
 
 
Op zaterdag 13 juni was het tijd voor de race op het circuit Pottendijk te Emmen. Eigenlijk 
zou deze dag de race in Drachten plaatsvinden, maar door problemen met de vergunningen 
daar werd er in plaats van Drachten een extra wedstrijd in Emmen gepland. 
 
Omdat de Honda NSF100 klasse en de classics niet reden deze dag, was er door de 
organisatie een extra vrije training van 10 minuten ingepland. Deze vrije training kon mooi 
benut worden om de machine nog beter af te kunnen stellen. Tijdens deze training bleek dat 
de baan nog niet erg veel grip bood, wat Barry vooral erg goed merkte, hij maakte na enkele 
ronden een kleine schuiver die gelukkig geen gevolgen had voor hemzelf en de machine. 
 
In de tweede vrije training, die 15 minuten duurde, konden er nog weer lekker wat ronden 
gemaakt worden en konden de eventuele aanpassingen aan de machine getest worden. 
 
Na de vrije trainingen was het tijd voor de belangrijkste training, de kwalificatie. Als eerste 
van het team was Herma aan de beurt. Zij hoopte vooral weer lekker te kunnen rijden na alle 
pech die ze in Staphorst had. Dit lukte aardig, in de kwalificatie verbeterde ze haar tijd uit de 
vrije training met een seconde en haalde hiermee een 13e tijd in de sportklasse 
watergekoeld. Toch was ze niet helemaal tevreden over haar kwalificatie omdat ze te lang 
achter een groepje was blijven hangen dat iets langzamer was dan zij, hierdoor had ze naar 
haar eigen idee niet het maximale uit deze kwalificatie gehaald. 
 
Hierna was Alfred aan de beurt om zijn kwalificatie te rijden. 
Helaas waren er deze dag in de formuleklasse maar zeven 
rijders, waarvan er één ook nog eens in de eerste vrije training 
met machineproblemen te maken kreeg waardoor hij de rest 
van de dag niet meer kon rijden. In de kwalificatie lagen de 
tijden van de nummers 1 tot en met 5 de hele tijd behoorlijk 
dicht bij elkaar, waarbij Alfred uiteindelijk op een vijfde plaats 
eindigde.  
 
Als laatste was het de beurt aan de expi-rijders om hun kwalificatie te rijden. In deze 
kwalificatie was het Wesley Jonkers die domineerde, de nummers 2, 3 en 4 lagen echter 
heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk wist Barry de tweede plaats te pakken op 0.077 achter 
Adriaan Meeuwsen terwijl André de vierde plaats pakte op één tiende achter Barry. Ben 
eindigde op een mooie vijfde plaats op vier tiende achter André. 
 



Na de pauze was het tijd voor de races. Als eerste was Herma aan de beurt in de 
sportklasse watergekoeld. Haar start was niet geweldig, maar in de eerste bocht wist ze de 
plaatsen die ze bij de start verloren had direct weer terug te pakken. Helaas zat ze hierna 
‘klem’ achter twee jongens op TZR’s die behoorlijk met elkaar in gevecht waren, hierdoor liep 
het groepje ervoor bij haar weg. Wel had ze druk van 
achter van een paar rijders die vrij dicht achter haar reden. 
Na een paar ronden kwamen de TZR’s met elkaar in 
aanraking waarna één van de twee viel, Herma zat hier 
strak achter en viel bijna weer over een TZR wat een 
herhaling van de race in Staphorst zou zijn geweest. 
Gelukkig ging het dit keer net goed, wel verloor ze hierbij 
een plaats aan Martijn Wobben die redelijk dicht achter haar reed. Ze ging direct het gevecht 
aan, maar het was nog niet gemakkelijk om hem weer voorbij te komen. In dit gevecht 
kwamen ze steeds dichter bij Reinier Beens, die ze dan ook beiden in konden halen. In de 
voorlaatste ronde kon Herma ook Martijn weer inhalen toen deze een bocht wat te wijd nam, 
waardoor Herma haar machine er aan de binnenkant voorbij kon zetten. Hiermee eindigde 
ze de race op een 11e plaats. Helaas bleek later dat de wedstrijdleiding de rijders twee 
ronden te veel had laten rijden en werden de laatste twee ronden niet meegeteld voor de 
eindstand. Hierdoor werd ook Herma’s inhaalactie op Martijn ongedaan gemaakt en werd ze 
teruggezet naar een 12e plaats waar ze behoorlijk van baalde, ook omdat Martijn erg dicht bij 
haar staat in het klassement. Wel had ze haar tijd ten opzichte van de kwalificatie met ruim 
een seconde verbeterd. 
 
Hierna was het tijd voor Alfred om aan de start van de race van de formuleklasse te 
verschijnen. Alfred had een redelijke start, waarbij hij zijn vijfde positie wist vast te houden. 
Helaas kon hij het tempo van de eerste vier rijders niet helemaal bijhouden en was de 
nummer zes een stuk langzamer dan hem. Hierdoor werd het een hele eenzame race op de 
vijfde plaats. 
 
Als laatste klasse kwam de expiklasse aan de start voor hun eerste race van die dag. Barry 
en André hadden beiden een goede start waarbij ze een plaatsje wonnen en respectievelijk 

als tweede en derde de eerste bocht in gingen. Ook Ben 
had een nette start en ging als vijfde de eerste bocht in, 
geen plek gewonnen maar, wat nog belangrijker was, ook 
geen plek verloren. In de race konden Barry en André 
Wesley beter volgen dan in de trainingen, maar helaas niet 
genoeg om hem in te kunnen halen. Ze eindigden op een 
mooie tweede en derde plaats. Ben kwam gedurende de 

race steeds dichter bij de nummer vier Adriaan Meeuwsen, maar de race duurde voor hem 
helaas niet lang genoeg om deze nog in te kunnen halen. Een nette vijfde plaats was dus het 
resultaat.  
 
De tweede race van de sportklasse watergekoeld had Herma weer geen geweldige start, 
maar opnieuw kon ze in de eerste bocht weer een boel plaatsen terugwinnen. Weer had ze 



net geen aansluiting met het groepje voor haar, maar had ze wel een aantal rijders achter 
zich te pushen. Na een aantal ronden wilde ze juist Reinier Beens in gaan halen toen zijn 
machine kapot liep, hierdoor werd het inhalen haar gemakkelijk gemaakt. Gedurende de 
race kwam ze steeds dichter bij Kevin Keessen die ze er na een aantal ronden aan het eind 
van het rechte stuk uit kon remmen. Hierna reed ze een aantal ronden met Kevin Keessen 
en Martijn Wobben strak achter haar, tot Herma een achterblijver snel voorbij kon steken en 
de andere twee hier een tijdje achter bleven hangen. Toen kon Herma de laatste paar 
ronden onbedreigd op een mooie negende plaats de race uitrijden. 
 
Hierna was het tijd voor de tweede race van de formuleklasse. Alfred had een goede start 
waarna hij als vierde de eerste bocht door kwam, voor Roland Wobben. Hij wist Roland een 
aantal ronden achter zich te houden, waarna deze hem helaas toch passeerde. Alfred kon 
de tijden van Roland helaas niet helemaal volgen, waarna een eenzame race op de vijfde 
plaats volgde.  
 
Tenslotte kwam de expiklasse nog eenmaal in actie. Weer een goede start voor alledrie de 
rijders, Barry en André kwamen als tweede en derde de eerste bocht door en Ben als vijfde. 
Barry reed gedurende de race steeds iets verder weg bij 
André en kon Wesley nog wat beter volgen dan de eerste 
race. André was in gevecht met Adriaan Meeuwsen om de 
derde plaats, die hij uiteindelijk moest afstaan aan 
Adriaan. Ben kon Adriaan in het begin van de race redelijk 
volgen, in het middenstuk van de race moest hij echter iets 
toegeven, waarna hij tegen het eind van de race weer 
steeds dichter bij André kwam, die inmiddels op de vierde plaats reed. Uiteindelijk finishte 
Barry als tweede, André als vierde en Ben als vijfde. 
 
Hiermee werd Barry tweede in het dagklassement en mocht dus weer een beker ophalen. 
André had evenveel punten als Adriaan Meeuwsen, maar omdat Adriaan in de tweede race 
een beter resultaat had behaald mocht hij de beker voor de derde plaats mee naar Zeeland 
nemen. 
 
De volgende race vindt plaats op 4 juli op het Midland circuit in Lelystad. 
 

Tussenstand in het klassement 
Herma Harke 15e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 5e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
Ben Bekaert 7e KicXstart Expiklasse 
 

 

 

 


