
 
 
Berghem 25 april 2009 
 
Op 25 april vertrok het team naar Berghem voor de vierde race van dit seizoen. Na het 
inschrijven, het keuren van de machines en de rijdersbriefing konden de rijders zich gaan 
opmaken voor de vrije trainingen.  
 
De vrije trainingen werden vooral benut om weer even in te komen op de baan en om te 
kijken of de gearing goed stond. Voor Barry is dit seizoen bijna iedere baan een nieuwe baan 
en voor hem is de vrije training dus ook een eerste kennismaking met de baan. 
 
Na de vrije trainingen volgden de kwalificaties, hierin was Alfred als eerst aan de beurt, 
aangezien de formuleklasse in Berghem als eerst op het programma stond. 
 
In de kwalificatie kwam Alfred tot een vijfde plaats, er had misschien nog iets meer in 
gezeten maar aan het eind van de kwalificatie toen Alfred nog een paar snelle ronden wilde 
zetten kwam hij achter een paar rijders die het al wat rustiger aan deden en waar hij niet 
voorbij kon komen en ook niet lekker een gaatje op kon laten 
vallen.  
 
In de eerste race had Alfred een redelijke start, hij heeft zijn 
startpositie behouden maar geen plaatsen kunnen winnen. 
Het was een behoorlijk eenzame race, aangezien er een 
behoorlijk gat naar het groepje voor hem was en hij zelf een 
groot gat had op het groepje achter hem. 
 
De tweede race begon goed voor Alfred, hij had een goede 
start en ging als vierde de eerste bocht in. Helaas begon zijn machine na slecht een paar 
ronden in te houden wanneer Alfred de bocht uit kwam, hierdoor kon hij Sil Smit niet achter 
zich houden. Omdat het probleem steeds erger werd heeft Alfred na acht ronden de 
brommer helaas aan de kant moeten zetten, waardoor hij dus nul punten behaald heeft deze 
tweede race. 
 
Herma moest weer behoorlijk inkomen na haar crash in Spa, in Brakel heeft zij door deze 
crash niet kunnen rijden en vandaag was weer de eerste keer dat zij op haar brommer zat. In 
de vrije training kwam al duidelijk naar voren dat ze het gevoel en vertrouwen met de 
machine weer zal moeten opbouwen. In de kwalificatie reed zij al vier seconden van haar tijd 
uit de vrije training af, maar zat toch nog zeven seconden boven haar beste tijd van vorig 
jaar. Uiteindelijk bleek dan ook dat Herma zich op de laatste plaats gekwalificeerd had. 
 
In de eerste race had Herma voor het eerst eens een goede start, een 
enorme opsteker na twee trainingen waarin het nog niet bepaald 
lekker ging. In de eerste ronden had Herma een mooi gevecht met 
Martijn Wobben tot deze uitviel. Hierna heeft ze een vrij ‘eenzame’ 
race gereden, maar wel weer haar tijd uit de training met drie 
seconden verbeterd. De race werd afgesloten op een 14e plaats. 



 
In de tweede race had Herma weer een redelijke start waardoor ze bij het ingaan van de 
eerste bocht al wat plaatsen had goedgemaakt. Helaas kon Herma geen aansluiting vinden 
bij een groepje, waardoor het weer een vrij ‘eenzame’ race werd. Wel kwam in deze race het 
vertrouwen en gevoel met de machine langzaam maar zeker steeds meer terug. De tweede 
race werd afgesloten op een 12e plaats. 
 

 
Als laatste kwam de expiklasse in actie. In de kwalificatietraining wist 
André de pole position te pakken voor Adriaan Meeuwsen en Wesley 
Jonker. Barry pakte hier de zesde plaats en Ben kwam tot een 
negende positie. 
 

In de opwarmronde voor de eerste race stond Ben ineens langs de kant met zijn machine. 
De machine was afgeslagen en hij kreeg deze niet weer aan de praat, later bleek dat er een 
probleem was met de accu. Hierdoor ging de eerste race helaas aan zijn neus voorbij. 
 
De start was voor beide overgebleven teamleden redelijk. André kon helaas zijn pole position 
niet vasthouden, maar ging nog als tweede de eerste bocht in achter Adriaan Meeuwsen. In 
de tweede ronde kwam André weer aan kop, helaas kon hij Adriaan toch niet achter zich 
houden en moest hij in één van de laatste ronden ook Wesley Jonker aan zich voorbij laten 
gaan.  
Barry wist tijdens de start zijn positie te behouden. In de race behaalde hij, na een gevecht 
met Geert Jellema en Danny Hulst uiteindelijk een vierde plaats. 
 
Bij de tweede race kon ook Ben weer van start gaan. Barry had deze race het geluk dat de 
twee heren die zich voor hem gekwalificeerd hadden te laat waren en daardoor vanuit de 
pitstraat moesten starten. Barry heeft deze kans goed benut door een goede start te maken. 
Ook André had deze tweede race een goede start, hij ging dit keer wel als eerst de eerste 
bocht in. Na een paar ronden moest André echter Barry en later ook Wesley aan zich voorbij 
laten gaan. André had, net als in de eerste race, problemen met de grip aan de voorkant 
waardoor hij niet de tijden kon rijden waar hij zich mee gekwalificeerd had. 
 
In één van de laatste ronden kwam Barry de voorlaatste bocht voor start-
finish iets te wijd uit waardoor hij in het gras kwam. Gelukkig kon Barry de 
machine weer snel de baan op sturen en kon hij Wesley nog net 
voorblijven. Hierna was de grip echter compleet weg, hij moest alle zeilen 
bijzetten om Wesley in de laatste paar ronden toch nog voor te kunnen 
blijven en zo zijn eerste overwinning op te kunnen eisen. 
 
André werd derde op vier seconden achter Barry en Wesley, met achter zich een gat van 
tien seconden naar de nummer vier. Ben eindigde de race als achtste. 
 
Het klassement ziet er na deze race als volgt uit: 
 
Rijder Klasse Positie 
Herma Sportklasse Watergekoeld 15e  
Alfred Formuleklasse 5e  
André Expiklasse 1e 

Barry Expiklasse 3e 

Ben  Expiklasse 8e 

 
 
De volgende race zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei op het circuit van Pottendijk. 
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