KAMPIOENSCROSS MAAND ASUZ GESTART IN DE RIPS
Oktober 2018 is de maand van de waarheid bij de ASUZ want op vier achtereenvolgende zondagen
moeten de felbegeerde kampioenschappen in diverse klassen beslist worden.
Op zondag 07 oktober 2018 beet De Rips het spits af. Daar organiseerde muziekvereniging Concordia
voor het derde opeenvolgende jaar een autocross. Opnieuw met veel succes. Veel sponsoren, erg
veel publiek, sympathieke uitstraling en een prima baan toonden aan dat deze club in het dorp en
wijde omgeving op een groot draagvlak kan rekenen.
In enkele klassen tekent zich de a.s. kampioen al af. Dat is ook het geval bij de ASUZ NK Jeugd klasse,
waar nr. 52 Juul van Lier uit Baarlo steeds verder uit loopt op zijn naaste concurrent nr. 28 Troy v.d.
Boom uit Herwen. Ook in de Rips was dit de volgorde in de eind uitslag. Nr. 2 Sem van Rengs uit
Meterik verdedigde met succes de derde plaats.
JUNIOR CUP SPANNEND TOT OP DE LAATSTE METER.
Iedere manche is een felle strijd waarbij het erom gaat of de dit seizoen superieur gestarte nr. 61
Stan Boots uit Venlo alsnog van het kampioenschap kan worden afgehouden. Ook in de Rips was er
eentje sneller en dat leverde de dagzege op voor nr. 11 Jill Wismans uit Castenray. Stan werd tweede
en het aanstormend talent nr. 88 Stijn Theunissen uit Siebengewald pakte de derde plaats.
Bij de Crosskarts was de winst voor nr. 208 Luka van Rijt uit Afferden. Nr. 412 Damian van Lieshout
uit Bakel pakte de winst bij de Specials en de Standaard 1300 werd een prooi voor nr. 80 Leonie van
Mierlo uit Someren.
SPRINTERS SCHITTEREN IN DE RIPS.
Op de NK’s scoorden ze hoge ogen, zo was in De Rips nr. 180 Rob van Mierlo uit Someren de winnaar
bij de Sprinters. Een genot om die bezig te zien. Niet voor niets werd hij NK tweede in zijn klasse.
Vierde op het NK werd nr. 162 Koen van Well uit Overloon en in De Rips was hij goed voor de tweede
plaats. Nr. 105 Robert-Jan Huijbregts uit Lage Zwaluwe werd derde overall. Wat een genot om de
crossers in deze klasse bezig te zien en dan te weten dat zowel Rob als Koen bij de ASUZ begonnen
zijn. Het publiek genoot met volle teugen en stak de waardering ook niet onder stoelen of banken.

SPORTKLASSE PLUS OM VAN TE SMULLEN.
Als twee crossers aan de start van de finale staan met precies hetzelfde aantal punten dan voel je de
spanning bij iedereen langs de baan bij de start. Immers bij de ASUZ neem je de in de manche
behaalde scores mee naar de finale waarin de punten dan dubbel tellen. Het ging in De Rips tussen
nr. 502 Henry van Neerven uit Ysselsteyn en nr. 535 Frank van Weert uit Bergeijk. Henry dook na de
fanatieke start als eerste de bocht in en hield die sterke start vast. Frank was hem kwijt en moest zich
neerleggen bij de tweede plaats overall. Op drie finishte nr. 560 Jan Franssen uit Venray.

KEVER STANDAARD TOERWAGEN KLASSEN VOL SPANNING EN SENSATIE.
Bij de Kevers deed nr. 247 Rick Vervoort uit America een succesvolle greep naar de macht door de
zege te pakken na een enerverende cross. Nr. 246 Geert Reintjes uit America werd tweede en nr. 262
Janne van Well uit Overloon veroverde door ijzersterk te crossen de derde plaats overall waarmee ze
eindelijk loon naar keihard werken kreeg.
Bij de Toerwagens ontspon zich opnieuw de strijd tussen nr. 670 Jop Driessen uit Melderslo en nr.
632 Thijs Giesbers uit Siebengewald waarbij Jop opnieuw aan het langste eind trok en met de dag
zege aan de haal ging richting ASUZ Kampioenschap 2018. Derde werd nr. 666 Hans Hegger uit
Melderslo.
UNIEK BIJ DE ASUZ; STANDAARDKLASSE FINALE ONDER VOORBEHOUD.
Doordat de Technische Commissie bij twee wagens onregelmatigheden had geconstateerd
waartegen nog een beroep mogelijk is werd besloten om de uitslag onder voorbehoud vast te stellen
en de prijzen op een later tijdstip uit te reiken.
De voorlopige uitslag is, op een nr. 921 Julian van Neerven uit Deurne, op twee nr.903 Rico v.d.
Eijnden uit Deurne en op drie nr. 958 Tim van Bommel uit Castenray.
Bij de Gastrijders pakte nr. 955 Wilco Hoesen uit Baarlo op prachtige wijze de winst en bij de
Balkenklasse was dat nr. 804 Peter Peters uit Lomm.
De grote Stadegaard Balkenklasse competitie werd gewonnen door nr. 557 Anton van Duijnhoven uit
Melderslo die daarmee 35 gretige concurrenten achter zich liet.
IJs en weder dienende nog drie crossen te gaan in oktober, als die het net zo goed voor elkaar
hebben als muziekvereniging Concordia uit De Rips kan het seizoen 2018 niet meer stuk.
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