20 juli 2009 - Donny van Osch en Laura Smulders Europees kampioen
In het Deense Fredericia werd onlangs gestreden om de Europese titels BMX. Natuurlijk was
het gehele MeyBo BMX Racing Team hierbij aanwezig om mee te strijden voor de Europese
titels.
Noah van Essen reed bij de Boys 10 zijn eerste Europees kampioenschap. Duidelijk was te
zien dat Noah in dit geweld nog ervaring te kort komt. Hoewel hij zijn uiterste best deed was
zijn wedstrijd na de manches (5e) helaas voor bij. Wel liet Noah zien uit het juiste hout
gesneden te zijn en de teamleiding heeft dan ook alle vertrouwen dat Noah het met de juiste
begeleiding en training zich de komende jaren met de Europese top moet kunnen gaan
bemoeien.
Bij de Girls 11 streed Merel Smulders tegen haar bijna 2 koppen grotere Franse concurrente.
Op kracht kon Merel haar niet hebben, maar op de baan was ze stukken sneller en vooral
technischer. Door in de finale tactisch te kiezen aan het starthek hoopte ze dat haar
concurrente aan de binnenkant van haar ging staan, maar helaas trapte deze niet in Merel’s
tactische plannetje. Merel werd dan ook direct uit het starthek opgesloten door haar
concurrente. Doordat ze ook op het begin van het tweede stuk nog wat meters verloor werd
het wel erg moeilijk om nog te winnen. Maar door haar veel betere (bochten)techniek kwam
ze toch nog terug tot in het achterwiel, maar helaas voor Merel kon ze de Française niet
meer passeren. Een keurige 2e plaats werd dan ook haar deel.
Mike Klerkx was erop gebrand om bij de Boys 13 goed te presteren. Zijn manches liepen
uitstekend en zijn baansnelheid deed veel goeds verwachtten. Na een keurige kwart finale
kwam voor Mike helaas het einde in de halve finale. Na een goede start werd Mike in de
eerste bocht wat naar boven gedrukt waardoor hij van een 2e naar een 4e plaats terugviel. Bij
het uitkomen van de 2e bocht zette Mike de aanval in op de nr. 3, omdat hij op het 3e stuk
veel sneller was. Echter op het moment dat Mike de aanval inzet raakt hij het achterwiel van
de nr. 3 waardoor hij uitklikt en 2 plaatsen verliest. Een 6e plaats wordt zijn deel en Mike
verlaat zwaar teleurgesteld het strijdtoneel.
Bij de Boys 14 stond Donny van Osch aan het starthek met maar 1 doel, zijn nr. 2 plaat van
vorig jaar inruilen voor de nr. 1 plaat. Strak sturend en bekeken rijdend wist hij de finale te
bereiken. Uiterst kalm kon hij zich voorbereiden op zijn finalerit, waarbij hij kort voor aanvang
aangaf nog nooit zo relaxed aan een EK finale te zijn begonnen. Dat beloofde wat te gaan
worden. Door een prima start geraakte hij als eerste in de eerste bocht, waarna hij goed
controlerend zijn finale wist te winnen. Zijn doel was bereikt, klasse.
Laura Smulders was erop gebrand om haar Europese titel van vorig jaar te prolongeren bij
de Girls 16. Het zag er tijdens de voorronden prima uit en vrij gemakkelijk wist ze dan ook de
finale te bereiken. In de finale had ze een prima start en niets leek haar in de weg te staan
om haar succes van vorig jaar te herhalen. Op het 2e stuk echter maakte ze een klein foutje
waardoor haar Engelse concurrente zeer dichtbij kwam. Nu kwam het aan op de laatste
bocht. Laura moest kiezen voor de verdedigende lijn om haar tegenstandster geen ruimte te
geven voor een aanval. Hierdoor verloor ze echter wel wat snelheid wat haar concurrente de
gelegenheid gaf om naast haar te komen. Alles werd uit de kast gehaald en uiteindelijk werd
haar concurrente op waarde geklopt door Laura. Tweede titel op rij, ware klasse, op naar de
Junior Women volgend jaar.
Bij de Junior Men hadden we met Henry van der Zwaag en Joris Harmsen 2 rijders aan het
vertrek. Beide rijders waren erop gebrand om goed te presteren. Helaas zat er voor Henry
beide dagen (de Junioren en de Elite reden 2 dagen) niet meer in dan de manches. Hij
knokte voor wat hij waard was, maar door een beetje pech was het voor hem helaas te snel
voorbij.

Joris had de laatste weken reeds laten zien dat zijn vorm groeiende was en ook nu reed hij
weer erg goed. Qua postuur doet Joris nog wat onder voor veel van zijn concurrenten, maar
op technisch vlak moet hij toch zeker onder de betere worden gerekend. Zwaar knokkend
voor ieder plaatsje wist hij op zaterdag een keurige 7e plaats te behalen in een halve finale
die qua bezetting een finale had kunnen zijn. Zoveel voormalige finalerijders trof hij hierin.
Op zondag ging het weer erg goed en wist hij een knappe 6e plaats te bemachtigen in de
kwart finale. Joris was dan ook, net als de teamleiding, dik met zijn prestaties. Dat beloofd
wat voor volgend jaar.
Uiterst tevreden wordt er door de teamleiding terug gekeken op de wedstrijden, waarin
opnieuw iedere teamlid heeft laten zien dat ze niet voor niets zijn gekozen voor het
ambitieuze MeyBo BMX Racing Team.

