KONINGSCROSS WEEKEND BAARLO PURE RECLAME VOOR DE AUTOCROSS.

Het begon al op zaterdag 21 april 2018 met een boeiend voorprogramma voor de grote Konings
nachtcross. Dat bestond uit een volledig programma van stockcar formule twee junioren, formule 2
en formule 1. Daar kwam al vroeg veel publiek op af en ofschoon er niet zoveel wagens aan de start
stonden was het toch dik de moeite waard om een goede indruk te krijgen en te genieten van de
“sound” van deze stockcars. Aan de grote Konings nachtcross wilden maar liefst 136 crossers
deelnemen terwijl er voor slechts 85 plek was, dus werden de kwalificatie manches en herkansing
van telkens 15 minuten ook erg spannend. Het was direct spot on!
PUBLIEKSRECORD KONINGS NACHTCROSS IN
BAARLO.
cOfschoon de organiserende club
“Stockcarteam Baarlo” geen cijfers vrij geeft
wordt wel met enige trots gemeld dat er
sinds de start van dit evenement nog nooit
zoveel toeschouwers aanwezig waren. Je kon
dan ook bijna over de hoofden lopen. En
genoten werd er volop want de Nachtcross
verliep loei spannend met als glorieuze
winnaar het team nr. 124 Yannick Smedts en
Math Coenen uit Baarlo. De after party was
legendarisch.

ASUZ KAMPIOENSCROSS OP ZONDAG 22 APRIL 2018 AL EVEN SPECTACULAIR.
Er lag een perfecte baan zowel qua lengte als ondergrond. Verraderlijke plekken op onverwachte
plaatsen en voldoende breedte om te kunnen inhalen. Genieten geblazen van begin tot eind voor het
opnieuw talrijke publiek.
De ASUZ NK Jeugd begon al vanaf de start met een enorm hoog tempo, wat een contrast met een
week eerder in Baexem. Heel andere kwaliteiten werden van de crossers verwacht. Nr.52 Juul van
Lier uit Baarlo knokte z’n ziel uit z’n lijf en dat leverde hem de dagzege op. Tweede werd nr.9 Stan
Coenen uit Baarlo en de derde plaats was voor nr. 12 Aniek Reintjes uit Veulen.
Bij de Juniorcup was niemand opgewassen tegen het geweld van nr. 61 Stan Boots uit Venlo. Zelfs
nr.11 Jill Wismans uit Castenray kon hem niet bijbenen waardoor plek twee het hoogst haalbare was
voor haar. De derde plaats overall was voor nr.97 Jurre Croonenbroek uit Swalmen.
Bij de Juniorbuggy’s werd flink geknokt voor de winst en het lukte nr. 2016 Freek Briels uit Roggels
om die te pakken voor nr. 227 Brandy Bindels uit Siebengewald die Freek stevig partij bood.
De Jeugd Special was voor nr. 473 Emile verspae uit Blerick en bij de Standaard 1300 pakte nr. 80
Leonie van Mierlo uit Someren opnieuw de dag zege, tweede werd nr.95 Luc Weijers uit Well die
daarmee een prima debuut maakte in deze klasse.
SPRINTERS LEEFDEN ZICH HELEMAAL UIT IN BAARLO.
De snelheid bij deze sprinters lag zo hoog dat je niet meer wist waar je moest kijken, overal gebeurde
wat en werd er van plek gewisseld, wat was dat gaaf, het publiek volgde de spannende manches met
super beleving. Nr. 145 Marc van Wijlen uit Genderen scoorde de meeste punten en dus de dag zege.
Tweede werd nr. 162 Koen van Well uit Overloon en de derde plaats werd een prooi voor nr. 100
Vince Vervoort uit Kessel.
Bij de Sportklasse Plus van hetzelfde laken een pak. Hier was nr. 502 Henry van Neerven uit
Ysselsteyn opnieuw de sterkste met nr.519 Driek van Lievenoogen uit Soerendonk als tweede en nr.
560 Jan Franssen uit Venray op de derde plaats.
KEVERKAMPIOEN 2017 PAKTE WINST IN BAARLO.
Nr. 247 Rick Vervoort uit America kon op deze baan met zijn snelle Kever uitstekend uit de voeten en
dat bracht hem de dagzege. Op twee vinden we zijn clubmakker nr. 246 Geert Reintjes uit America

terug die zich steeds nadrukkelijker voorin met de loop der dingen bemoeit. Derde werd nr. 265 Rick
Bennebroek uit Veulen.
De Standaardklasse zat weer vol spannende momenten op alle fronten en waar je ook keek. Als je
dan uiteindelijk als winnaar uit deze gevechten tevoorschijn komt dan heb je heel wat in je mars. Die
winnaar was nr. 958 Joost van Bommel uit Castenray. Tweede werd nr.903 Rico v.d. Eijnden uit
Deurne en de derde plaats was er voor nr. 919 Frank Rutjens uit Ospel.
SENSATIONELE MANCHES BIJ DE TOERWAGENS.
Het was volop genieten voor het talrijke
publiek toen de Toerwagens van start
gingen. Vanaf de eerste meter was duidelijk
dat hier een ware veldslag was begonnen
met nietsontziende duels die alles wat
autocross zo boeiend maakt in zich hadden.
Als winnaar ben je dan na de finale redelijk
uitgeput, maar heb je ook een heerlijk
gevoel. Zo was het precies met de winnaar
nr.632 Thijs Giesbers uit Siebengewald.
Clubmakker nr. 630 Kevin Poen uit
Siebengewald werd tweede en de derde
plaats was voor nr. 670 Jop Driessen uit
Melderslo.
De Gastrijders en Balkenklasse maakten er ook een spannende strijd van op deze baan en vergden
het maximale van hun wagens wat ook weer zorgde voor veel enthousiasme bij het publiek. Nr. 755
Wilco Hoezen uit Baarlo won bij de Gastrijders, nr. 816 Tommy Thoer uit Asten won de Balkenklasse
en de winnaar van de Nachtcross Gastrijders werd nr. 64 Ard van Heeswijk uit Kessel.
Stockcarteam Baarlo kan terug kijken op een op alle fronten zeer geslaagd Koningscross weekend.
We hebben nu twee weekenden om bij te komen van de enerverende seizoenstart om er daarna
weer volop in te vliegen op 12 en 13 mei 2018 in Horst waar ACC De paradijsracers weer borg staan
voor een fantastisch cross weekend en jullie weer graag met open armen ontvangen. Tot dan!
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