VERHITTE STRIJD TIJDENS AUTOCROSS IN OVERLOON OP ZONDAG 01 JULI 2018.
Maar goed dat er ook nog een briesje stond op deze loeihete zondag waarbij de zon alles leek te
verschroeien wat zich onbeschermd aan haar bloot gaf. AST Overloon had de handen vol aan het
zichtbaar houden van hetgeen op de baan gebeurde doordat het stof hoog opdwarrelde en alleen
met veel water in toom te houden was. Toch was dat alles geen reden om er op de baan niet vol voor
te gaan waardoor het toch nog best talrijke publiek van een spannende cross kon genieten.
BIJ DE NK JEUGD STAAT ER GEEN MAAT OP NR. 52 JUUL VAN LIER UIT BAARLO.
Juul is echt een klasse apart dit seizoen en de concurrentie zal naarstig op zoek zijn naar het juiste
antwoord op deze snelle wagen, anders crost hij onbedreigd naar het ASUZ NK Kampioenschap 2018.
Spannender is het gevecht om de plaatsen twee en drie. Nr. 28 Troy v.d. Boom uit Herwen pakte in
dat opzicht weer belangrijke punten door de tweede plek overall te pakken in Overloon. Derde werd
nr. 22 de prima crossende Robin Heufs uit Melderslo.
BIJ DE JUNIORCUP IS NR. 61 STAN
BOOTS UIT VENLO DE TE KLOPPEN
CROSSER.
Stan beschikt over perfect
materiaal waarmee hij de
concurrentie telkens te snel af is.
Tenminste tot in Overloon want in
de tweede manche werd hij toch
geklopt door nr. 11 Jill Wismans uit
Castenray. In de finale zette hij dat
“foutje” echter weer recht. Hij
pakte de dagzege en Jill werd prima
tweede. De derde plek was er voor
nr. 88 Stijn Theunissen uit

Siebengewald die daarmee zijn gestage groei van afgelopen jaar bekroonde met zijn eerste
podiumplek.
De Jeugd Special werd een prooi voor nr. 427 Gijs Wismans uit Castenray en bij de Standaard 1300
ging nr. 80 Leonie van Mierlo uit Someren Heide aan de haal met de winst.
DE SPORTKLASSE PLUS BLIJFT EEN PRACHTIGE KLASSE VOL PASSIE EN SNELHEID.
Nr.502 Henry van Neerven uit Ysselsteyn is de te kloppen man in deze klasse, iets wat ook in
Overloon niemand lukte. Henry was weer de sterkste maar moest daar wel stevig voor aan de bak.
Nr. 535 Frank van Weert uit Bergeijk was daar de reden voor. Die kwam in de finale zelfs nog aardig
dichtbij. Voor Frank plek twee en de derde plaats was er voor nr. 519 Driek van Lievenoogen uit
Soerendonk die in de loop van het programma steeds sneller ging.
De Sprinters vormden een kleine groep maar zij lieten wel een geweldige wedstrijd zien waar nr. 151
Ton Swinkels uit Ysselsteyn de winst wist te pakken, mede omdat zijn naaste belager nr. 162 Koen
van Well uit Overloon in de finale stil viel. Daardoor kon nr. 110 Johan Smulders uit Spoordonk die
tweede plaats overall alsnog pakken en moest Koen zich neerleggen bij plek drie in zijn thuiscross.
NR. 265 RICK BENNEBROEK UIT VEULEN WINT IJZERSTERK BIJ DE KEVERS.
Rick liet vanaf de eerste start zien dat hij in bloedvorm verkeerde. Hij pakte de winst in de eerste
manche, werd tweede in manche twee en won vervolgens op schitterende wijze de finale. Dan ben je
de terechte dag winnaar. Tweede werd nr. 254 Roel Alards uit Melderslo en derde nr. 247 Rick
Vervoort uit America.
Bij de Standaardklasse was nr. 997 Erwin Opbroek uit Horn de stralende winnaar die er erg hard voor
heeft moeten knokken na een mindere eerste manche maar de tweede plaats in manche twee en de
winst in finale bracht hem toch die zwaarbevochten overwinning. Op plaats twee overall finishte nr.
999 Ricardo Opbroek uit Horn en nr. 958 Joost van Bommel uit Castenray werd derde.
Bij de Toerwagens ontspon zich een heftig gevecht tussen de nrs. 670 Job Driessen uit Melderslo en
nr. 632 Thijs Giesbers uit Siebengewald. Beiden wonnen een manche en werden een keer tweede. De
finale werd beslissend voor de
dagzege. Job startte als een
bliksemschicht en dook als eerste de
startbocht in en wat Thijs ook
probeerde, hij kwam er niet meer aan
voorbij en moest zich neerleggen bij
plek twee in de dag uitslag. Derde
werd nr. 666 Hans Hegger uit
Melderslo.
Bij de Gastrijders was nr. 755 Wilco
Hoezen uit Baarlo opnieuw de
winnaar en de Balkenklasse werd een
prooi voor nr. 881 Rob van Mierlo uit
Someren.
AST Duivenbos heeft de hitte met verve
doorstaan en een prima cross mogelijk
gemaakt die aan alle kanten prima liep en helemaal klopte.
OP NAAR HET CROSS WEEKEND BIJ THE BLUE BIRDS IN KESSEL OP 11 EN 12 AUGUSTUS 2018. MET
DE BERUCHTE NACHT VAN KESSEL OP ZATERDAG. IN HET VOORPROGRAMMA WORDT ER ALLE
RUIMTE GEBODEN AAN DE JEUGDCROSSERS DIE ZICH DAARVOOR VIA DE WEBSITE VAN THE BLUE
BIRDS KUNNEN INSCHRIJVEN. DOE MAAR GAUW EVEN DAN KEN JE DE BAAN VOOR DE
KAMPIOENSCROSS OP ZONDAG ALVAST HELEMAAL OP JE DUIMPJE.

