
 
Op zaterdag 2 juli werd de laatste wedstrijd voor de zomerstop verreden op het stratencircuit van 
Blokzijl. Een speciale wedstrijd omdat Henry deze dag Nederlands Kampioen zou kunnen worden in 
de formuleklasse. 
 
De vrije trainingen werden gebruikt om de baan te verkennen en de machines af te stellen. Vorig jaar 
werd er voor het eerst op deze baan gereden en voor Henry en Danny was het de eerste keer dat ze 
hier zouden rijden. 
Helaas liep bij Herma’s blok de krukaskeering aan de koppelingskant eruit, waardoor er een grote 
rookwolk over het circuit trok en Herma al snel weer aan de kant stond. Gelukkig kon de keering ter 
plekke vervangen worden en dus werd er direct al weer hard gesleuteld om de machine voor de 
kwalificatietraining klaar te krijgen. De machine was op tijd weer klaar om te starten, wat helaas nog 
niet meeviel. Doordat er nog even doorgereden was met de kapotte 
keering was er olie in de cilinder gekomen waardoor de machine niet 
startte. Na veel moeite en veel hulp van iedereen (bedankt daarvoor!) 
kon Herma halverwege de kwalificatie alsnog de baan in. Ze kon hierin 
nog enkele ronden rijden waarmee ze de elfde startpositie wist te pakken, 
niet geweldig maar ze wist dat er nog meer in zat wanneer ze meer rijtijd 
had. 
Danny reed een goede kwalificatie waarin hij de tweede startpositie wist 
te pakken. Het gat naar de man op de eerste plaats was echter wel behoorlijk groot, er was dus werk 
aan de winkel in de race. 
 
Ook Henry wist in zijn kwalificatie de pole positie te pakken, hij kreeg deze echter niet cadeau. Het gat 
naar Edwin Sweers op de tweede plaats was slechts 0.1 seconde. 
 
Alfred kon in zijn kwalificatie moeilijk in zijn ritme komen en had veel last van zijn pols, halverwege de 
kwalificatie wist hij er echter een paar snelle rondes uit te persen waarmee hij de vijfde startplaats wist 
te pakken op slechts 0.003 seconde achter de vierde man. 
 
Na de pauze was het tijd voor de races. Danny had een redelijke start waarna hij als derde doorkwam 
na de eerste ronde. Na een crash voor Dennis van Melzen ging de strijd verder tussen Danny en 
Aubrey de Waard. Danny wist Aubrey te passeren en stond zijn eerste plaats niet meer af. Zo pakte hij 
na zijn valse start in Staphorst dus zijn eerste officiële overwinning. 
Herma had een goede start vanaf de elfde plaats en wist daarbij direct al een aantal posities te winnen. 
Gedurende de race werd ze flink op de hielen gezeten door Martijn Wobben en Aris Dees, maar ze 
wist beide heren achter zich te houden en finishte zo op een nette zevende plaats.  
 
Henry had een goede start en kwam na de eerste ronde op kop door, strak gevolgd door Edwin 
Sweers en Roland Wobben. De gehele race bleef Edwin Sweers strak in het achterwiel van Henry 
zitten, Henry wist hem echter achter zich te houden en kwam zo als eerste over de finish. Met deze 
overwinning haalde hij ook het Nederlands Kampioenschap in de formuleklasse binnen, een super 
prestatie dus!! 
 
In de expiklasse had Alfred een goede start waarbij hij als vierde man de eerste bocht in ging. Na 
anderhalve ronde werd de race echter alweer stilgelegd door een rode-vlag-situatie veroorzaakt door 
nota bene de ‘safety car’ die de eerste ronde achter het veld aanreed. In 
deze ronde schoof deze auto een stapel stropakken omver die als 
bescherming aan de buitenzijde van de bocht lagen. De race kon hervat 
worden toen deze weer opgebouwd was. Bij de herstart had Alfred een 
wat mindere start, waarbij één plaats verloor, bij het ingaan van de derde 
ronde kwam Alfred na een lompe actie van een andere rijder buiten de 
baan waardoor hij behoorlijk wat tijd verloor. Een ronde later had Alfred 



hem echter weer ingehaald, helaas kwam hij enkele ronden daarna ineens niet meer door. Het bleek 
dat zijn ketting eraf gelopen was, Alfred kon deze er zelf wel weer op leggen en kon met drie ronden 
achterstand de wedstrijd vervolgen. Zo kwam Alfred helaas slechts als laatst over de finish, maar 
pakte zo toch nog belangrijke punten voor het kampioenschap. 
 
In de tweede race had Danny een redelijke start waarbij hij zijn tweede 
plaats vast wist te houden. Doordat Dennis behoorlijk last van zijn 
schouder had na zijn crash in de eerste race ging de strijd tussen Aubrey 
en Danny. Danny wist de strijd in zijn voordeel te beslissen en pakte zo 
een hele mooie dubbele overwinning. 
 
Herma had in de tweede race een matige start waarbij ze maar moeilijk van haar plaats kwam. 
Gelukkig wist ze bij het aanremmen voor de eerste bocht al enkele plaatsen weer goed te maken. 
Helaas was ze hierdoor wel de aansluiting met de rijders voor haar kwijt. Enkele ronden later kwam ze 
door een foutje bij het insturen van de laatste bocht in het gras wat haar nog meer tijd kostte, zo kwam 
ze na een ‘eenzame’ race als negende over de finish. 

 
In de formuleklasse had Henry wederom kopstart en werd de race weer 
een mooi gevecht met Edwin Sweers op zijn snelle kreidler. Ook deze 
tweede race wist Henry hem voor te blijven en zo kon Henry na de 
tweede race zijn ereronde met de Nederlandse vlag maken om zijn 
kampioenschap te vieren! 
 

 
In de tweede race van de expiklasse had Alfred een redelijke start waarbij hij zijn positie wist te 
behouden. Gedurende de gehele race vocht Alfred een mooie strijd uit met Leon Pfälzer waarbij 
enkele keren van positie gewisseld werd. Na een crash van Leon wist Alfred twee ronden voor het 
einde definitief de vierde positie te pakken en daarmee zijn dag toch nog goed af te sluiten na een 
pechvolle eerste race. 
 
Het team kan nu genieten van een welverdiende zomerstop van zeven weken. Het raceseizoen zal 
vervolgt worden in het weekend van 27 en 28 augustus in Berghem. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 4e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 11e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 4e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


