
 
 
 
Eindelijk was het dan zover! In het weekend van 27 en 28 maart werd de eerste race van het seizoen 
weer verreden op het Midland Circuit in Lelystad. Eindelijk mochten we weer in actie komen na een 
lange winter waarin we druk bezig zijn geweest met het opbouwen en verbeteren van de machines. 
 
Het weekend begon op zaterdag 27 maart met een trainingsdag, waarin er per klasse vijf 
trainingssessies verreden werden. In deze trainingen kon iedereen weer even wennen aan de 
machines en de machines uiteraard goed afstellen voor de wedstrijden de volgende dag. Helaas had 
vooral André veel problemen deze trainingsdag, zijn machine hield steeds in en het probleem werd 
steeds erger. Gelukkig werd aan het eind van de dag, net voor de laatste sessie, de oorzaak van het 
probleem gevonden, hierdoor kon André gelukkig toch met een goede machine de trainingsdag 
afsluiten. 
 
Op 28 maart begon het dan echt, vandaag worden de eerste wedstrijden van het seizoen verreden! 
De weersvooruitzichten waren helaas niet zo positief, er werd veel regen voorspeld. Gelukkig hebben 
we hier helemaal geen last van gehad, het was wel een behoorlijk frisse dag, maar gelukkig is het de 
hele dag droog gebleven. 
 
Na het gebruikelijke inschrijven en het laten keuren van de machines kon er gestart worden met de 
vrije trainingen. Omdat de baan nog wat vochtig was van de regen ’s nachts en de temperatuur ook 
nog behoorlijk laag was, werd er door de rijders van het Interwel 
Racing Team rustig aan gereden. 
 
Na de vrije trainingen was het tijd voor de kwalificaties. De baan was 
inmiddels mooi opgedroogd en ook de temperatuur was iets 
opgelopen.  Herma was als eerste van het team aan de beurt om de 
kwalificatie te rijden. De eerste trainingsdag had Herma gebruikt om 
goed aan haar nieuwe machine te kunnen wennen, waarna het nu dan 
moest gaan gebeuren. Herma kwam in deze kwalificatie uiteindelijk tot een 8ste

 

 startplaats in de 
sportklasse watergekoeld, waar ze redelijk tevreden mee was. 

Hierna was het de beurt aan Alfred om zijn kwalificatie te rijden. Hij had na de vrije training nog wat 
aan zijn machine veranderd en wilde proberen hoe zijn pols het zou houden in een wat langere sessie. 
Na in november weer aan zijn pols te zijn geopereerd is deze helaas nog niet veel beter geworden. 
Alfred kwam in zijn kwalificatie tot de 6e

 
 startplaats in de formuleklasse. 

Tenslotte was het tijd voor de kwalificatie van de expiklasse waar André en Barry in actie mochten 
komen. André en Barry zaten lekker in hun ritme, er werd hard gevochten om de beste startplaatsen 
door de verschillende rijders en de tijden zaten dan ook behoorlijk dicht bij elkaar. Uiteindelijk werd 
de kwalificatie afgesloten met de pole position voor Barry en de 2e

 
 startplaats voor André. 



Na de pauze was het tijd voor de eerste races. Herma mocht als eerste van het team in actie komen 
in de sportklasse watergekoeld. Voor de race werd er nog even wat veranderd aan de afstelling van 
haar machine in de hoop om deze nog wat te verbeteren. Toen de machine warmgedraaid werd 
klonk deze erg goed, maar helaas bleek de verandering op de baan niet zo goed uit te pakken. De 
machine begon te sputteren en kwam niet op toeren, hierdoor moest Herma na de opwarmronde al 
weer binnenkomen. Snel werd de machine weer aangepast en kon Herma de laatste zeven ronden 
van de race toch nog meerijden om te kijken of het probleem inderdaad verholpen 
was, dit bleek gelukkig zo te zijn! Helaas had Herma echter teveel ronden achterstand 
op de andere rijders om nog punten te krijgen. 
 
Hierna was het de beurt aan Alfred in de formuleklasse. Na een goede start kwam hij 
op de vijfde plaats terecht.  Helaas kon hij deze plaats niet vasthouden doordat hij 
gedurende de race meer en meer last kreeg van zijn pols. De pijn werd uiteindelijk zo 
erg dat Alfred vier ronden voor het eind uit de race kwam omdat het niet meer vol te 
houden was. Helaas voor hem dus geen punten in deze race. 
 
Tenslotte was het tijd voor de eerste manche van de expiklasse. André kwam na een goede start op 
kop de eerste bocht in, waar Barry helaas twee plaatsen verloren had en als derde de eerste bocht in 
ging. Gelukkig kon hij na een paar bochten Wesley Jonker al inhalen en zo naar de tweede plaats 
komen. Hierna volgde een rondenlang gevecht tussen André en Barry om de koppositie. Uiteindelijk 
wist Barry de koppositie over te nemen van André waarna hij een gaatje wist te slaan. André moest 
nog even oppassen voor Wesley Jonker die op het laatst nog behoorlijk dichtbij wist te komen, maar 
wist de wedstrijd op een nette tweede plaats af te sluiten achter Barry. 
 
In de tweede manche kon Herma gelukkig weer met een goede machine van start gaan. Herma had 
zelf een redelijke start, maar doordat twee machines voor haar stilvielen moest ze helaas nog even 
weer wat inhouden. Herma reed een goede race en kwam na een paar inhaalacties op de zesde 
plaats terecht achter Niels Smit. Hier zat ze echter net te ver achter om een inhaalactie op Niels te 
kunnen proberen, door een gele vlag situatie kon ze weer wat dichter bij Niels komen waardoor ze 
hem in één van de laatste ronden toch nog in kon halen. Hierna liep ze iets bij hem weg en kwam 
met een kleine voorsprong als vijfde over de finish, wat tevens haar beste finishplaats ooit is! Ook 
wist ze in deze manche haar beste tijd van de dag met vier seconden te verbeteren! 
 
Alfred heeft de tweede manche van de formuleklasse overgeslagen omdat hij helaas te veel pijn aan 
zijn pols had om te kunnen rijden. Het is voor hem even afwachten hoe het verder loopt met zijn pols 
om te kijken hoe de rest van het seizoen er voor hem uit zal zien. 
 
Als laatste klasse van de dag kwam de expiklasse in actie voor hun 
tweede manche. Weer ging André na de kopstart gepakt te hebben als 
kopman de eerste bocht in, nu met Barry vlak achter hem. Na een groot 
deel van de race stevig in gevecht geweest te zijn kon Barry hem op het 
binnenterrein voorbij steken. Hierna kwam André in gevecht met Wesley 
Jonker die hij helaas twee ronden voor het eind van de race niet meer 
achter zich kon houden. Barry kon door het gevecht tussen André en Wesley een mooi gaatje slaan 
en onbedreigd naar de overwinning rijden. André finishte achter Wesley op een nette derde plaats. 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 7e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 2e Expiklasse (gedeelde 2e plaats met Wesley Jonker) 
 

 


