
 
In het weekend van 8 en 9 mei werd er in Spa Francorchamps gestreden om de DDL-cup. Barry, 
Marian, Willy en Ria waren al op donderdag naar het circuit vertrokken,  om daar hun spullen vast te 
installeren om vrijdag te kunnen trainen. Alfred en Herma zijn ook op vrijdagmorgen al naar België 
afgereisd, waar Herma vrijdagmiddag ook nog even heeft kunnen trainen. De rest van het team 
kwam vrijdagavond aan in België. 
 
Op zaterdag werd er zoals gewoonlijk weer begonnen met een vrije training. Aangezien Barry en 
Herma hier vrijdag al getraind hadden, konden ze gewoon lekker hun ronden rijden en hoefden ze 
niet meer met de gearing bezig. Voor Alfred en André die zaterdag voor het eerst reden was het even 
kijken of alles goed stond en even weer kennis maken met de baan. Ook was het voor Alfred even 
afwachten hoe het zou gaan met zijn geblesseerde pols, gelukkig verliep dit naar wens en leek het 
redelijk goed te gaan met zijn pols. 
 
Hierna was het tijd voor de kwalificaties. Alfred was als eerst van het team aan de beurt om zijn 
plaats in de startopstelling te bepalen. Het was even afwachten hoe hij het zou doen ten opzichte 
van de andere rijders, na vanaf Lelystad niet meer gereden te hebben, maar hij reed een goede 
kwalificatie en verzekerde zich van een vijfde startpositie. 
 
Direct hierna was het de beurt aan Herma om haar kwalificatie te rijden. Herma reed lekker haar 
ronden en kwam hiermee tot een achtste startpositie. 
 
Als laatste was het aan de expiklasse om hun kwalificatie te rijden. Hier 
reden André en Barry lekker hun ronden met als resultaat de pole 
positie voor Barry en een derde startplaats voor André.  
 
Na de pauzewas Alfred de eerste van het team die zich op kon maken 
voor zijn eerste race. Alfred ging er met een super start vandoor, waarmee hij direct de derde plaats 
pakte. Na enkele ronden begon Roland Wobben bij Alfred aan te dringen, Alfred wist hem nog een 
tijdje achter zich te houden tot hij een foutje maakte, waardoor Roland hem kon passeren. Roland 
wilde echter iets teveel en ging niet lang daarna onderuit, waardoor Alfred de derde plaats weer in 
handen had. Hij kon de derde positie nu goed vasthouden en finishte met 17 seconden voorsprong 
op de nummer vier, nadat hij in de voorlaatste ronde in een snelle linkerbocht nog bijna onderuit 
schoof. Een super prestatie die ook Alfred zelf zeker niet verwacht had na zo’n tijd niet gereden te 
hebben! 
 
Direct hierna ging Herma van start in de sportklasse watergekoeld. Herma had een goede start en 
wist hierbij de voor haar gekwalificeerde Niels Smit voor te blijven. De hele wedstrijd was Herma 
vervolgens in een zwaar gevecht met Niels verwikkeld. Slechts enkele ronden voor het eind van de 
race wist Niels Herma te passeren. Herma gaf echter niet op en wist Niels weer terug te pakken, 
waardoor ze met 0.2 seconden voorsprong op Niels op de vijfde plaats wist te finishen. Ze had in 
deze race ook direct haar beste tijd ten opzichte van vorig jaar met vier seconden weten te 
verbeteren. 
 



Als laatste klasse ging de expiklasse van start. Barry wist vanaf het begin de leiding in de wedstrijd te 
pakken en vast te houden, met de snelste ronde van het hele weekend kwam hij als eerste over de 
finish, voor Wesley Jonker. André kon door problemen met de vering van zijn machine de twee 
mannen voor hem helaas niet bijhouden en reed ‘eenzaam’ op de derde plaats rond, waar hij dan 
ook op finishte. 
 
In de tweede manche had Alfred niet nogmaals zo’n geweldige start. 
Hij kon in deze tweede manche goed merken dat hij een behoorlijke 
tijd niet meer geraced had. Hij had de tweede manche veel last van 
vermoeidheid en van zijn spieren en kon mede daardoor deze 
tweede race dan ook niet de positie behalen die hij de eerste race 
had.  
Door deze iets mindere tweede race kwam Alfred helaas net 3 
puntjes tekort voor een derde plaats in het dagklassement. 
 
Ook Herma’s tweede race was niet zo goed als haar eerste race. Op het moment dat Herma haar 
machine wilde starten en richting parc fermé wilde gaan, kwam ze erachter dat haar machine niet 
meer liep. Na heel snel en hectisch van alles proberen en dingen aanpassen wilde gelukkig haar 
machine toch starten, waarna ze net op tijd in het parc fermé was. Herma had deze tweede race wel 
weer een goede start, maar kwam tijdens de race niet lekker in haar ritme, waardoor ze eigenlijk de 
hele race vrij ‘eenzaam’ in het rond reed. Ze sloot de race af op een redelijke zevende plaats, maar 
was niet echt tevreden over haar race. 
 
Als laatste race van de dag was het weer tijd voor de expiklasse. Ook in deze tweede race had Barry 
al snel weer de koppositie te pakken direct gevolgd door Wesley, waarachter op de derde positie 
André volgde. Na wat aanpassingen aan de vering hoopte André dat dit voldoende resultaat bood om 
de mannen voor zich bij te kunnen houden, helaas was dit niet het geval, het veringprobleem bleek 
nog niet helemaal opgelost te zijn. 
Bij het inhalen van de achterblijvers ging het voor Barry helaas mis! Doordat een achterblijver een 
onverwachte lijn nam, kwam Barry ten val. Hij kon zijn machine nog wel weer oppakken en zijn race 
vervolgen, maar kwam helaas niet verder dan een achtste positie. Dit was uiteindelijk nog wel 
genoeg voor de derde positie in het dagklassement, achter Wesley en André. 
 
Aan het eind van deze eerste racedag werd er door het team nog even gezellig samen gegeten en 
teruggekeken op de dag, waarna een gedeelte naar het hotel vertrok, een gedeelte in het 
rennerskwartier overnachtte en André naar huis vertrok. 
 
De tweede racedag van het weekend begon, tegen de weersverwachtingen in, lekker zonnig. Alfred 
zou deze dag niet rijden om zijn pols niet direct weer te veel te belasten. Henry Compagner zou deze 
dag op Alfred’s machine meedoen in de formuleklasse. Henry rijdt normaal mee in het NK 
pocketbikes in de 50cc open klasse, waar hij momenteel aan de leiding gaat. Het zou voor Henry de 
eerste keer worden dat hij op een schakelmachine een race zou rijden dus het was even afwachten 
hoe dat zou verlopen. 
 
Weer werd er begonnen met de vrije trainingen, waar door Herma en Barry enkele ronden gereden 
werd, maar niet de gehele training meegenomen werd. Voor Henry was het de eerste keer op deze 
machine en op deze baan, door hem kon de vrije training dan ook goed gebruikt worden om aan de 
machine te wennen en de baan te leren kennen. Dit ging zeker niet slecht en na wat aanwijzingen 
van Alfred kon Henry zich dan ook gaan opmaken voor de kwalificatietraining. 
 
Herma was deze dag als eerst aan de beurt om een goede startplaats te proberen te veroveren. Het 
duurde in deze kwalificatietraining even voor Herma lekker in haar ritme kwam, maar daarna zette ze 
toch redelijk nette tijden neer wat leidde tot een 7e startplaats. Er zat echter tussen de nummer 4 en 
7 slechts 0.7 seconde, wat dus goede hoop gaf voor de race. 



 
Hierna was het aan Henry om zijn kwalificatietraining te rijden. In deze training kon hij weer wat 
verder wennen aan de machine en de andere manier van rijden en wist dan ook nette tijden neer te 
zetten voor iemand die voor het eerst meerijdt. Hij haalde hiermee een 9e

 
 startpositie. 

Tenslotte was het tijd voor Barry om zijn kwalificatie voor de expiklasse te rijden, deze verliep goed 
voor hem.  Barry pakte uiteindelijk net de pole position op 0.003 seconden voor Wesley Jonker. 
 
Na de pauze was het tijd voor de wedstrijden, waarbij de sportklasse watergekoeld het spits afbeet. 
Herma had deze eerste manche een slechte start, waardoor ze bijna achteraan het veld moest 
beginnen aan haar race. Ze wist gelukkig al snel een aantal plaatsen weer goed te maken, maar kon 
daarna niet goed in haar ritme komen om naar het groepje voor haar toe te kunnen rijden. Ze 
finishte deze race op een 6e

 
 plaats. 

Hierna was Henry aan de beurt om zijn eerste wedstrijd te rijden. In de trainingen had hij nog geen 
start geoefend, dus het was even afwachten hoe dit zou gaan. Henry had echter een super start, 
waarbij hij direct een behoorlijk aantal plaatsen goed wist te maken en na de eerste ronde dan ook 
doorkwam op de 4e plaats. Hij kwam deze race in een mooi gevecht met Mike Brouwers die hem na 
een aantal ronden wist te passeren, doordat de brommer niet helemaal goed meer liep. Henry wist 
ook deze wedstrijd zijn tijd weer te verbeteren en finishte op een nette 5e

 
 plaats. 

Direct na de formuleklasse ging de expiklasse van start. De gehele race vocht Barry een mooie strijd 
uit met Wesley om de koppositie. Na een spannende wedstrijd wist Barry toch als eerst over de finish 
te komen met slechts 0.3 seconde voorsprong op Wesley. 
 
Aansluitend aan de expiklasse was Herma direct weer aan de beurt om aan te treden voor haar 
tweede race. Bij de start duurde het behoorlijk lang voor het rode licht uitging, wat voor Herma 
resulteerde in een valse start. Omdat Herma doorhad dat ze vals startte nam ze direct gas terug en 
gaf in de eerste bocht de door haar gewonnen posities bij de start weer terug, dit in de hoop dat 
hierdoor de valse start niet toegekend zou worden omdat ze er feitelijk geen voordeel meer van had. 
In deze tweede race ging Herma een stuk beter rond dan in haar eerste race en ze had dan ook de 
hele race een mooi gevecht met Niels Smit. Er werd enkele keren van positie gewisseld, maar 
uiteindelijk was het toch Herma die als eerst over de finish kwam, wat haar een mooie vijfde positie 
opleverde.  
Helaas werd Herma later echter door de juryvoorzitter verteld dat ze 
twee plaatsen terug werd gezet in de uitslag. Dit omdat er een protest 
ingediend was voor haar valse start door haar tegenstander, die iets 
minder sportief met zijn verlies omging. Gezien de rondetijden was de 
strijd die deze race gevoerd was anders ook gevoerd en aangezien 
Herma’s rondetijden sneller bleken dan die van haar tegenstander was 
de uitslag dan waarschijnlijk niet anders geweest. Helaas is door deze 
actie Niels haar ook gepasseerd in het klassement en staat Herma nu 
vier puntjes achter hem op de achtste plaats. 
 
Hierna was het aan Henry om zich klaar te maken voor zijn tweede race. Ook dit keer had hij weer 
een goede start en wist hier dan ook weer een aantal posities te winnen. Helaas bleek dat het 
probleem uit de eerste race nog niet opgelost was, waardoor de machine bovenin toeren niet goed 
liep. Hierdoor kon Henry niet goed vechten voor zijn positie en hij verloor dan ook weer enkele van 
de bij de start gewonnen posities. Wel heeft hij in deze race weer wat meer kunnen wennen aan de 
machine en de bijbehorende rijstijl. 
 
Als allerlaatste wedstrijd van dat weekend kwam de expiklasse nogmaals aan de start. Het weer was 
al wat dreigend, maar bij de start van de race was het nog droog. Barry had een wat mindere start, 
waardoor hij als tweede de eerste bocht in ging. Helaas ging het echter al in de eerste ronde mis voor 



Barry, in één van de laatste bochten ging hij vlak achter een andere rijder 
onderuit. Gelukkig kon Barry nog weer opstappen en zijn race achteraan 
het veld vervolgen. Tijdens de race begon het echter te regenen 
waardoor de expirijders, die op slicks rijden, het behoorlijk rustig aan 
moesten gaan doen. Omdat echter de één na de ander onderuit ging 
werd besloten om de race eerder af te vlaggen. Barry lag op dat moment 
op de derde plaats, maar doordat de rijder op de tweede plaats in de laatste bocht voor de finish nog 
onderuit ging werd Barry alsnog tweede achter Wesley Jonker. 
 
De volgende race is de thuisrace voor het team op het circuit van Staphorst! We hopen hier voor 
mooie resultaten te kunnen zorgen en er een mooie en gezellig dag van te maken. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 8e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 14e Formuleklasse 
Henry Compagner 15e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


