ZWARE BAAN IN BAEXEM EISTE ZIJN TOL.

Zondag 15 april 2018. Onder een stralende zon lag er in Baexem een fraaie driehoekige baan van
behoorlijke lengte te shinen. Niets aan de hand zou je zeggen. Prima crossweer en veel publiek was
er al vroeg aanwezig. Direct na de eerste start van de NK Jeugdgroep bleek echter al dat Pluvius in de
voorgaande nacht flink van leer had getrokken in het midden Limburgse land waardoor de eerste
bocht na de start veranderd was in een soort moeras waarin alligators de ene na de andere wagen bij
de lurven pakten en tot stoppen dwongen. Veel werk voor de tractoren en er moest ook hard
gewerkt worden door grote machines om dat probleem op te lossen. Dat is de organisatie ACC
Leudal uitstekend gelukt. Snel en efficiënt werden er enkele technische aanpassingen uitgevoerd en
we konden volop verder, zij het dat het een zware baan bleef maar wel voor iedereen hetzelfde
uiteraard en dan kan autocross ook echt mooi zijn als er genoeg geploeterd en geïmproviseerd moet
worden.
DE JEUGD MAAKTE ER HET BESTE VAN.
Bij de NK Jeugdgroep was het afwachten of degenen die op perfecte banen voorin crosten dat op
zo’n baan ook konden en dat bleek al gauw het geval te zijn. De jongelui gingen er prima mee om en
nr. 9 Stan Coenen uit Baarlo was de grote winnaar overall met achter zich nr. 52 Juul van Lier uit
Baarlo en nr. 8 Nick Coenen uit Baarlo.
Bij de Juniorcup manifesteerde nr. 61 Stan Boots uit Venlo zich nadrukkelijk. Hij won beide manches
plus de finale, dan ben je glorieus dag winnaar. Tweede was nr.11 Jill Wismans uit Castenray die
steeds beter wordt. Nr.97 Jurre Croonenbroek uit Swalmen ging met de derde plek aan de haal.
Bij de Jeugdspecials weer een kleine groep aan de start met als winnaar nr.473 Emile Verspae uit
Blerick. Die winst was er bij de Standaard 1300 voor nr. 80 Leonie van Mierlo uit Someren.
SPRINTERS REKENEN LOEIHARD AF MET ZWARE BAAN.
Zij vliegen er eigenlijk bijna letterlijk overheen en hebben er daardoor veel minder last van.
Geweldige strijd werd er weer geleverd waarbij nr. 180 Rob van Mierlo uit Someren twee manches
won en nr. 152 Mark van Lierop een manche won en ook de finale op zijn naam schreef. Dat leverde
hem de dagzege op en Rob de tweede plek. Derde werd nr. 121 Marc Salden uit Geleen.

Bij de Sportklasse Plus ontwikkelde zich weer een
bikkelharde strijd aan de kop tot groot
enthousiasme van het publiek. Nr. 535 Frank van
Weert uit Bergeijk versloeg na hevige strijd nr.
502 Henry van Neerven uit Ysselsteyn en werd
daarmee dag winnaar. Derde werd 595 Sebastian
Wolfers uit Abcoude.
KEVER – TOER EN STANDAARDKLASSE BLIJVEN
MAAR KNOKKEN OM IEDERE CENTIMETER.
Op zo’n baan valt dat nog lang niet altijd mee. Des
te knapper was de sterke overwinning van nr. 246
Geert Reintjes uit America bij de Kevers. Nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen kon doen wat hij wilde,
hij kwam Geert niet voorbij. Nr. 247 Rick Vervoort uit America kwam niet verder dan een voor hem
ongetwijfeld teleurstellende derde plaats.
Bij de Toerwagens had nr. 670 Roel Alards uit Melderslo het lek boven dat ervoor gezorgd had dat de
wagen zo wisselvallig presteerde in de vorige crossen. De monteurs vonden een printplaatje waarin
een barstje zat, vervingen dat en nr. 670 scheurde loeihard en onbedreigd naar twee manche
overwinningen en finale winst. Nr. 632 Thijs Giesbers uit Siebengewald moet op zoek naar extra PK’s
om een antwoord te vinden op dit geweld en daar wordt aan gewerkt. Hij werd tweede overall en de
derde plaats werd bezet door nr.666 Hans Hegger uit Melderslo die daarmee erg blij was.
De Standaardklasse kenmerkte zich in Baexem door een grillig verloop met steeds wisselingen aan
de kop die het verloop echt spannend maakten. Uiteindelijk trok nr. 958 Joost van Bommel uit
Castenray aan het langste eind en was de
gelukkige winnaar. Tweede werd nr. 980 Arno
van Mierlo uit Someren en derde nr. 924 Nick
Bloemendaal uit Mierlo.
Bij de Gastrijders won nr. 728 Bert Jan Vousten
uit Bergen met overmacht. Nr. 867 Dennis Thoer
uit Asten besliste met winst in de tweede
manche en de finale de Balkenklasse in zijn
voordeel en de test voor de nachtcrossers werd
gewonnen door nr. 77 Frans Clement uit
Roermond.
ACC Leudal heeft ons gastvrij ontvangen en had
het weer prima voor elkaar.
Komend weekend 21 – 22 april 2018 zijn we te gast in Baarlo waar op zaterdag weer de
traditionele Konings Nachtcross van start zal gaan. Vooraf kunnen we genieten van een volledig F1
–F2 – en F2 Junior programma. Op zondag vliegen we er dan weer in voor de ASUZ Kampioenscross
2018 aflevering vier.
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