
 
 
Op zaterdag 23 mei 2009 vertrok het team naar Arkel, waar op het “circuit” op het sportcomplex De 6 
molens gereden werd. Niet echt een favoriet circuit bij de meeste rijders maar om mee te doen in het 
klassement moet er wel geraced worden! De volgende wedstrijd is de thuiswedstrijd voor het team in 
Staphorst, aangezien er slechts negen dagen tussen de races in Arkel en Staphorst zitten was het 
devies: heel houden die machines! 
 
Om 10.00 uur werd er begonnen met de vrije trainingen. Even weer inkomen op de smalle klinkerbaan 
en even kijken of de gearing goed afgesteld staat voor deze baan. Na wat kleine aanpassingen bij de 
verschillende machines is het tijd voor de kwalificaties. 
 
Bij Herma werd er tussen de vrije training en de kwalificatie nog een andere curve in de ontsteking 
gezet. Tussen Pottendijk en Arkel heeft haar cilinder een nieuwe nicasil coating gekregen en na wat 
runs op de testbank was er eerst een behoorlijk ‘veilige’ curve in haar ontsteking gezet. Toen bleek dat 
de machine met deze curve iets aan de rijke kant stond is er nog een andere curve in de ontsteking 
gezet, waar ook al mee getest was, waardoor de machine een breder vermogen had. 
 
Als eerste is Alfred aan de beurt in de formuleklasse. Hij wilde graag zijn succes van de vorige keer 
voortzetten maar daarvoor zou hij wel wat moeten doen! Vanaf het begin deed hij al lekker in de top 4 
mee, zijn data gaf wel tijden door aan Alfred maar hij kreeg nog niet vanaf de zijkant door welke 
positie hij nou lag omdat de tijdwaarneming het nog niet deed van de SOBW. Daarom gewoon hard 
door blijven rijden, de tijden bleven zakken maar uiteindelijk net niet genoeg, een kleine 0.5 seconde 
achter de nummer 3 met als snelste tijd een 46.493. 
 
Na de formuleklasse komt de sportklasse watergekoeld, waar Herma in uitkomt, in actie. Deze baan is 
niet echt favoriet bij Herma en ze kon dan ook niet echt lekker in haar ritme komen, dit resulteerde dan 
ook in een voor haar teleurstellende 16e plaats in de startopstelling. 
 
Ten slotte was het de beurt aan de expiklasse om te proberen goede tijden neer te zetten. André reed 
een goede kwalificatie waarbij hij de 2e plaats pakte op 0.03 seconden achter Adriaan Meeuwsen, vlak 
achter André stond Wesley Jonker en daar weer vlak achter Barry. Ook Ben was bezig aan een goede 
kwalificatie maar moest helaas eerder opgeven omdat zijn demper was gebroken, hierdoor is hij wat 
afgezakt maar uiteindelijk toch nog op een nette 7e plaats beland. 
 
Na de pauze was Alfred als eerste aan de beurt voor zijn eerste race. Na een redelijke start met wat 
duw en trek werk kwam hij als vijfde de eerste bocht door maar een bocht later was hij zesde omdat 
hij in het gedrang zat en aan de verkeerde kant. Na in de eerste paar ronden strijd te hebben gevoerd 
met Nicky Duivewaarde (waardoor hij er bijna hard van zijn machine werd geworpen) maar niet de 
aansluiting wou verliezen met Sil Smit maar die viel door een verkeerd ingeschatte inhaal actie 



hierdoor lag Alfred  op een 4e plaats. Helaas kon hij niet dichter bij het groepje voor hem komen, 
waardoor hij op de vierde plaats gefinished is. En zijn tijd met ruim 0,6 seconden verbeterde. 
 
Na de formuleklasse was het weer de beurt aan Herma in de sportklasse watergekoeld. Na door een 
slechte start en veel gedrang in de eerste bocht een paar plaatsen verloren te zijn, kon Herma in de 
eerste paar ronden de verloren plaatsen toch nog weer terugpakken. Hierna heeft ze een behoorlijk 
eenzame race gereden met niemand vlak voor of achter haar. Uiteindelijk is ze gefinished op een 15e 
plaats, één plekje winst dus ten opzicht van haar startpositie. Toch was Herma niet echt tevreden over 
de race, ze komt niet echt lekker uit de voeten op deze bijzondere baan. 
 
Voor de eerste race van de expiklasse was het nog even erg hectisch binnen het team. Toen Philip de 
machine van Ben wilde starten voor het warmdraaien kwam hij er achter dat de machine wel erg 
weinig compressie had. Toen de cilinder er snel afgehaald werd, kwamen we erachter dat de 
zuigerveer vast zat en de bovenkant van de zuiger helemaal weggebrand was. Helaas kon dit niet 
voor de start van de race gemaakt worden en moest Ben de eerste race vanaf de zijkant toekijken. 
 
Toen André zijn machine van tafel wilde halen en weg wilde rijden, maakte ook deze ineens een raar 
geluid. Toch maar richting de baan, want de eerste rijders gingen de baan al op voor de 
opwarmronde. tijdens de opwarmronde kwam André direct alweer binnen omdat het lawaai steeds 
erger werd. Hij heeft snel Alfred’s (formule)machine gepakt, waarvan eerst de demper snel nog 
gewisseld werd en is daarmee de baan ingegaan om zo toch nog te kunnen rijden en punten te 
kunnen pakken. De rest was inmiddels al gestart, maar André kon achter aansluiten en zo toch nog 
rijden.  
Door het ontbreken van André bij de startopstelling had Barry een mooie vrije ruimte voor zich bij de 
start, hier maakte hij dan ook goed gebruik van en kwam als 1e de eerste bochtencombinatie uit. De 
nummer twee, Adriaan Meeuwsen, zat de hele race erg dicht achter Barry, maar gelukkig kon Barry 
de deur dichthouden en kwam hij als eerste over de finish. 
André kwam na 7 ronden niet meer door en bleek, op een zevende plaats liggend, achter op het 
circuit uitgevallen te zijn. Hij hoorde ineens erg veel lawaai en is maar gestopt omdat hij Alfred’s 
machine niet kapot wilde rijden. Bij terugkomst in het rennerskwartier bleek de tailpipe te zijn 
gescheurd. 
 
Onder de race van de expiklasse had Alfred, André’s machine al gemaakt. Het voortandwiel bleek 
losgelopen te zijn, wat lawaai veroorzaakte doordat het voortandwiel zo op de as aan het wiebelen 
was. Gelukkig kon dit snel gemaakt worden zodat André later die dag gewoon weer van start kon 
gaan. 
 
Tussen de race in de expiklasse en de volgende race voor de formuleklasse werd de uitlaat van Alfred 
snel gemaakt, zodat hij de tweede race gewoon van start kon gaan. Na een redelijke start ging Alfred 
als vierde de eerste bocht in, maar de Machine van Sil Smit loopt zo hard dat hij in de 5e ronde 
ingehaald werd. In de eerste ronden daarop kon hij het tempo van Sil Smit, helaas niet volgen 
waardoor deze steeds iets verder bij hem wegliep. Maar op een gegeven moment kwam Alfred weer 
steeds dichter bij Sil, maar helaas was de race voor hem net te kort om Sil nog weer in te kunnen 
halen. Op slechts 0.575 seconde achter Sil kwam hij als vijfde over de finish. Wederom verbeterde 
Alfred zijn tijd, nu met 0.2 seconden. 
 



Hierna was het tijd voor Herma om aan de start te verschijnen voor haar tweede race van die dag. Na 
weer een matige start was Herma in een mooi gevecht verwikkeld met Mitchell Theebe. In de bochten 
kon Herma het gat steeds dichtremmen en –sturen, maar op de rechte stukken reed Mitchell steeds 
weer bij Herma weg. Op een gegeven moment kwamen de koplopers voorbij en werd het gat weer iets 
groter, toch kon Herma het gat steeds nog weer dichtrijden. Helaas werd Herma in één van de laatste 
ronden door een rijder uit een groepje wat haar voorbij kwam buiten de baan geduwd. Hierdoor 
konden er nog een paar rijders die achter Herma reden haar voorbij steken. Helaas duurde de race 
hierna nog maar twee ronden waardoor Herma niet de kans kreeg om deze plaatsen weer terug te 
pakken. Uiteindelijk eindigde ze dan ook op een 16e plaats. Wel verbeterde zij haar tijd ten opzichte 
van haar kwalificatietijd met ruim een seconde! 
 
De start van de tweede race voor de expiklasse werd even uitgesteld door een rode vlag situatie in de 
voorgaande race van de NSF100 klasse. Twintig minuten later dan gepland ging de expiklasse dan 
toch van start. André en Barry maakten beide een goede start, André ging als 1e de eerste bocht in 
gevolgd door Barry. Bij het uitkomen van de eerste bochtencombinatie zagen beide rijders echter al 
dat er een aantal rijders en machines op een hoop liggen. Bij de eerst doorkomst op start-finish bleek 
het een rode vlag situatie te zijn. Ook Ben was bij deze valpartij betrokken, de rijders voor hem waren 
gevallen en helaas kon hij deze niet meer ontwijken waardoor hij er zelf ook op klapte. Gelukkig had 
hij zelf niet zoveel last en kon hij, na de beschadigde (kuip)delen verwijderd te hebben, weer 
herstarten. 
 
Nadat de baan weer vrij was werd er opnieuw gestart. André had opnieuw kopstart, Barry had dit keer 
een iets mindere start en ging zij aan zij met Adriaan Meeuwsen de eerste bocht in, dit ging niet 
helemaal goed waardoor beide rijders door het gras moesten. Gelukkig ging dit verder allemaal goed 
en kon de race gewoon vervolgd worden op de derde plaats. 
Ben had na een redelijke start in het begin van de race nog een mooi gevecht, maar omdat hij 
duidelijk sneller was, liep hij snel weg bij zijn achtervolger. De rest van de race reed Ben een nette, 
maar eenzame race. 
Barry kon het tempo van André en Adriaan niet helemaal volgen en reed een vrij eenzame tweede 
manche op de derde plaats. André is de hele race in gevecht geweest met Adriaan, maar kon hem 
gelukkig achter zich houden en finishte zo de tweede manche als eerste. Ben finishte de tweede 
manche op een nette zesde plaats en Barry was met zijn derde plaats toch nog dagoverwinnaar in de 
expiklasse. 
 
Al met al een chaotische, pechvolle dag met gelukkig toch nog een aantal goede resultaten. Hopelijk 
tot aanstaande maandag in Staphorst waar we onze thuisrace zullen rijden. We hopen op mooi weer 
en natuurlijk ook op mooie resultaten voor het eigen publiek! Bij deze zijn jullie allen uitgenodigd, de 
koffie staat voor jullie klaar! 
 


