FANATIEKE STRIJD OM LAATSTE KAMPIOENSPUNTEN BIJ AFSLUITENDE ASUZ
CROSS IN SOMEREN.
Ofschoon er op zondag 28 oktober 2018 al een aantal ASUZ kampioenschappen bekend waren moest
in enkele klassen op deze laatste cross in een reeks van twaalf nog de beslissing vallen. Dat voel je
aan alles wanneer je de baan opkomt. Immers waar de kampioen bekend is wordt ook de strijd om
de resterende podiumplaatsen uitgevochten. Er zindert dan iets rond de baan en dat geeft zo’n cross
toch een extra lading. Het organiserende Hurky team had een baan neergelegd die veel
overeenkomsten had met de baan van een week eerder in Liessel, lange rechte stukken en
uitdagende bochten.
DE ASUZ JEUGD BLEEF VECHTEN TOT DE LAATSTE METER.
Dat zit er al vroeg in bij deze jonge gasten en dat is ook nodig wil je op den duur of al snel de
overstap naar de “groten” maken. Bij de NK Jeugd groep bevestigde nr. 52 Juul van Lier uit Baarlo
opnieuw zijn suprematie in deze klasse met de dagzege. Fraai was het om te zien hoe hij in de eerste
manche nr. 28 Troy v.d. Boom uit Herwen voor moest laten gaan in een super spannend gevecht.
Troy werd tweede overall en de derde plaats was voor nr. 41 Coen Holtermans uit Melderslo.
Bij de Junior Cup schreef de Kampioen 2018 nr. 61 Stan Boots uit Venlo ook deze cross op zijn naam
met op de tweede plaats nr. 89 Stan Kusters uit Groeningen en derde nr. 90 Ron Kusters uit
Groeningen.
Nr.80 Leonie van Mierlo uit Someren won de Standaard 1300 en de Juniorbuggy klasse werd een
prooi voor nr. 246 Wiebe Schuyers uit Lith.
ZINDERENDE SPANNING BIJ DE SPROTKLASSE PLUS.
Twee grote kanshebbers voor het ASUZ Kampioenschap 2018. Nr. 502 Henry van Neerven uit
Ysselsteyn en nr. 535 Frank van Weert uit Bergeijk. Frank wint de eerste manche en Henry de
tweede, nog niets beslist. Frank rijdt het rennerskwartier in en stalt zijn wagen. Even later wil hij hem
weer starten. Geen teken van leven. Wat was hier aan de hand, net deed hij nog alles. Overleggen,
filosoferen, sleutelen, zoeken. Bougies vonken niet, oorzaak, zoeken, zoeken, zoeken en het klokje
tikt maar door. Finale, is het lek boven, komt hij naar de start, horen we dat fraaie geluid van een
lopende motor? De lichten doven en het veld spuit weg, geen Frank. Hij moet toekijken en ziet dat
zijn grootste concurrent Henry op de streep geklopt wordt door nr. 519 Driek van Lievenoogen uit
Soerendonk. Maar Henry wordt wel dag winnaar en daarmee pakt hij volgens de voorlopige telling
het ASUZ Kampioenschap 2018 bij de Sprotklasse Plus met een puntje verschil. Zuur voor Frank, feest
voor Henry. Dat zijn de wetten van de sport. Tweede overall in Someren werd Driek en de derde
plaats was voor nr. 560 Jan Franssen uit Venray. Pffft, even bijkomen!
Bij de Sprinters pakte nr. 180 Rob van Mierlo uit Someren de winst voor nr. 162 Koen van Well uit
Overloon, die daarmee wel het ASUZ Kampioenschap 2018 veilig stelde en derde werd nr. 184 Niels
Hurkmans uit Someren.
ASUZ KAMPIOENSCHAP BIJ DE KEVERS EN STANDAARDKLASSE BESLIST IN SOMEREN.
Bij de Kevers bekroonde nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen zijn kampioenschap ook nog eens met
de dagzege. Hij werd gevolgd door nr. 246 Geert Reintjes uit America en nr. 247 Rick Vervoort uit
America. Bij de Standaardklasse droop de spanning er opnieuw vanaf met uiteindelijk als glorieus
winnaar nr. 958 Joost van Bommel uit Castenray, de nieuwe ASUZ Kampioen 2018 in de
Standaardklasse. Als je dit in deze klasse presteert ben je op alle fronten een kanjer. Tweede in
Someren werd nr. 921 Julian van Neerven uit Deurne en derde nr. 952 Johan v.d. Eijnden uit
Someren.
Bij de Toerwagens ging de winst naar nr. 670 Roel Alards uit Melderslo. Nr. 678 Bram v.d. laar uit
Someren pakte de tweede plaats en derde werd nr. 666 Roy Verberkt uit Horst.
Bij de Gastrijders was nr. 795 Theu Buunk uit Tolhnmen de winnaar en bij de Balkenklasse was dat nr.
816 Tommy Thoer uit Asten.

Daarmee kwam een einde aan het ASUZ seizoen 2018 met 12
kampioenscrossen en 4 grote nacht crossen. Rest nog de grote

Kampioenshuldiging op 17 november 2018 in The Pilot in Ysselsteyn inclusief
de huldiging van de Nachtcross kampioen 2018, als apotheose van een prima
ASUZ cross seizoen 2018. Met z’n allen!!!!

