
 
De laatste wedstrijd voor de zomerstop werd verreden op het Midland Circuit te Lelystad. Het team 
bestond voor deze wedstrijd uit slechts drie rijders, aangezien de formule machine helemaal uit 
elkaar lag, omdat daar wat modificaties aan het frame gedaan moesten worden. 
 
Op het moment dat de vrije trainingen begonnen was de temperatuur al behoorlijk opgelopen, wat 
een voorbode zou zijn voor de kwalificaties en de eerste manches. 
 
Na nog wat kleine aanpassingen was Herma als eerst aan de beurt om haar kwalificatietraining te 
rijden. Ze reed hierin lekker haar ronden en wist haar beste tijd van vorig jaar met bijna een seconde 
te verbeteren. Dit leverde haar de achtste startpositie op, waar Herma redelijk tevreden mee was, 
aangezien Lelystad haar minst favoriete baan is. 
 
Hierna was het tijd voor de kwalificatie van de expiklasse. André en Barry reden lekker hun ronden, 
en wisten hiermee de tweede (Barry) en derde (André) startplaats te veroveren op slechts 0.3 
seconde achter Wesley Jonker. 
 
Na de middagpauze was het tijd voor de races. De temperatuur was inmiddels nog verder opgelopen 
wat het er voor de coureurs niet gemakkelijker op maakte. 
 
Herma had in haar eerste manche een super start, waarbij ze als vierde de eerste bocht in ging. 
Helaas kon ze het tempo van de voorste mannen niet bijhouden, maar reed ze toch een mooie race 
waarbij ze op een nette zesde plaats finishte. 
 

In de expiklasse was het André die de kopstart pakte, maar helaas moest hij die 
na één ronde alweer afgeven aan Wesley. Toen André door Wesley gepasseerd 
werd, ontstond er een gaatje waar ook Barry direct gebruik van maakte, 
waardoor André in een klap van de eerste naar de derde positie werd 
terugverwezen. Door een gebrek aan grip kon André de eerste twee mannen 
niet bijhouden en hierdoor wisten zij een gaatje te slaan.  
Barry kon Wesley wel tot het eind van de wedstrijd volgen, maar kreeg niet de 
kans om de machine er ergens naast te zetten. Zo finishten de beide mannen de 
race dan ook op de positie waar ze die ook gestart waren, Barry tweede en 
André derde. 

 
Net voor de start van de tweede race van de sportklasse watergekoeld begon het ineens hard te 
regenen. Waar een groot aantal rijders koos voor een regenachterband reed Herma op haar 
‘gewone’ banden, aangezien zij geen regenbanden heeft. 
In de eerste paar ronden was het even wennen aan het ‘regenrijden’ 
maar na enkele ronden kwam Herma lekker in haar ritme op de natte 
baan. Ze wist de rijders voor haar te passeren en kon naar de twee 
rijders daarvoor toe rijden. Helaas bleef ze iets te lang achter de 
tweede rijder van dit groepje hangen, waardoor de nummer vier in de 
wedstrijd te ver weg wist te lopen om nog een inhaalpoging te kunnen 
doen. Herma finishte dan ook op een mooie vijfde plaats in deze ‘wet race’. 



 
Bij de start van de expiklasse was het inmiddels opgehouden te regenen. De baan was echter nog wel 
nat, waardoor bijna iedereen er voor koos om op volledige regenbanden te vertrekken, zo ook Barry 
en André. André had ook deze race weer de kopstart en wist direct een gat te slaan op zijn 
achtervolgers. Barry kwam na de start op de tweede plaats door en moest er hard voor vechten om 
Wesley achter zich te houden. Helaas wist Wesley hem op een gegeven moment toch te passeren, 
waarna Wesley direct wegliep op jacht naar André. Mede door wat achterblijvers, maar vooral door 
de opdrogende baan, wist Wesley het gat naar André net wat te snel dicht te rijden. In de voorlaatste 
ronde wist Wesley André te passeren, waarna André geen poging meer zag om de koppositie terug te 
pakken en dus op een mooie tweede plaats finishte. 
Barry had ondertussen nog minder geluk, zijn machine begon vanaf de 
laatste vijf ronden in te houden, waardoor hij erg veel moeite had om zijn 
rondetijden vast te houden. Helaas werd het probleem steeds erger en 
kon een aantal van de rijders achter Barry hem passeren. Barry finishte 
hierdoor stevig balend op een zevende plaats, waarna zijn machine er in 
de uitloopronde helemaal mee ophield. 
Tot ieders grote verrassing bleek bij de prijsuitreiking dat Barry toch nog genoeg punten verzameld 
had voor de derde plaats in het dagklassement, achter Wesley en André. 
 
Nu is het eerst tijd voor de zomerstop. Op 31 juli zullen de eerste races weer gehouden worden op 
circuit De Landsard te Veldhoven. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 9e Formuleklasse 
Henry Compagner 12e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


