
 
 
Op zaterdag 22 augustus was het tijd voor de 12e wedstrijddag van dit seizoen, dit keer op het 
kartcircuit Pottendijk te Emmen. 
 
Na het gebruikelijke inschrijven en keuren was het tijd voor de vrije trainingen. Ook dit keer werden er 
weer twee vrije trainingen verreden, in verband met het niet rijden van de NSF100 klasse. 
Als eerst op het programma stond de formuleklasse. Alfred heeft lekker rustig zijn ronden gereden, het 
was weer even afwachten hoe zijn pols zou aanvoelen en ook wilde hij zijn pols in de trainingen nog 
niet al te veel belasten.  
Herma heeft in deze eerste vrije training helaas maar vijf ronden 
gereden. Ze kwam even binnen om wat na te laten kijken en toen ze 
weer weg wilde rijden bleek dat ze het stepje van haar schakelpedaal 
verloren was, waardoor ze niet meer zou kunnen schakelen. 
Voor André en Barry verliep deze vrije training zonder problemen, er 
werd lekker gereden en er kon even gekeken worden of de gearing 
goed afgesteld stond. 
 
Ook de tweede vrije training verliep voor alle rijders zonder problemen. Er werden lekker wat ronden 
gemaakt en de tijden werden steeds scherper gezet. 
 
Na de vrije trainingen was het tijd voor de kwalificaties. Alfred was als eerst aan de beurt om een 
positie zo vermogelijk vooraan op de grid te proberen te veroveren. Alfred had ook vandaag weer 
behoorlijk last van zijn pols waardoor hij niet op zijn maximale kunnen kon rijden. Hij kwam in de 
kwalifcatie tot een 7e tijd.  
Hierna was het de beurt aan Herma om haar kwalificatie te rijden. Ze reed lekker haar rondjes en 
verbeterde hiermee haar PR op deze baan met een halve seconde. Helaas ging de rest van het veld 
ook sneller rond en kwam ze niet verder dan een 15e startplaats. 
Tenslotte was het aan André en Barry om een goede startplaats te veroveren. Wesley Jonker wist in 
deze kwalificatie het ronderecord op Pottendijk aan te scherpen tot 46.043 seconden, een tijd die 
niemand wist te verbeteren. Barry kwam in deze kwalificatie tot een mooie 3e tijd, na lang op de 2e 
plaats gelegen te hebben. André kwam tot de 4e tijd in de expiklasse. 
 
Na de pauze was het tijd voor de races. Alfred had, ondanks de pijn in 
zijn pols, besloten dat hij de races wel wilde rijden. Hij was dan ook de 
eerste van het team die in actie zou komen. Alfred had een redelijke 
start waarbij hij zijn positie wist te behouden. Hij reed vrijwel de hele race 
een ‘eenzame’ wedstrijd, de mannen voor hem waren net wat sneller en 
het groepje achter hem was net wat langzamer. Hij finishte de race op 
een 6e positie. 



 
Hierna was het aan Herma om haar race in de sportklasse watergekoeld te rijden. Herma had een 
slechte start en kwam eerst niet van haar plaats. Als laatste vertrok ze, maar voor de eerste bocht wist 
ze toch de eerste plaatsen alweer terug te pakken. Helaas kwam ze 
hierna een tijdje ‘vast’ te zitten achter een langzamere rijder die ze niet 
gemakkelijk kon passeren. Toen dit na enkele ronden wel gelukt was, 
was de rest van het veld al te ver weg om hier het gevecht mee aan te 
kunnen gaan. Herma finishte de race op een 14e positie.  
 
Als laatste groep die de eerste manche nog moest rijden kwam de 
expiklasse aan de start. André had een goede start en ging als tweede 
de eerste bocht in. Barry had een superstart, hij ging als eerste de eerste bocht in. André kon helaas 
deze positie niet vasthouden en zakte af naar uiteindelijk een 4e plaats. Barry bleef de hele race in 
gevecht om de koppositie, de laatste ronde reed hij nog op kop, maar door een foutje in de laatste 
bocht kwam Wesley hem helaas nog net voorbij. Hij finishte dan ook op een mooie 2e plaats. 
 
Hierna was het voor Alfred direct alweer tijd voor zijn tweede manche. Hij had een goede start, maar 
kon in de eerste bocht net niet de juiste lijn te pakken krijgen om de rijders voor hem in te halen. De 
eerste paar ronden had Alfred weinig last van zijn pols en kon hij mooi met de mannen voor hem 
meekomen. Helaas begon de pols na een paar ronden toch op te spelen, waardoor Alfred niet kon 
blijven pushen. Zijn rondetijden liepen wat terug en hij moest een gaatje laten op de rijders voor hem. 
Achter hem had hij een heel groot gat, waardoor hij de race onbedreigd wat rustiger uit kon rijden. Hij 
finishte wederom op een 6e plaats. 
 
Als voorlaatste klasse kwam de sportklasse watergekoeld weer aan de start. Herma had dit keer 
gelukkig een betere start en kon direct al een paar plaatsen winst pakken. Herma was mooi in gevecht 
met een paar rijders, toen ze al na twee ronden merkte dat haar machine steeds meer begon te 
sputteren. Ze probeerde zo lang mogelijk door te rijden, maar helaas moest ze na vier ronden gereden 
te hebben de machine aan de kant zetten. Dit was een flinke tegenvaller, nu ze net lekker in gevecht 
was. Achteraf bleek de sproeier verstopt te zitten, waardoor de machine steeds minder brandstof 
kreeg. 
 
Als laatste kwamen Barry en André nog eenmaal in actie in de expiklasse. Beide heren hadden een 
redelijke start, waarbij ze beiden hun positie wisten te behouden. André wist hierna nog even de derde 
plek over te nemen, maar verloor deze helaas weer aan Adriaan Meeuwsen. In zijn poging om achter 
Adriaan aan te gaan schoof zijn achterwiel helaas weg in de bocht, even kon hij de machine nog op 
zijn knie houden maar helaas ging hij toch onderuit. De schade was zodanig dat hij de rest van de 
race helaas vanaf de zijkant moest volgen. 
Barry maakte direct na de start een schakelfoutje waardoor hij 
terugzakte naar de zesde plaats. In zijn jacht om weer terug naar de 
kop te komen wist hij zelfs nog een nieuw ronderecord neer te zetten 
met een tijd van 45.953 seconden, helaas werd deze tijd later in de 
race door Wesley Jonker nog weer verder aangescherpt naar een 
45.520 seconden. Barry finishte de wedstrijd op een mooie 2e plaats, 
wat hem tevens de 2e plaats in het dagklassement opleverde. 
 
 



 
Na de race van de expiklasse moest André’s machine nog snel gemaakt worden, want er was door 
Léon Pfälzer gevraagd of hij na de races misschien wel een keer op André’s expi mocht rijden. 
Gelukkig voor hem was de machine nog vrij snel te maken, waarna Léon nog een aantal ronden op de 
expi heeft kunnen rijden. Dit ging direct al behoorlijk goed en hij vond het zelf ook helemaal super! 
 
De volgende wedstrijd vindt plaats op 5 september op circuit Nieuw Zevenbergen te Berghem.  
 

Stand in het kampioenschap 

Herma Harke 14e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 5e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
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