
 
Met gemengde gevoelens werd er op zaterdag 5 juni afgereisd naar kartcircuit Pottendijk te Emmen. 
Waar dit een baan is waar Herma en Barry graag rijden, is het de baan waar André het minst graag 
rijdt. Alfred zou deze zaterdag weer vervangen worden door Henry Compagner, aangezien deze baan 
een te zware belasting vormt voor zijn pols. 
 
Er waren deze dag twee vrije trainingen omdat er wat tijd over was in het programma in verband 
met het ontbreken van de Molenaar NSF100 championship. Hier maakten de rijders dan ook graag 
gebruik van om de baan weer even te verkennen, aangezien het de eerste keer dit jaar was dat hier 
gereden werd. Daarnaast was het voor Henry de eerste keer dat hij hier met een schakelmachine 
reed, hij had hier enkele jaren geleden wel al met zijn minibike gereden. 
 
Na de vrije trainingen was het tijd voor de kwalificaties. Henry mocht 
hierin het spits afbijten en als eerst zijn positie in de startopstelling 
veroveren. Hij reed een goede kwalificatie waarin hij na lange tijd op 
de zesde plaats te hebben gestaan uiteindelijk een mooie vijfde 
startplaats wist te behalen. Daarnaast had hij ook zijn tijd uit de 
eerste training, na wat aanwijzingen van Alfred, inmiddels met 3,5 
seconde weten te verbeteren. 
 
Direct hierna was Herma aan de beurt voor haar kwalificatie. Ze reed hierin lekker haar ronden en 
wist al vrij snel haar snelste tijd van vorig jaar te verbeteren. Op het eind kon ze nog even aanpikken 
bij een snellere rijder, waardoor ze haar rondetijd nog mooi weer wist te verbeteren en uiteindelijk 
een nette zevende startpositie pakte. 
 
Als laatste groep voor de pauze waren de mannen van de expiklasse aan de beurt. Barry reed hierin 
lekker zijn ronden, waarbij hij zo ongeveer de gehele training op de tweede plaats lag, die hij ook vast 
wist te houden. André kwam op deze baan niet zo lekker uit de voeten door een gebrek aan 
vertrouwen op deze baan, hij kwalificeerde zich dan ook op een zesde positie. 
 
Na de pauze mocht Henry direct aantreden voor de eerste race van de dag. Hij had een goede start, 
waarbij hij zijn vijfde plaats wist te behouden. Gedurende de wedstrijd had hij een mooie strijd met 
Nicky Duivewaarde die op de zesde plaats lag. Halverwege kon Henry wat afstand nemen op Nicky en 
wist dan ook op een mooie vijfde positie te finishen. 
 
Aansluitend volgde de race in de sportklasse watergekoeld voor Herma. Herma had geen goede start 
en verloor direct een aantal plaatsen, die ze gelukkig in de eerste bocht weer grotendeels goed kon 
maken. Helaas was ze door deze slechte start wel de aansluiting met de mannen voor haar kwijt, 
waardoor ze een ‘eenzame’ race reed. Ze finishte uiteindelijk, mede door een uitvaller, op een nette 
zesde positie. 
 



In de expiklasse was het Wesley Jonker die er met kopstart vandoor 
ging, echter na twee ronden wist Barry hem er aan het eind van het 
rechte stuk uit te remmen en de koppositie over te nemen, nadat hij 
een ronde eerder op diezelfde plek de tweede plaats van Adriaan 
Meeuwsen overgenomen had. Gedurende de hele race was hij in 
een felle strijd verwikkeld met Wesley die zich in zijn achterwiel vast 
bleef bijten. Gelukkig kon hij tot het eind de koppositie vasthouden 
en hij wist dan ook op de eerste plaats te finishen. 
André had een goede start en wist als vierde man de eerste bocht in te gaan. De hele race werd hij 
op de voet gevolgd door Danny Hulst en Manuel Wienen, maar geen van beiden wisten ze hem te 
1111passeren. Hij kwam dan ook op een nette vierde plaats over de finish. 
 
Direct hierna was het tijd voor Henry’s tweede race. Dit keer verloor hij bij de start één positie aan 
Nicky Duivewaarde en moest hij er de eerste ronden flink voor vechten om deze terug te kunnen 
winnen. Na enkele inhaalacties over en weer wist Henry de race toch in zijn voordeel te beslissen en 
kwam hij als vijfde over de finish. Na de race bleek echter dat de rijder die op de vierde plaats 
gefinished was een valse start gemaakt had, waardoor deze twee plaatsen terug gezet werd. 
Hierdoor is Henry dus uiteindelijk op een mooie vierde positie geëindigd. Daarnaast wist hij in de 
tweede race ook nog eens zijn beste tijd met een halve seconde te verbeteren. 
 
Ook in haar tweede race had Herma weer geen goede start. In de eerste paar bochten wist ze het 
grootste deel van de verloren posities weer goed te maken, maar ze had nu wel weer een grote 
achterstand op de mannen voor haar. Gedurende de race begon Herma echter toch flink in de lopen 
op Aubrey de Waard, waarna ze het gat dan ook helemaal dicht wist te rijden. Na enkele ronden 
achter Aubrey gereden te hebben wist Herma hem er aan het eind van het rechte stuk uit te remmen. 
Helaas kwam Herma niet lang daarna wat in de knel met het 
inhalen van achterblijvers, waarna Aubrey haar weer wist te 
passeren. In een poging Aubrey er vervolgens weer uit te remmen 
verremde ze zicht behoorlijk en kon ze de machine nog net 
overeind houden. Na in de laatste ronde het ontstane gat toch 
nog weer helemaal dichtgereden te hebben kon Herma helaas net 
geen poging meer wagen om Aubrey nog weer te passeren. Ze 
finishte na een mooie strijd op een zevende plaats. 
Na de race werd Herma bij de TC geroepen voor een technische 
controle, hierbij bleek helaas dat haar carburateurdoorlaat te groot was en werd ze gediskwalificeerd. 
Enkele races daarvoor had Herma haar carburateur nog laten controleren bij de TC om na te gaan of 
deze goed was en toen was de carburateur nog goedgekeurd. Achteraf blijkt nu dat het materiaal 
waar het restrictiebusje van gemaakt was door de warmte vervormd, waardoor de doorlaat groter 
wordt. Gelukkig lag er al een nieuwe carburateur met een aluminium busje klaar, dat nu voor de 
volgende race gebruikt zal gaan worden. 
 
Als afsluiter van de dag reed de expiklasse de tweede race. Ook dit keer had Wesley weer kopstart, 
maar helaas kon Barry hem dit keer niet weer passeren. Wesley sloeg direct een groot gat op zijn 
achtervolgers, waarna Barry niet anders kon dan proberen zoveel mogelijk te volgen. Barry finishte 
dan ook op een nette tweede plaats. 

André kwam bij de start hevig in de verdrukking nadat hij in eerste 
instantie weer een goede start maakte. De rijder die voor hem stond 
stuurde zijn machine echter naar binnen, waar André net naast hem 
zat. Hierdoor moest André een stuk door het gras, waardoor hij zo 
ongeveer achter aan het startveld weer aan moest sluiten. Al vrij snel 
kwam hij op de zesde plaats te liggen, het gat naar de rijders voor 
hem kon hij echter niet meer dichtrijden, waarna hij op de zesde 
plaats finishte. 



 
De volgende race vindt plaats op het voor iedereen nieuwe circuit van Blokzijl. Hier zullen op 19 juni 
ter afsluiting van de feestweek aan de Kanaalweg  de races worden georganiseerd. 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 13e Formuleklasse 
Henry Compagner 10e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


