ZONDAG 08 APRIL 2018 HEFTIGE BAAN IN STRALENDE ZON IN YSSELSTEYN.
A.C.C. Et Veulen tekende opnieuw voor de prima organisatie van deze ASUZ cross in Ysselsteyn. De
baan die was aangelegd bestond uit losse, zwarte zand tegen een bosrand. Ook was er een chicane
ingebouwd en het kan echt verkeren met het Nederlands weer want waar het deze week nog af en
toe flink hoosde moest deze baan voor de eerste start nat gemaakt worden om ervoor te zorgen dat
het stof voor nul zicht zou zorgen. Dit als gevolg van het stralende voorjaarsweer met temperaturen
rond de 25 graden. Heerlijk genieten geblazen en dat niet alleen van het weer maar ook op de baan
viel heel wat te beleven. Liefst tien keer werd er rood getrokken voor meestal stevige buitelingen
deze middag. Dan weet je wel hoe het publiek geboeid alles volgde want voor je het wist tolde er
weer een crosser door de lucht. De baan zat vol verrassingen.
DE NK JEUGD GROEP OPENDE WEER EN VLOOG ER
METEEN FANATIEK OP.
Waarbij nr.52 Juul van Lier uit Baarlo met een
tweede plek in manche een, de winst in manche
twee en de finale echt de sterkste was. Tweede
werd nr. 9 Stan Coenen uit Baarlo en de derde
plaats was voor nr. 67 Tim Heesen uit Grashoek.
De Juniorcup werd een prooi voor nr. 61 Stan
Boots uit Venlo die overeind bleef in het geweld
binnen deze groep die echt op het randje crost.
Tweede werd nr. 91 Luuk van de Manakker uit
Groeningen en de derde plaats overall was voor
nr. 11 Jill Wismans uit Castenray.

Bij de Jeugdspecials stak nr. 473 Emile Verspae uit Blerick in bloedvorm, wat hem de volle winst
opleverde. Bij de Standaard 1300 groep was dat nr. 67 Tim Heesen uit Grashoek
Bij de Juniorbuggy’s ontwikkelde zich een
geweldig gevecht tussen nr. 206 Freek Briels uit
Roggel en nr. 215 Luca van Rijt uit Afferden.
Beiden wonnen een manche en werden in de
andere tweede. Dus begonnen ze met een gelijk
aantal punten aan de finale. Daar gingen beiden
echt diep, haalden alles uit de kast en op de finish
trok Freek aan het langste eind en werd daarmee
dag winnaar met Luca als sterke tweede.
NR.152 MARK VAN LIEROP UIT DEURNE
LOEIHARD BIJ DE SPRINTERS.
In de eerste manche bleek al meteen hoe sterk dit startveld was. Mark moest er duidelijk aan
wennen waardoor hij niet verder kwam dan de derde plaats. Echter in de twee volgende manches
liet hij er geen gras meer over groeien wie de sterkste was. Hij won ze allebei. In de finale bekroonde
hij deze machtige prestatie met opnieuw de winst en daarmee de dag zege. Tweede werd nr. 162
Koen van Well uit Overloon die echt helemaal in de top thuis hoort. De derde plaats was er voor nr.
124 Dave Tijdink uit Helden.
WAT EEN FEEST DAT DE SPORTKLASSE PLUS WEER TERUG IN HET PROGRAMMA IS.
Bloedstollende manches op het scherpst van de snede, dat biedt deze klasse het talrijke publiek
steeds opnieuw. In Ysselsteyn won nr. 502 Henry van Neerven uit Ysselsteyn voor eigen publiek en
daardoor dubbel mooi. Tweede werd nr. 535 Frank van Weert uit Bergeijk wat een fantastisch
gevecht was dat in de finale tussen die twee. De derde plek was er voor nr. 560 Jan Franssen uit De
Rips.
Bij de Kevers werd het vastberaden en agressief crossen van nr. 254 Niels Alards uit Melderslo
beloond met de dagzege. Nr. 265 Rick Bennebroek uit Veulen werd tweede en de derde plaats was er
voor nr. 247 Rick Vervoort uit America.
Bij de Standaardklasse werd traditie getrouw weer flink op dat gas gestampt, soms te flink wat dan
weer op een manche schorsing komt te staan. Het publiek lust er wel pap van. Nr. 921 Julian van
Neerven uit Deurne was de dag winnaar, gevolgd door nr. 919 Frank Rutjens uit Ospel en nr. 940
Twan van Gaal uit liessel.
OOK BIJ DE TOERWAGENS WEER VEEL
SENSATIE EN SPANNING.
Dat kan niet missen, het lijkt wel of ze steeds
harder gaan zelfs op deze zware baan was dat
het geval. Nr. 611 Peter Breederland uit
Zuidland kwam testen voor de naderende NK
crossen en is er helemaal klaas voor. Dat
onderstreepte hij met de dagzege in Ysselsteyn.
Nr. 632 Thijs Giesbers uit Siebengewald werd
tweede en derde werd nr. 634 Maarten Smeets
uit Hamont. Bij de Gastrijders trok nr. 755 Wilco
Hoezen uit Baarlo met overmacht aan het langste
eind en bij de Balkenklasse was nr. 816 Tommy Thoer uit Asten de grote winnaar.
OP NAAR BAEXEM WAAR A.C.C LEUDAL AAN DE STEKSTRAAT WEER EEN UITDAGENDE BAAN
KLAAR HEEFT LIGGEN VOOR OPNIEUW EEN SPANNENDE AFLEVERING VAN DE ASUZ
KAMPIOENSCROSS REEKS 2018.
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