
 
Op zaterdag 21 mei reisde het team al vroeg af naar het Brabantse Veldhoven voor de vijfde 
wedstrijddag van het seizoen. Het beloofde een warme, zonnige dag te worden in tegenstelling tot het 
weer van de voorgaande week. 
  
De vrije trainingen werden als altijd gebruikt om de baan te verkennen en de machines af te stellen. 
Alfred had in de vrije training erg veel last van een haperende machine, mede veroorzaakt door een 
kapotte bougie. Na deze vervangen te hebben liep zijn machine weer een stuk beter. Helaas is het 
probleem van de sputterende machine uit de voorgaande races nog niet gevonden. 
  
De sportklasse watergekoeld mocht vandaag het spits afbijten als eerste klasse op het tijdschema. 
Danny reed een goede kwalificatie en wist hierin de vierde startplaats 
op te eisen. Herma had in de kwalificatie nog maar drie ronden 
gereden toen zij met technische problemen de baan moest verlaten. 
Gelukkig werd het probleem nog voor het eind van de kwalificatie 
gevonden, Herma had toen nog slechts twee ronden om een goede 
tijd neer te zetten. Helaas wist ze hierdoor niet verder te komen dan 
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 startplaats, waardoor ze de races vanaf de laatste startrij zou 
moeten beginnen. 

Hierna was het aan Henry om zijn kwalificatie te rijden. Hij kwam hierin nog niet direct lekker in zijn 
ritme en lag de eerste ronden op de vijfde positie. Tegen het eind van de kwalificatie zette hij nog 
even goed aan en wist hij alsnog de pole positie te pakken met een verschil van 0.1 seconde op 
tweede man Roland Wobben. 
  
Alfred had in zijn kwalificatie nog steeds erg veel last van een sputterende machine. Hij reed zijn 
ronden, maar kon niet echt aanzetten doordat hij in elke ronde enkele malen bijna van zijn machine 
geworpen werd. Hij kwam in deze kwalificatie tot een zesde tijd. 
  
In de eerste race had Herma een redelijke start, waarbij ze één plaats winst wist te pakken. Helaas 
raakte ze deze plaats al in één van de eerste ronden weer kwijt, waarna ze enkele ronden strijd had 
met Barrie Raterink, helaas wist hij een gaatje te slaan op Herma en kon zij hem niet meer volgen. In 
de laatste ronde sloeg het noodlot nogmaals toe toen de ketting er halverwege de ronde afliep. 
Rennend met de machine kwam Herma uiteindelijk nog als allerlaatste helemaal kapot over de finish. 
  
Danny had in deze race een goede start en wist direct één plaats 
winst te pakken, waardoor hij op de derde plek kwam. In de eerste 
ronden kon hij de strijd nog aangaan met Aubrey de Waard om de 
tweede plaats, maar na een klein foutje raakte hij de aansluiting kwijt 
en moest hij Aubrey laten gaan. Hij finishte de race dan ook op een 
mooie derde positie. 
  
In de formuleklasse had Henry een goede start waarbij hij de 
koppositie wist vast te houden. Rondenlang gingen de twee rijders wiel aan wiel over het circuit. Net 
toen Henry een klein gaatje begon op te bouwen werd de race stilgelegd vanwege een rode vlag 
situatie. Na ca. 20 minuten werd de race hervat voor een herstart over vijf ronden. Ook tijdens dit 
tweede deel van de race was het erg spannend tussen Henry en Roland Wobben, met een 
voorsprong van slechts 0.089 wist Henry alsnog als eerste over de finish te komen. 
  
Alfred moest de race in de expiklasse vanuit de pitstraat startten. Gedurende de race bleef hij 
achteraan het veld rijden, waarbij hij door het uitvallen van Christian de Koning nog een plaatsje 
opschoof en zo op de zesde positie over de finish kwam. Hij was zelf niet tevreden met dit resultaat, 
maar gezien de problemen met de machine zat er op dit moment niet meer in. 



  
In de tweede race had Danny een iets mindere start en verloor hij hierbij een plaats, in de eerste bocht 
wist hij echter alweer een plek terug te pakken waarna hij weer vierde lag. Vervolgens kwam hij in 
gevecht met Maikel van Bruchem om de derde plaats, welke hij na drie ronden over wist te nemen. Hij 
wist een mooi gaatje te slaan op Maikel en kwam zo weer als derde over de finish wat hem ook gelijk 
zijn eerste podiumplaats opleverde! 
  
Herma had deze tweede race een wat mindere start en wist hierbij geen positie te winnen. Ze kwam 
pas te laat in de race in haar ritme, waardoor ze een wat eenzame race reed. Met haar tijden die ze 
later in de race alsnog wist te rijden had ze met het groepje om de zevende plaats kunnen strijden, 
helaas kwam Herma deze race slechts op de elfde positie over de finish. Ze was zelf verre van 
tevreden over deze racedag en hoopt het raceweekend in Spa eindelijk weer eens lekker mee te 
kunnen strijden om mooie posities. 
  
Henry wist ook in de tweede race als kopman de eerste bocht in te gaan. De eerste helft van de 
wedstrijd wist Roland hem strak te volgen. Henry kwam echter steeds beter in zijn ritme en wist zijn 
rondetijden nog verder aan te scherpen, waarop Roland hem niet meer kon volgen en Henry een mooi 
gaatje wist te slaan. Met een mooie voorsprong wist hij dan ook deze race weer als eerste over de 
finish te komen. 
  
Alfred had in zijn tweede race een redelijke start, waarbij hij enkele 
plaatsen wist te winnen. Helaas moest hij deze al in de eerste ronde 
weer afgeven omdat de machine bij het uitkomen van de bochten 
steeds erger ging sputteren en inhouden. Zo finishte hij ook deze 
tweede race op de zesde plaats waarmee hij als positief resultaat de 
tweede plaats in het klassement over wist te nemen van de 
geblesseerde Adriaan Meeuwsen. 
  
De volgende races vinden plaats in het Belgische Spa Francorchamps in het weekend na Hemelvaart. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 5e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 11e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse 
Alfred Kleis 2e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


