CROSS WEEKEND IN SIEBENGEWALD, DRUK, SPANNEND, SPECTACULAIR.
Op zaterdag 01 september 2018 kwam er al vroeg veel publiek af op het voorprogramma van de
vierde en afsluitende ASUZ nachtcross reeks die de Nachtcross kampioen 2018 moest opleveren. De
baan was niet al te lang en daarmee met 55 starters goed gevuld. Toen de omstandigheden in het
donker te riskant werden i.v.m. de gevaarlijke toestand van de baan en het slechte zicht door veel
stof werd de cross na 40 minuten stil gelegd en werd team nr. 5 Jefrey Schouenberg en Luc Heynen
uit Baarlo winnaar met een fantastische afterparty tot gevolg. De beste over vier nachtcrossen en
daarmee ASUZ Nachtcroskampioen 2018 werd het team nr.4 Wilco Hoezen en Jico Scheers uit
Baarlo.
Op zondag 02 september startte de NK Jeugd groep meteen erg sterk en ontspon zich direct een
spannend gevecht waarvan nr. 52 Juul van Lier uit Baarlo de winnaar werd. Hij moest wel alles uit de
kast halen om nr. 28 Troy v.d. Boom uit Herwen achter zich te houden. Derde werd nr. 2 Sem van
Rengs uit Meterik.
Bij de Junior Cup was de winst voor nr. 33 Jorn Bartels uit Afferden die echt de dubbele punten door
de finale winst nodig had om nr. 11 Jill Wismans uit Castenray naar de tweede plaats te verwijzen.
Prima derde werd nr. 40 Pim Bruynen uit Kessel.
Bij de Standaard 1300 was nr. 80 Leonie van Mierlo opnieuw de sterkste en bij de Jeugd Specials was
dat nr. 412 Damian van Lieshout uit Bakel.
Bij de crosskarts versloeg nr. 86 Tom Schoenmakers uit Oploo nr. 81 Patrick de Bruijn uit Belfeld.
NR.535 FRANK VAN WEERT UIT BERGEIJK HEERSTE BIJ DE SPORTKLASSE PLUS.
Frank won beide manches en de finale, dan ben je een echte kampioen. Tweede werd nr. 533 Erwin
van Laarhoven uit Bergeijk en derde nr. 560 Jan Franssen uit Venray.
NR.162 KOEN VAN WELL UIT OVERLOON TOONT ZIJN KLASSE IN SIEBENGEWALD.
Koen is vergroeid met de ASUZ, vanaf de Jeugd heeft hij alle stadia doorlopen en nu schittert hij
menigmaal op NK’s. In Siebengewald was hij vanaf de eerste start weer ijzersterk bezig en dat
leverde hem de dagzege op. Vlak achter hem vinden we nr. 151 Ton Swinkels uit Ysselsteyn terug en
derde werd nr. 110 Johan Smulders uit Spoordonk.
KEVER, STANDAARD TOERWAGEN KLASSEN DAGEN ELKAAR TOT HET UITERSTE UIT.
Bij de Kevers lijkt nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen de beste kans op de ASUZ titel Keverkampioen
2018 te hebben. Hij ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker als de te kloppen crosser. Ook in
Siebengewald vocht hij zich met perfecte stuurmanskunst en het nodige lef naar de dagzege. Achter
hem eindigde nr. 256 Sjoerd Colbers uit Kessel verrassend als tweede en nr. 247 Rick Vervoort uit
America kon doen wat hij wilde, maar deze oud kampioen kwam toch niet verder dan de derde
plaats overall.
De vonken vliegen er soms letterlijk vanaf bij de Standaardklasse zo gaan ze telkens weer tekeer. De
wedstrijdleiding komt soms ogen tekort om het verloop goed te kunnen volgen zoveel gebeurt er
overal. Uit de veldslag in Siebengewald kwam nr. 958 Joost van Bommel uit Castenray als winnaar
tevoorschijn met als tweede nr. 980 Arno van Mierlo uit Someren en derde nr. 993 Jan dekker uit
Beekbergen. Waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat echte klasse zich niet verloochend.
NR. 670 JOB DRIESSEN UIT MELDERSLO DICHTER BIJ DE TITEL BIJ DE TOERWAGENS.
Zijn naaste belager nr. 632 Thijs Giesbers uit Siebengewald rijdt de ziel uit zijn lijf om hem te kloppen,
maar ook in Siebengewald lukte hem dat net niet. Maar alleen al om die spannende gevechten die
deze twee klasbakken ieder cross weer leveren hoop je dat de kampioensbeslissing nog even kan
worden uitgesteld. Derde werd nr.678 Bram v.d. laar uit Someren.
Bij de gastrijders was de winst voor nr. 746 Ranil Zaheer uit Siebengewald. De standaard Balkenklasse
werd gewonnen door nr. 804 Peter Peters uit Lomm en de Siebengewaldse Balkenklasse kampioen is
nr. 395 Mark Kamps uit Gennep.
De Zilveren Vogels hadden het in Siebengewald prima voor elkaar op dit prachtige crossweekend van
de ASUZ.
Op naar ASUZ KAMPIOENSMAAND 2018 dan start de slotreeks van vier opeenvolgende crossen te
beginnen op zondag 07 oktober 2018 in De Rips. Daar wil je toch zeker bij zijn!!!

