen voor het uitlenen van een ontsteking lukte dit net. Zowel 
Herma als Danny hadden een goede start en hadden direct aansluiting bij de groep rijders voor hen. 
Helaas maakte Herma in de derde bocht een schakelfout waarna ze 
de aansluiting met de rest kwijt raakte. Gedurende de race kwam 
ze maar niet lekker in haar ritme en bleef veel foutjes maken. 
Helaas verloor ze hierdoor nog enkele plaatsen waarna ze op de 
negende plaats over de finish kwam. Danny had een betere race, 
langzaam maar zeker kwam hij door het veld steeds verder naar 
voren. Helaas kon hij, door zijn lage startpositie, niet meer bij de 
kopgroep komen en finishte hij op de vierde plaats. Wel had hij de 
snelste ronde van de wedstrijd gereden. 



 
Aansluitend was de start van de formulerace voor Henry. Na een 
wat turbulente start ging Henry als tweede man de eerste bocht 
in. Na zeven ronden nam hij de leiding over en werd er 
rondenlang fel gestreden tussen Henry en Roland Wobben om 
de koppositie, welke Henry constant vast wist te houden. In de 
laatste ronde viel Roland, waardoor Henry uiteindelijk toch nog 
onbedreigd de overwinning wist te pakken. 
 
In de race van de expiklasse had Alfred een redelijke start, waarbij hij zijn positie vast wist te houden. 
Na bijna de hele race in z’n eentje gereden te hebben kreeg hij de laatste ronden gezelschap van Phil 
die eerder in de race onderuit gegleden was maar Alfred wist zijn vijfde plaats te behouden.  
  
Direct na de race van de expiklasse was het voor Danny en Herma alweer tijd voor hun tweede race 
van de dag. Beiden hadden dit keer een wat mindere start waarbij ze geen posities wisten te winnen. 
Danny kwam echter al snel in zijn ritme en begon weer aan zijn opmars door het deelnemersveld. Na 
enkele ronden was hij al op de vijfde plaats aangekomen. Helaas was de groep voor hem net wat 
sneller waardoor hij hier geen aansluiting bij kon vinden. Hij finishte dan ook op een nette vijfde 
plaats. 
Herma kon ook in de tweede race niet echt lekker in haar ritme komen, hoewel het wel iets beter 
ging dan in de eerste race. Helaas begon haar machine echter twee ronden voor het einde van de 
race steeds meer te sputteren en in te houden. In de laatste ronde hield de machine er helemaal 
mee op, waarna Herma (om toch nog punten te krijgen) de machine over de finish geduwd heeft. 
Helaas koste dit haar nog weer wat posities maar op deze manier kon ze toch nog finishen, al was het 
dan op de tiende plaats. 
 
Direct hierna ging Henry van start in de tweede race van de formuleklasse. Hij had een wat mindere 
start, waarna hij als derde de eerste bocht in ging. In de eerste ronde wist hij echter alweer de 
tweede plaats te heroveren. In fel gevecht leiden Roland Wobben, Henry en Kevin Kloosterman de 
wedstrijd. Na enkele ronden wisten zowel Henry als Kevin Kloosterman Roland te passeren, waarna 
Henry een gaatje wist te slaan op zijn achtervolgers. Bij het passeren van achterblijvers werd het gat 
weer even wat kleiner, maar in de laatste ronden wist Henry toch weer wat uit te lopen.  Zo wist hij 
ook deze race te winnen en zo zijn vierde overwinning van het seizoen te pakken. 
 
Alfred had ook in de tweede race weer een redelijke start. Helaas 
miste hij net de aansluiting bij Geert Jellema en Danny Hulst om 
het gevecht met hen aan te kunnen gaan. Halverwege de race 
begon Alfred lekker in zijn ritme te komen en kwam hij ronde na 
ronde dichter bij Geert en Danny. De eerste inhaalpoging bij Geert 
mislukte en Alfred en Geert kwamen flink met elkaar in aanraking 
maar konden beiden gewoon hun weg vervolgen. Helaas kostte 
deze actie hen beiden wel een plaats, aangezien Léon Pfälzer 
handig gebruik maakte van hun strijd door snel binnendoor te 
steken tijdens deze actie. 
Enkele ronden later wist Alfred Geert alsnog te passeren en kon hij de achtervolging op Léon en 
Danny inzetten. In de laatste ronde wist Alfred nog erg dichtbij te komen, maar op de finish kwam hij 
toch net 0.2 seconde tekort en eindigde hij op de zesde plaats. Hiermee was Alfred niet geheel 
tevreden omdat Alfred in de voorlaatste ronde zijn persoonlijk snelste ronde neer had gezet, als hij 
deze tijden vanaf het begin van de wedstrijd kon rijden dan kon hij mee doen voor een podiumplek. 
Alfred weet waar hij aan moet werken voor de komende wedstrijden maar is nog steeds tevreden 
omdat dit voor hem nog maar de 2e

 
 wedstrijd is in het expi kampioenschap. 



Al met al was het weer een mooie racedag in Berghem, waar vooral het prachtige weer zorgde voor 
mooie wedstrijden. Helaas kende niet iedereen evenveel succes, maar het seizoen is nog lang en alles 
is nog mogelijk. 
 
De volgende race vindt plaats op tweede paasdag op de wielerbaan van Brakel. 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 6e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 10e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 4e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


