ZANDBAAN IN ASTEN ZWAAR VOOR CROSSERS.
A.C.C. De Peelracers uit Neerkant had ervoor gezorgd dat er weer een flinke en verrassende baan lag
in Asten aan de Gruttoweg. Puur zand waardoor het niet alleen om de hoogste snelheid ging maar er
ook veel verlangt werd van de stuurmanskunst en het instinct om automatisch het beste spoor te
vinden. Een echte eye opener, zeker voor onze Jeugdige crossers. Ook het materiaal had het zwaar te
verduren.
BIJ DE NK JEUGDGROEP IS DE EERSTE KAMPIOEN BEKEND.
Het is nr. 52 Juul van Lier uit Baarlo die zijn dominantie dit seizoen nogmaals onderstreepte met de
dag zege in Asten waardoor hij de laatste concurrent het nakijken gaf en onbereikbaar is geworden.
Tweede werd nr. 2 Sem van Rengs uit Meterik en derde nr.55 Jesper Reintjes uit Veulen die daarmee
zijn beste prestatie van dit seizoen haalde.
De Juniorcup werd een prooi voor de opnieuw sterk crossende nr. 61 Stan Boots uit Venlo. Stan is
een echt talent en ook als het niet gemakkelijk gaat vecht hij zich naar de winst, daar gaan we in de
toekomst nog veel van horen. Tweede werd nr. 11 Jill Wismans uit Castenray, ook zo’n groot talent
bij de ASUZ. De derde plaats overall was voor nr. 89 Stan Kusters uit Groeningen.
Bij de Gastrijders 2CV werd de eerste plaats veroverd door nr. 22 Marlan Karmen uit Baellen (DE)
De Standaard 13 was voor nr. 80 Leonie van Mierlo uit Someren. De Crosskarts voor nr. 92 Gijs
Schoenmakers uit Westerbeek en de Junior Buggy’s werd gewonnen door nr. 211 Oscar Doremalen
uit Veldhoven.
NR. 180 ROB VAN MIERLO UIT SOMEREN SCHITTERDE OPNIEUW BIJ DE SPRINTERS.
Er staat geen maat op Rob en hij geeft het talrijke publiek iedere manche waar voor hun geld. Hij
won opnieuw de hoogste dagprijs. Tweede werd nr. 184 Niels Hurkmans uit Someren nadat nr. 162
Koen van Well uit Overloon in de finale was stil gevallen en zich met de derde plaats overall tevreden
moest stellen.
Bij de Sportklasse Plus was dit keer nr. 535 Frank van Weert uit Bergeijk de sterkste wat hij met winst
in de finale nog maar eens onderstreepte. Tweede werd nr. 533 Erwin van Laarhoven uit Bergeijk en
derde werd nr. 519 Driek van Lievenoogen uit Soerendonk.
NR. 265 RICK BENNEBROEK UIT VEULEN WEER IETS DICHTER BIJ ASUZ KAMPIOENSCHAP KEVERS.
Rick deed goede zaken in Asten door op knappe wijze de felle strijd met zijn naaste belager nr. 247
Rick Vervoort uit America te winnen. Derde werd nr. 246 Geert Reintjes uit America.
Bij de Standaardklasse was in Asten nr. 903 Rica v.d. Eijnden uit Deurne de dag winnaar. Rico is een
crosser die opvalt door zijn keuze om concurrenten vaak via de buitenkant aan te vallen en soms te
passeren. In Asten werd hij daarvoor beloond. Tweede werd nr. 999 Ricardo Opbroek, de vechtjas uit
Horn en de derde plek was voor nr. 958 Joost van Bommel uit Castenray.
Bij de Toerwagens lijkt nr. 670 Jop Driesen uit Melderslo rechtstreeks op het ASUZ kampioenschap
2018 af te stormen. Hij was weer niet te kloppen in Asten wat zijn naaste belager nr. 632 Thijs
Giesbers uit Siebengewald ook probeerde. Thijs werd opnieuw tweede overall en de derde plaats
was voor nr. 615 Willem Lam uit Westbroek.
Bij de Gastrijders was de winst voor nr. 755 Wilco Hoezen uit Baarlo die opzienbarend sterk crost.
De Balkenklasse werd een prooi voor nr. 816 Tommy Thoer uit Asten.
IJs en weder dienende hebben we nog twee crossen te gaan in het ASUZ seizoen 2018 waarin het
kampioenschap in de meeste klassen beslist gaat worden.
Wie weet zit voor sommige klassen het venijn letterlijk in de staart, dat kan spannend worden,
daar wil je bij zijn!

