
 

BOSCROSSERS SLAAN GROTE SLAG OP HUN THUISBAAN 

Blijkens het ongekend grote aantal inschrijvingen bij de 1
e
 BWC op 28 maart was 

BMX minnend West Nederland gretig weer te beginnen na de onvrijwillig veel te 

lange winterstop. 

De eer voor de organisatie van de  eerste wedstrijd viel te beurt aan de Boscrossers 

de winnaar van de Piet Ende BMX sport bokaal 2009. De Boscrossers buitten hun 

thuisvoordeel optimaal uit en haalden met 4 eerste plaatsen (Melanie Gul, Jim Gul, 

Robin v.d. Kolk en Barry Molenaar) en haalden op één punt na de maximale buit 

binnen en lieten zien dat er ook dit jaar niet met hen te spotten valt.  

De achtervolgers zijn daarmee al op behoorlijke achterstand gezet. Evenals vorig 

jaar zijn dat de Wheely’s  en UWTC. Heel kort daarachter de Spuicrossers en FV 

Zoetermeer. Zoetermeer werd vorig jaar vierde en de Spuicrossers zesde in het 

eindklassement om de Piet Ende bokaal. De Spuicrossers hebben zich dit jaar 

versterkt met het factoryteam VNV techniek dat vorig jaar nog in de afdeling Zuid 

reed en zijn vast van plan een gooi te doen naar de top 3. Kortom, het belooft dit 

jaar een spannende strijd om de Piet Ende bokaal te worden.  

Club 
Totaal punten beste 5 rijders 

bwc 1 Heiloo 
1 Fcc de Boscrossers 389 
2 Fcc The Wheely's 378 
3 Uithoornse Wtc 367 
4 Fcc de Spuicrossers 365 
5 Fv Zoetermeer '77 355 
6 Fcc Wijkeroog 335 
7 Fcc Rijswijk 329 
8 Fcc de Kley-drivers 327 
9 Fcv Schagen 275 
10 Fcc Barendrecht 261 
11 Fcc de Kombocht 188 

 

 

 

 

Foto: Melanie Gul (bordnr 

34) reed in de eigen klasse 

boys 13/Girls 14 de 

maximale 78 punten bij 

elkaar op haar thuisbaan 

voor de Boscrossers (deze 

foto is open klasse)  

DE PIET ENDE 

BMX SPORT 

BOKAAL  

is vernoemd naar 

de gelijknamige 

sponsor.  Alle 

verenigingen aan de 

BMX West 

competitie doen 

automatisch mee 

aan de competitie 

voor deze bokaal.  

Elke BWC wedstrijd 

worden de vijf 

beste individuele 

resultaten behaald 

in de eigenklasse/ 

cruiser klasse van 

elke vereniging bij 

elkaar opgeteld.  

Per wedstrijd 

kunnen per 

vereniging dus 

maximaal 5 x 78 

punten = 390 

punten worden 

behaald. De aldus 

opgetelde punten 

per vereniging aan 

het eind van de 

BWC bepaalt de 

eindstand van de 

competitie 


