REGEN SPELBREKER IN CROSS WEEKEND IN HORST op 12 en 13 mei 2018.

Terwijl het op zaterdag stralend weer was en de baan uitnodigend lag te schitteren in een spannende
ambiance was het op zondag te triest voor woorden zo nat en Pluvius wist van geen ophouden.
Zaterdag was zo goed begonnen met een voorprogramma voor de grote avondcross waar door de
organiserende Paradijsracers uit Melderslo extra test sessies waren ingebouwd voor crosswagens uit
het hele land die daar gretig gebruik van maakten. Veel Nederlandse toppers grepen die kans met
beide handen aan tot groot plezier van publiek en organisatie. De avondcross was de tweede in een
serie van vier en trok opnieuw veel inschrijvingen en vooral veel publiek. Om precies 20:30 uur
gingen er 85 wagens van start en al snel werd duidelijk dat die niet alleen een gevecht moesten
leveren met de concurrentie maar vooral ook met de baan die steeds zwaarder en verraderlijker
werd. Na een vol uur crossen was het veld enorm uitgedund en dat gaf de overwinning van nr. 81
Chiel v.d. Eertweg uit Kessel extra glans. De after party verliep dan ook uitermate uitbundig en
gezellig.

Op zondag was het dus triestheid troef, het
publiek koos eieren voor zijn geld en bleef
lekker thuis. Toch werd er precies op tijd gestart
met de ASUZ NK Jeugd groep. Meteen bleek al
dat het helemaal niet mee viel maar toch zijn
ook zulke omstandigheden weer de moeite
waard om ervan te leren en dat deden deze
crossers volop. Nr. 52 Juul van Lier uit Baarlo
leek het weinig uit te maken want hij pakte
resoluut de dagzege. Tweede werd voor eigen
publiek nr.2 Sem van Rengs uit Meterik en de
derde plaats was er voor nr. 28 Troy van den
Boom uit Herwen.
Bij de Juniorcup was nr. 61 Stan Boots uit Venlo
heer en meester met als beloning de dikke winst. Tweede werd nr. 89 Stan Kusters uit Groeningen en
derde nr. 97 Jurre Croonenbroek uit Swalmen.
Voor de overige Jeugdklassen waren de inschrijvingen gering zodat die bij elkaar in een groep konden
starten dat leverde bij de Juniorbuggy’s nr. 226 Jord Driessen uit Baarlo als winnaar op. Bij de
Standaard 1300 was dat nr. 84 Peter de Leeuw uit Maaseik en de Jeugdspecial werd opnieuw een
prooi voor nr. 473 Emile Verspae uit Blerick.

SPRINTERS GAVEN TOCH GAVE SHOW WEG.
Ondanks de moeilijke omstandigheden knalden ze behoorlijk hard rond en omdat een aantal van hen
was gekomen om te testen voor de NK’s was het hier genieten geblazen. Na drie manches werd de

einduitslag bepaald omdat de finales niet meer werden gecrost vanwege de steeds verslechterende
omstandigheden. Bij de overige klassen gebeurde dat na twee manches.
De sprinters kenden in nr. 135 André Vrieze uit Halle een sterke winnaar. Tweede werd nr. 151 Ton
Swinkels uit Ysselsteyn en derde nr. 127 Freek Gussinklo uit Sinderen.
Bij de Sportklasse Plus was nr. 502 Henry van Neerven uit Ysselsteyn de sterkste met nr. 535 Frank
van Weert uit Bergeijk op de tweede plaats en nr. 507 Arjan Stokkink uit Borculo als derde.
KEVERS, STANDAARD EN TOERWAGENS OP ZOEK NAAR GRIP.
Dat viel nog lang niet altijd mee maar wie die grip het beste vond scoorde hoog. Bij de Kevers was dat
nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen met nr. 247 Rick Vervoort uit America als tweede en nr. 224 Roy
Peters uit Kessel op de derde plaats.
De Standaardklasse werd een prooi voor nr.993 Jan Dekker uit Beekbergen. Tweede werd nr. 986 Tim
Rooijakkers uit Asten en derde nr. 921 Julian van Neerven uit Deurne.
Bij de Toerwagens stal nr. 670 Jop Driessen uit Melderslo de show door de winst te pakken. Hij liet
daarmee nr. 697 Ralf Hendrix uit Melderslo en nr. 632 Thijs Giesbers uit Siebengewald achter zich.
Bij de Gastrijders was Bert Jan Vousten met nr.728 uit Vierlingsbeek ongenaakbaar en bij de
Balkenklasse was dat voor nr.804 Peter peters uit Lomm het geval. In het Melders Balkenklasse
Kampioenschap deed nr. 380 John Houwen uit Melderslo met de winst goede zaken.
Je kunt nog zo goed organiseren als a.c.c. De Paradijsracers uit Melderslo, maar aan het weer heb je
niets te vertellen. Het was prima voor elkaar op alle overige fronten.
OP 1 JULI 2018 STAAN WE WEER AAN DE START IN OVERLOON VOOR DE ZESDE AFLEVERING VAN
DE ASUZ KAMPIOEN SERIE 2018.
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