14 september 2009 - Merel Smulders & Mike Klerkx pakken weer een overwinning
tijdens de 5e Top Competitie wedstrijd in Schijndel
De vakantie is weer afgelopen en de wedstrijden zijn weer begonnen. Het afgelopen
weekend reed het MeyBo BMX Team de een na laatste Top Competitie van het seizoen.
Deze werd verreden in Schijndel. De baan in Schijndel was lang en technisch en mede
daardoor waren er behoorlijk wat valpartijen. Het weer was het hele weekend goed.
Noah van Essen reed vandaag weer sterk, in zijn manches was hij oppermachtig en pakte
daar ook 3 overwinningen. Zo ging hij door naar de halve finale waarin hij een prima 2e
plaats pakte en zo door ging naar de finale. In zijn finale moest hij buiten aan het hek staan
dus moest hij een goede start hebben om goed naar voren te komen, in de eerst bocht lag
Noah 7e en moest goed strijden. In de een na laatste bocht lagen ze nog met z’n 4e bij elkaar
en streed Noah nog voor de 5e plaats. Helaas werd hij in deze bocht gehinderd en zo viel hij
terug naar de 7e plaats. Goed gestreden, maar helaas voor Noah geen loon naar werken
deze keer.
Merel Smulders reed weer als van ouds, zij pakte in haar manches steeds de eerst positie en
ging door naar haar halve finale. In haar halve finale pakte zij de kopstart en door de baan
goed uit te rijden bleef zij ook 1. In haar finale pakte zij wederom ruim kopstart en won
daarna vrij gemakkelijk haar 5e TC finale van het jaar.

Merel Smulders

Mike Klerkx reed sterk bij de boys 13 jaar. Zijn manches reed hij met gemak naar de
overwinning. De halve finale veranderde weinig en met een goede start en dito eerste stuk
van de baan was Mike niet meer de stoppen en kwam als eerst over de finish in de halve
finale. In zijn finale pakte hij wederom kopstart en dit hield hij vrij gemakkelijk vast tot aan de
finish en werd 1e bij de boys 13.
Donny van Osch was weer 1 van de sterkste bij de nieuwelingen boys. In zijn manches werd
hij 1,1,1, dit was voldoende om door te gaan naar de kwart finale. De kwart finale won hij ook
en zo ging hij door naar de halve, wat eigenlijks idem dito was als zijn kwart finale. In de
finale reed hij met de start al een fiets lengte voor op het eerste stuk, maar door een fout te
maken op de 3e bult viel hij hard op de betonnen eerste bocht. Een aantal andere crossers
vielen over Donny heen. Na een aantal spannende minuten kon Donny met de nodige
ondersteuning van zijn vader Huib en een EHBO’er strompelend de baan verlaten. De
mensen naast de baan waren diep onder de indruk van de valpartij en verbaasden zich
erover dat Donny nagenoeg op eigen kracht de baan kon verlaten.

Na een bezoek aan de EHBO tent en controle in het ziekenhuis van Geldrop bleek Donny
een gebroken rechtersleutelbeen en een hersenschudding te hebben overgehouden aan
deze verschrikkelijke valpartij. Mocht U de valpartij willen bekijken, kopieert U dan
navolgende link naar Uw browserbalk; http://www.bmxvideos.com/raceflv.php?show_cat=200 en klikt U daarna op “Boys 15-16 final”.
Joris Harmsen kon vandaag helaas niet aan de wedstrijd deelnemen ivm een eerder
opgelopen blessure.
Henry van der Zwaag reed een goede wedstrijd vandaag. Tijdens de time trail op zaterdag
reed hij een 4e tijd. Zijn manches reed hij sterk, hierin werd hij 1,1,1. Zijn Kwart finale ging
ook goed met een goede start werd hij hierin 1ste. Zijn halve finale pakte hij een goede 3e
plaats en ging door naar de finale. De finale had hij ook een wat mindere start, echter door
goede baan acties te maken en een goede strijd te leveren werd hij hierin 5e.
Laura Smulders reed vandaag ook weer goed bij de Elite Women(18+). In haar eerste
manches kwam zij op een derde plaats liggend ten val, doordat de nummer 1 en 2 voor haar
vielen en zij deze niet meer kon ontwijken en eindigde 6e. Haar 2e en 3e manches liepen
goed en met gemak werd zij 3e en 2e en zo had zij genoeg punten om door te gaan naar de
finale. In haar finale kwam zij goed mee op het eerst stuk van de baan waar alle 8 de
vrouwen dicht bij elkaar reden, ze kwam goed de eerste bocht uit en reed toen 4e dit hield zij
prima vol tot aan de finish.
De valpartij van Donny zorgde voor een behoorlijke domper op deze toch weer succesvolle
dag voor ons MeyBo BMX Racing Team. Op 27 september staat de afsluitende wedstrijd uit
de Top Competitie serie gepland in Kampen. Waarna we een wel verdiende rustperiode in
gaan lassen voor onze rijders.
Ondertussen is de teamleiding op dit moment alweer druk bezig met de voorbereidingen op
het seizoen 2010, waarin we ervoor gaan om het niveau van de rijders verder te verhogen.
Hiervoor zal door de teamleiding nog het nodige werk verzet moeten gaan worden om de
hiervoor beoogde faciliteiten te bewerkstelligen.
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