
 
 
Op Pinkstermaandag was het weer zover. De thuisrace in Staphorst! Dit jaar hopend op wat meer 
geluk dan vorig jaar, toen het hele team met valpartijen en uitvallende machines te maken kreeg. 
Het weer voor deze dag was in ieder geval al super, al vroeg in de ochtend stond er een mooi 
zonnetje en was de temperatuur al zeer aangenaam. 
 
Toen het tijd was voor de vrije trainingen was het als eerst de beurt aan Alfred om van start te gaan. 
Hij maakte lekker zijn ronden en concludeerde dat hij zijn gearing nog iets moest verstellen voor de 
kwalificatie. 
 
Hierna was het aan Herma om haar vrije training te rijden. Dit ging lekker, na een paar ronden 
inkomen gingen haar rondetijden per ronde naar beneden. Helaas moest zij voortijdig binnenkomen 
omdat ze ineens een raar geluid vanuit haar blok hoorde. In eerste instantie werd gedacht dat het de 
bougie was, dit zou gemakkelijk op te lossen zijn. 
 
Onder de vrije training van de expiklasse werd er een nieuwe bougie in Herma’s blok gezet. De 
machine werd weer even aan het lopen gemaakt en in eerste instantie klonk het weer goed, tot er 
ineens een geratel uit het blok kwam! Er moest dus uitgezocht worden wat dit kon zijn. Van alles werd 
nagekeken, maar de oorzaak kon nog niet direct gevonden worden. Op een gegeven moment kwam 
het vermoeden dat het de versnellingsbak nog wel eens zou kunnen zijn. 
 
Intussen was het voor Alfred alweer tijd om zijn kwalificatietraining te gaan rijden. Willie en Herma 
zouden ondertussen het blok verder uit elkaar halen om te kijken of de versnellingsbak inderdaad het 
probleem was. 

 
Alfred kwam in de kwalificatietraining een stuk beter uit met zijn 
gearing en kwam in deze training tot een zevende plaats. Deze 
wedstrijd deden ook de nummers 1 en 2 uit het klassement van 
vorig jaar in de formuleklasse mee, waardoor het een stukje 
moeilijker was om zich vooraan te kwalificeren. 
 

Toen Alfred weer terug in het rennerskwartier was, was inmiddels duidelijk geworden dat er voor 
Herma problemen waren met haar versnellingsbak. Er werd besloten dat Alfred en Herma snel naar 
de werkplaats zouden rijden om het resereblok, wat nog gedeeltelijk uit elkaar lag, in elkaar te zetten 
en op te halen in de hoop dat Herma de races nog zou kunnen rijden. 
 
In de tussentijd werd ook de kwalificatie in de expiklasse gereden. Ook hier werd er door Barry, André 
en Ben lekker gereden. Barry wist in deze kwalificatie zelfs een nieuw ronderecord op dit circuit neer 



te zetten. De kwalificatie werd afgesloten met de pole position voor Barry, een derde plaats voor 
André en een zesde plaats voor Ben. 
 
Net voor het eind van de pauze kwamen Herma en Alfred weer terug met het reserveblok. Deze werd 
snel onder de machine gebouwd zodat Herma de races toch nog van start kon gaan. 
 
Na de pauze was het als eerst de beurt aan Alfred om zijn eerste race van deze dag te rijden. Na een 
goede start waarbij Alfred zijn positie wist te behouden kwam hij als zevende uit de eerste chicane. 
Door het uitvallen van enkele rijders kwam Alfred op een gegeven moment in een gevecht om de 
vierde plaats terecht, met vlak achter zich Edwin Sweers. Helaas viel Alfred in één van de laatste 
ronden in de bocht op het viaduct, hij kon zijn race wel vervolgen, maar had hierbij wel een paar 
plaatsen verloren. Na zijn val kwam hij op een zesde plaats terecht, de race was net een paar ronden 
te kort om de nummer vijf, Nicky Duivewaarde, nog weer in te kunnen halen. 
 
Hierna was Herma aan de beurt om haar eerste race van die 
dag te starten. Omdat zij door de problemen met haar machine 
de kwalificatie niet had kunnen rijden moest zij helemaal 
achteraan starten, ook de machines uit de TZR50 cup, die bij de 
sportklasse watergekoeld in rijden, stonden nog voor haar. 
Herma had een goede start waarbij ze direct een aantal plaatsen 
wist te pakken. Na enkele ronden had Herma al redelijk wat 
rijders ingehaald en had ze een gaatje naar de eerstvolgende rijder voor haar dat steeds iets kleiner 
werd. Toen ging het helaas weer mis voor Herma, de nummer twee uit de wedstrijd wilde haar op een 
ronde zetten door haar binnendoor voorbij te steken, maar verremde zich daarbij, Herma wilde op dat 
moment juist de bocht insturen en ging hierbij onderuit. Ze probeerde direct de machine weer te 
starten om zo nog verder te kunnen rijden, maar de machine kwam maar niet op toeren. Later bleek 
de sproeier verstopt te zijn geraakt waardoor de machine geen brandstof kreeg. 

 

 
Als laatste klasse kwam de expiklasse aan de start. Barry pakte vanaf poleposition meteen kopstart en 
liep al vrij snel weg bij de rest van het veld. André behield bij de start zijn derde plaats achter Wesley 
Jonker. Barry liep ronde na ronde verder uit op André en Wesley 
die in een hevig gevecht om de tweede plaats verwikkeld waren. 
Dit gevecht heeft de hele race geduurd, in één van de laatste 
ronden kwam André aan Wesley voorbij, waarna hij de tweede 
plaats niet meer afstond, hij kwam op 0.2 seconden voor Wesley 
over de finish, 7.8 seconden achter Barry. 
Ben kwam vrij ‘eenzaam’ op een nette zesde plaats over de finish, 
10 seconden achter de nummer vijf en 6 seconden voor de 
nummer zeven.  
 
Rond kwart over vier was het tijd voor de tweede race van de formuleklasse en dus voor Alfred. Bij zijn 
start pakte hij één plaats winst en kwam zo als zesde uit de eerste chicane. Hierna was hij rondenlang 
in gevecht met Edwin Sweers en Nicky Duivewaarde om deze zesde plaats, tot op een gegeven 
moment Alfred nog alleen doorkwam. Het bleek dat zijn twee achtervolgers met elkaar in aanraking 
gekomen waren en allebei gevallen waren. Zij konden hun weg wel vervolgen, maar de druk op Alfred 
was weg. Voor Alfred was het gat te groot om nog plaatsen te kunnen winnen en dus reed hij het 
vervolg van de race op een ‘eenzame’ zesde plaats. 



 
Hierna mocht Herma weer aan de start verschijnen voor haar tweede race. Door het missen van de 
kwalificatie moest ze weer achteraan starten. Helaas had ze dit keer een wat minder goede start en 
kon ze dus niet direct al veel plaatsen goedmaken. Wel was ze erop gebrand om tijdens de race nog 
een aantal plaatsen te winnen. Helaas is ze hier niet eens aan toegekomen aangezien er bij het 
uitkomen van de derde bocht een TZR midden op de baan lag waar Herma niet meer omheen kon, 
waardoor ze er vol overheen klapte. De machine was behoorlijk beschadigd waardoor ze niet verder 
kon en deze tweede race dus nog niet eens één ronde had kunnen rijden. Zelf had ze gelukkig bijna 
nergens last van en was ze vooral erg gefrustreerd door alle tegenslag. 
 

Ten slotte kwam als laatste klasse deze dag de expiklasse 
nogmaals in actie. Barry had deze tweede race een iets mindere 
start en kwam op de derde plaats terecht. André kwam na een 
goede start op een tweede plaats terecht achter Wesley Jonker. 
Wesley wist beetje bij beetje steeds verder weg te lopen bij 
André en Barry die hevig met elkaar in gevecht waren. 
Uiteindelijke kwam Barry bij het aanremmen voor de chicane aan 

André voorbij, die daarna het tempo van Barry niet meer bij kon houden waarna Barry een klein gaatje 
sloeg. Uiteindelijk een mooie tweede en derde plaats voor Barry en André. 
Ben kwam na de start op een zevende plaats terecht. Hij had voor hem een klein gaatje naar Danny 
Hulst en Jeroen Kerpel. Ronde na ronde kwam hij steeds iets dichter bij, maar kon er nog niet voorbij 
komen. Tot hij, op tweederde van de race, met een mooie inhaalactie beide coureurs in één ronde 
inhaalde en zo op de vijfde plaats finishte. 
 
Al met al een dag met hoogte- en dieptepunten. Twee mooie 
podiumplaatsen voor het team, maar ook veel pech binnen het 
team. Mooie races, mooi weer en veel publiek maakten het een 
mooie dag. 
 
De volgende race wordt op 13 juni verreden op het circuit 
Pottendijk te Emmen. 
 

Stand in het kampioenschap 

Herma Harke 16e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 4e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
Ben Bekaert 8e KicXstart Expiklasse 
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