
 
Afgelopen zaterdag 19 juni werd er voor het eerst afgereisd naar het, voor ons, nieuwe stratencircuit 
van Blokzijl. Het is een mooie circuit met enkele lange rechte stukken en uitdagende bochten. Alle 
teamleden hadden er veel zin in om op deze baan te gaan rijden en ook Alfred was hier weer van de 
partij, aangezien dit circuit alleen maar rechterbochten heeft wat gunstig is voor Alfreds pols. 
 
Onderweg naar Blokzijl belandde het team al in de eerste regenbui van die dag, en daar zou het 
helaas niet bij blijven. Voor aanvang van de trainingen werd er eerst een rijdersbriefing gehouden, 
waarna er over het bijna opgedroogde circuit een gigantische plensbui trok. 
 
Gelukkig was het maar een korte (maar krachtige) bui en konden 
daarna de vrije trainingen beginnen.  Deze werden door iedereen 
benut om de nieuwe baan te leren kennen. Waar het tijdens de 
trainingen van de sportklasse watergekoeld en de formuleklasse nog 
zacht regende, ging het tijdens de training van de expiklasse echt 
regenen. Barry en André hadden beiden de regenbanden gemonteerd 
en reden dan ook lekker hun ronden op de natte baan, waarbij het 
opviel dat vooral André supersnel rond ging in de regen. 
 
Hierna was het als eerste van het team aan Herma om een mooie startpositie te proberen te 
veroveren. Net voor aanvang van de kwalificatie zag ze al weer donkere wolken aankomen en ze 
besloot dan ook om er direct voor te gaan zitten om te proberen direct snelle ronden neer te zetten. 
Dit lukte redelijk, tot het op ongeveer driekwart van de training begon te regenen. Herma had in het 
eerste deel van de training al een tijd neer weten te zetten die goed was voor een nette 7e

 

 
startpositie, hier was Herma redelijk tevreden mee, al wist ze dat het nog wel sneller moest kunnen. 

Direct hierna ging Alfred de baan in voor zijn kwalificatie, die dus nat begon. Naarmate de 
kwalificatie vorderde werd het echter steeds droger en dat was ook te zien aan de tijden van Alfred. 
Hij reed lekker zijn ronden en wist hiermee de 7e

 
 startpositie te pakken. 

Aansluitend aan de formuleklasse was het de beurt aan de mannen in de expiklasse om te vechten 
voor de startposities. Barry en André zorgden beiden dat ze direct snelle ronden reden omdat ze met 
slicks reden, terwijl de lucht nog behoorlijk dreigend was. Na een goede kwalificatie hadden Barry en 
André de eerste twee startposities in handen. 
 
Na de pauze waren de weerberichten beter, volgens de buienradar zou het een droge middag 
worden.  
 
Rond de klok van twee uur was het tijd voor Herma om haar eerste 
race van die dag te gaan rijden. Het was inmiddels al even droog en 
ook de baan was mooi opgedroogd. Herma had een redelijke start, 
waarbij ze haar startpositie wist vast te houden. Na technische 
problemen voor Dennis van Melzen en een foutje van Kevin Keessen 
reed Herma op een mooie vijfde plaats rond met Joost den Otter 
strak in haar achterwiel. Ronde na ronde bleef hij proberen om 



Herma te passeren, maar Herma wist hem goed achter zich te houden. Helaas kwam Herma in de 
laatste ronde nog even buiten de baan, door een alles of niets inhaalpoging van een andere rijder, 
waardoor Joost en Kevin haar wisten te passeren en Herma op een zevende plaats finishte. Na de 
race werd Kevin echter twee plaatsen teruggezet door een valse start, waardoor Herma doorschoof 
naar de zesde plaats. 
 
Direct hierna ging de formuleklasse van start. Alfred had een slechte start, doordat zijn quickshifter 
niet werkte kon hij niet op tijd overschakelen naar de tweede versnelling, waardoor de concurrenten 
direct al een gaatje konden slaan. De hele wedstrijd was hij vervolgens in strijd met Frank 
Kastermans, maar hij kwam net wat snelheid tekort om hem te kunnen passeren. Op de rechte 
stukken kon Frank steeds een gaatje slaan die Alfred in de bochten vervolgens weer dichtremde, 
helaas kon hij hier net niet genoeg mee goedmaken om Frank te kunnen passeren.  Alfred finishte op 
een zesde positie op slechts 0.3 seconde achter Frank. 

 
Aansluitend aan de formuleklasse vond de race in de expiklasse 
plaats. Barry had een goede start, waarbij hij direct de koppositie 
pakte, gevolgd door André en Wesley. De race kon niet echt 
spannend genoemd worden, Barry won met een voorsprong van 
5.2 seconden op André, die op zijn beurt weer 5.9 seconden 
voorsprong had op derde man Wesley Jonker. 
 

In haar tweede race had Herma weer een redelijke start, waarbij ze haar startpositie wist vast te 
houden. De eerste paar ronden kon ze nog redelijk aanpikken bij Dennis van Melzen, maar helaas 
wist ze dit niet vast te houden en kon Dennis langzaam maar zeker een gaatje slaan. Hierna reed 
Herma een vrij ‘eenzame’ race, waarna ze op een mooie vierde plaats finishte. Dit leverde haar 
tevens de derde plaats in het dagklassement op, waarmee Herma’s eerste beker een feit was! 
 
Na de sportklasse watergekoeld was direct de formuleklasse aan de beurt. Ook deze keer wist Alfred 
bij de start zijn positie vast te houden. Weer was Alfred de  hele wedstrijd in strijd met Frank 
Kastermans, halverwege de race wist hij Frank te passeren, maar na een foutje van Alfred wist Frank 
hem weer terug te pakken. Helaas was de race daarna niet lang genoeg meer om Frank nog weer in 
te kunnen halen en finishte Alfred op de zevende plaats op een seconde achter Frank. 
 
De racedag werd zoals gewoonlijk afgesloten met de tweede race van 
de expiklasse. Weer ging Barry er met kopstart vandoor, gevolgd door 
André en Wesley. André kon het Barry deze tweede manche echter 
nog behoorlijk moeilijk maken. Vrijwel de hele race bleef André 
behoorlijk dicht achter Barry rijden, hem inhalen lukte echter niet. 
Ook ditmaal kwam Barry dus weer als eerste over de finish, dit keer 
echter op slechts anderhalve seconde gevolgd door André.  
 
De volgende race is alweer de laatste race voor de zomerstop. Deze vindt plaats op zaterdag 3 juli op 
het Midland Circuit te Lelystad. 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 7e Formuleklasse 
Henry Compagner 11e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 

  


