
 
Op 19 maart was het dan zover, na een lange winterstop begon het seizoen 2011 dan eindelijk. Op de 
zaterdag werd er afgereisd naar het Midland Circuit in Lelystad voor eerst een trainingsdag, waarna 
de dag erna de eerste wedstrijden verreden zouden worden. 
 
De trainingsdag op zaterdag werd door het team gebruikt om lekker te rijden en weer in het ritme te 
komen na de lange winterstop. Op twee onschuldige schuivertjes van Henry en Herma en een klein 
vastlopertje voor Danny na verliep de dag goed voor het team. 
 
De volgende dag begon het dan echt, de eerste racedag van het seizoen 2011! 
Het was ’s ochtends nog behoorlijk koud, maar er scheen wel direct al een 
lekker zonnetje. De eerste vrije training werd door iedereen gebruikt om even 
weer de spieren los te rijden na de trainingsdag en nog wat laatste dingen af te 
stellen. Helaas liep de machine van Danny in de vrije training weer vast en 
moest er hard gesleuteld worden om de oorzaak te achterhalen en de machine, 
hopelijk, voor de kwalificaties weer klaar te krijgen. 
 
Danny en Herma waren als eerst aan de beurt om hun kwalificatie te rijden. 
Helaas was de machine van Danny nog niet klaar waardoor hij vanaf de zijlijn moest toekijken. Ook 
Herma had in deze kwalificatie weinig geluk, na twee ronden had ze het idee dat haar ketting eraf 
gelopen was. Langs de baan zag ze echter dat de ketting er nog gewoon op lag. Het voortandwiel 
bleek echter stukgelopen te zijn. Snel ging ze het rennerskwartier in om een nieuw tandwiel te 
monteren. Voor het eind van de kwalificatie kon ze helaas nog maar één ronde rijden, waarmee ze 
helaas niet verder kwam dan een 10e plaats. Danny zal door het missen van de kwalificatie de race 
vanaf de 13e

 
 en  laatste plaats moeten starten. 

Hierna was het aan Henry om zijn kwalificatie te rijden. De gehele tijd lag hij op de tweede plaats, 
maar met een hele goede laatste ronde wist hij zijn PR met 1.3 seconde te verbeteren en hiermee de 
pole positie te pakken! 
 
Aansluiten reed Alfred zijn kwalificatie in de expiklasse. Deze ging voor 
hem niet helemaal zoals gehoopt. De machine liep niet helemaal zoals 
dat zou moeten, in de bochten sputterde de machine en hield deze in. 
Waar hij op de trainingsdag nog steeds in de top 3 reed, kwam hij nu 
dan ook niet verder dan een 5e

 
 plaats.  

De pauze werd gebruikt om de machines klaar te maken voor de races en de inwendige mens wat te 
versterken. Gelukkig liep Danny’s machine inmiddels ook weer, waardoor hij de races toch zou 
kunnen starten. 
 



Herma kwam bij de start niet echt lekker weg en wist hier dan ook geen posities te winnen. De 
gehele race kwam zij niet lekker in haar ritme, ze had veel last van een stuiterende en schuivende 
machine in de bochten en kwam dan ook niet geheel tevreden als 10e

Danny kwam goed weg vanaf de laatste startrij en wist direct in de eerste bocht al een aantal 
plaatsen te winnen. Zijn race verliep lekker en hij had een mooi gevecht om de vierde plaats welke hij 
helaas net niet wist te winnen. Hij finishte dan ook op een mooie 5

 over de finish. 

e

 
 plaats. 

In de formuleklasse kwam Henry redelijk weg bij de start en ging als leider 
de eerste bocht in. Deze positie stond hij niet meer af en gedurende de race 
kon hij een mooie voorsprong opbouwen, waardoor hij de laatste ronden 
iets rustiger aan kon doen om met een kleine voorsprong de eerste 
overwinning van het seizoen te pakken. 
 
Alfred ging na een matige start als 6e

 

 man de eerste bocht in. Doordat hij niet direct lekker in zijn 
ritme zat konden de mannen voor hem een gaatje slaan. Na enkele ronden vond Alfred echter de 
aansluiting bij Sil Smit. Alfred was op verschillende plekken sneller dan Sil, maar er voorbij was hij 
maar zo niet. Na de machine er in bocht drie mooi tussen gezet te hebben kon Alfred wat weglopen 
bij Sil. Na een paar ronden zag Alfred dat Phil Ruitenberg gevallen was en hij nu vierde lag, dit was Sil 
echter ook niet ontgaan en hij begon de druk er bij Alfred weer wat meer op te zetten. Vervolgens 
ging ook degene die op de derde plaats reed nog onderuit, waarop Alfred dus derde lag en moest 
zorgen dat hij deze plaats vasthield tot aan de finish. Dit lukte en zo finishte Alfred zijn eerste race in 
de expiklasse op een mooie derde plaats. 

Voor de tweede race waren de machines van zowel Danny als Herma nog iets 
aangepast in de hoop dat het nu nog wat beter zou verlopen als in de eerste race. 
Danny had deze tweede manche helaas een mindere start, maar wist toch in de 
eerste ronde al weer een aantal plaatsen te winnen. Enkele ronden later ging het 
echter mis bij een inhaalpoging, waardoor hij samen met een andere rijder 
onderuit ging. Herma die hier net achter reed kon het tweetal gelukkig net 
ontwijken door een stuk door het gras te rijden. Gelukkig kon Danny direct weer 
verder rijden en wist hij de race toch nog als 8e te finishen. Herma was bijna de 
gehele race in fel gevecht met Barrie Raterink, waarbij de twee behoorlijk aan 
elkaar gewaagd waren. Herma wist Barrie echter voor te blijven en kwam nu met 
een iets beter gevoel als 9e

 

 over de finish. Over de positie was ze nog niet echt tevreden, maar de 
rondetijden waren toch weer iets beter na de aanpassingen aan de machine. 

Henry was ook in zijn tweede race weer goed weg en ging wederom als frontman de eerste bocht in. 
In de eerste ronden hield hij een hoog tempo aan om zo direct een gaatje te kunnen slaan om zijn 
achtervolgers. Dit plan pakte goed uit en na zeven ronden had Henry dan ook al een mooie 
voorsprong van 5 seconden. Deze gaf hij niet meer uit handen en zo was ook de tweede overwinning 
een feit. Henry mocht dan ’s avonds ook de beker voor de eerste plaats in het dagklassement mee 
naar huis nemen. 
 
Na wederom een matige start ging Alfred als vijfde de eerste bocht in. Door een fout van een rijder 
voor hem schoof hij echter direct door naar de vierde plaats, maar had de druk er van achter vol op 
zitten van Sil Smit en later ook Phil Ruitenberg. Na een schakelfoutje wist Sil Alfred te passeren. Na 
op diezelfde plaats weer mis te schakelen kwam later ook Phil Ruitenberg Alfred voorbij. Alfred wist 
Phil echter de ronde daarna alweer te passeren en schouder aan schouder gingen ze op de volgende 
bocht af welke Phil als eerst in ging. De bocht erna viel Phil echter voor de tweede keer die dag en lag 
Alfred weer vierde. Het gat naar de derde man was te groot om nog dicht te kunnen rijden, maar ook 
deze ging over tot een asfaltinspectie waardoor Alfred weer als derde over de finish kwam, waarmee 
hij direct zijn eerste beker in de expiklasse pakte. 



Na deze grotendeels succesvolle dag bereid het team zich voor op de volgende races. De 
eerstvolgende race vindt plaats op 9 april in Berghem. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 6e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 9e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


