3 oktober 2009 - Noah van Essen scoort keurige 2e plaats tijdens laatste Top
Competitie wedstrijd te Kampen
Afgelopen zondag werd alweer de laatste wedstrijd om de Nederlandse Top Competitie
verreden. Dit gebeurde op de vernieuwde baan in kampen. Onder prima
weersomstandigheden werden de wedstrijden afgewerkt.
Ons jongste teamlid, Noah van Essen, was fanatiek als altijd. Met zijn torenhoge inzet weet
Noah zich iedere wedstrijd van voren te laten zien. Zijn manches en halve finale kwam hij
dan ook moeiteloos door. Wat resulteerde in zijn 6e finale plaats in 6 Top Competitie
wedstrijden! Wetende dat de klasse Boys 10 een zeer sterke klasse is, met zeker een rijder
of 10 die normaler wijze de finale kunnen rijden, is deze prestatie dan ook zeer goed te
noemen. In zijn finale had Noah een goede start en ging als derde de eerste bocht in. Echter
in deze bocht werd hij door de nummer 2 ver naar buiten gedrukt. Door deze actie verloor hij
een plaatsje en viel hij terug naar de 4e plaats. Echter op de dubbelsprong uit de eerste
bocht ging het mis met de nummers 1 en 2 van de race. Noah kon zijn gevallen
concurrenten, door een knappe stuuractie, nipt ontwijken. Daarna ging hij vol op jacht naar
de nummer 1, maar kon deze helaas niet meer achterhalen. Een keurige 2e plaats was dan
ook een mooie afsluiting van een prima seizoen voor Noah.
In de eindstand van de Top Competitie wist Noah knap 3e te worden.
Merel Smulders was voor de wedstrijd al zeker van de eindoverwinning in de Top
Competitie. Maar voor Merel was dit een normale wedstrijd en dan wil ze maar 1 ding en dat
is winnen. Haar manches liepen vlot en na een prima start dook ze als eerste de eerste
bocht in tijdens de halve finale. Er leek geen vuiltje aan de lucht, echter op de dubbelsprong
na de eerste bocht ging het mis. De gehele dag werd deze bult makkelijk gesprongen, alleen
kwam er steeds meer losgereden toplaag op de baan te liggen en dat werd Merel helaas
fataal. Bij de landing schoof haar voorwiel weg en Merel kwam ten val. Helaas dus geen
kans op een 6e overwinning, maar zoals gezegd was Merel al zeker van de eindoverwinning.
Mike Klerkx kon de eindoverwinning ook al bijna niet meer ontgaan bij de Boys 13. Na 3 van
de reeds eerder verreden 5 wedstrijden te hebben gewonnen had hij een behoorlijke
voorsprong op zijn concurrenten opgebouwd. Het werd echter niet Mike zijn dag, de gehele
dag had hij moeite met zijn start. Zijn manches wist hij nog wel redelijk makkelijk te winnen,
maar daarna werd het moeilijker voor hem. Na een slechte start in zijn halve finale wist hij
zich toch nog terug te werken naar een 2e plaats. In de finale had hij wederom een slechte
start, als 6e of 7e dook hij de eerste bocht in. Op het tweede stuk van de baan liet Mike zien
niet voor niets al 3 wedstrijden te hebben gewonnen door op te klimmen naar de 4e plaats.
Helaas lukte het niet om naast de nummer 3 te komen in de laatste bocht waardoor hij nog
snelheid verloor en terug viel naar de 5e plaats. Dit was echter ruim voldoende om als
winnaar van de Top Competitie te worden gehuldigd.
Helaas kon Donny van Osch, door zijn eerder opgelopen gebroken sleutelbeen, zijn leidende
positie niet verdedigen. Doordat zijn concurrenten niet maximaal wisten te profiteren van
Donny’s afwezigheid, werd een knappe 3e plaats uiteindelijk zijn deel in de totaalstand.

Voor Joris Harmsen was dit weer zijn eerste wedstrijd na zijn blessure (gescheurde nier). Het
was dus even afwachten hoe Joris deze wedstrijd zou verteren. Wonder wel ging dat
helemaal niet slecht. Door steeds een prima eerste bocht te rijden wist Joris zich na een 4e,
1e en 2e plaats in de manches makkelijk te plaatsen voor de kwart finale. Hierin werd hij
netjes 3e. Joris begon nu toch wel te merken dat zijn lichaam niet top was en had de korte
rustpauze dan ook helmaal nodig om weer klaar te zijn voor de halve finale. Hierin streed hij
voor wat hij waard was en een zwaar bevochte 4e plaats werd zijn deel. Ook nu was de
pauze voor Joris’ lichaam eigenlijk te kort om te herstellen, maar Joris zou Joris niet zijn als
hij er in de finale niet weer volledig voor zou gaan. Zijn start was niet al te goed, maar na een
mooi gevecht met zijn teammaatje Henry van der Zwaag wist Joris moe gestreden de 5e
plaats te bemachtigen. In de eindstand nam Joris door het missen van 1 wedstrijd de 11e
plaats in. Deze blessure heeft Joris een zekere plaats bij de top 8 gekost.
Henry van der Zwaag kon met een goede wedstrijd de top 8 nog binnen komen. Helaas liep
ook bij Henry de start vandaag niet zoals het hoorde. Ondanks dit ongemak wist hij zijn
manches goed door te komen met een 2e, 5e en 1e plaats. In zijn kwart finale werd Henry 3e
en net als Joris wist Henry in zijn halve finale 4e te worden. Door deze prestatie stonden er
dus knap 2 MeyBo teamrijders aan de start van de finale. Hierin was Henry redelijk weg,
maar moest helaas aan de buitenkant starten wat in hield dat het voor hem heel moeilijk was
om plaatsen goed te maken. Het werd uiteindelijk nog een fotofinish tussen Henry en Joris
met uiteindelijk de 6e plaats voor Henry. Toch wist Henry door deze prestatie nog op te
klimmen tot de 7e plaats in de eindstand.
Laura Smulders had op zaterdag wederom laten zien dat ze prima bezig is door als enige
elite woman, de 2 grote, kort op elkaar liggende, dubbelsprongen te springen. Helaas ging
het in de time-trial op de 2e dubbelsprong mis, maar de concurrentie had gezien waartoe
Laura toe in staat was. Dat de concurrentie goed op had gelet werd in de manches snel
duidelijk, want iedere keer werd er door een voor haar rijdende renster een slingerende
beweging gemaakt vlak voor deze dubbel sprongen wat Laura telkens belette om te
springen. Ondanks dat Laura aangaf niet geheel lekker in haar vel te zitten wist ze na 3
tweede plaatsen in de manches en wederom een 2e plaats in de halve finale zich te plaatsen
voor de finale. Helaas had ze hierin een iets mindere start en werd dan ook prompt
ingesloten. Toch wist ze door slim te rijden nog een 5e plaats te bemachtigen. Helaas zakte
ze hierdoor wel een plaatsje in de totaalstand. Een 5e plaats werd uiteindelijk haar deel.
Ondanks dat de meesten een iets mindere wedstrijddag hadden in Kampen kunnen we met
een heel tevreden gevoel terug kijken op een super seizoen. Wanneer je als team in alle
competities en kampioenschappen winnaars en meerdere podiumplaatsen bemachtigd kun
je alleen maar trots zijn op datgene wat je als team hebt gepresteerd. En dat zijn we dan
ook. Dat neemt niet weg dat we kritisch zullen kijken waar we nog kunnen verbeteren en hier
zal dan ook de komende winter hard aan worden gewerkt tijdens de diverse teamtrainingen.

