
 
 
Op zaterdag 19 september werd er door het team een bijna thuiswedstrijd verreden. Deze zaterdag 
vonden de races plaats op het stratencircuit bij de Wythmenerplas in Zwolle. Op de vrijdag waren een 
aantal leden van het team al op het circuit aanwezig om te helpen de baan op te bouwen. 
 
Omdat het team vrijdagmiddag de tent al had opgezet in het rennerskwartier kon er lekker snel 
opgebouwd worden. Hierna was het tijd voor de inschrijving en het keuren van de machines.  
De vrije trainingen begonnen al om 9.00 uur omdat vandaag alle 
klassen aan de start kwamen, dus ook de NSF100 en de 50cc 
classics. In de vrije training moesten alle rijders nog even weer 
inkomen op de baan. Barry had hier nog nooit eerder gereden, ook 
voor André was het al een aantal jaren geleden en aangezien Alfred 
hier vorig jaar met twee armen in het gips langs de baan stond was 
het ook voor hem even weer wennen. 
 
Na de vrije training wilden alle rijders de gearing nog even aanpassen, aangezien deze nog niet 
helemaal goed afgesteld stond. Hierna was het alweer tijd voor de kwalificaties. 
 
Herma was als eerst aan de beurt en ging direct een stuk lekkerder rond dan tijdens de vrije 
trainingen. De verandering aan de gearing pakte goed uit, maar leidde helaas toch maar tot een 16e 
startplaats waar Herma niet geheel tevreden mee was. 
 
Hierna was het de beurt aan Alfred om zijn kwalificatie te rijden. Hij had in de vrije training al 
aangegeven hier veel last van zijn pols te hebben, maar wilde toch de kwalificatie rijden. Dit had hij 
achteraf gezien misschien beter niet kunnen doen. In een bocht achterop het circuit kon hij de bocht 
niet meer houden en kwam hij in het gras terecht waarna hij viel. De machine was dusdanig 
beschadigd dat Alfred niet verder kon rijden, gelukkig had hij zelf niet veel aan de crash 
overgehouden! Hij eindigde hierdoor in de kwalificatie op de 11e plaats. Aangezien de machine 
behoorlijk beschadigd was en Alfred ook behoorlijk last van zijn pols had op deze baan besloot hij de 
wedstrijden niet te rijden.  
 
Direct na de formuleklasse kwam de expiklasse in actie. André en 
Barry hadden overlegd om elkaar weer naar een snelle tijd proberen 
te helpen. André heeft bijna de gehele training op de eerste plaats 
gestaan, Barry lag een hele tijd op de tweede/derde plaats. Tegen 
het eind van de training wachtte André even op Barry zodat deze bij 
hem aan kon pikken om samen een paar snelle rondes neer te 
zetten. Tijdens deze paar ronden nam Barry de eerste plaats over en 
lag André tweede. Hierna was het de bedoeling dat Barry op kop zou 



gaan rijden en André naar een nog snellere tijd zou helpen, helaas werd op dit moment de kwalificatie 
afgevlagd. Maar met een 1e plaats voor Barry en een 2e plaats voor André was het een super 
trainingsresultaat voor het team. Daarnaast waren zij ook nog eens de enige rijders die tijden in de 44 
seconden konden rijden. 
 
In de pauze werden de machines weer even bijgetankt en ook de rijders konden weer even bijtanken. 
Hierna was het tijd voor de eerste races.  
Herma was als eerst aan de beurt om aan de start te verschijnen 
in de sportklasse watergekoeld. Herma had een goede start, maar 
kwam in de eerste bocht wat in het gedrang waardoor ze niet echt 
veel plaatsen had kunnen winnen. Een groot deel van de race was 
ze in gevecht met Mitchell Theebe die ze uiteindelijk nog heeft 
kunnen inhalen. Helaas waren de rijders voor hen daarna al te ver 
uitgelopen om hier nog de strijd mee aan te gaan. Herma finishte 
de race op de 14e plaats en verbeterde hierin haar kwalificatietijd ook nog eens met bijna 1.5 seconde. 
 
Dit keer als voorlaatste klasse verscheen de expiklasse aan de start. Beide heren hadden een super 
start, André ging met een kopstart als eerst de eerste bocht in op zijn hielen gezeten door Barry. In de 
tweede ronde nam Barry de koppositie over van André en samen reden de heren met een kleine 
marge op de rest van het veld de race op de 1e en 2e positie uit. Aangezien Wesley Jonker, de grote 
concurrent in het kampioenschap, deze eerste manche niet verder kwam dan een 4e plaats liep Barry  
ook weer iets in op Wesley in het kampioenschap. 
 
Herma hoopte voor de tweede race op nog wat meer progressie en hoopte deze race nog wat verder 
naar voren mee te kunnen strijden. Herma had wederom een goede start en was mooi in gevecht met 
Mitchell Theebe en Kevin Keessen. Achter haar drong Erwin Wienen (die inviel voor zijn uitgevallen 
broer Manuel) aan. In de vijfde ronde probeerde Erwin Herma in te halen op een plaats waar dat 
eigenlijk niet mogelijk is. Hij tikte hierbij Herma’s achterwiel aan die de machine maar net overeind kon 
houden, helaas was door de klap waarschijnlijk een vuiltje in de sproeier geschoten waardoor Herma 
ook niet verder kon rijden. Ze was hier erg boos over, vooral omdat Erwin Wienen normaal niet 
meerijdt in deze klasse (en dus niet meestrijd in het klassement) en Herma hierdoor wel een plaats in 
het klassement verloren is. Helaas een nulscore voor Herma dus in deze tweede manche. 
 
In de expiklasse verliep het gelukkig beter voor het team. Ook in de tweede manche had André weer 
kopstart en ging als eerst de eerste bocht in met ook deze keer Barry weer vlak achter hem. Ook nu 
haalde Barry André in de tweede ronde weer in en reden ze mooi op de eerste en tweede positie. 
Helaas begon André’s machine enkele ronden voor het eind steeds slechter te lopen. Hierdoor kon 
Wesley Jonker snel op hem inlopen en hem in de laatste ronde, 
net voor start finish nog inhalen. Een mooie 1e plaats voor Barry 
dus en een 3e plaats voor André. 
Dit leverde de heren mooie posities in het dagklassement op, 
namelijk een eerste plaats voor Barry en een tweede plaats voor 
André. Ook in het kampioenschap heeft Barry de achterstand op 
Wesley weten te verkleinen van 200 naar 135 punten. Met nog 
200 punten te verdelen in de laatste races op Lelystad wordt dit 
nog een spannende dag! 
 



De volgende race vindt plaats op 26 september op het Midland Circuit te Lelystad. Alfred zal deze 
race niet rijden om zijn pols te sparen. Zijn 5e positie in het klassement staat al vast en kans om nog 
vierde te worden in het klassement heeft hij niet meer. De overige rijders zullen hier wel aan de start 
verschijnen en voor een zo goed mogelijk resultaat gaan! 
  
 

Stand in het kampioenschap 
Herma Harke 15e Sportklasse Watergekoeld 
Alfred Kleis 5e Formuleklasse 
Barry Kramer 2e KicXstart Expiklasse 
André Harke 3e KicXstart Expiklasse 
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