
 
Op 31 juli vertrok het team naar Veldhoven voor de eerste wedstrijd na de zomerstop. Barry was de 
vrijdag al wezen trainen om er zeker van te zijn dat de technische problemen, die hem in Lelystad de 
tweede manche deden terugvallen, verholpen waren.  Deze vrijdag verliep niet helemaal vlekkeloos 
voor Barry die ook hier weer wat technische problemen kende, maar gelukkig was de machine toch 
nog op tijd voor de racedag zaterdag weer in orde. 
  
Het team reed dit weekend weer met de complete bezetting, want ook Alfred deed deze race weer 
mee. Na het gebruikelijke inschrijven en keuren was het tijd voor de vrije trainingen. Hierin kon door 
de rijders weer even de baan verkend worden en gekeken worden of de afstelling van de machine 
goed stond. 
Herma was als eerst aan de beurt om haar vrije training te rijden. Deze verliep niet geheel vlekkeloos. 
De eerste ronden moest ze nog even rustig aan doen om de nieuwe banden en de nieuwe zuiger in te 
rijden. Toen ze daarna wat wilde gaan aanzetten om een paar snellere ronden te kunnen gaan maken 
wilde de machine ineens niet goed meer op toeren komen. Direct werd er met de machine aan de 
slag gegaan om de problemen voor de kwalificatietraining op te kunnen lossen. 
  
Hierna was het aan Alfred om zijn vrije training te gaan rijden. Voor hem ging het echter al in de 
eerste ronde mis. In de tweede bocht gleed hij onderuit, waarbij zijn kuipsteun afgebrak. Snel kwam 
hij het rennerskwartier in waar de kuipen verwijderd werden en hij zijn training kon vervolgen. 
  
Aansluitend reden André en Barry hun vrije training. Ook Barry maakte in de vrije training een 
schuiver mee. Aan het eind van het rechte stuk remde hij zichzelf onderuit, wat voor hem het einde 
van de training betekende. Gelukkig bleef de schade beperkt tot materiaalschade en was Barry zelf 
ongedeerd. André reed een goede vrije training, waar hij de machine goed kon testen en zijn 
afstelling naderhand nog iets kon aanpassen. 
  
Direct na de vrije training van de expiklasse was het alweer tijd voor de kwalificatie van de 
sportklasse watergekoeld. In de eerste ronde kwam Herma er direct al achter dat de problemen met 
haar machine nog niet over waren. Ze kwam weer binnen en snel werden er wat aanpassingen 
gedaan om te kijken of het probleem daarmee opgelost kon worden. Helaas bleek het na deze 
aanpassingen nog steeds niet goed te zijn. Hierop werd in het rennerskwartier de accu gewisseld, 
wat uiteindelijk de oplossing bleek te zijn. Helaas kon Herma door al het sleutelen nog slechts drie 
ronden rijden in de kwalificatie waardoor ze niet verder kwam dan een tiende plaats op de 
startopstelling. 
  
Alfred reed in de kwalificatie lekker zijn ronden, waarbij hij direct in zijn eerste ronde al sneller was 
dan hij in de vrije training geweest was. Alfred lag vrijwel de gehele kwalificatie tussen de vijfde en de 
zevende Plaats. Hij wist uiteindelijk beslag te leggen op de zevende startplaats met slechts 0.6 
seconde verschil met degene op de vierde plaats. 
  
Tenslotte was het tijd voor de kwalificatie van de expiklasse. Toen de mannen slechts zeven ronden 
gereden hadden begon het ineens behoorlijk te regenen, waardoor iedereen direct van de baan af 
ging aangezien de slicks op een vochtige baan geen enkele grip bieden. De tijden die tot op dat 



moment gezet waren werden dan ook niet meer verbeterd. Dit leverde André de tweede startpositie 
op en Barry de derde.  
  
Direct na de pauze mocht de sportklasse watergekoeld het spits afbijten met de eerste race. 
Halverwege de pauze begon het te regenen, waardoor het een natte race leek te gaan worden. Net 
voor de start was het echter opgehouden met regenen, waardoor het dus een race op een 
opdrogende baan werd. Herma had een matige start, waarbij ze haar positie vanaf de laatste rij 
nauwelijks wist te verbeteren. In de tweede bocht was het echter behoorlijk chaotisch door twee 
vallende rijders, waar Herma behoorlijk gunstig omheen wist te komen. In de ronden daarna wist ze 
nog enkele rijders in te halen waardoor ze inmiddels op de derde plaats was aangekomen achter 
Maikel van Bruchem en Leon Pfälzer. Toen Leon zich verremde wist Herma daar mooi gebruik van de 
maken voor hem binnendoor te passeren, waardoor ze de tweede plaats overnam. Maikel was 
inmiddels al zo’n eind weggelopen dat de eerste plaats niet meer tot de mogelijkheden behoorde. 
Herma finishte dan ook op een hele mooie tweede plaats, wat haar beste resultaat tot nu toe is. 
  
Alfred had in zijn eerste manche een wat mindere start doordat hij met een behoorlijke wheelie van 
zijn plaats kwam, daarna was het ook in de eerste bocht nog behoorlijk dringen. Alfred reed lange tijd 
op de achtste plaats rond achter Inge Dunnik. Ongeveer halverwege de race begon het zacht te 
regenen, waardoor de baan op sommige plaatsen verraderlijk glad werd. De rijders minderden hun 
tempo om zich staande te houden op de wat gladdere baan. Na enkele ronden was Alfred gewend 
aan de natte baan en kon hij zijn tijden weer wat opschroeven, waarbij hij merkbaar inliep op Inge. In 
de laatste ronde wist Alfred Inge te passeren, waarna hij op een nette vijfde plaats finishte. 
  
Direct hierna ging de eerste manche van de expiklasse van start. André ging er met kopstart vandoor 
en wist goed uit het gedrang in de eerste bocht te komen. Achter André was het Wesley Jonker die 
de tweede plaats pakte voor Barry. Na enkele ronden wist Wesley André te passeren die hiermee op 
de tweede plaats terecht kwam. Iets later kon ook Barry André nog inhalen. Uiteindelijk finishte 
Barry dan ook op de tweede plaats gevolgd door André op de derde plaats. 
  
Aansluitend aan de eerste race van de expiklasse was het voor Herma alweer tijd voor haar tweede 
manche. Helaas kwam ze in deze tweede manche niet zo ver. Bij de start leek Herma goed weg te zijn, 
maar op het moment dat ze over wilde schakelen naar de tweede versnelling brak haar schakelstang. 
Zo was het voor haar al na twintig meter einde wedstrijd, wat erg jammer was na zo’n goede eerste 
manche. 
  
Alfred had in de tweede manche een redelijke start. Hij kwam na de eerste ronde als zesde door 
achter Inge Dunnik en Erwin Wienen. Na enkele ronden wist Alfred Erwin te passeren, waarna hij de 
aanval op Inge inzette. Dit was nog niet gemakkelijk, maar na een aantal ronden wist hij ook Inge te 
passeren en daarna iets weg te lopen van de beide rijders achter hem. Alfred finishte dan ook op een 
mooie vierde plaats, wat hem ook de vierde plaats in het dagklassement opleverde. 
  
Tenslotte werd de laatste manche van de expiklasse verreden. André ging er weer met kopstart 
vandoor, terwijl Barry een erg slechte start meemaakte. Hij maakte tot twee keer toe een wheelie en 
moest daardoor als zesde?? aansluiten. Gelukkig wist hij al snel wat posities goed te maken, waarna 
hij met Adriaan Meeuwsen in gevecht kwam om de derde positie. Ondertussen stond André zwaar 
onder druk van Wesley Jonker, die hem uiteindelijk ook wist te passeren. Nadat Barry Adriaan 
ingehaald had, wist ook Barry André nog te passeren. Helaas begon de machine van André steeds 
meer lawaai te maken door een loszittende demper. Uiteindelijk viel deze er zelfs af en kreeg André 
de zwarte vlag, waardoor hij de wedstrijd moest verlaten. Achteraf bleek dat de demper 
losgescheurd was van de las, iets wat het team nog niet eerder meegemaakt had.  
Barry wist de race op een tweede plaats te finishen en pakte daarmee ook de tweede plaats in het 
dagklassement achter Wesley Jonker. 
  



De volgende race vindt plaats op 14 augustus op het kartcircuit Pottendijk te Nieuw-Weerdinge 
(Emmen). We hopen dat het team dan wat meer geluk zal hebben. 
 
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 7e Formuleklasse 
Henry Compagner 13e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


