ASUZ SEIZOENOPENING 2018 IN STRALENDE LENTEZON AAN HET PEELDIJKJE IN HORST.
Daar lag op zondag 25 maart 2018 de brede baan de gretige crossers welkom te heten. Niet
alleen de ASUZ crossers waren aanwezig maar ook veel gastrijders uit heel het land kwamen
om hun materiaal te testen voor de grote NK’s. Dat is eigenlijk wel een soort traditie
geworden en het publiek weet dat hooglijk te waarderen. Zoals ook in Horst weer bleek door
de grote drukte.
De Jeugd opende het bal zoals dat gebruikelijk is met de eerste manche van het ASUZ NK
jeugdkampioenschap. Meteen was duidelijk dat er aan gretigheid niets was ingeleverd, ze
vlogen er weer op als een bok op de haverkist. De dag zege was voor nr. 52 Juul van Lier uit
Baarlo. Nr.8 Nick Coenen uit Baarlo werd tweede en op drie stond nr. 28 Troy v.d. Boom uit
Herwen.
Bij de Juniorcup van hetzelfde laken een pak met de
fanatieke nr.61 Stan Boots uit Venlo als dag winnaar.
Op twee nr. 97 Jurre Croonenbroek uit Swalmen en als
derde completeerde nr. 91 Luuk van de Manakker het
erepodium.
De Juniorbuggy’s, Jeugd Special en Standaard 1300
kenden weinig inschrijvingen waardoor deze drie
klassen in een groep konden starten. De Juniorbuggy’s
werd gewonnen door nr.220 Louis Ripperda uit Denul.
Bij de Jeugd Specials was nr. 427 Gijs Wismans uit
Castenray de sterkste en bij de Standaard 1300 trok nr.
67 Tim Heesen uit Grashoek aan het langste eind.

TWEE GROEPEN SPRINTERS MAAKTEN ER EEN WAAR SPEKTAKEL VAN.
Zoals in de aanhef al aangegeven, er wordt ook getest voor de grote NK crossen en dan wordt
er echt heel diep gegaan. Dat resulteerde in enkele spectaculaire salto’s en veel schrikreacties
bij het publiek dat z’n adem vaak in hield. Hoe mooi kan het dan zijn dat er uiteindelijk een
telg uit de ASUZ familie op het hoogste treetje staat bij de verdeling van de dagprijzen. Dat
was nr. 162 Koen van Well uit Overloon. Tweede werd nr. 126 René v.d. Coelen uit Baarlo en
derde nr. 142 Jari Kroon uit Nederhorst den Berg.
DE SPORTKLASSE PLUS IS TERUG.
In 2017 ontbrak deze altijd boeiende klasse aan
de start wegens een gebrek aan starters omdat
verschillende crossers overstapten naar de
Sprinters. In Horst stonden er toch maar weer
mooi acht stuks aan de start en het was meteen
weer sprankelend en loeihard. Nr. 510 Ruben
Boeckx uit Herselt was de sterkste, gevolgd door
nr. 502 Henry van Neerven uit Ysselsteyn en nr.
535 Frank van Weert uit Bergeijk.
RICK VERVOORT PAKT METEEN WEER VOLLE WINST
IN DE OPENINGSCROSS.
Je kon aan alles zien dat nr. 247 Rick Vervoort uit America dit jaar niet wil wachten tot de
laatste cross om het kampioenschap te beslissen. Bijzonder was het om te zien hoe hij in de
finale een mindere start goed maakte door al zijn concurrenten buitenom in te halen, puur op
snelheid. Werk aan de winkel dus voor die concurrenten waarvan nr. 254 Niel Alards uit
Melderslo tweede werd en nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen derde. Bij de Toerwagens waar
weer veel starters zijn wist nr. 670 Jop Driessen uit Melderslo meteen een flinke tik uit te
delen aan de concurrentie door sterk de dagzege te grijpen. Nr. 697 Roel Alards uit Melderslo
werd tweede en nr. 669 Bas Smits uit Melderslo maakte het succes van de organiserende
Paradijsracers compleet met de derde plaats.
Bij de Standaardklasse ging het er vanaf de start
weer ruig toe zoals we dat van deze groep
gewend zijn. De winnaar werd nr. 955 Wilco
Hoezen uit Baarlo. Tweede nr.937 Remco
Vercoulen uit Venlo en derde nr. 958 Joost van
Bommel uit Castenray.
Bij de Gastrijders stond nr. 764 Tim van Bommel
uit Castenray op het hoogste treetje en bij de
Balkenklasse was dat nr.804 Peter Peters uit
Lomm. De unieke Melderse Balkenklasse werd
een prooi voor nr. 362 Giel Houwen uit
Melderslo.
Zo de kop van het seizoen 2018 is eraf en de Paradijsracers hadden het goed voor elkaar.
OP NAAR KESSEL WAAR WE A.S. ZONDAG EERSTE PAASDAG DE MOTOREN WEER LATEN
BRULLEN!
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