Auto/caravan cross op 18 juni 2011.
Jeffrey Scholtens is de nieuwe voorzitter van de Auto/caravan crosscommissie en we gaan eens
informeren hoe het gaat met de voorbereidingen van het dorpsfeest - spektakel dit jaar.
Vanaf januari is de groep bezig de cross voor te bereiden en de
groep bestaat uit:
Jeffrey Scholtens
Michel Maassen
Chiel Blok
Lennard Blijdorp
Marjolein Bakker
Marien Smits
Willem Timmermans
Jaap Laan
Okke op den Kelder.
Samen met nog 40 andere vrijwilligers, vlaggers op de baan,
juryleden, omroepers, barmensen, baanruimers, baanvlakkers, en
natuurlijk Michel Schijf en Ronald Herders die vooraf de crossauto’s
keuren.
Dit jaar wordt de crossbaan aangelegd op de Weteringweg, naast de kas van de familie Alblas.
Lennard Blijdorp ontwerp de baan, hij crost zelf en tekent de baan met zijn eigen cros- ervaring als
basis. Hij maakt de baan zo, dat die interessant is voor de crosser. Een lang recht stuk om een flinke
snelheid te halen kunnen we dus wel verwachten.

Wie is Jeffrey Scholtens?
Tot onze verbazing is de kersverse voorzitter van de Crosscommissie zelf geen crosser. Hij studeert in
Amsterdam ‘Sport, Management & Ondernemen’ en de kennis van het organiseren van een sport
evenement als de auto/caravan cross en het feit dat hij graag iets terug wil doen voor het dorp,
maken hem tot een juiste voorzitter van de commissie.
Zijn wens is een spektakel voor en door Luttelgeest neer te zetten. Hij hoopt dan ook op winnaars uit
Luttelgeest. Helaas zal de winnaar van vorig jaar, Arjan van Heugten zijn 1ste plaats niet komen
verdedigen. Dat biedt kansen voor een nieuwe Luttelgeestenaar!!
In de vergaderingen wordt ook gebrainstormd over nieuwe ideeën en nieuwe acts. Jeffrey denkt in
de richting van ‘bijrijders’ ‘met zijn tweeën in de wagen’ om te ervaren hoe het is in zo’n crossauto.
Wat te denken van ‘je moeder een ritje aanbieden’ in de crossauto. Bij voorkeur met een headset
voor het directe contact met het publiek.
Dit jaar, als special act, een vliegend tapijt op de baan!!! Op den Akker uit Nagele verleent hier ook
zijn medewerking aan. Juist hiermee wordt aan de allerkleinste crosskijkers gedacht.
Nog een week te gaan.
Jeffrey vertelt dat er nog ruimte is voor crossers. Dus wie wil kan zich nog aanmelden. En wie een
auto heeft maar zelf niet wil rijden,maar wel zijn auto wil aan bieden, dat kan. Er zijn nog mensen die
wel willen rijden, maar niet over een auto beschikken De commissie wil graag bemiddelen.
Voor Jeffrey wordt dit een drukke maand: de auto/caravan cross en een afstudeerscriptie schrijven,
wij wensen hem heel veel succes toe.

