ASUZ KAMPIOENEN 2018 GROOTS GEHULDIGD.

Zaterdag 17 november 2018 disco The Pilot in Ysselsteyn loopt stampvol. Crossers met aanhang,
officials, monteurs, bestuur, iedereen is er en al gauw wordt het kei gezellig. Op het moment dat de
grote huldiging begint is iedereen al snel gefocust op het erepodium. Er wordt kort terug gekeken op
het afgelopen seizoen 2018 dat veel meer hoogte dan dieptepunten telde over twaalf crossen.
Spannende crossen, grote diversiteit in banen, meestal veel publiek, veel gastrijders uit het hele land
die graag komen testen bij de ASUZ. Met trots wordt er gepraat over nationale NK toppers die hun
eerste cross ervaringen opdeden bij de ASUZ en zo doorgroeiden naar prominente posities bij de NK
wedstrijden. Wie weet staan er bij de ASUZ Jeugd ook weer van zulke talenten in de dop. De kenners
hebben er zeker al een paar gespot.
DE JEUGD OP HET PODIUM.
Te beginnen met de Juniorcup waar als derde
is gefinisht nr. 97 Jurre Croonenbroek uit
Swalmen. Tweede werd nr.11 Jill Wismans uit
Castenray en de grote kampioen werd nr. 61
Stan Boots uit Venlo.
Bij de ASUZ NK groep was nr. 52 Juul van Lier
uit Baarlo veruit de sterkste met als naaste
belager en tweede nr. 28 Troy van den Boom
uit Herwen en derde nr. 2 Sem van Rengs uit
Meterik.
Spanning tot het laatst bij Kevers Standaard
en Toerwagens.
Bij de Kevers is het ieder jaar spannend tot de laatste finale, dit jaar was daar toch wel de
uitzondering omdat nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen al voor die finale de buit definitief binnen
had. Een zwaarbevochten maar o zo verdiend kampioenschap. Nr. 247 Rick Vervoort uit America
werd tweede en derde werd het team nr. 254 Niels en Roel Alards uit Melderslo.

De Standaardklasse kent een groot startersveld van maar liefst 23 crossers en dan moet je iedere
cross nog maar zien de finale te
halen. Geen wonder dat hier
iedere manche alles uit de kast
gehaald wordt, de zenuwen vaak
gespannen zijn en alles uit de
wagens gehaald wordt wat er
maar in kan zitten. Als je dan
uiteindelijk op het hoogste treetje
mag staan ben je een echte
klasbak en dat geldt in 2018 voor
het team nr. 958 Joost en Tim van
Bommel uit Castenray. Tweede
werd nr. 921 Julian van Neerven
uit Deurne en derde nr. 903 Rico
van den Eijnden uit Deurne.
Bij de Toerwagens was nr. 670 het team Jop Driessen en Roel Alards uit Melderslo het te kloppen
team en dat werd steeds weer geprobeerd maar zonder succes waardoor Jop en Roel de grote
kampioenen in deze klasse werden. Tweede werd nr. 632 Thijs Giesbers uit Siebengewald en de
derde plaats was er voor nr. 666 het team Hans Hegger en Roy Verberkt uit Melderslo en Horst.
SNELLE SPRINTERS EN SPORTKLASSE PLUS EEN GENOT VOOR HET PUBLIEK.
Dat de Sportklasse Plus na een jaar afwezigheid weer terug was bij de ASUZ heeft enorm goed
uitgepakt. Fantastische manches, vol spektakel en spanning aan de lopende band. Steeds
verschillende winnaars met als uiteindelijk stralende kampioen nr. 502 Henry van Neerven uit
Ysselsteyn. Op het nippertje, dat wel want de nr. twee 535 Frank van Weert uit Bergeijk had slechts
een puntje minder, wie verzint dat toch? Derde werd nr. 560 Jan Franssen uit Venray.
Bij de sprinters konden de vaste ASUZ crossers zich ook vaak meten met de nationale top die de
ASUZ crossen vaker gebruikt om te testen voor de grote NK crossen. Iedere keer weer een lekkernij
voor het publiek. ASUZ Kampioen 2018 werd nr. 162 Koen van Well uit Overloon. Tweede werd nr.
110 Johan Smulders uit Oirschot en derde nr. 188 het team Wouter Nabuurs uit Overloon en Frank
Vogelzangs uit Wanssum.
VIER DRUKKE EN SPANNENDE NACHTCROSSEN BIJ DE ASUZ
Het zijn vaak echte publiekstrekkers die Nacht crossen op zaterdag avond. Begonnen in Baarlo,
daarna Horst, Kessel en Siebengewald.
Ook voor de huldiging van de Nachtcross kampioen 2018 was op deze avond tijd ingeruimd en maar
goed ook want hierbij ging opnieuw het dak eraf. Nachtcross Kampioen 2018 werd het team nr. 4
Wilco Hoezen en Jico Scheers. Tweede werd nr.81 Chiel v.d. Eertweg en de derde plaats was er voor
nr.70 Noud Nijssen.
De Kampioenspolonaise leidde een oer gezellige afterparty in waar de plannen voor volgend seizoen
alweer volop besproken werden. Op naar het seizoen 2019 waarin de ASUZ 40 jaar bestaat, een extra
reden om er weer iets speciaals van te maken en het autocrossen nog aantrekkelijker te maken om
te doen en naar te komen kijken.
VOOR DE FEESTDAGEN ALLEN VEEL PLEZIER, WIJSHEID, LIEFDE EN GELUK. ZIEN WE ELKAAR WEER
IN MAART BIJ DE OPENINGCROSS VAN HET SEIZOEN 2019 IN HORST.
IK HEB ER NU AL ZIN IN!
Tekst:
Fotografie:

Vic Timmermans
Gismoracing.de

