Flying Bikes zeer sterk op het Sallands Kampioenschap

Afgelopen zaterdag vertrokken 13 rijders van de Flying Bikes naar Raalte voor het Sallands
Kampioenschap. Maar Liefst 4 van hen winsten Kampioen te worden: Celine van beek (m 6/7), Daan
de Vries (j7), Ruben Boorsma (j15), Rik Ouwendorp (j16/17).
Bij de jongste categorie (jongens en meisjes 4/5) fietsten Jack Vaarkamp en Noud Hagen zich naar
een mooie plaats in de top. Beide mannetjes wisten met hun snelle manches de finale te halen, waar
jack de 2e en Noud de 4e plaats pakte.
Bij de meisjes 6/7 wist Celine van Beek een sterke race neer te zetten. De manches kwam ze met
gemak door en met een mooie voorsprong kwam zij in de finale als 1e over de finish.
Daan de Vries (jongens 7) had zich voorgenomen ‘het truitje’ te pakken. Met maar liefst allemaal 1e
plekken in de manches, een 2e plek in de halve finale plaatste hij zich voor de finale waar hij gelijk de
kopstart pakte die wist hij sterk te verdedigen en als 1e te finishen.
Rudi Vaarkamp (jongens 8) wist goed aan te sluiten bij zijn tegenstanders. Ondanks dat, lukte het
hem niet om voorin te fietsen en de manches door te komen.
De broers Dani (jongens 9) en Luka van Wikselaar (jongens 11) reden zich allebei naar de halve finale.
Helaas wisten beide hier niet bij de eerste 4 te eindigen, zodat zij de finale net niet haalde.
Ronny van Deelen (jongens 12) reed, met zijn snelle starts alle manches en zelfs de halve finale op 1.
In de finale wist hij deze eerste plaats niet vast te houden, maar finishte toch netjes als 2e
Milan Ouwendorp (jongens 12) reed technisch heel goed en wist zich voor de halve finale te
plaatsen. Helaas waren zijn tegenstanders sterk, hij finishte als 7e en had hiermee geen finale plaats.
Ruben Boorsma werd 2 weken geleden kampioen bij de jongens 14 jaar, hij is 15 geworden en moest
het dus voor het eerst tegen een leeftijd hoger op gaan nemen. Hij heeft iedereen versteld laten
staan, hij plaatste zich makkelijk voor de finale en daar had hij gelijk een grote voorsprong te pakken
hij werd 1e!
Jurre Alma en Rik Ouwendorp (jongens 16/17) pakte beide een podium plek, ondanks de zeer sterke
tegenstanders. Rik mocht de hoogste trede van het podium beklimmen en Jurre werd 3e.
Evita Brussen (meisjes 16+) greep net naast het goud. Na een spannende finale race, waarin zij zelfs
nog even op kop lag, wist zij knap zilver te pakken

