
 
Op 11 september werd alweer de voorlaatste wedstrijddag van de SOBW kalender verreden op het 
“circuit” bij de wythmenerplas te Zwolle. Dit is een baan waar vaak veel rijders op af komen en waar 
ook de rijders van het Interwel Racing Team graag rijden. Voor Henry zou het de eerste keer zijn dat 
hij hier ging rijden. 
 
Henry was de eerste van het team die de vrije training moest gaan rijden. Het was voor hem vooral 
wennen aan de baan en op zoek gaan naar de juiste lijnen en afstelling. 
Hierna was Herma aan de beurt om haar vrije training te gaan rijden. 
Helaas kon zij alleen de eerste paar ronden lekker rijden en begaf haar 
machine het al na enkele ronden, waardoor ze direct het 
rennerskwartier weer in kon.  
Tenslotte was het tijd voor de vrije training van de expiklasse waar 
Barry en André lekker hun ronden reden en nog wat aan de afstelling 
van de machine konden werken. 
 
In de kwalificatie ging Henry al lekker rond op het voor hem nieuwe circuit. Hij wist hierbij dan ook 
een vierde startplaats te pakken. 
Gelukkig was ook Herma’s machine voor de kwalificatie weer in orde. Herma reed lekker haar ronden 
en kwam duidelijk steeds beter in haar ritme. Haar rondetijd werd dan ook iedere ronde beter, 
waarbij ze in haar laatste ronde ook haar snelste tijd neerzette. Met deze tijd wist ze de zesde 
startplaats te pakken op slechts 0.2 seconde achter de nummer vijf. 
 
In de kwalificatie van de expiklasse was het lange tijd André die de snelste tijd op zijn naam had staan, 
voor Wesley Jonker en Barry. In één van de laatste ronden wist Barry echter naar de snelste tijd te 
komen op slechts 0.1 seconde voor André. Een prachtig beslag op de eerste twee startplaatsen dus. 
 
Na de pauze was het al snel tijd voor de start van de eerste race van de 
formuleklasse. Henry had een redelijke start, waarbij hij zijn positie wist 
te behouden. De eerste ronden reed hij vrij ‘eenzaam’ rond op de 
vierde plaats, tot hij op een gegeven moment zichtbaar in begon te 
lopen op de nummer drie. Helaas sloeg op dat moment het noodlot toe, 
achterop het circuit liep de ketting eraf en moest Henry de strijd 
opgeven. 
 
Hierna was het aan Herma om haar eerste race te gaan rijden. Helaas ging haar start niet helemaal 
super, waardoor ze een plaatsje verloor bij de start. Deze wist ze echter al vrij snel weer terug te 
pakken, maar de mannen voor haar waren inmiddels al een stukje weggelopen. Helaas had ook 
Herma’s machine er na enkele ronden niet veel zin meer in. De machine begon steeds meer te 
stotteren en in te houden tot deze er op een gegeven moment helemaal de brui aan gaf. Helaas dus 
ook voor Herma een DNF deze eerste manche. 
 
In de eerste manche van de expiklasse was het Barry die er met kopstart vandoor ging, direct gevolgd 
door Wesley. André had een wat mindere start, maar wist toch nog de derde plaats te pakken. Barry 
was lange tijd in strijd met Wesley om de eerste plaats, tot Wesley’s schakelpookje afbrak en hij 



hierdoor het hoge tempo niet meer kon bijhouden. Barry liep verder 
en verder weg en pakte met een ruime marge de overwinning, 
waarmee hij weer twintig punten op Wesley uitliep voor het 
kampioenschap! 
André had ondertussen behoorlijk wat problemen om zijn race 
normaal uit te kunnen rijden. Zijn machine begon steeds meer in te 
houden en te sputteren, door wat later een kapotte bougie bleek te 
zijn. Helaas kon hij hierdoor zijn derde plaats niet vasthouden en 
moest hij genoegen nemen met de vijfde plaats. 
 
Gelukkig was de formule machine weer op tijd klaar voor de tweede manche. Henry had dit keer een 
super start en kwam vanaf de tweede rij naar de tweede positie. De leidende man Lennard Hofmeijer 
was nog iets te snel voor hem, maar hij vocht een felle strijd uit met Roland Wobben die vlak achter 
hem op de derde plaats lag. Helaas kwam Henry bij het dubbelen van een achterblijver iets minder 
goed uit, waardoor Roland hem wist te passeren. Henry kon hem in de resterende ronden helaas ook 
niet meer terugpakken, maar finishte desondanks toch op een super derde plaats. 
 
Ook Herma’s machine leek weer in orde te zijn voor de tweede manche. Herma had dit keer een iets 
betere start, waarbij ze haar positie wist te behouden. Helaas bleek al snel dat haar machine nog 
steeds dezelfde kuren vertoonde, waardoor ze slechts twee ronden gereden heeft voor ze de strijd 
weer moest staken. Een behoorlijk teleurstelling, vooral nadat het in de kwalificatie zo lekker ging! 
Hopelijk kan de oorzaak van de problemen voor de volgende race gevonden worden, zodat ze het 
seizoen toch nog goed af kan sluiten. 
 
Zoals altijd werd als laatste de tweede manche van de expiklasse verreden. Barry had weer kopstart 
en werd hierbij weer op de voet gevolgd door Wesley. André had een mindere start, doordat zijn 
machine helemaal doodviel bij de start moest hij als zesde aan de race beginnen. Al snel had hij de 

eerste paar plaatsen weer teruggepakt en kwam hij in gevecht met de man op 
de derde plaats. André had al een paar keer geprobeerd er voorbij te komen 
wat helaas steeds niet lukte. Doordat de derde man steeds van zijn lijn afweek 
kwamen ze bij een volgende inhaalpoging van André met elkaar in aanraking en 
belandden met z’n tweeën in de strobalen, waarna André zijn race niet kon 
vervolgen. 
Barry wist ook deze tweede race met behoorlijke voorsprong te winnen, voor 
Adriaan Meeuwsen en Wesley die door weer een gebroken schakelpook 
teruggezakt was naar de derde positie. Door deze overwinningen is Barry in één 
dag 55 punten uitgelopen op Wesley in de strijd om het kampioenschap. 
 

Al met al was het een goede dag voor Barry, maar had de rest van het team helaas weinig geluk in 
Zwolle. Op 25 september vindt de laatste race van het seizoen plaats op circuit De Landsard te 
Veldhoven (Eindhoven). We hopen hier met het hele team weer goede resultaten te kunnen behalen 
en het seizoen goed af te kunnen sluiten.  
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 7e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 8e Formuleklasse 
Henry Compagner 7e Formuleklasse 
Barry Kramer 1e Expiklasse 
André Harke 3e Expiklasse 
 

  


