
 
Op zaterdag 17 september werden de voorlaatste wedstrijden van het seizoen 2011 verreden op het 
circuit bij de Wythmenerplas te Zwolle. Voor het team geldt deze wedstrijd als een soort tweede 
thuisrace, iedereen keek dan ook erg uit naar de races. De weersvoorspellingen waren wisselvallig, 
maar het leek toch een mooie dag te worden. 
  
Na het gebruikelijke inschrijven en keuren was het tijd voor de vrije trainingen. Het hele team reed 
lekker haar ronden en wist in deze trainingen nog wat verbeterpunten te vinden in de afstelling van 
de machines. 
  
In de kwalificatie van de sportklasse watergekoeld reed Danny lekker 
zijn ronden waarmee hij beslag wist te leggen op de tweede 
startplaats achter Aubrey de Waard. Herma kon in het begin nog niet 
helemaal in haar ritme komen, maar wist in de laatste ronden nog 
een flinke tijdsverbetering te realiseren waarmee ze de negende 
startplaats pakte. Het gat naar de rijders voor haar was minimaal 
terwijl het gat achter haar ca. 1.5 seconde bedroeg. 
  
Ook Henry reed in de formuleklasse lekker zijn ronden en wist hiermee zijn zoveelste pole positie van 
het seizoen te pakken voor Roland Wobben en Edwin Sweers. 
  
In de expiklasse ondervond Alfred behoorlijk wat problemen. Hij had na de vrije training zijn blok 
moeten wisselen voor het reserveblok (van Wesley Jonker) waarna hij in de kwalificatietraining tegen 
enkele problemen in de afstelling aanliep. Helaas kon hij hierdoor niet de gehele kwalificatie 
benutten, hij wist hierin uiteindelijk beslag te leggen op de zesde startplaats. 
Henry zat goed in zijn ritme doordat hij eerst al de kwalificatie van de formuleklasse gereden had. In 
de expiklasse moest er echter nog wel een tandje bij om de snelle mannen bij te blijven. Henry wist 
hier een nette vierde startplaats te behalen. 
  
Na de pauze werd de eerste race van de sportklasse watergekoeld verreden. Herma had een 
behoorlijk slechte start en moest als laatste rijder aansluiten in de eerste bocht. Gedurende de race 
werd er een felle strijd gevoerd met de vijf mannen voor haar, waarbij er elke ronde wel enkele 
positiewisselingen plaatsvonden. Uiteindelijk wist Herma als tweede van het groepje op de negende 
plaats te finishen.  
 
Danny had een goede start en kon Aubrey gedurende de eerste 
ronden goed volgen. Ongeveer halverwege de wedstrijd kwamen de 
achterblijvers in beeld, Danny kon hier maar moeilijk voorbij komen 
en liep zo een grote achterstand op Aubrey op. In de laatste ronde 
wist Danny de aansluiting weer te vinden, echter had hij niet genoeg 
tijd om nog een aanval te kunnen plaatsen, waarna hij op een nette 
tweede plaats finishte. 
  
In de formuleklasse had Henry een goede start en ging als kopman de eerste bocht in, op de hielen 
gevolgd door Roland Wobben en Edwin Sweers. De drie mannen gingen rondenlang als een treintje 
het circuit rond tot Edwin Sweers helaas met machinepech langs de kant kwam te staan. Roland 



Wobben probeerde meermaals Henry te passeren, maar Henry wist de aanvallen af te slaan en op 
het eind iets weg te lopen bij Roland om zo als kopman over de finish te komen. 
  
Alfred had een redelijke start, maar in de eerste ronden moeite om in zijn ritme te komen, waardoor 
de mannen voor hem weg konden lopen. Gedurende de race kwam Alfred steeds beter in zijn ritme 
en wist hij het gat naar de mannen voor hem weer dicht te rijden. Helaas kon hij echter geen aanval 
meer plaatsen waarna hij op de 5e

 
 plaats finishte. 

Henry had een goede start in de expiklasse en ging als derde man de 
eerste bocht in. Helaas kon hij het tempo van de eerste twee mannen 
niet volgen en moest hen dan ook laten gaan. Van achter kwam Leon 
Pfälzer aandringen, welke hem na enkele ronden ook wist te passeren. 
Henry kon zijn verloren positie niet meer terugpakken en finishte zo 
op de vierde plaats. 
  
In de tweede race van de sportklasse watergekoeld had Herma een iets betere start dan in de eerste 
race, echter verloor ze ook nu weer enkele posities. In de volgende ronden wist Herma de rijders 
voor haar één voor één te passeren en was ze langzaam maar zeker aan het inlopen op de rijder op 
de zevende plaats die inmiddels al een behoorlijk gat had geslagen. Helaas werd Herma er echter in 
de twaalfde ronde afgereden door een rijder die haar op een ronde zou zetten. Herma had al 
meerdere keren aangegeven waar hij er langs zou kunnen en hem daar de ruimte voor gegeven, 
echter maakte hij hier geen gebruik van. Vervolgens reed hij in de chicane in de zijkant van Herma’s 
machine die hierdoor het talud opschoot en over de kop vloog, waarbij de race voor Herma meteen 
ten einde was. 
 
Danny had ook in de tweede race weer een goede start, waarbij hij met Aubrey mee kon. Na enkele 
ronden wist hij Aubrey te passeren en de koppositie over te nemen. Danny wist een gaatje te slaan 
op Aubrey toen het mis ging. Zijn schakelpookje brak af en hij kon nog maar met moeite schakelen, 
waardoor Aubrey hem weer wist te passeren. Wel wist Danny de tweede positie vast te houden, 
waar hij dan ook finishte. 
  
In de tweede race van de formuleklasse had Henry wederom kopstart, met Roland Wobben vlak 
achter zich. In het begin van de race begon het licht te regenen en het was voor de rijders aftasten 
waar de grens lag. Dit ging Henry redelijk goed af, hij wist een gaatje te slaan op Roland en de race op 
de eerste positie te finishen, waarmee hij ook de overwinning in het dagklassement pakte. 
  
Alfred had al vroeg in de tweede race mechanische problemen, 
waardoor hij maar met moeite rond kon komen. Om toch maar 
punten te pakken reed hij de race met moeite uit, en wist daarbij op 
een 6e

 
 plaats te finishen. 

Henry had een goede start in de tweede race van de expiklasse en 
wist hierbij even de tweede plaats te bezetten. Bij het opkomen van 
start-finish haperde zijn machine echter een keer, waardoor hij een plaats verloor. Drie ronden later 
ging het weer mis toen zijn machine bij het opkomen van start-finish er even helemaal mee ophield. 
Aan het eind van het rechte stuk begon de machine echter ineens weer normaal te lopen en hield dit 
ook de hele race vol. Henry wist uiteindelijk nog op een vijfde plaats te finishen. 
 

Stand in het kampioenschap 
Danny van der Sluis 3e Sportklasse Watergekoeld 
Herma Harke 13e Sportklasse Watergekoeld 
Henry Compagner 1e Formuleklasse - Kampioen 
Alfred Kleis 3e Expiklasse 

 


