
 
Op 14 augustus vond op het kartcircuit Pottendijk in Emmen de tweede race na de zomerstop plaats. 
Op vrijdag had Barry hier al enkele trainingssessies gereden om het goede gevoel alvast te pakken te 
krijgen om de strijd in het kampioenschap voort te kunnen zetten. 
 
Er waren deze racedag twee vrije trainingen waardoor iedereen wat extra rijtijd had, waar dan ook 
gretig gebruik van gemaakt werd. In deze vrije trainingen kon er lekker gereden worden en werd er 
gewerkt aan de afstelling van de machines. 
 
Henry was als eerste aan de beurt om een goede startpositie te veroveren in de kwalificatie. Hij reed 
hier lekker zijn ronden en verbeterde zijn PR met 0.8 seconde wat een super derde startpositie 
opleverde. 
 
Hierna was het aan Herma om haar kwalificatie te rijden. Helaas kwam 
ze niet lekker in haar ritme en waren er daarnaast wat problemen met 
de machine, waardoor ze helaas niet verder wist te komen dan een 
tiende startpositie met een tijd die twee seconden onder haar PR lag. Ze 
was hier dan ook lang niet tevreden mee. 
 
Als laatste reed de expiklasse hun kwalificatie. Barry en André reden beiden lekker hun ronden en 
wisten daarmee de tweede en derde startplaats te bemachtigen achter Wesley Jonker. 
 
Na de pauze ging de formuleklasse als eerst van start. Henry had een goede start en ging als derde 
man de eerste bocht in. Hij kon direct een gaatje slaan op zijn achtervolgers, maar na een 
schakelfoutje en wat moeite bij het inhalen van achterblijvers zat de nummer vier ineens toch heel 
dicht achter hem. In de laatste ronden zette Henry alles op alles om weer een gaatje te kunnen slaan 
wat lukte, waarna hij de race op een mooie derde plaats wist te finishen. 
 
Direct hierna kwam Herma aan de start voor haar eerste race. Ze had geen geweldige start, maar 
wist haar startpositie vast te houden. Gedurende de hele race reed Herma op de tiende plaats, 
terwijl haar machine steeds meer begon te stotteren en in te houden. Achter haar vond een fel 
gevecht plaats om de tiende plaats van haar af te pakken, maar ondanks de problemen wist Herma 
toch de tiende plaats vast te houden. Toch een behoorlijk teleurstellend resultaat voor Herma die 
nog steeds rondetijden van ruim twee seconden boven haar beste tijd hier noteerde. 
 
Barry wist de eerste manche van de expiklasse op kop te beginnen, 
gevolgd door Wesley en André. Barry werd volop onder druk gezet 
door Wesley, die hem dan in de negende ronde ook wist te passeren. 
Barry kon helaas niet aanpikken en finishte op de tweede plaats. 
André reed lange tijd op de derde positie, maar kreeg aan het eind van 
de race te maken met een sterk opkomende Manuel Wienen. Helaas 
kon hij Manuel niet achter zich houden en zo finishte hij op de vierde 
positie. 
 



Direct hierna werd de tweede manche van de formuleklasse 
verreden. Ook dit keer had Henry weer een goede start en weer ging 
hij als derde de eerste bocht in. De eerste twee mannen kon hij 
helaas niet bijhouden, maar hij wist wel direct een gat te slaan op 
zijn achtervolgers. Dit keer wist hij dit goed vast te houden en zo 
finishte hij ook deze tweede manche als derde en was zijn eerste 
podium bij de SOBW een feit! 

 
Na de eerste manche was er druk gesleuteld aan Herma’s machine en in de hoop de problemen 
opgelost te hebben ging Herma de tweede manche in. Helaas bleek al snel dat het probleem in plaats 
van beter alleen maar erger geworden te zijn. Nadat Herma er in een paar bochten bijna afgeworpen 
werd doordat haar machine zo erg begon te ‘bokken’ en ze nog niet eens de tijden die ze in de eerste 
manche reed kon halen, besloot ze om de machine aan de kant te zetten en niet nog meer risico’s te 
nemen. Helaas voor haar dus een DNF in de tweede manche. Gelukkig werd na afloop, toen het blok 
uit elkaar gehaald werd, toch de oorzaak van het probleem gevonden. Hierdoor was het team er in 
ieder geval van verzekerd dat dit probleem zich de volgende wedstrijd niet weer zou voordoen. 
 
Ook in de tweede manche van de expiklasse had Barry weer een goede start en zij aan zij met Wesley 
ging hij de eerste bocht door. Helaas kwam Wesley wat beter uit voor de volgende bocht en wist hij 
hier de leiding te nemen, die hij vervolgens niet meer afstond. Barry kon niet echt lekker in zijn ritme 
komen, waardoor Danny Hulst dicht achter Barry wist te komen. Gelukkig kwam Barry na enkele 
ronden in zijn ritme en wist hij weer een gat te slaan op Danny en wist 
hij als tweede te finishen, wat hem ook de tweede plaats in het 
dagklassement opleverde. 
André had deze tweede manche wat meer moeite. Al vrij snel werd 
zijn derde positie overgenomen door Danny Hulst, waarna hij 
vervolgens ook de vierde plaats nog af moest staan aan Manuel 
Wienen. Hij finishte dan ook op een vijfde positie en werd hiermee 
ook vijfde in het dagklassement. 
 
De volgende race vindt plaats op 28 augustus op kartcircuit Nieuw-Zevenbergen te Berghem. 
 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 7e Formuleklasse 
Henry Compagner 8e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


