Slechts één doel bij de Foute Cross: 'alles moet kapot'
Cross doet alles op vier wielen en
is dus voor crossauto's.'' Zelf geniet
Marcel vooral van de driewielers en
van de bangers, een onderdeel
waarbij alles kapot moet. Alles kan
en mag, zolang het maar geen
gevaar oplevert.'' Bij de driewielers
worden auto's doormidden gezaagd
en wordt er een wiel aan gemaakt.
Patrick Hoogendoorn, Mathijn van den
Berg en Arwin Lakerveld tussen hun
autos.
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Een nieuw onderdeel dit jaar is de
achteruitrijrace, in de jaren 70
bekend door het commentaar van
André van Duin bij Ter Land, Ter
Zee en In de Lucht.

Vier auto's en twee caravans
hebben Arwin Lakerveld (25) uit
Lopikerkapel, Patrick Hoogendoorn
(28) en Mathijs van den Berg (22)
uit Lopik-dorp meegenomen naar
de Foute Cross. Ze doen mee aan
de caravanrace en het
achteruitrijden. Daarbij hebben ze
maar één motto: alles moet kapot.
Het drietal is al negen jaar van de
partij. Aanvankelijk deden ze mee
aan de Lopik 500, maar daar
kwamen teveel regels. Patrick:
,,We zijn niet zo van de regels.''
De Foute Cross, die vandaag
begint en tot en met maandag
duurt, is voor Arwin als zelfstandige
bijkans de enige vakantie in het
jaar. En deze dagen gaat hij dan
ook los. Het drietal heeft niet alleen
rijmateriaal meegenomen, maar
ook ruim achthonderd blikken bier
en een heuse rijdende bar. Patrick:
,,Als de feesttent 's nachts
dichtgaat, komen veel mensen er
hier nog eentje nemen.'' Presteren
is bijzaak voor het trio. Arwin: ,,We
rijden altijd op onze
janboerenfluitjes. Niet wínnen is
belangrijk, maar wel dat alles kapot
gaat.''
Marcel Broekhuizen organiseert de
Foute Cross voor de veertiende
keer. ,,Een evenement voor het
hele gezin. Met autocross en een
festival met livemuziek.''
Is het dan hetzelfde als de Zwarte
Cross? Marcel: ,,Nee. De Zwarte
Cross is voor alles op twee wielen,
dus voor crossmotoren, de Foute
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