
 
Op zaterdag 24 september werd alweer de laatste wedstrijd van het SOBW seizoen 2011 verreden. 
De voorspellingen waren goed dus het beloofde een mooie dag te worden. Helaas kon Herma deze 
wedstrijd niet meedoen aangezien haar machine bij de crash de voorgaande wedstrijd in Zwolle te 
beschadigd was om in één week weer raceklaar te krijgen. 
 
De vrije trainingen werden door de rijders gebruikt om de afstelling van de machine te testen. Voor 
de kwalificaties werden er nog enkele wijzigingen doorgevoerd, waarna iedereen er klaar voor was. 
Danny reed een goede kwalificatie en wist hierin de pole positie te pakken met een verbetering van 
zijn PR. 
 
Ook Henry wist de pole positie te pakken, maar dit ging niet zo gemakkelijk als het eerder dit jaar wel 
gegaan was. Na veelvuldig van plaats gewisseld te hebben met Gerard van Helden wist Henry in de 
laatste minuten toch de koppositie zeker te stellen. 
 
Alfred was gedurende de gehele training qua tijden in gevecht met 
Leon Pfälzer, nooit zat er meer dan enkele tienden tussen hen in. 
Uiteindelijk was het Leon die met een minimale voorsprong de derde 
plaats wist te pakken en werd het dus een vierde startpositie voor 
Alfred. 
 
Na de pauze was het tijd voor de laatste races van het seizoen 2011. Danny had een goede start en 
ging als kopman de eerste bocht in voor Aubrey de Waard. Nadat Aubrey na enkele ronden onderuit 
ging reed Danny de rest van de wedstrijd alleen op kop uit en finishte zo op een mooie eerste plaats. 
 
Ook Henry had een goede start en ging direct achter Roland Wobben als tweede de eerste bocht in. 
Enkele ronden later wist Henry Roland aan het eind van het rechte stuk eruit te remmen en zo de 
eerste plaats over te nemen. Ronde na ronde liep hij iets bij Roland weg, waardoor hij een mooi gat 
opbouwde en op weer een overwinning leek af te gaan. Helaas sloeg in de voorlaatste ronden het 
noodlot toe, toen de ketting eraf liep. Henry wist de ketting er nog wel weer op te leggen zodat hij de 
race nog kon finishen, maar meer dan een voorlaatste plaats zat er helaas niet meer in. 
 
Na een lange startprocedure hadden de expirijders veel last van gripproblemen doordat de slicks 
tijdens de lange startprocedure te veel waren afgekoeld. Alfred kon hierdoor de eerste ronden niet 
lekker in zijn ritme komen en was de aansluiting met de mannen voor hem kwijt. Hij finishte de 
wedstrijd op een vijfde plaats waar hij niet geheel tevreden mee was. 
 
Danny had ook in de tweede race een goede start en kwam weer als 
kopman uit de eerste bocht, waarna hij direct een gaatje wist te slaan. 
Halverwege de wedstrijd wist Dennis van Melzen het gat echter te 
dichten en Danny te passeren. Helaas wist Danny de koppositie niet 
weer over te nemen waarna hij op een nette tweede plaats finishte, 
waarmee hij ook de tweede plaats in het eindklassement wist te 
pakken! 
 



Ook in zijn tweede race had Henry een goede start, echter kwam hij in de eerste bochtencombinaties 
niet helemaal lekker uit waardoor hij wat terugviel. Na enkele ronden 
wist hij net als in de eerste race Roland Wobben weer te passeren, die 
later ook door Gerard van Helden nog gepasseerd werd. Henry had 
vervolgens rondenlang een fel, maar mooi gevecht met Gerard waarbij 
er op het scherpst van de snede voor de overwinning gevochten werd. 
Helaas sloeg ook in deze tweede race het noodlot weer toe toen 
Henry’s machine in de laatste ronde helemaal stil viel en hij daardoor 
deze race niet kon uitrijden. 
 
In de tweede race had Alfred een betere start, waarna hij de strijd aanging met Leon Pfälzer en 
Danny Hulst aangezien ze alledrie nog derde konden worden in het eindklassement. Helaas trok 
Alfred hierbij net aan het kortste eind en finishte op een vijfde plaats waarmee hij net twee puntjes 
tekort kwam voor de derde plaats in het eindklassement. 
 
Deze laatste racedag van het seizoen was een mooie afsluiting van het seizoen waarin Henry het 
kampioenschap in de formuleklasse, Danny een tweede plaats in de sportklasse watergekoeld en 
Alfred een vierde plaats in de expiklasse wisten te behalen. Helaas voor Herma had zij dit seizoen 
niet veel geluk en kwam ze door veel mechanische problemen en daardoor gemiste wedstrijden niet 
verder dan een 13e

 
 plaats in het klassement. 

Voor we de winterstop ingaan rest het team eerst nog de traditionele seizoensafsluiter: de 4 uren 
race op het circuit van Croix-en-Ternois in Frankrijk. Hier zal Herma gaan rijden met Barry Kramer in 
de sportklasse watergekoeld, Henry en Danny in de formuleklasse en Alfred met André Harke in de 
expiklasse. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 3e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 13e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse - Kampioen 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


