12 augustus 2009 - Superresultaten voor MeyBo BMX Racing Team tijdens WK BMX
in Adelaide
Het WK BMX in Adelaide, Australië is voor de 4 afgereisde rijders van het MeyBo BMX
Racing Team uiterst succesvol verlopen. Met maar liefst 3 podiumplaatsen en een 6e plaats
in een kwart finale hebben de rijders zich flink in de internationale schijnwerpers gezet.
Daarnaast werd ook de enige andere Nederlandse podiumplaats in de overige challenge
categorieën behaald op een “gecamoufleerd” MeyBo frame! Alle podiumplaatsen in de
challenge klassen werden dus behaald door de kwaliteits fietsen/frames uit Boekel.
In de Girls 11 categorie hadden we met Merel Smulders een hele sterke troef in handen.
Merel was samen met een franse rijdster de enige die de 8 (!) meter lange eerste bult wist te
springen. Na keurig gereden manches en een prima gecontroleerde halve finale was het
even wachten op die ene o zo belangrijke ronde. Redelijk relaxed prepareerde Merel zich
voor de grote finale. Met een super start en dito sprong op de eerste bult nam ze resoluut de
eerste plaats in handen. Tja, en dan wordt het spannend, zou het haar dan wederom lukken
na in 2005 in Parijs haar eerste WK titel te hebben behaald? Ze streed voor wat ze waard
was en dat bleek een hele hoop. De concurrentie kon wel enigszins volgen maar een echte
serieuze dreiging kwam er niet echt en Merel werd heel erg knap sturend de terechte
Wereldkampioen bij de Girls 11. Uitstekend!
Op zo’n jonge leeftijd al zo springend en met ook al 2 wereld titels op je naam, dat zou wel
eens een hele mooie BMX toekomst kunnen gaan worden.
Mike Klerkx kwam uit bij de Boys 13. Het rijden ging super goed, alleen kreeg Mike het niet
voor elkaar om de 2e bult te springen. Na de nodige pogingen werd dan ook besloten om het
dan maar op een andere snelle manier onder de knie te krijgen, wat behoorlijk goed lukte. In
zijn manches, waarbij hij ingedeeld zat bij de wereldkampioen van het vorig jaar, liet Mike
zien dat er qua snelheid zeker rekening met hem diende te worden gehouden, want op de
baan was hij zelfs sneller dan de W1 van vorig jaar. In de kwart finale kwam Mike redelijk
goed weg maar maakte hij in de eerste bocht de fout om te ver aan de buitenkant te rijden.
Hierdoor verloor hij kostbare plaatsen welke hij helaas niet meer allemaal goed kon maken.
Flink balend probeerde hij zijn teleurstelling te verwerken, zich echter wel ten doel stellend
om hier de komende tijd hard aan te gaan werken. Indien het financieel mogelijk is wil hij
volgend jaar in Zuid-Afrika revanche nemen.
Bij de Boys 14 was Donny van Osch erop gebrand om, na zijn gewonnen EK finale, ook hier
hoog te scoren. De manches waren geen probleem, alleen in de achtste finale was het even
spannend. Een derde plaats werd hierin zijn deel, maar in de volgende finale ritten stelde
Donny orde op zaken. Zijn halve finale rit wist hij zelfs overtuigend te winnen. Ja, en dan die
belangrijke finale rit. Zou het hem lukken om net als zijn teamgenootje Merel de WK titel te
bemachtigen? Ook Donny bereidde zich relaxed voor op zijn laatste rondje en redelijk rustig,
maar super gefocust begaf hij zich op de 5 meter hoge startheuvel om aan de spannende
finale te beginnen.
Zijn start was iets minder dan in de halve finale, maar toch nog erg goed. Zij aan zij met en
Amerikaan stoof hij over het eerste stuk. Iets voor zijn tegenstander stuurde hij de eerste
bocht in, maar de Amerikaan ramde hem zo bij Donny aan de zijkant in zijn fiets. Gelukkig
hield Donny het allemaal recht, maar helaas moest hij wel uitklikken. Aan de binnenkant kon
een andere Amerikaan heel nipt profiteren van de ontstane valpartij. Donny volgde als 2e,
probeerde in de 2e bocht nog een aanval in te zetten, maar helaas mislukte deze en verloor
hij wat snelheid. De koploper pakte een paar meter en het werd verdedigen van de 2e plaats.
Prima rijdend wist Donny zijn 2e plaats vast te houden en dolblij kwam hij dan ook over de
finish. Superresultaat!

Op vrijdag hoefde alleen Laura Smulders nog aan de bak. Laura was echter tijdens de
woensdagtraining hard ten val gekomen en had daarbij dusdanig haar schouder geblesseerd
dat rijden een hele kluif zou worden, laat staan echt presteren op een WK. Maar door de
mentale steun van haar teamgenootjes en de goede zorgen van de medische begeleiding
van het Nederlands Team, waarvoor onze hartelijke dank, wist Laura zich toch dusdanig te
prepareren dat ze zelfs enkele van haar manches wist te winnen. Tja, dan kun je gerust
spreken van de juiste BMX mentaliteit. Haar halve finale reed ze zeer bekeken en ook voor
haar was er dus een finaleplaats. Haar grootste tegenstand kwam uit Amerikaanse hoek.
Ook Laura prepareerde zich in alle rust voor de finale. Ze had een goede start, maar de
Amerikaanse wist net voor haar de eerste bocht in te duiken, Laura volgde echter direct in
haar wiel en het kleinste foutje van haar Amerikaanse concurrente zou dan ook meteen
worden afgestraft. Helaas voor Laura maakte ze geen foutje, maar een uiterst verdiende 2e
plaats werd haar deel en dolgelukkig en trots reed ze dan ook over de finish.
Grote klasse om met zo’n blessure nog tot deze prestatie te komen.
Super trots en tevreden kijken we allemaal terug op hele mooie wedstrijddagen. Dit was voor
ons allen nogmaals een bevestiging dat we met ons ambitieuze MeyBo BMX Racing Team
op de goede manier bezig zijn. De rijders voelen zich op hun gemak en hebben geen last
van prestatiedruk vanuit het team, wat hen de benodigde rust geeft om zo optimaal mogelijk
te presteren.
Nu rest ons allen eerst een welverdiende vakantie, waarna we op 6 september in Schijndel
met het gehele team aan de start zullen staan tijdens de voorlaatste wedstrijd om de
Nederlandse Top Competitie. Op 27 september wordt de Top Competitie afgesloten in
Kampen.

