
 
 
Op zaterdag 9 mei was het dan zover, de race op het kartcircuit Pottendijk. Vooral voor 
Alfred een spannende dag, aangezien dit het circuit is waar hij vorig jaar met een gebroken 
arm en duim vandaan kwam.  

 
Op Koninginnedag waren Alfred, André en Herma al even wezen trainen op deze baan, wat 
voor Herma helaas niet zo lang duurde aangezien haar zuiger er al na een kwartiertje de brui 
aan gaf. Ook André heeft deze dag niet veel gereden omdat hij erg veel problemen met zijn 
vering had. Gelukkig heeft Alfred deze training goed kunnen gebruiken om het nare gevoel 
na zijn crash kwijt te raken, hij zat weer bijna aan zijn tijden van vorig jaar ondanks de matige 
grip op de baan. 
 
Ben was de vrijdag voor de race al in Emmen 
aangekomen om daar eerst nog een dag te kunnen 
trainen. Hij heeft deze dag lekker getraind en goed 
gebruikt om de gearing en vering goed af te stellen voor 
de racedag. Ook heeft hij aan het eind van de middag nog 
even van de mogelijkheid gebruik gemaakt om zijn 
regenbanden eens te proberen nadat er een flinke bui 
gevallen was. 
 
We begonnen zaterdag zoals gewoonlijk met het opbouwen van onze tent, het inschrijven en 
keuren van onze machines. Hierna was het als eerst de beurt aan Herma om haar vrije 
training te rijden. Het was voor haar nog afwachten hoe lang haar machine het vol zou 
houden, aangezien zij met een zwaar gehavende cilinder reed. De vrije training heeft 
iedereen benut om even weer lekker in te rijden en te kijken of de gearing goed afgesteld 
stond.  
 
Daarna werd er begonnen aan de tijdtrainingen. Als eerst was Herma aan de beurt, zij kon 
goed merken dat ze door haar kapotte cilinder heel wat minder vermogen had maar heeft er 
gewoon het beste proberen van te maken. Dit leverde haar uiteindelijk een 15e startplaats 
van de 19 rijders op.  
Na de sportklasse watergekoeld was het de beurt aan de formuleklasse 
en dus ook aan Alfred. Hij was nu toch wel een beetje zenuwachtig 
omdat hij nu toch weer wat harder zou moeten rijden op deze door hem 
gevreesde baan. Dit is redelijk gelukt, Alfred sloot de kwalificatie af op 
een 5e plaats. 
Als laatste klasse was het de beurt aan de expiklasse. André reed een 
goede constante kwalificatie en lag de hele tijd op de 2e plaats. Ook Ben 
reed een goede kwalificatie, het trainen op de vrijdag had duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen, op een gegeven moment lag hij zelfs 4e, helaas 
sloeg niet lang daarna het noodlot  toe en moest Ben de kwalificatie 
vroegtijdig beëindigen. Barry had in het begin van de kwalificatie wat 
moeite om goede tijden neer te zetten, tot Henk hem aangaf dat hij 7e 
lag. Hier werd hij zo kwaad van op zichzelf dat hij de ronde erop direct 
3e lag, uiteindelijk toch nog een startplaats op de eerste rij dus! 



 
Na de pauze was het als eerst aan Herma om op de baan te laten zien wat ze in huis had. 
Wat deze zaterdag helaas niet veel was, na een slechte start was het knokken om niet te 
veel de aansluiting te verliezen. Vanaf de zijlijn was al duidelijk te zien dat het vermogen met 
de ronde minder werd. Toch heeft de machine het gelukkig tot aan de finish volgehouden 
zodat Herma toch nog een paar puntjes kon pakken. 
Na de eerste helft van Herma’s race te hebben gekeken was het voor Alfred tijd om vast 
richting de baan te gaan. Zijn machine werd van de tafel gehaald om naar het parc fermé te 
gaan toen hij erop werd gewezen dat er brandstof uit zijn onderkuip kwam lopen. Wat bleek 
nu? Het brandstofslangetje op de brandstofkraan was poreus geworden en lekte brandstof. 
Na heel snel het brandstofslangetje te hebben vervangen snelde Alfred zich naar de baan. 
Hij kneep zich, naar eigen zeggen, als een dief dat hij te laat zou zijn maar hij mocht toch de 
baan op en mocht na een snelle opwarmronde gewoon vanaf P5 starten. Dit werkte blijkbaar 
wel als stimulans voor Alfred want na een redelijke start, waar hij zijn startplaats behield, zat 
hij vlak achter Sil Smit die hij zeker niet wilde laten gaan. Na enkele ronden kon hij Sil 
passeren en na een flink gevecht kon hij een klein gaatje slaan naar Sil. Daarna kreeg Alfred 
ook nog door dat hij voor een podiumplaats aan het vechten was doordat Roland Wobben 
onderuit gegaan was. Alfred moest en zou een keer op het podium komen en als hij dan toch 
al 3e lag, waarom dan niet vandaag! Na een paar ronden zag hij dat ook Lennard Hofmeijer 
onderuit gegaan was en hij dus op een tweede plaats lag! Nog nooit heeft hij de laatste 
ronde van de race zo voorzichtig gereden om toch die tweede plaats vast te houden! Zou dit 
dan zijn eerste podium worden? Eerst de tweede race maar even afwachten! 
 

Toen was het de beurt aan de expiklasse. Na een 
bliksemstart van Barry ging hij als eerste op de eerste 
bocht af, helaas kwam hij door een naar eigen zeggen 
‘domme remfout’ als vierde de eerste bocht weer uit. 
André had een redelijke start en kwam als eerste de 
bocht uit, hij liet er geen gras over groeien en wilde 
direct een gat slaan op de rest van het veld. 
Ben had een goede start, maar helaas viel de rijder 
voor hem bijna stil en kwam hij hierdoor vast te zitten, 
dit zorgde voor een 12e eerste doorkomst. 

André was in een mooi gevecht verwikkeld met Wesley Jonker maar ongeveer halverwege 
de race maakte André een foutje waardoor Wesley hem binnendoor voorbij kon steken. 
André wilde dit te snel weer goedmaken waardoor hij helaas onderuit ging. Uiteindelijk is hij 
toch nog als vijfde gefinished.  
Ook Barry maakte een klein momentje mee toen hij bij het opdraaien van het rechte stuk een 
inhaalmanoeuvre wilde voorbereiden op de nummer drie van het veld waar hij vlak achter 
zat. Hij besloot om het even rustiger aan te doen en het later nog eens te proberen, hier 
kreeg hij helaas de kans niet meer voor, uiteindelijk is hij door de valpartij van André toch 
nog als derde geëindigd, maar was hier niet echt tevreden mee. 
Ben is bijna de gehele race in gevecht geweest met Geert Jellema waar hij veel moeite mee 
had om er voorbij te komen. Uiteindelijk is hij er toch nog voorbij gekomen en heeft hij de 
race op een 10e plaats af kunnen sluiten. 
 
En toen was het weer tijd voor Herma om haar tweede race van de dag te rijden. Na een iets 
betere start dan in race één was het door het bijna ontbreken van vermogen erg moeilijk om 
nog een beetje mee te komen. Herma heeft deze race dan ook als voorlaatste afgesloten. 
Haar reactie na deze race: “ik kon verdorie nog geen TZR bijhouden!”. Maar toch weer wat 
puntjes gepakt en hierdoor heeft ze haar plaats in het klassement kunnen behouden. 
 
Direct hierna was het aan Alfred om te proberen zijn tweede plaats om te zetten in een 
podiumplaats in het dagklassement. Vooraf was al even snel uitgerekend dat hij hiervoor 
minstens vierde moest worden. De tweede race was een stuk minder spannend dan de 



eerste race, na een kort gevecht met Edwin Sweers wat in Alfreds voordeel werd beslist reed 
Alfred eenzaam op een vierde plaats rond. Na in de eerste race toch iets teveel van de pols 
gevergd te hebben zat er deze tweede race niet meer in. Maar het was genoeg voor Alfreds 
eerste podiumplaats! Een enorme opsteker om juist op deze baan zijn eerste beker in 
ontvangst te nemen! 
 
Ten slotte kwam de expiklasse nog eenmaal in actie. Ben had deze race weer een goede 
start, maar kwam toch weer achter Geert Jellema terecht. Deze keer was hij vastbesloten om 
er niet weer de hele race achter te blijven zitten en dat lukte, al na twee ronden kon hij Geert 
passeren. Ben kon mooi aanpikken bij het achtervolgende groepje achter de leider, eenmaal 
aangesloten bij het groepje kon hij hier helaas geen plaatsen meer winnen, maar toch op 
een mooie zesde plaats finishen. 
Ook Barry en André hadden de tweede race een 
goede start en gingen als nummers één en twee de 
eerste bocht in. Barry kon het tempo niet helemaal 
volgen en André liep iets uit, even later kwam ook 
Wesley Jonker, en na een foutje van Barry ook 
Jeroen Kerpel, hem voorbij. Helaas maakte André, 
aan de leiding liggend, weer een schuiver mee. 
Doordat de temperatuur aan het eind van de dag 
wat gezakt was, was de grip ook minder waardoor 
André helaas zijn tweede valpartij van die dag 
meemaakte. 
Hierdoor was Barry ineens weer in gevecht om de tweede plaats. Hij had goed aansluiting bij 
tweede man Jeroen Kerpel, maar door een wat ongelukkige situatie met een achterblijver 
werd Barry door twee man ingehaald. Hier werd hij zo boos van dat hij weer een stuk sneller 
ging rijden en de twee mannen dan ook snel weer ingehaald had. Ook het ontstane gaatje 
naar Jeroen Kerpel had hij vrij snel dicht gereden, maar ook dit keer was de wedstrijd net te 
kort om een aanval te kunnen plegen. Een mooie derde plaats in het dagklassement, maar 
toch was Barry niet echt tevreden over deze dag, naar eigen zeggen had er meer in kunnen 
zitten. 
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de machines weer te prepareren voor Arkel, waar 
we hopen weer goed voor de dag te komen! 


