
 
 
De laatste wedstrijd van het seizoen alweer vond plaats op zaterdag 26 september op het Midland 
Circuit te Lelystad. Barry had nog steeds een kleine kans om het kampioenschap in de expiklasse 
binnen te halen, dus het zou een spannende dag worden. ’s Ochtends was het nog behoorlijk fris en 
zelfs wat mistig, gelukkig klaarde het tegen de tijd dat de trainingen zouden beginnen als flink op en 
liep ook de temperatuur al lekker op. 
 
Zoals in het vorige verslag al vermeld werd zou Alfred deze race niet rijden om zijn pols te sparen. Het 
team stond deze laatste race dan ook met drie in plaats van vier rijders aan de start. 
 
Om 10.00 uur werd er begonnen met de vrije trainingen. Herma 
moest direct om 10.00 uur als eerst van start. In deze vrije training 
bleek dat haar gearing veel te kort stond, waardoor ze ook 
nergens echt lekker uitkwam. Werk aan de winkel voor de 
kwalificatie dus! 
 
Hierna was het de beurt aan Barry en André om hun vrije training 
te rijden. Ze reden lekker hun rondjes om weer even in te komen op deze baan en te kijken of de 
gearing goed afgesteld was. 
 
Direct na de vrije training van de expiklasse was het tijd voor Herma om haar kwalificatietraining te 
rijden. De gearing was inmiddels aangepast en dit bleek goed uit te pakken. Ze reed lekker haar 
ronden en kwam eindelijk weer aan haar beste rondetijd van vorig jaar, wat haar eerder dit jaar nog 
niet gelukt was op deze baan. Helaas leidde dit slechts tot een 16e startplaats, maar toch was het 
gevoel op de baan weer goed. 
 
Als laatste reed de expiklasse de kwalificatietraining, dit bleek een bijzondere training voor het team te 
worden! André en Barry besloten de techniek die ze de afgelopen paar wedstrijden gebruikt hadden 
om elkaar naar een snelle tijd te helpen weer toe te passen. De hele tijd reden ze met hun tijden in de 
top 3 wat natuurlijk super was. Tot Barry, juist nadat hij zijn snelste ronde had gezet, in de snelle bocht 
na start-finish er snoeihard af ging. Hij had behoorlijk last van zijn ribben en ook zijn machine was 
behoorlijk beschadigd dus was het einde kwalificatie voor Barry en werd er direct begonnen met het 
repareren van zijn machine.  
Ondertussen reed André nog mooi zijn ronden en lag al een aantal 
ronden op de eerste plaats. Nadat André zijn snelste tijd nog weer 
eens verbeterd had ging ook hij er op precies dezelfde plaats als 
Barry af en was het voor hem ook einde kwalificatie. Gelukkig 
mankeerde André zelf niets en ook de schade aan zijn machine viel 



behoorlijk mee. Na afloop van de kwalificatie bleek dat André toch de pole positie nog in handen had, 
met slechts 0.002 seconde voorsprong op de nummer 2, Barry had met zijn tijd de 3e starplaats in 
handen. Ondanks de stevige crashes toch allebei nog een mooie plaats op de eerste startrij dus! 
 
Na de pauze waarin druk verder gesleuteld werd, was het voor Herma direct al tijd voor haar eerste 
race van deze dag. Haar start was niet geweldig en ze kon hierbij helaas geen posities goedmaken. 
Tijdens de race had ze een paar mooie achterhoede gevechten en kon ze haar tijd uit de kwalificatie 
met bijna een seconde verbeteren. Ze heeft deze race lekker gereden, maar was toch niet geheel 
tevreden over de 16e plaats waarop ze finishte. 
 
Gelukkig waren de machines van Barry en André op tijd voor de eerste race van de expiklasse weer 
gerepareerd. Wel had Barry behoorlijk last van zijn ribben, maar hij wilde de 
kleine kans die hij nog had op het behalen van het kampioenschap niet 
opgeven en dus de race gewoon rijden!  
Bij de start maakte André een enorme wheelie, maar hij kwam hierna toch 
als eerst de eerste bocht door, voor Barry en Adriaan. In die eerste bocht 
werd Barry echter direct alweer ingehaald door Adriaan.  Gedurende de hele 
race wist André de koppositie vast te houden, Barry maakte het hem wel een 
paar keer moeilijk nadat hij naar de tweede plaats gekomen was maar André 
wist deze aanvallen af te slaan en de overwinning in deze eerste race te 
pakken. Barry eindigde vlak achter André op een mooie 2e plaats voor 
Wesley die door slechts één positie achter Barry te eindigen kampioen 
geworden was. 
 
Direct hierna was het de beurt aan Herma om haar tweede manche te rijden. Ze had een matige start 
waarbij ze haar startpositie wist vast te houden, maar helaas geen plaatsen wist te winnen. Herma 
was een groot gedeelte van de race in gevecht met de rijder voor haar, die wat bij haar weg wist te 
lopen toen ze door de kopgroep op een ronde gezet werden. In het laatste deel van de race wist 
Herma toch weer dichterbij te komen, maar helaas kwam ze op de finishlijn net 0.2 seconde tekort. Ze 
finishte op de 13e plaats en had ook in de tweede manche haar rondetijd nog weer verbeterd. In totaal 
heeft ze deze dag haar PR op deze baan met 0.8 seconde verbeterd. 
 
Na de eerste manche van de expiklasse was gebleken dat Barry’s frame en subframe gescheurd 
waren, weer moest er dus druk gesleuteld worden voor de tweede manche. Gelukkig was alles op tijd 
voor de start van de tweede manche weer gerepareerd.  

Barry had deze tweede manche een goede start en kwam als 
eerst door de eerste bocht, gevolgd door Wesley en André. Al 
snel kon Barry door de pijn aan zijn ribben het hoge tempo niet 
vasthouden en kwam Wesley hem voorbij. André zat strak achter 
Barry, maar kon hem nog niet voorbij komen. De krappe bocht 
achterop het circuit ging Barry steeds slechter af en vier ronden 
voor het eind van de wedstrijd ging Barry hier dan ook helaas 

onderuit. André zat zo dicht achter Barry dat hij hem niet meer kon ontwijken en ook viel. Gelukkig 
hadden ze een grote voorsprong op de nummer vier en André kon de machine snel weer oppakken en 
net achter Danny Hulst weer verder rijden. Met het ingaan van de laatste ronde kon hij Danny eruit 
remmen en de tweede plaats weer overnemen. Helaas kwam André de laatste bocht voor start-finish 
niet helemaal goed uit en moest hij hier wijd gaan, waardoor Danny hem weer voorbij kwam. Vlak 



achter Danny kwam hij alsnog op een mooie 3e plaats over de finish. Helaas had hij door deze 3e 
plaats niet de 1e plaats in het dagklassement, maar alsnog een mooie 2e plaats in het dagklassement. 
Barry had na de valpartij zo veel last van zijn ribben dat hij niet meer verder kon rijden. Uiteindelijk is 
Barry 2e geworden in het expi kampioenschap en André heeft de 3e plaats in het kampioenschap. Een 
mooie uitslag aan het eind van het seizoen dus! 
 
Wij willen alle kampioenen van harte feliciteren en hopen volgend jaar weer volop de strijd aan te 
gaan in de diverse klassen. Op vrijdag 9 oktober zullen wij nog met drie teams de 4 uren race rijden in 
Croix en Ternois in Frankrijk. Barry zal samen met Adri den Bekker in de expiklasse gaan rijden, 
André zal met Alfred in de expiklasse gaan rijden en Herma zal samen met Robin Jansen op Alfred’s 
machine in de formuleklasse gaan rijden. 
  
 

Eindstand in het klassement 
Herma Harke 15e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 5e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


