
 

Eindstand Piet Ende BMX Sport bokaal 2009 
     pnt.  pnt. Pnt. pnt. Totaal  eindstand 
vereniging/punten 
     Bwc6 Bwc7 Bwc8  Bwc9 na Bwc9 2008 07   06   05 
 
1 FCC DE BOSCROSSERS   382 390 381  384 3477  5 1 ? 1 
2 FCC THE WHEELY'S   382 379 382  381 3447  1 3 ? 3 
3 UITHOORNSE WTC   379 377 370  386 3376  2 2 ? 2 
4 FV ZOETERMEER '77   372 358 363  352 3266  7 7 ? 6 
5 FCC WIJKEROOG    341 366 372  364 3220  6 8 ? 8 
6 FCC DE SPUICROSSERS  331 339 356  321 3002  8 5 4 5 
7 FCC RIJSWIJK    324 338 366  336 2925  4 4 ? 7 
8 FCC DE KLEY-DRIVERS   298 326 241  287 2773  3 6 ? 4 
9 FCV SCHAGEN    216 295 223  238 2064  10 11 ? 9 
10 FCC BARENDRECHT   218 160 328  163 2011  9 9 ? - 
11 FCC DE KOMBOCHT   162   0   30   0 515  11 10 ? - 
 
Punten worden per wedstrijd bepaald door de resultaten van de 5 beste rijders van elke vereniging in de 
Eigen Klasse. Maximaal aantal punten per keer is dus 390 (5x78) 
 
Vet = de uitslag van de organiserende club  
Onderstreept = vereniging met die wedstrijd de hoogste punten 
 
Boscrossers overtuigend winnaar Piet Ende BMX sport bokaal 2009. 
  
Voor de finalewedstrijd in Uithoorn waren de kaarten eigenlijk wel geschud voor de Piet Ende bokaal. Als er geen 
al te gekke dingen zouden gebeuren zou het  klassement ongewijzigd blijven, behalve misschien in de staart waar 
Schagen en Barendrecht de laatste wedstrijden nog een interessant robbertje aan het vechten waren, met zeer 
wisselende uitslagen. Deze voorspelling werd ook bewaarheid. Geen onverwachte zaken, alleen Schagen wist 
inderdaad ruim voldoende punten te pakken om Barendrecht definitief voorbij te gaan in het klassement. UWTC als 
organiserende vereniging werd de dagwinnaar en Piet Ende kon de gelijknamige bokaal overhandigen aan de 
Boscrossers, zoals eerdere jaren ook regelmatig was gebeurd. 
Het begin van het seizoen leek het erop dat the Wheely’s hun titel van vorig jaar zouden prolongeren, want the 
Wheely’s begonnen de eerste vier wedstrijden heel sterk en voerden het klassement aan met een gemiddelde van 
388 punten per wedstrijd. Maar toen kwam bij BWC 5 in Rijswijk de ommekeer. The Wheely’s hadden een zwakke 
dag en de Boscrossers juist een hele sterke met een maximale score en bogen een achterstand van 1 punt om in 
een voorsprong van 17 punten. De beslissende slag werd geslagen in BWC 7 in Schagen waar met een maximale 
score de voorsprong met 11 punten  werd uitgebouwd. De Boscrossers blijken een brede top te hebben want de 
afwezigheid van bijvoorbeeld een geblesseerde Melanie Gul de laatste drie wedstrijden–normaal altijd goed voor 
een heel hoge bijdrage aan het verenigingsresultaat- kon uitstekend worden opgevangen door haar teamgenoten 
en heeft eigenlijk nauwelijks negatieve invloed op de hoge scores van de Boscrossers. The Wheely’s konden de 
hoge scores uit de beginfase in de laatste vier wedstrijden niet meer opbrengen.  
Dus uiteindelijk een zeer overtuigende winnaar van de Piet Ende bokaal 2009: De Bosscrossers uit Heiloo 
 


