
 
Op tweede paasdag was het alweer tijd voor de derde wedstrijddag van het seizoen voor het 
Interwel Racing Team. Al heel vroeg vertrok het team, om op tijd in Brakel te zijn. ’s Ochtends vroeg 
was het direct al een lekkere temperatuur wat al aangaf dat het een behoorlijk warme dag zou 
worden. 
 
Na het gebruikelijke inschrijven en keuren was het tijd voor de vrije trainingen die gebruikt werden 
om de baan weer even te verkennen en de machines goed af te stellen. Voor Henry en Danny was 
het de eerste keer dat ze op deze baan reden, zij gebruikten de vrije 
training dan ook om de baan te leren kennen. Ook voor Herma was 
het even afwachten wat de vrije training zou brengen, aangezien na 
Berghem gebleken was dat haar machine lang niet goed liep, ’s 
ochtends voor de vrije training was er nog een laatste aanpassing 
geprobeerd en het was dan ook afwachten of dit zou werken. 
Gelukkig bleek dat zo te zijn, waardoor Herma voor het eerst dit 
seizoen lekker kon rijden. 
 
In de kwalificaties wist Henry als eerste van het team zijn startplaats vast te zetten. Aangezien er 
langs de baan geen tijden te zien waren konden er geen posities doorgegeven worden, het was dus 
zaak een scherpe tijd neer te zetten om zo een goede startplaats te pakken. 
Henry slaagde hier goed in en wist daarmee wederom de pole positie te pakken in de formuleklasse 
op 0.4 seconde voorsprong op de nummer twee. 
Hierna was het tijd voor Danny en Herma voor de kwalificatie van de sportklasse watergekoeld. 
Enkele minuten voor de start van deze kwalificatie bleek de machine van Danny ineens niet meer te 
willen starten. Uit alle macht werd er gesleuteld en gelukkig startte de machine net op tijd voor de 
kwalificatie weer.  Hierin wist Danny een hele mooie tweede startplaats te pakken, Herma had de 
afstelling van haar machine nog niet helemaal naar wens en wist een 
achtste startplaats te behalen. 
Tenslotte was het aan de expiklasse om de startplaatsen te verdelen.  
Alfred had hierin veel last van een sputterende machine, helaas kon 
hij dit probleem tijdens de kwalificatie niet verhelpen. Desondanks 
wist hij toch nog een nette vierde startplaats te pakken met een 
kleine achterstand op de nummer drie. 
 
Na de pauze was het tijd voor de races op de zonnige en warme wielerbaan van Brakel. Henry was bij 
de start direct goed weg, maar door de valse start van de rijder naast hem ging hij toch als tweede de 
eerste bocht in. Henry kon de man op kop goed volgen en wist hem er in de derde ronde uit te 
remmen, waarna hij de koppositie niet meer afstond. Met een mooie voorsprong van ruim negen 
seconden kwam hij als eerste over de finishlijn. 
 
Danny mocht in de sportklasse watergekoeld vanaf de eerste rij starten, maar kwam niet super van 
zijn plek. Ook de eerste ronden kwam hij nog niet lekker in zijn ritme, waardoor hij de mannen 
vooraan het veld moest laten gaan. Uiteindelijk wist hij op een nette vijfde plaats te finishen. 
Herma mocht vanaf de derde startrij de wedstrijd starten, maar had een erg slechte start waardoor 
ze bijna als laatste vanaf de startgrid vertrok. Gelukkig wist ze in de eerste bocht weer een aantal 



plaatsen goed te maken. Ook zij kwam niet echt lekker in haar ritme en reed het grootste deel van de 
wedstrijd ‘alleen’ rond, ze finishte op een negende positie. 
 
Alfred had voor zijn race de machine nog aangepast in de hoop dat het sputteren daarmee verholpen 
zou zijn. Helaas bleek al in de eerste ronde dat dit niet werkte, dus hij moest er maar het beste van 
maken. Alfred had een matige start, waarna hij als vijfde de eerste bocht in ging. Het duurde even 
voor hij de man op de vierde plaats wist te passeren, waardoor er inmiddels al een gaatje was 
ontstaan naar de derde man. Terwijl Alfred langzaam maar zeker inliep op Phil Ruitenberg op de 
derde plaats viel deze met technische problemen uit. Alfred belandde hierdoor op de derde plaats en 
wist de wedstrijd dan ook op deze positie te finishen. 
 

Henry had ook in de tweede race weer een goede start en ging nu op 
kop de eerste bocht in. De gehele wedstrijd was het Edwin Sweers die 
hem goed wist te volgen. Op het eind wist Henry toch een klein gaatje 
te slaan en met 1.5 seconde voorsprong als eerste over de finish te 
komen. Direct na de race mocht hij de beker voor de dagzege in 
ontvangst nemen. Daarnaast bleek hij ook nog de cup voor de snelste 
ronde in de formuleklasse te hebben gewonnen! 

 
Danny had in de tweede race een betere start, maar door een verkeerde keus in sproeierbezetting 
liep zijn machine niet optimaal, hierdoor moest hij al vrij snel weer enkele plaatsen inleveren. Hij 
werd in deze tweede manche weer vijfde en wist zo in het dagklassement ook de vijfde plaats te 
pakken. 
Ook Herma had in deze tweede manche een betere start, ze wist haar startplaats te behouden en 
ging dan ook als achtste de eerste bocht in. Haar machine hield echter in sommige bochten wat in, 
waardoor ze niet optimaal kon rijden. De gehele wedstrijd was ze in een mooi gevecht met Martijn 
Wobben verwikkeld, waarbij de posities regelmatig wisselden. Uiteindelijk was het Herma die als 
eerste van de twee over de finish wist te komen op een negende positie. Al met al was ze niet geheel 
tevreden met het eindresultaat en hoopt ze de volgende wedstrijden wat verder naar voren te 
kunnen rijden. 
 
Alfred had in zijn tweede race een iets betere start dan in de eerste race, waarbij hij wederom als 
vijfde de eerste bocht in ging. Ook nu bleek het sputteren helaas nog niet verholpen, maar omdat 
Alfred er in de eerste manche ook de derde plaats mee had weten te behalen was hij alsnog vol 
goede moed. Na enkele ronden wist hij Danny Hulst in te halen en zo 
de vierde positie over te nemen. Terwijl Alfred langzaam inliep op 
Phil Ruitenberg die op de derde plaats lag, liep de ketting van Phil 
eraf waardoor Alfred de derde plaats overnam. Deze wist hij vast te 
houden tot aan de finish en zo mocht hij direct daarna de beker voor 
de derde plaats in het dagklassement in ontvangst nemen. Hierdoor 
nam Alfred ook de derde plaats in het totaalklassement weer over! 
 
De volgende wedstrijd vindt plaats op zaterdag 7 mei op kartcircuit Pottendijk in Emmen. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 5e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 9e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 
 
 

 


