FRAAIE CROSS OP STRAKKE BAAN IN LIESSEL.
Zondag 21 oktober 2018, het herfstzonnetje
straalt zeer tevreden over de baan met lange
rechte stukken en krappe bochten zoals die is
aan gelegd door De Turfracers in Liessel. Het is
de voorlaatste ASUZ Kampioenscross van het
seizoen 2018, met alle spanning van dien.
Immers er worden kampioenschappen al of
niet binnen gehaald en dan zijn de tenen niet
alleen vaak gekromd maar ook vaak lang en
heeft de wedstrijdleiding alle concentratie
nodig om e.e.a. in goede banen te leiden.
Opnieuw gaat ze dat zeer goed af.
Slechts in de NK Jeugdklasse was de Kampioen bekend in de persoon van nr. 52 Juul van Lier uit
Baarlo. En wat ben je dan een klasbak als je niet op je lauweren gaat rusten maar ook In Liessel er
weer vol in vliegt en laat zien dat je echt de beste bent. Dat deed Juul en het leverde hem opnieuw
twee manche overwinningen en de finale winst op. Wat een kampioen! Tweede werd nr. 41 Coen
Holtermans uit Melderslo en derde nr. 2 Sem van Rengs uit Meterik.
Bij de Juniorcup pakte nr. 61 Stan Boots uit Venlo de winst en daarmee glorieus het kampioenschap.
Hij pakte een tweede en een eerste plaats in de manches en won de finale. Chapeau! Nr. 98 Tyn
Croonenbroek uit Swalmen pakte de tweede plaats overall na winst in de eerste manche en nr. 97
Jurre Croonenbroek uit Swalmen werd derde.
De crosskarts werd gewonnen door nr. 92 Gijs Schoenmakers uit Westerbeek en de Standaard 1300
door nr. 37 Bram Geutjens uit Bocholt.
NR.265 RICK BENNEBROEK UIT VEULEN STORMT RECHTSREEKS OP KEVER KAMPIOENSCHAP AF.
Rick was in Liessel opnieuw de sterkste en het lijkt er een beetje op dat zijn grootste belager nr. 247
Rick Vervoort uit America dat ook beseft. Hij werd weer tweede overall. Erg blij met de derde plaats
was nr. 262 Janne van Well uit Overloon, zij laat steeds duidelijker zien dat ze enorm gegroeid is dit
seizoen.
Bij de Toerwagens stond er geen maat op nr. 624 John Verberk uit Baarle Nassau daar kon nr. 670
Jop Driessen uit Melderslo echt niet mee over ofschoon die toch ook erg snel is en met de tweede
plaats overall het ASUZ Kampioenschap 2018 veilig stelde. Nr. 671 Koen Teunissen uit Kneysel werd
derde.
Bij de Toerwagens was nr. 999 Ricardo Opbroek uit Horn helemaal ontketend, alles werd er door de
concurrenten uit de kast gecrost om hem van de dagzege af te houden, maar het was te weinig.
Ricardo was te sterk. Nr. 903 Rico van den Eijnden uit Deurne werd tweede en de derde plek was er
voor nr. 921 Julian van Neerven uit Deurne.
SPRINTERS STALEN OPNIEUW DE SHOW IN LIESSEL.
Liefst tien starters die allemaal tegelijk die eerste krappe bocht in willen duiken en er wonder boven
wonder ook nog allemaal heelhuids uitkomen en dat in drie manches en een finale. Vaak
adembenemend voor het publiek en als je
dan de dagzege pakt ben je gewoon een
bikkel. In Liessel was dat nr. 130 Andreas
Klein Harmeyer uit Schapen (D) die we nog
kennen van jaren geleden toen hij nog vaste
ASUZ crosser was. Tweede werd nr. 105
Robert-jan Huijbregts uit Lage Zwaluwe en
derde nr. 150 Mariska Verhees uit Liessel.
Bij de Sportklasse Plus pakte nr. 535 Frank
van Weert uit Bergeijk door zijn dag zege
kostbare punten voor een mogelijk ASUZ

Kampioenschap. De tweede plaats werd ijzersterk veroverd door nr. 560 Jan Franssen uit Venray en
derde werd nr. 519 Driek van Lievenoogen uit Soerendonk.
Bij de Gastrijders was nr. 755 Wilco Hoesen
uit Baarlo opnieuw de sterkste en bij de
Balkenklasse was dat hoogste podium
weggelegd voor nr. 816 Tommy Thoer uit
Asten.
NOG EEN CROSS TE GAAN IN SOMEREN A.S.
ZONDAG 28 OKTOBER 2018 EN DAAR
VALLEN NOG VERSCHILLENDE ASUZ
KAMPIOENSCHAPPEN TE VEROVEREN.
LET OP!!!! DE CROSS BEGINT OM 10:30UUR
I.V.M. HET VERZETTEN VAN DE KLOK.
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