
 

 

 

 

 

Verslag Emmen 14 Augustus 
 

We waren dit keer voor de 2
e
 maal op het circuit Pottendijk nabij Emmen. Vanwege het grotere 

beschikbare aantal “geluidsuren”, was een extra vrije training ingelast. Op het aanpassen van de 
vertanding na, verliepen deze vrije trainingen vlekkeloos. Bertus had het tijdens de 2

e
 training zelfs al 

redelijk aan de stok met een andere rijder. De tijdstraining verliep voor Bertus wat minder. Na goed 1½ 
ronde viel hij al uit met een gebroken gaskabel. Aangezien hij het de eerste ronde logischerwijs rustig 
aan had gedaan, moest hij tot overmaat van ramp van de laatste plek starten. Gelukkig voor hem was 
het startveld niet zo groot. Voor Chris verliep de training een stuk beter. Hij kwalificeerde zich als 3

e
 op 

korte afstand van de eerste 2. Patrick plaatste zich als 11
e
, maar kwam duidelijk snelheid te kort. 

 

Chris had tijdens de 1
e
 race een redelijke start, maar werd desondanks door een rijder voorbij 

gestoken. Na een ronde had hij dit weer 
recht gezet. Daarna probeerde hij de eerste 
2 nog te achter halen. De laatste 2 ronden 
wist hij nog wel wat in te lopen op de 2

e
 

man, maar dat was onvoldoende om hem 
nog te pakken. Bertus had van achteraf een 
goede start en pakte gelijk al de 9

e
 plek, 

waarbij hij ook Patrick al pakte. Halverwege 
kwam hij weer achter de rijder te zitten 
waarmee hij in de vrije training ook wat had 
liggen bakkeleien. Tot aan de finish 
probeerde hij hieraan voorbij te komen, 
maar op de finish kwam hij een 10

e
 te kort. 

Patrick had een redelijke start en wist in de 1
e
 bocht nog een plaats te pakken. Deze was hij echter al 

snel weer kwijt, waarop hij de rest van het veld uit beeld zag verdwijnen. Uiteindelijk eindigde hij 1 
plaats achter Bertus als 10

e
, waarbij Bertus hem wel op een ronde had gezet. 

 

De eerste ronde van de 2
e
 race verliep voor Chris weer hetzelfde. Het nadeel was echter dat hij dit 

keer niet zo snel de 3
e
 plek kon terug pakken, waardoor hij ook nog 

met de rijders daarachter te maken kreeg. In de 3
e
 ronde kreeg de 

kopman een vastloper waardoor Chris automatisch een plek opschoof. 
Halverwege de wedstrijd wist hij eindelijk de rijder voor hem te pakken. 
De 1

e
 man was toen echter al te ver weg, maar Chris reed makkelijk 

weg bij degene achter hem en eindigde zo zowel deze manche, als 
overal, als 2

e
. Bertus had wederom een goede start en zat gelijk weer 

achter de rijder waar hij de 1
e
 race ook al strijd mee geleverd had. 

Halverwege de race wist hij hem dan toch eindelijk te pakken. De rest 
van de race moest hij zijn uiterste best doen op hem achter zich te 
houden, maar dit lukte waarbij hij als 8

e
 finishte. Patrick kwam duidelijk 

weer te kort op de rest. Hij finishte achter Bertus opnieuw als 10
e
, maar dit keer wel in dezelfde ronde. 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 

               
 

 


