
 
Op zaterdag 15 oktober was het tijd voor de seizoensafsluiting van de SOBW, de vierurenrace op het 
circuit van Croix-en-Ternois in Frankrijk. Voor het eerst in jaren leek het eindelijk eens een 
vierurenrace zonder regen en/of bijzondere kou te worden. 
 
De teams van het Interwel Racing Team waren als volgt: Herma Harke en Barry Kramer in de 
sportklasse watergekoeld, Henry Compagner en Danny van der Sluis in de formuleklasse en Alfred 
Kleis en André Harke in de expiklasse. 
 

’s Ochtends waren er twee vrije trainingen, waarin de rijders niet al te 
veel wilden rijden om de machines te sparen voor de 
uitputtingsslag ’s middags. Helaas ging het voor Barry al in de eerste 
bocht van de eerste training behoorlijk mis. Door onduidelijke 
oorzaak verloor hij bij lage snelheid ineens de controle over de 
machine en ging onderuit. Hij voelde direct al dat het mis was, wat 
ook bleek toen hij terug in de pitsstraat kwam lopen. Zijn pols was in 

die korte tijd al enorm opgezwollen, waarna hij direct naar het medisch centrum moest. Daar werd 
direct de pols/arm gekoeld en ondersteund, waarna Barry doorgestuurd werd naar het ziekenhuis 
om foto’s te laten maken. Helaas bleek daar dat hij een breukje in zijn spaakbeen had opgelopen en 
de race er voor hem helaas al weer op zat! 
 
Gelukkig voor Herma was Adriaan Meeuwsen ook aanwezig in Croix hij zou in eerste instantie niet 
gaan rijden in verband met zijn in mei dit jaar opgelopen schouderbrochure na zijn crash in de 
expiklasse. Gelukkig had hij wel veel zin om te gaan rijden dus kon hij, na in het rennerskwartier een 
complete uitrusting bij elkaar verzameld te hebben, in de tweede training de baan in om aan de sport 
water machine te wennen, wat toch wel heel wat anders is dan een expimachine. 
 
Na alle machines in de trainingen zo goed mogelijk afgesteld te hebben 
voor de race, konden de rijders zich klaar gaan maken voor de race. 
 
Omdat Herma op haar eigen machine reed en Adriaan er slechts enkele 
ronden op gereden had werd er afgesproken dat Herma zou starten. 
Ook zou zij wat langere sessies rijden dan Adriaan, omdat zijn 
schouderblessure nog niet helemaal genezen is. Na een goede start lag Herma na de eerste 
doorkomst rond de derde plaats in de sportklasse watergekoeld. Bij de eerste wissel, na circa 
minuten lagen ze op de tweede plaats in de sportklasse watergekoeld. Ook Adriaan reed lekker zijn 
rondjes op de sportmachine en wist de tweede plaats stevig in handen te houden. De rest van de 
race reden Adriaan en Herma afwisselend zonder noemenswaardige problemen hun sessies, waarbij 
ze de gehele tijd de tweede plaats vast wisten te houden. Adriaan finishte na vier uur racen dan ook 
op een mooie tweede plaats in de sportklasse watergekoeld en de twaalfde plaats algemeen. 
 
In de formuleklasse werd er afgesproken dat Henry zou starten en het eerste half uur voor zijn 
rekening zou nemen. Bij de eerste wissel hadden ze reeds de eerste plaats in handen en was het aan 
Danny om deze positie vast te houden. In het derde halfuur kregen ze problemen met een wat 
sputterende machine, waarna in eerste instantie de accu gewisseld werd. Helaas bleek hier het 
probleem niet te liggen en moest er nogmaals extra tijd besteed worden om een oplossing te vinden. 



Uiteindelijk bleek het vervangen van de bougie de oplossing te bieden, 
waarna de heren hun race weer konden vervolgen. Gelukkig bleven 
ook de concurrenten niet vrij van problemen en wisten Henry en 
Danny hun koppositie ondanks enkele problemen tot aan de finish 
vast te houden, en zo op een mooie eerste positie in de formuleklasse 
te finishen. In het algemeen klassement wisten ze de zevende plaats 
te pakken. 
 
In de expiklasse zou André de start voor zijn rekening nemen, waarbij hij direct de kop pakte en het 
veld aanvoerde, wat hij ook zijn hele sessie volhield. Na de wissel wist ook Alfred de eerste plaats 
vast te houden. Helaas ging het in André’s tweede sessie mis, de machine ging kapot, waarna hij 
lopend naar binnen moest. Na ongeveer een kwartiertje sleutelen was het euvel opgelost en konden 
de mannen met ca. 18 ronden achterstand hun race vervolgen. In de resterende tijd wisten ze dit gat 
terug te  brengen naar 12 ronden, waarmee ze de vijfde plaats in de expiklasse binnenhaalden, in het 
algemeen klassement bracht dit ze op een achtste plaats. Wel hadden ze nog de snelste rondetijd in 
de expiklasse neergezet. 
 
Een geslaagde vierurenrace voor het team met twee teams op het 
podium en helaas één team ernaast. Daarnaast uiteraard een zeer 
pechvolle dag voor Barry Kramer die helaas de race aan zich voorbij 
moest laten gaan. 
 
Na deze mooie seizoensafsluiting gaat het team met een goed gevoel de winterstop in en beginnen 
de voorbereidingen voor het seizoen 2012 weer volop.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


