CROSS WEEKEND IN KESSEL WAS WEER EEN SCHOT IN DE ROOS.
De echte brandende hitte had op 11 augustus 2018 plaatsgemaakt voor een aangename zomeravond
temperatuur waardoor de echte hitte ditmaal vanaf de baan moest komen tijdens de Nacht van
Kessel. Een begrip in de wijde omgeving. Dat bleek ook weer uit de enorme toestroom van bezoekers
die pas stopte toen de 4000 ruim was gepasseerd aan de kassa’s. Via de kwalificatie wedstrijden
hadden zich 86 wagens gekwalificeerd voor de grote nachtcross. Het was de derde in een reeks van
vier en de eerste zes na twee nacht crossen stonden binnen een afstand van zes rondjes van elkaar.
Enorm hard ging de meute van start de duisternis tegemoet. Het veld dunde zich flink uit en
uiteindelijk werd nr. 81 Chiel v.d. Eerdweg uit Kessel de grote triomfator zoals hij dat ook al eerder in
Horst was geweest. Is hij daarmee kanshebber voor de eindoverwinning in Siebengewald? Jazeker,
maar hij is niet de enige.
De afterparty in de grote tent deed de aarde in Kessel beven, wat een super feest!
Op zondag 12 augustus 2018 startte om precies 11:00uur de zevende aflevering van de ASUZ
Kampioenscross serie 2018.
De organiserende vereniging “The Blue Birds” uit Kessel
was er weer helemaal klaar voor en toen de jeugd aan
de start stond voelde je alweer de spanning.
Bij de ASUZ NK Jeugd kwam favoriet nr. 52 Juul van Lier
uit Baarlo in de eerste manche niet verder dan de derde
plaats. Dat kon hij niet over zijn kant laten gaan en de
tweede manche werd een prooi voor hem evenals op
zeer sterke wijze de finale. Hij was weer dag winnaar,
met op de tweede plaats nr. 28 Troy v.d. Boom uit
Herwen die het hem wel steeds lastiger maakt. Derde
werd nr. 32 Jarno v.d. Kroll uit Putten.
FEEST VOOR ROOKY NR. 83 JARNO GEURTS UIT BAARLO BIJ DE JUNIOR CUP.
Jarno reed zijn eerste cross enkele dagen nadat hij twaalf geworden was in oktober 2017. In Kessel
liet hij zien hoe je binnen een jaar kunt uitgroeien tot groot en veelbelovend talent. Hij won op
ijzersterke wijze de tweede manche nadat hij in de eerste al derde geworden was. In de finale
maakte hij opnieuw geen fout en won die met glans. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven. De

tweede plaats was er voor de grote favoriet nr. 61 Stan Boots uit Venlo en derde werd nr. 11 Jill
Wismans uit Castenray.
Bij de Jeugd Specials was de winst voor nr. 473 Emile Verspae uit Blerick. Bij de Standaard 1300 was
nr. 80 Rob van Mierlo uit Someren niet te kloppen en de crosskarts werd een prooi voor nr. 81
Patrick de bruin uit Belfeld.
STERKE GROEP SPRINTERS VOL GAS OP VERRADERLIJKE BAAN IN KESSEL.
Ze kwamen uit alle windstreken om zich voor te
bereiden op de a.s. NK wedstrijden. Even dingen uit
testen. Het opnieuw talrijke publiek was de grote
winnaar. Na pittige gevechten was nr. 101 Chris
Wagenaar uit Oosterblokker de grote dag winnaar.
Hij werd gevolgd door nr. 104 Mervin Klaassens uit
Goes en nr. 124 Deve Tijdink uit Helden.
Bij de Sportklasse Plus was er geen kruid gewassen
tegen het geweld van nr. 502 Henry van Neerven uit
Ysselsteyn. Nr. 535 Frank van Weert uit Bergeijk
werd tweede en derde werd nr. 519 Driek van
Lievenoogen uit Soerendonk.
KEVER STANDAARD TOERWAGENS BLIJFT EXTREEM SPANNEND EN ONVOORSPELBAAR.
Bij de Kevers onderstreepte nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen zijn kandidatuur voor het ASUZ
Kampioenschap 2018. Hij pakte winst in de eerste manche en de finale waarmee hij ook de dag zege
in de wacht sleepte. Nr. 247 Rick Vervoort uit America volgde op plek twee overall en derde werd nr.
254 Niels Alards uit Melderslo.
Bij de Standaardklasse ging de winst naar nr. 958 Tim van Bommel uit Castenraay die daarmee erg
goede zaken deed voor een mogelijk ASUZ Kampioenschap 2018. Tweede werd nr. 986 Tim
Rooijakkers uit Asten en derde nr. 903 Rico v.d. Eijnden uit Deurne.
Bij de Toerwagens ging de winst naar nr. 670 Jop Driessen uit Melderslo waarbij wel aangetekend
dient te worden dat hij zijn naaste belager nr. 632 Thijs Giesbers uit Siebengewald pas kwijt raakte
toen die een gigantische en bloedstollende crash maakte bij het ingaan van de laatste twee ronden.
Tweede werd daardoor nr. 634 Maarten Smeets uit Hamont en derde nr. 673 Pierre Starink uit
Zelhem.
Veel Gastrijders aan de start maakten er een echte harde competitie van die gewonnen werd door
nr. 755 Wilco Hoezen uit Baarlo met als tweede nr. 788 Mike Welles uit Siebengewald en derde nr.
728 Bert Jan Vousten uit Vierlingsbeek.
ACC The Blue Birds uit Kessel heeft het weer geflikt om er een perfect cross weekend van te maken in
een perfecte sfeer waar crossers uit heel het land weer erg positief over waren.
In het weekend van 1 en 2 september 2018 is het weer raak in Siebengewald. De ASUZ Nachtcross
kampioen zal daar bekend worden na een beslist opnieuw enerverende Nachtcross met in het
voorprogramma een volledige competitie Balkenklasse waarvoor je via de site van de Zilveren
Vogels kunt inschrijven. Ook in Siebengewald zal het er weer heftig aan toe gaan want het einde
van het seizoen 2018 komt langzaam in zicht. Ben erbij in Siebengewald.
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