
 
Op de vrijdag na Hemelvaart vertrok het Interwel Racing Team alvast richting het Belgische Spa 
Francorchamps om daar alvast te kunnen trainen voor de races van dat weekend. Helaas voor Herma 
leek het erop dat zij dit weekend niet zou kunnen rijden, aangezien haar machine de voorgaande 
week twee keer vastgelopen was en de oorzaak daarvan nog niet gevonden was. 
 
Alfred, Henry en Danny konden op vrijdag al mooi wat trainingsronden maken om de baan weer te 
verkennen en de machine alvast af te stellen. Zij reden hier dan ook lekker hun ronden onder een 
stralende zon. 
 
Ook op zaterdag was het weer stralend zonnig en ’s ochtends direct al behoorlijk warm. Na het 
gebruikelijke inschrijven en keuren van de machines was het tijd voor de vrije trainingen. Deze werden 
vooral benut om weer even lekker te rijden en de afstellingen van de vrijdag nogmaals te testen. 
 
Na de vrije training kreeg Herma van Arie Molenaar de mogelijkheid aangeboden om die dag op een 
NSF100 machine van Molenaar mee te rijden. Zij greep deze kans graag aan, om zo toch te kunnen 
rijden om dit mooie circuit. De NSF100 cup van Molenaar zou deze dag alleen trainingen rijden en pas 
de volgende dag hun races verrijden, zo had Herma mooi de gelegenheid om lekker tussen de snelle 
jongens van Molenaar mee te rijden. Herma had het al snel naar haar zin op de voor haar wat kleine 
viertact machine, het was in het begin even wennen, maar langzaam maar zeker ging het steeds beter 
en harder. 
 
In de kwalificatie was het Danny die als eerst zijn startpositie moest gaan bepalen. Hij reed in deze 
kwalificatie naar een nette derde positie  en mocht dus vanaf de eerste startrij gaan starten. 
 
Henry wist zich in een goede kwalificatie naar wederom de pole positie te rijden, met een voorsprong 
van 0.7 seconde op de tweede man. 
 
Alfred reed dit weekend met zijn reserveblok, aangezien de problemen met het raceblok helaas nog 
steeds niet opgelost waren. Dit blok gaf echter aanzienlijk minder vermogen, maar sputterde 
tenminste niet zo als het raceblok. Alfred wist zich in de kwalificatie naar de 6e

 
 tijd te rijden.  

Na de pauze was het tijd voor de eerste races van het weekend. Danny had een wat mindere start 
enkele posities verloor. Na een paar ronden was hij weer op de derde positie aangekomen, maar 
inmiddels was het gat met de koplopers te groot geworden om nog dicht te kunnen rijden. Danny 
finishte dan ook op een mooie derde positie. 
 
Henry had een goede start en wist hierbij zijn koppositie vast te houden. Gedurende de race bouwde 
hij zijn voorsprong gestaag uit en wist zo ook op wederom een mooie eerste plaats te finishen. 
 
Na een slechte start ging Alfred als voorlaatste de eerste bocht in. Langzaam kwam hij in zijn ritme, 
maar door het ontbreken van vermogen in het reserveblok kwam hij helaas niet verder dan een vijfde 
plaats. 
 
In zijn tweede race had Danny een betere start, waarbij hij zijn derde plaats wist vast te houden. 
Gedurende de race had hij een mooie strijd waarbij Aubrey de Waard nog wist te passeren en zo op 
een mooie tweede plaats wist te finishen, hiermee pakte hij ook de tweede plaats in het 
dagklassement. 
 
Waar het Molenaar NSF100 championship in eerste instantie op de zaterdag alleen trainingen zou 
verrijden werd er toch besloten om in plaats van de laatste training een wedstrijd te verrijden, 
aangezien de berichten voor de zondag veel regen waren. Zo zou Herma dus ook nog een wedstrijd 
rijden als gastrijder op de NSF100.  Herma had een redelijke start vanaf de laatste startrij waarbij ze 



direct al een positie wist te winnen.  Gedurende de eerste ronden was Herma direct lekker op dreef en 
liep ze hard in op de rijder voor haar toen er een rode-vlag-situatie kwam na een valpartij van twee 
rijders. Nadat één van de gevallen rijders met een gebroken hand naar het ziekenhuis vervoerd was 
kon de wedstrijd ca. 15 minuten later vervolgd worden. Weer had Herma een redelijke start en wist ze 
een leuke race te rijden waarbij ze nog twee posities wist te winnen en zo op de twintigste plaats 
finishte. 
 
Henry reed ook in zijn tweede race een nette race waarbij hij de leidende positie van start tot finish 
vast wist te houden en niet in gevaar liet komen. Zo finishte hij ook deze race weer op de eerste 
positie. 
 
Alfred had ook in de tweede race een matige start, waarbij hij als laatste de eerste bocht in ging. Hij 
merkte al snel dat er iets mis was met de machine, wat al snel bleek toen de machine al in de tweede 
ronde vastliep. Helaas dus een DNF voor Alfred, maar wat het nog erger maakte was dat dit al het 
reserveblok was en het er dus op leek dat het weekend voor Alfred al voor het eind van de eerste dag 
over zou zijn. 
 
Na de race kreeg Alfred het aanbod om het reserveblok van Wesley Jonker te monteren om zo 
zondag toch de races te kunnen rijden. Hij maakte hier dankbaar gebruik van en zo werd 
zaterdagavond het vastgelopen blok verwisseld voor het reserveblok van Wesley.  
 
Ook Herma had zaterdag van Joost den Otter het aanbod gekregen om zijn reserveblok onder haar 
machine te bouwen, zodat ze zondag toch met haar eigen machine zou kunnen rijden. Ook deze werd 
zaterdagavond, met enige strubbelingen, onder haar machine gebouwd. Omdat er, ook door Joost zelf, 
nog niet met dit blok gereden was, was het even afwachten hoe deze zou lopen. 
Daarnaast had Herma op zaterdagavond van Phil Ruitenberg het aanbod gekregen om de volgende 
dag op zijn formuleracer te gaan rijden, aangezien die anders toch stilstond. Omdat het erop leek dat 
Herma toch met haar eigen machine van start zou kunnen gaan werd besloten om daar eerst voor te 
gaan, mocht dit niet lukken dan zou ze alsnog in de formuleklasse van start kunnen gaan. 
 
Zondagochtend was de formuleklasse de eerste klasse om hun vrije training te rijden. Het had de 
nacht ervoor nog behoorlijk geregend, maar gelukkig was het inmiddels weer droog. Wel was de baan 
op sommige plekken nog behoorlijk vochtig dus werd er rustig aan gereden.  
 
Herma reed in de vrije training weer met haar eigen machine met daaronder het reserveblok van Joost 
den Otter. Helaas liep dit blok niet helemaal lekker onder haar machine en kon ze, door het ontbreken 
van een temperatuursensor, niet in de gaten houden hoe het blok liep. Al met al had ze er geen goed 
gevoel bij en werd er besloten om die dag niet meer met haar eigen machine te rijden om de schade 
beperkt te houden. 
Danny reed in de vrije training weer lekker zijn ronden en wist hier direct zijn tijden van de dag ervoor 
alweer te evenaren. 
 
Alfred reed in de vrije training voor het eerst met het reserveblok van Wesley Jonker onder zijn 
machine en kon hierdoor weer lekker rijden. Deze training gebruikte hij om weer even in het ritme te 
komen na de pechvolle zaterdag. 
 
Net voor de kwalificatie kreeg Herma alsnog de beschikking over de formulemachine van het team 
van Phil Ruitenberg, waardoor ze deze dag toch nog zou kunnen rijden. Het was weer even wennen 
aan weer een andere machine (de derde dit weekend), Herma kwalificeerde zich dan ook op de 
laatste plaats in de formuleklasse. 
Henry reed ook nu weer lekker zijn ronden en pakte wederom de pole positie waardoor hij ook deze 
race weer vanaf de eerste positie mocht gaan starten. 
 
In de kwalificatie kon Alfred weer lekker zijn ronden rijden en kreeg er weer zin in. Hij kwalificeerde 
zich op de vijfde plaats, het gat naar de derde plaats was slechts 0.2 seconde. 
 
Net op het moment dat de eerste race van de formuleklasse van start ging begon het te regenen. 
Henry deed het in het begin behoorlijk rustig aan na zijn slechte ervaringen in de regen vorig jaar in 
Berghem. Hij ging als vierde man de eerste bocht in, maar door een valpartij van twee mannen voor 
hem lag hij al snel weer tweede. Gedurende de race verdween de regen en begon de baan verder en 
verder op te drogen, waarna Henry steeds verder inliep op de eerste man die al een behoorlijke 
voorsprong opgebouwd had. In de voorlaatste bocht van de allerlaatste ronde wist Henry hem er nog 
uit te remmen en zo alsnog de overwinning voor zich op te eisen. 



Herma kwam met de voor haar nog onbekend manier slecht weg bij de start en begon zo als laatste 
aan de race. Aangezien regen rijden Herma wel redelijk ligt liep ze al snel in op de rijders voor haar, 
waarna ze zelfs op de derde plaats kwam te rijden. Achter haar werd de druk er behoorlijk op gezet 
door Roy van den Nieuwendijk en helaas wist hij Herma na een schakelfoutje te passeren. Op de 
finish kwam Herma helaas net enkele meters tekort om de derde plaats nog terug te kunnen pakken 
en zo finishte ze haar eerste race in de formuleklasse op een mooie vierde positie. 
 
In de eerste race van de sportklasse watergekoeld had Danny een redelijke start, waarbij hij zijn derde 
positie wist te behouden. Gedurende de race sloegen Dennis van Melzen en Aubrey een klein gaatje 
op Danny die hierdoor net de aansluiting miste. Na een valpartij van Aubrey wist Danny de race toch 
nog op een mooie tweede plaats te finishen. 
 
Na een goede start ging Alfred als vierde man de eerste bocht in en reed lekker zijn ronden. Helaas 
kreeg hij ongeveer halverwege de race behoorlijk last van zijn pols en moest hij een aantal plaatsen 
prijsgeven. Hij wilde echter niet opgeven en finishte zo alsnog op de vijfde positie. 
 
De tweede race van de formuleklasse was wel een droge race. Henry had dit keer een betere start en 
pakte direct de koppositie welke hij gedurende de race ook niet meer afstond. Herma had ook dit keer 
geen goede start, op een droge baan had ze er meer moeite mee om de mannen in de formuleklasse 
bij te houden. Ze wist haar eigen tijden wel steeds te verbeteren en finishte op de zesde positie. 
 
De tweede race in de sportklasse watergekoeld werd een spannend gevecht tussen Danny en Aubrey. 
Danny had een goede start en kon direct het gevecht aangaan met Dennis en Aubrey. Hij wist Aubrey 
te passeren en doordat Dennis met problemen terugviel lag Danny op de eerste plaats. Na vaak met 
Aubrey van plaats gewisseld te hebben ging Danny als kopman de laatste ronde in, Aubrey wist hem 
echter weer te passeren en in een poging de eerste positie weer over te nemen ging Danny iets te 
vroeg op het gas en schoof onderuit. Gelukkig kon hij de machine direct weer oppakken en hadden ze 
zoveel voorsprong opgebouwd dat Danny alsnog als tweede over de finish kwam en zo zelfs nog de 
eerste plaats in het dagklassement wist te pakken. 
 
Voor de laatste race van de dag in de expiklasse was het lang afwachten wat het weer zou doen, er 
kwamen behoorlijk donkere wolken aan maar op het circuit was het nog droog. De machine ging dan 
ook op slicks naar het parc fermé, maar de regenwielen werden al meegenomen en klaargezet. Net 
voor de race besloten Alfred en Wesley Jonker nog te wisselen naar regenbanden, de andere rijders 
waren in de tussentijd de baan opgereden voor de warm-up ronde en er werd Alfred, Wesley en Phil 
Ruitenberg die ook nog met zijn banden bezig was verteld dat ze achteraan zouden moeten starten. 
Wel kregen ze eerst nog een extra opwarmronde, in deze opwarmronde merkte Alfred al dat de baan 
al redelijk vochtig begon te worden. Na een goede start moest direct alles op alles gezet worden om 
vanaf achteraan het veld naar voren te rijden. Alfred had al behoorlijk wat rijders ingehaald en lag op 
de derde plaats toen het eindelijk echt begon te regenen. Hierna wist hij ook Phil nog in te halen en 
daarmee de tweede positie te pakken. Langzaam liep hij ook op Wesley in, maar de wedstrijd was te 
kort om daar nog een aanval op te kunnen plaatsen, een mooie tweede plaats was dan ook het 
resultaat wat ook nog eens de derde plaats in het dagklassement opleverde. 
 
De volgende race is de thuisrace van het team in Staphorst op tweede pinksterdag. Een mooi 
evenement waar altijd veel publiek op afkomt. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 5e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 13e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 

 


