
 
Op tweede pinksterdag was het dan zover, de thuisraces in Staphorst op het mooie circuit De Tippe 
werden verreden! In tegenstelling tot het weerbericht werd het gelukkig een mooie zonnige dag, 
nadat het ’s nachts nog stevig geregend had. 
 
Na het gebruikelijke inschrijven en keuren was het tijd voor de vrije trainingen. Deze werden allemaal 
iets ingekort omdat er in de eerste vrije training direct al een scooterrijder gevallen was die met de 
ambulance afgevoerd moest worden. 
 
Bij de kwalificaties was Alfred als eerst van het team aan de beurt om zijn startpositie te bepalen. Hij 
bouwde zijn kwalificatie mooi op en wist zijn rondetijden steeds iets scherper te zetten. Uiteindelijk 
behaalde hij een 10e

 
 startpositie van de 16 rijders. 

Hierna was het aan Herma om te proberen zo ver mogelijk naar voren op de grid te komen. Zij reed 
in de kwalificatie lekker haar ronden, maar kon er niet één lekkere foutloze ronde uitpersen. Ze wist 
hiermee een elfde startplaats te behalen, waar ze nog niet helemaal tevreden mee was.  
 
Tenslotte was het aan de mannen van de expiklasse om te strijden voor hun startposities. Zowel 
Barry als André reed lekker zijn ronden waarbij ze beslag wisten te leggen op de eerste twee posities, 
waarbij Barry een seconde los stond van André, die op zijn beurt weer bijna een seconde voorsprong 
had op de man op de derde plaats. 
 
Na de pauze, waarin het publiek in grote getale naar het circuit kwam, 
was Alfred als eerste van het team degene die de baan opmocht. Hij 
begon zijn race direct goed met een super start, waarmee hij direct vier 
plaatsen wist te winnen. Alfred had de hele race een mooie strijd met 
een groep van nog vier rijders achter hem, maar wist gedurende de 
hele race aan kop van het groepje te blijven. Hij finishte dan ook op een 
mooie zesde plaats, met slechts 0.45 seconde voorsprong op de 
nummer zeven, Erwin Wienen. 
 
Hierna was het aan Herma om haar race te rijden in de Sportklasse Watergekoeld. Herma had geen 
geweldige start, maar wist in het gedrang bij de eerste chicane toch direct weer wat plaatsen terug te 
pakken. Het duurde even voor ze lekker in haar ritme kwam, maar toen ze eenmaal haar ritme zat 
kwam ze dan ook snel richting de rijders voor haar. In de ronden daarop wist ze nog enkele posities 
te winnen, waarna ze op een nette zevende positie finishte. 
 
Direct hierna kwam de expiklasse aan de start. Barry en André hadden beiden een goede start, 
waarbij ze hun positie wisten te behouden. Barry wist niet direct goed in zijn ritme te komen en 
maakte in het begin nog wat foutjes, waardoor André en Wesley hem goed konden volgen. Toen 
Barry goed in zijn ritme zat wist hij iets weg te lopen van zijn achtervolgers. André had nog een 
behoorlijk strijd met Wesley, maar wist deze in zijn voordeel te beslissen, waardoor hij als tweede 
afgevlagd werd op slechts 0.1 seconde voor Wesley. 
 
Ook tussen de eerste en de tweede manches werd er een kleine pauze ingelast. Na deze pauze was 
de derde klasse de formuleklasse, waar Alfred weer zijn kunsten mocht vertonen. Hij had dit keer een 
slechte start! Bijna te vroeg weg maar wist dit net te voorkomen , waarna hij ook nog eens  in de 
eerste chicane in het gedrang kwam, waardoor hij dit keer geen posities wist te winnen. Hij reed  



 
 
 
 
hierna echter wel een sterke race, met snellere en meer constante rondetijden dan in de eerste race. 
Hij finishte deze race op een negende positie, wat iets minder was dan in de eerste race. Toch hield 
hij aan deze race een beter gevoel over, door de betere en constantere rondetijden die hij heeft 
kunnen rijden. Uiteindelijk kwam Alfred op een mooie zesde plaats in het dagklassement uit. Ook in 
het kampioenschap stijgt Alfred van de 14e naar de 9e

 
 plaats. 

Herma had in haar tweede race een wat mindere start en kwam dit 
keer ook niet zo lekker door de eerste chicane, doordat een rijder 
voor haar daar ineens wel heel hard in de remmen ging. In de ronden 
hierna wist Herma zich echter te herpakken, waarbij ze de twee rijders 
voor haar wist te passeren. Helaas ging het op driekwart van de race 
bijna heel erg mis voor Herma. Bij het uitkomen van de scherpe 
haarspeldbocht op het binnenterrein, bleef haar stepje in een strobaal 
hangen, waardoor ze bijna van de machine getrokken werd en de rijder achter haar, haar wist te 
passeren. Gelukkig kon Herma de machine nog net onder controle houden en verder rijden. Haar 
stepje zat inmiddels wel heel erg scheef aan haar machine, wat de zithouding er niet makkelijker op 
maakte. Ze wist hierdoor dan ook niet meer de rondetijden te behalen die ze eerst wel reed en kon 
hierdoor helaas de rijder voor haar niet meer inhalen. Ze finishte deze race dan ook op de achtste 
plaats, wat haar een gedeelde zevende plaats in het dagklassement opleverde. 
 
Als laatste klasse kwam de expiklasse nog eenmaal in actie. Barry had deze race een redelijke start, 
maar kon niet voorkomen dat Wesley met een hele goede start als kopman de eerste chicane in ging. 
André had een mindere start, hij kwam met een gigantische wheely van zijn plaats, waarbij het halve 
startveld hem wist te passeren. Gelukkig kon hij snel weer behoorlijk wat plaatsen terugpakken, 
waardoor hij zich weer kon gaan mengen in de strijd om de podiumplaatsen.  
In de tweede ronde wist Barry Wesley weer te passeren en de koppositie over te nemen, niet veel 

later wist ook André een foutje van Wesley te benutten en 
hiermee de tweede plaats over te nemen. Ronde na ronde zat 
Wesley strak in het achterwiel van André, maar die liet geen 
enkele ruimte waardoor Wesley dan ook geen kans kreeg om hem 
weer te passeren. Hierdoor was de uitslag om de podiumplaatsen 
gelijk aan die van de eerste race. Barry een eerste plaats en André 
een mooie tweede plaats, voor Wesley. Dit was dan ook direct de 
uitslag in het dagklassement. 
 

Het team kan terugkijken op een super geslaagde thuisrace met twee podiumplaatsen en ook goede 
races voor Alfred en Herma. Het publiek kwam in grote getale opdagen wat het tot een erg gezellige 
dag maakte! Tenslotte wil het team ook de AMBC Staphorst bedanken voor de wederom geslaagde 
organisatie! 
 
Over een kleine twee weken vindt de volgende wedstrijd plaats op het kartcircuit Pottendijk te 
Emmen. We hopen daar weer mooie wedstrijden te rijden met uiteraard goede resultaten. 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 9e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 

  


