
 
Op maandag 13 juni werden de jaarlijkse pinksterraces in Staphorst verreden. De thuisrace voor het 
team en daarom een extra stimulans om voor het thuispubliek goede prestaties neer te zetten. 
 
Tijdens de eerste trainingen was de baan nog behoorlijk nat van de eerder gevallen regen. Er werd 
door alle rijders dan ook behoorlijk rustig aan gedaan om de baan even te verkennen en te kijken hoe 
de grip op de natte baan was voor het geval het die dag nat zou blijven. Helaas liep Alfred’s blok al na 
enkele ronden vast door, naar later zou blijken, een kapot big-end. Gelukkig kreeg hij direct Wesley’s 
reserveblok weer aangeboden waardoor hij toch zou kunnen rijden. 
 
Gelukkig was dit niet het geval en konden de kwalificatietrainingen op een 
droge baan afgewerkt worden. In de sportklasse watergekoeld wist Danny 
goede tijden neer te zetten en hiermee zijn eerste pole positie te pakken, 
waardoor hij zijn thuisrace vanaf de eerste startplaats mocht aanvangen. 
Herma reed een matige kwalificatie doordat haar machine veel problemen 
gaf bij het schakelen. Ze wist hierin tot de twaalfde tijd te komen. 
 
In Staphorst reden de formuleklasse en de expiklasse in één groep, waardoor het in de kwalificatie 
lastig te volgen was wie op welke positie reed. Henry wist ook dit keer weer de pole positie te pakken 
in de formuleklasse. Alfred kwam na al het sleutelen halverwege de kwalificatie de baan in en reed 
lekker zijn ronden om na de korte vrije training nog even in zijn ritme te komen, hij had echter veel last 
van een sputterende machine door een kapotte bougie, hij kwam in deze kwalificatie uiteindelijk tot 
een zesde startpositie. 
 
In de pauze kwam er al veel publiek richting het circuit en werd het al snel gezellig druk, zoals ieder 
jaar in Staphorst. 
 
Danny lag na de start op de derde plaats achter Dennis van Melzen en Aubrey de Waard. Al na 
enkele ronden viel Dennis, waardoor het gevecht verder ging tussen Danny en Aubrey. Danny wist 
Aubrey te passeren en kwam zo als eerste over de finish, zijn eerste overwinning! Helaas werd hem 
direct bij binnenkomst in het rennerskwartier verteld dat hij had bewogen bij de start en dus een valse 
start kreeg toegekend en twee plaatsen werd teruggezet, zo ging hij dus van de eerste naar de derde 

positie. 
Herma had een redelijke start waarbij ze direct een aantal posities wist te 
winnen. Helaas werd ze op het binnenterrein door een andere rijder die 
haar eruit wilde remmen buiten de baan geduwd, waardoor ze weer als 
laatste aan de race moest beginnen. Ze kwam hierna maar moeilijk weer 
goed in haar ritme, ze wist nog enkele posities weer te winnen en finishte 
zo op de tiende plaats, waar ze zelf allesbehalve tevreden mee was. 
 

In de gecombineerde formule / expiklasse race ging de expiklasse als eerst van start, waarna 20 
seconden later de formuleklasse van start ging. Alfred had een matige start en kwam na de eerste 
ronde als achtste door. Gedurende de race kwam hij steeds beter in zijn ritme en wist hij meerdere 
posities te winnen, waardoor hij uiteindelijk als vierde rijder over de finish kwam. Doordat één van de 
rijders voor hem buiten mededinging meereed vanwege zijn veel te lage totaalgewicht werd Alfred 
deze eerste race derde. 
 
Henry had een goede start en pakte hierbij direct de koppositie, welke hij de 
gehele race goed vast wist te houden. Gestaag bouwde hij zijn voorsprong 
uit en kwam zo met een ruime voorsprong van maar liefst 23 seconden op 
de tweede man over de finish.  
 
 



Danny had de tweede race een wat mindere start doordat hij iets te voorzichtig was geworden door 
zijn valse start in de eerste race. Hij ging als vierde de eerste bocht door, maar wist al snel Maikel van 
Bruchem te passeren. Een paar ronden later wist hij ook Aubrey te passeren en ging hij op jacht naar 
Dennis die eerste lag, hij kon het gaatje hier naartoe redelijk dicht rijden maar door een klein foutje 
raakte hij de aansluiting kwijt en moest hij lossen. Deze race finishte hij op de tweede positie en pakte 
zo de derde positie in het dagklassement. 
Herma had in de tweede race een wat mindere start. Ze miste hierdoor de aansluiting bij de rijders 
voor haar en kwam slecht in haar ritme. Ze reed het grootste deel van de race alleen en finishte op de 
elfde plaats. 
 
Alfred had in de tweede race een betere start waarbij hij direct een paar 
plaatsen wist te winnen. Het tempo van de rijders voor hem lag echter net 
iets te hoog en Alfred kwam maar moeilijk in zijn ritme. De tweede helft 
van de race verliep beter en langzaam maar zeker liep Alfred in op Leon 
Pfälzer die op de derde plaats lag. Helaas dacht de rijder achter Alfred 
hem er in de laatste bocht nog wel uit te kunnen remmen terwijl Alfred al 
ingestuurd had, waardoor ze beiden buiten de baan raakten. Helaas kon 
Alfred pas later zijn weg vervolgen waardoor hij uiteindelijk op de vijfde 
plaats finishte. 
 
Ook in zijn tweede race had Henry weer een goede start en reed hij van start tot finish op kop, met dit 
keer een voorsprong van ca. 8 seconden op de tweede man. Een mooie dagoverwinning voor eigen 
publiek! 
 
De volgende race is alweer de laatste race voor de zomerstop, deze race vindt plaats op 2 juli op het 
stratencircuit van Blokzijl. 
 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 5e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 12e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


