
 

 
 
Na de zomerstop stond er direct een compleet raceweekend op het programma en wel op het circuit 
De Landsard te Veldhoven/Eindhoven. Het zou een veelbewogen weekend worden met op beide 
dagen heel verschillend weer, wat dan ook voor heel verschillende races zorgde. Ook voor het 
kampioenschap was dit een belangrijk weekend aangezien er op beide dagen wedstrijden verreden 
werden en er dus veel punten te verdelen vielen. 
 
Zaterdag 1 augustus 
Na het inschrijven en het keuren van de machines was het tijd voor de vrije trainingen. Er waren 
zaterdag twee vrije trainingen omdat er extra tijd was doordat de NSF100 klasse alleen op de zondag 
reed. Deze vrije trainingen werden benut om de baan weer even te verkennen en te kijken of de 
machines goed afgesteld stonden. Voor André was het de eerste keer dat hij op deze baan reed en 
voor hem was de extra vrije training dus extra welkom. Ook voor Alfred was het al twee jaar geleden 
dat hij hier gereden had, aangezien hij vorig jaar in Veldhoven met beide armen in het gips langs de 
baan stond. 
 
Na wat kleine aanpassingen aan de machines gedaan te hebben was het tijd voor de 
kwalificatietrainingen. Herma was als eerst van het team aan de beurt om een zo goed mogelijke 
startplaats te veroveren. Helaas heeft ze een groot deel van de kwalificatie achter een langzamere 
rijder gezeten waar ze niet echt los van kon komen. Toen ze deze rijder echter voorbij was reed ze 
ineens 2 seconden van haar snelste tijd van die dag af. Dit leidde tot een 13e tijd van de 16 rijders in 
de sportklasse watergekoeld. 
 
Hierna was het de beurt aan Alfred om een zo snel mogelijke tijd in de formuleklasse neer te zetten. 
Alfred durfde in de kwalificatie niet al te veel te pushen omdat hij niet wist hoe zijn pols zich zou 
houden en hij deze wilde sparen voor de races. Uiteindelijk kwam hij tot een 8e tijd in de kwalificatie. 
 
Als laatste was het tijd voor de kwalificatietraining van de expiklasse. Aangezien het voor André de 
eerste keer was dat hij op deze baan reed moest hij de baan nog wat beter leren kennen, hij reed 
lekker zijn ronden en kwam tot een 5e tijd in deze kwalificatie.  
Ook Barry was in deze kwalificatie lekker aan het rijden, zijn tijden zakten steeds verder tot hij 
halverwege de kwalificatie ineens stilstond achterop het circuit. Het bleek dat zijn big-end eruit 
gelopen was, vlug van de baan en naar de tent dus om de machine op 
tijd voor de races klaar te krijgen. Het reserveblok moest eronder gezet 
worden en omdat ook Barry’s cilinder flink schade opgelopen had 
moest hij met de reservecilinder van Alfreds formule machine rijden, 
die toch wel wat minder vermogen had dan zijn eigen cilinder. 
Gelukkig had Barry voor zijn machine kapotliep een goede tijd 
neergezet, waarmee hij de 3e plaats op de startgrid mocht innemen. 
 



Na de pauze was het tijd voor de races, Herma verscheen als eerst aan de start in de sportklasse 
watergekoeld. Ze had geen geweldige start en werd in de eerste bocht naar buiten gedwongen 
waardoor ze een aantal plaatsen verloor. Gelukkig kon ze in de tweede bocht weer een aantal 
plaatsen terugpakken. Na deze inhaalactie reed Herma de verdere race vrij eenzaam rond. Ze kon 
niet echt lekker in haar ritme komen waardoor ze helaas niet dichter bij de rijders voor haar kon 
komen. Ze sloot de eerste race af op een 12e plaats. 
 
Hierna was het voor Alfred tijd om aan de start van zijn eerste race van deze dag te verschijnen. Hij 
had een redelijke start waarbij hij direct al één plaats won. Aan het begin van de wedstrijd wist Alfred 
al een gaatje te slaan op de mensen achter hem, de afstand op zijn voorganger werd gedurende de 
wedstrijd steeds kleiner. Helaas kon Alfred deze rijder net niet meer inhalen. Alfred sloot zijn eerste 
race af op een 6e plaats op 0.1 seconde achter de nummer 5. 
 
Zoals gewoonlijk als laatste van de serie kwam de expiklasse in actie. Na al het sleutelen was Barry’s 
machine gelukkig net op tijd klaar voor de start van 1e manche. Beide mannen hadden een redelijke 
start. Barry kwam naast Harm Dunnik als eersten de eerste bocht in. 
Vrij snel kwam hij Harm voorbij en begon er een mooie strijd tussen 
Barry en Harm. Toen Harm Barry voor de tweede keer passeerde 
raakten ze elkaar iets waardoor beiden wat snelheid verloren, direct 
kwam Wesley Jonker aan Barry voorbij. Barry wilde dit wat te snel 
weer goedmaken waardoor hij wat foutjes maakte en de aansluiting 
met Harm en Wesley verloor. Hierdoor eindigde hij op een mooie 3e 
plaats.  
André had in deze race veel problemen met de grip van zijn machine, waardoor hij er helaas niet het 
maximale uit kon halen. Hij eindigde deze race toch nog op een nette 5e plaats achter Adriaan 
Meeuwsen. 
 
In de tweede manche had Herma helaas weer een matige start. Lange tijd zat ze vlak achter Mitchell 
Theebe die ze helaas maar niet voorbij kon komen. Op tweederde van de wedstrijd kon ze hem dan 
toch eindelijk passeren, maar toen was er al geen aansluiting meer met de rest van het veld. Ze sloot 
de wedstrijd, niet geheel tevreden, af op een 13e plaats. 
 
In zijn tweede manche had Alfred weer een redelijke start waarbij hij weer één plaats wist te winnen. 
Tijdens de race kreeg hij steeds meer last van zijn pols waardoor hij niet de snelheid van de eerste 
manche kon evenaren. Na een race zonder veel strijd finishte Alfred op een voor hem beetje 
teleurstellende 6e plaats. 
 
Als afsluiter van de eerste racedag in Veldhoven kwam de expiklasse aan de start.  Weer hadden 
beide heren een redelijke start. Barry maakte bij de start een wheely doordat zijn koppeling wat 
vreemd aangreep, toch ging hij nog als derde de eerste bocht in. Na enkele ronden kon hij Wesley 
passeren waardoor hij de tweede plaats in handen had. Helaas begon zijn koppeling steeds meer 
kuren te vertonen en had Barry op een gegeven moment zelfs helemaal geen koppeling meer. 
Hierdoor kon Wesley hem vrij gemakkelijk weer terugpakken en moest Barry genoegen nemen met de 
3e plaats achter Harm en Wesley, wat hem een derde plaats in het dagklassement opleverde. 
André reed een vrij vergelijkbare race als de eerste manche. Weer had hij veel problemen met de grip, 
waardoor hij de aansluiting met de kopgroep helaas niet kon behouden. In deze tweede manche 
eindigde hij weer op een nette 5e plaats achter wederom Adriaan Meeuwsen. 
 



Zondag 2 augustus 
Op zondag was het weer compleet omgeslagen. In de nacht van zaterdag op zondag had het in 
Veldhoven al flink geregend en het kartcircuit was dan ook “lekker” glad. Er hoefde deze dag niet 
zoveel opgebouwd te worden, aangezien de spullen ’s nachts in Veldhoven gebleven waren. Na het 
inschrijven en keuren was het tijd voor de natte vrije training. Vandaag was er weer gewoon één vrije 
training omdat de Honda NSF100 klasse zondag ook in actie kwam. 
 
Als eerste klasse kwam de sportklasse watergekoeld in actie op de natte baan. Er waren een 
behoorlijk aantal rijders die besloten om deze vrije training niet te rijden in de hoop dat het later wel 
droog zou zijn. Herma wilde wel rijden, omdat zij nog zeer weinig ervaring in de regen heeft. Ze begon 
lekker rustig aan de training om even de baan aan te voelen in de regen. In de loop van de training 
ging het steeds beter en bleek dat Herma zich best lekker voelde in de regen. 
 
Hierna was het de beurt aan Alfred om de natte baan te verkennen in de 
vrije training van de formuleklasse. Ook hier durfden niet alle rijders het 
risico te nemen om tijdens de vrije training onderuit te gaan. Alfred reed 
lekker rustig zijn ronden om even het gevoel van rijden op een natte 
baan weer te krijgen.  
 
 
Ook André en Barry wilden de vrije training wel rijden, mede omdat zij beiden nog niet eerder op 
regenbanden gereden hadden. Door de vrije training wel te rijden hadden ze wat meer tijd om te 
wennen aan het rijden op regenbanden wat hen beiden goed beviel. 
 
Tijdens de kwalificaties was het nog steeds erg nat. Herma was als eerst aan de beurt om te proberen 
een goede tijd neer te zetten in de regen. Uit haar rondetijden bleek wel dat rijden in de regen Herma 
wel ligt. Geruime tijd lag ze op een vijfde plaats, helaas ging vlak voor haar Leon Pfälzer onderuit en 
kon Herma hem niet meer ontwijken. Ze kon hierna zelf nog wel verder rijden, maar kon in deze 
laatste paar ronden door wat lichte schade aan de machine haar tijd niet meer verbeteren. Ze sloot de 
kwalificatie toch nog op een mooie 6e plaats af. Met deze 6e plaats behaalde Herma haar beste 
startplaats tot nu toe. 
 
Hierna was het de beurt aan Alfred om in de regen te proberen een snelle ronde neer te zetten. Hij 
reed lekker zijn ronden en wist wel overeind te blijven in deze kwalificatietraining. Hij wilde in deze 
kwalificatie niet te veel risico nemen om onderuit te gaan. Hij sloot de kwalificatie af op een 6e plaats.  
 
Tenslotte was het tijd voor Barry en André om te proberen een goede startpositie te veroveren. In 
deze natte kwalificatietraining werd er veel van positie gewisseld. Uiteindelijk bleken twee rijders die 
met een daglicentie meereden, Ronald van Liere en Jeroen Kerpel, het snelst te zijn in de regen. 
Barry en André wisten zich op een 4e en 7e plaats te kwalificeren. 
 
In de pauze werd de schade aan Herma’s machine voor zover mogelijk gemaakt en werden ook de 
andere machines weer klaargemaakt voor de races. De rijders konden nog even een hapje eten en 
toen was het al weer tijd voor de races. Het leek er nog niet op dat het direct droog zou worden dus de 
rijders bereidden zich voor op natte races. 
 
Na de pauze kwam als eerst de sportklasse watergekoeld in actie op de nog steeds natte baan. 
Herma mocht vanaf de derde startrij vertrekken en had een redelijk goede start. Zij werd door enkele 



rijders ingehaald, maar kon zelf ook al vrij snel weer wat inhaalacties plaatsen waardoor zij op een 
vierde plaats kwam te rijden. 
Op ongeveer tweederde van de wedstrijd ging Herma helaas, terwijl ze steeds verder inliep op de 
nummer drie, bij het uitkomen van een bocht onderuit. Gelukkig kon zij snel weer op de machine 
stappen en was er niet al te veel schade waardoor zij weer verder kon rijden. Helaas was ze inmiddels 
wel een behoorlijk aantal plaatsen kwijtgeraakt.  
Slechts enkele ronden later, toen Herma bijna weer aansluiting 
had bij de rijder voor haar, ging zij weer onderuit. Ook deze keer 
was de schade zodanig dat zij nog weer verder kon rijden. De 
laatste paar ronden die nog volgden wilde Herma niet al te veel 
risico lopen om nog weer te vallen en heeft ze dus redelijk rustig 
de wedstrijd uitgereden. Ze is alsnog op een nette achtste plaats 
geëindigd, wat ook haar beste resultaat van dit seizoen is. 
 
Hierna was het de beurt aan Alfred om zijn kunsten op de natte baan te vertonen. Vanaf de 6e plaats 
op de grid had hij een redelijke start, waarna hij helaas in de eerste bocht naar buiten gedwongen 
werd wat hem een aantal plaatsen kostte. Maar Alfred reed een mooie inhaalrace, waardoor hij na 
enkele ronden alweer op de vierde plaats terecht gekomen was. Hier heeft hij een tijdje vrij eenzaam 
rondgereden tot hij enkele ronden voor het eind van de wedstrijd ineens hard begon in te lopen op de 
nummer drie. Alfred maakte zelfs meer dan een seconde per ronde goed op zijn voorligger. Helaas 
was de wedstrijd net te korte om deze rijder nog in te kunnen halen en eindigde Alfred, mede door een 
bijna valpartij in de laatste ronde, vlak achter de nummer drie op een nette vierde plaats. Wel had hij in 
zijn laatste ronde nog de snelste raceronde in de formuleklasse neergezet. 
 
Bij het begin van de eerste manche van de expiklasse was het inmiddels droog geworden en 
vertoonde de baan inmiddels al wat droge plekken. Er moest dus gekozen worden of er met slicks of 
regenbanden gereden ging worden. Door de lage asfalttemperatuur en de vele natte plekken kozen 
Barry en André er beiden voor om met regenbanden te gaan rijden. 
André had in deze eerste manche een bijzondere start, hij ging weg met een flinke wheely maar wist 
met een goede lijn in de eerste bocht toch wat plaatsen te winnen. Barry had een wat mindere start 
waarbij hij een paar plaatsen verloor, hij kwam echter al snel in een goed ritme en reed vrij 
gemakkelijk naar de derde plaats. Hij was op jacht naar de tweede plaats toen bij het uitkomen van 
een bocht zijn voorwiel onder de machine wegschoof en Barry onderuit ging. Gelukkig kon hij snel 
weer op de machine stappen en zijn weg vervolgen. Hierna kon hij nog enkele rijders weer inhalen en 
eindigde hij op een 6e plaats. 
André was ondertussen aan een goede opmars door het veld bezig. Vanaf een zevende startpositie 
wist hij zich gedurende de race op te werken naar een mooie 2e plaats aan de finish. 
 
Toen het tijd was geworden voor de tweede manche was de baan inmiddels zo goed als droog. 
Herma vond dit wel een beetje jammer, omdat het de eerste race in de regen, op de valpartijen na, 
behoorlijk goed ging. Ook in deze tweede manche had ze weer een redelijk goede start, “het is toch 
gemakkelijker starten wanneer je wat verder naar voren staat” aldus Herma. Ze had verwacht dat de 
heren voor haar op een droge baan hard op haar zouden uitlopen, aangezien deze op de voorgaande 
dag nog ruim sneller waren dan Herma. Dit viel mee, Herma kon helaas net niet genoeg aansluiting 
houden om mee te kunnen maar ze kon de schade toch redelijk beperkt houden. Herma reed bijna de 
gehele race op de 7e plaats, in één van de laatste ronden kon ze helaas Kevin Keessen toch niet 
langer achter haar houden, ze finishte dan ook op een nette 8e plaats. 
 



Hierna kon ook Alfred op een zo goed als droge baan van start gaan. Vanaf een 6e startplaats wist hij 
zich na een goede start op te werken naar een vierde plaats. Bijna de hele race was hij in een fel 
gevecht verwikkeld met Kevin Kloosterman om de vierde positie. Alfred wist deze positie tot het eind 
toe vast te houden en dit was dan ook de positie waar hij op finishte. Helaas kwam Alfred net 2 
puntjes te kort voor een derde plaats in het dagklassement. 
 
Tenslotte kwam ook de expiklasse nog in actie op de inmiddels droge baan. Dit ging voor Barry niet 
geheel vlekkeloos, de schade van de valpartij in de eerste manche leek allemaal gerepareerd, maar 
toen de machine van de tafel getild werd om naar de start van de tweede manche te gaan zag Willy 
een scheur in de voorrempomp. Zo snel mogeljik werd er een nieuwe pomp op de machine gezet, 
aangesloten en ontlucht en op het moment dat de rest de baan opreed voor de opwarmronde was 
Barry’s machine net klaar. Snel werd de remolie die op de voorband gelekt was eraf gepoetst en was 
Barry nog net op tijd op de baan om zijn startpositie in te nemen.  
André had een goede start vanaf de zevende positie en kon mee in het gevecht om de 

podiumplaatsen. Barry had door alle hectiek zo vlak voor de start 
in de eerste paar bochten nog niet helemaal zijn vertrouwen 
terug en zakte terug naar de negende positie. Hierna kon hij wel 
een goede inhaalrace rijden waardoor hij steeds dichter bij de 
groep kwam die om de podiumplaatsen vocht. In de laatste ronde 
werd André nog ingehaald door Barry waardoor Barry als 4e 
eindigde en André als 5e.  
 

Al met al was het een bijzonder afwisselend weekend met heel verschillende weersomstandigheden 
en soms behoorlijk hectische momenten. De volgende race vindt plaats op het kartcircuit Pottendijk bij 
Emmen op zaterdag 22 augustus. 
 

Tussenstand in het klassement 
Herma Harke 13e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 5e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
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