
 
Op zaterdag 7 mei werd de vierde racedag van het seizoen verreden op het warme en zonnige circuit 
Pottendijk te Emmen.  
  
In de vrije trainingen bleek al dat de baan erg weinig grip bood door het vele kartrubber dat op de 
baan lag. Hierdoor deden alle rijders het in de vrije trainingen nog even rustig aan. Desondanks 
kwam Alfred in deze vrije training nog even lelijk ten val. In de eerste bocht gleed bij het uitkomen 
zijn voorwiel weg, waarna de rijder achter hem hem niet meer kon ontwijken en Alfred aanreed. Hij 
kreeg hierbij een behoorlijk tik in zijn zij, waardoor hij even alle lucht kwijt was. Gelukkig ging het na 
enkele minuten weer wat beter met hem en gaf hij aan later weer gewoon te willen rijden ondanks 
de pijn in zijn ribben en heup. 
  

Henry mocht het spits afbijten in de kwalificaties en wist ook hier 
weer de eerste startplaats te pakken, ondanks dat het volgens 
hemzelf nog wat harder moest kunnen. 
Hierna was het aan Danny en Herma om hun kwalificatie te 
rijden. Beiden hadden na de vrije training nog wat aanpassingen 
aan hun machines gedaan, welke nu moesten leiden tot betere 
tijden. De tijden gingen ook wel omlaag, maar beiden kwamen 
nog niet echt lekker in hun ritme en reden dan ook geen 

geweldige tijden. Danny kwam in deze kwalificatie tot een 10e tijd gevolgd door Herma op de 12e

Tenslotte was het aan Alfred om een mooie startplaats te veroveren. Door de valpartij in de vrije 
training was hij het vertrouwen enigszins kwijtgeraakt en bouwde de kwalificatie dus rustig op. Hij 
kwam hierin tot een zesde plaats, maar gaf aan behoorlijk last te hebben van zijn ribben tijdens het 
rijden. Toch wilde hij de races rijden, om zijn derde plaats in het klassement te kunnen verdedigen. 

 
plaats. 

  
Na de pauze was de formuleklasse de eerste klasse die aan hun wedstrijd mocht beginnen. Henry 
had een goede start en wist direct de leiding in de wedstrijd te pakken. Nog even moest hij deze 
weer afstaand na een late remactie van de tweede man, maar als snel wist hij de eerste plek weer 
over te nemen. Gedurende de eerste paar ronden wist Roland Wobben Henry nog te volgen, maar 
later in de wedstrijd wist Henry zijn tempo nog wat op te schroeven en kon hij een mooi gaatje slaan 
op zijn achtervolgers. Met een voorsprong van bijna vier seconden kwam hij als eerste over de finish 
en wist zo weer een overwinning aan het rijtje toe te voegen. 
  
In de sportklasse watergekoeld had Herma een goede start en wist 
hierbij direct al enkele rijders te passeren. Helaas was het lot haar 
niet erg gunstig gezind, aangezien zij enkele meters verder vol in 
de zijkant geraakt werd door een andere rijder die de controle 
over zijn machine volledig kwijt was. Herma raakte naast de baan 
en kon de machine maar net overeind houden. Met veel schade 
kon zij alsnog haar weg vervolgen, terwijl de rest van het veld 
helaas al een halve baan verder was. Door de “aanrijding” zat er bij 
haar stuur van alles klem waardoor zij slechts met veel moeite de machine de bochten door kon 
krijgen. Helaas kwam ze hierdoor op grote afstand als laatste over de finish. 



Danny had een redelijke start, waarbij hij enkele posities wist te winnen. Gedurende de race wist hij 
nog enkele posities te winnen en zo kwam hij, mede door enkele uitvallers, op een nette zesde 
positie over de finish. 
  
De expiklasse reed zoals gewoonlijk als laatste klasse. Alfred had 
een goede start waarbij hij als vijfde de eerste bocht in ging. Bij 
het ingaan van de tweede ronde crashten vlak voor Alfred Phil 
Ruitenberg en Adriaan Meeuwsen behoorlijk hard. Later bleek dat 
Adriaan bij de crash spieren in zijn schouder heeft gescheurd en 
enkele vingers heeft geschaafd/verbrand. We wensen Adriaan 
dan ook veel beterschap en hopen dat hij er snel weer bij kan zijn! 
Door de crash kwam Alfred op de derde plaats te liggen, waarbij 
hij van achter behoorlijk onder druk werd gezet door onder andere Leon Pfälzer. Alfred wist de derde 
positie enkele ronden vast te houden, maar kon door zijn blessures het tempo niet hoog genoeg 
houden om Leon achter zich te houden. Leon wist Alfred dan ook te passeren, waarna Jaken Keessen 
de druk er nog even op wist te zetten bij Alfred. Alfred wist hem echter voor te blijven en zo op een 
nette vierde plaats te finishen. 
  
Direct hierna was het alweer tijd voor de tweede race van de formuleklasse voor Henry. Ook in deze 
tweede manche wist hij direct de koppositie te pakken om deze niet weer af te staan. Het werd nog 
wel een paar keer spannend, aangezien de machine een enkele keer stilviel bij het uitkomen van de 
bocht, gelukkig bleef de machine de hele race verder goed lopen en wist Henry ook dit keer de 
overwinning te pakken met een mooie voorsprong op de tweede man. 
  
Danny kwam de tweede race iets minder goed van zijn plek, 
maar wist in de eerste bocht weer wat posities goed te maken. 
Danny was gedurende de race in gevecht met Martijn Wobben 
en André Hertsenberg om de achtste plaats, helaas trok Danny 
uiteindelijk aan het kortste eind en finishte hij als laatste van het 
groepje op de tiende positie. 
Ook Herma was deze tweede manche iets minder goed weg dan 
in de eerste manche, in de eerste bocht kwam zij echter 
behoorlijk in de verdrukking waardoor ze weer wat posities in moest leveren. Gedurende de race 
wist ze niet in haar ritme te komen, de machine was na de “aanrijding” in de eerste manche nog niet 
helemaal de oude en ook Herma zelf reed nog niet echt weer lekker. Ze reed dan ook een eenzame 
race en finishte op de veertiende positie. 
  
Als allerlaatste klasse kwam de expiklasse nog eenmaal aan de start. Alfred had een redelijke start, 
waarbij hij zijn positie wist vast te houden. Hij kon zijn tempo echter niet de hele race hoog houden 
en moest hierdoor enkele posities prijsgeven. Uiteindelijk wist hij nog op een zesde positie te 
finishen, helemaal kapot kwam hij over de finish, maar zijn doelstelling: de derde positie in het 
klassement behouden, was geslaagd. 
 
Al met al was het voor het team een dag om snel te vergeten met machines die niet helemaal deden 
wat ze hoorden te doen, crashes en “aanrijdingen” door andere rijders. Vol goede moed werken we 
nu richting Veldhoven waar op 21 mei de volgende race zal plaatsvinden op circuit De Landsard. 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 5e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 11e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 
 

 


