
 

 

BWC 2011- 1: BOSCROSSERS HALEN DAGZEGE MET MINIMAAL VERSCHIL  

Net als vorig jaar begon de 1
e
 BWC in Heiloo bij de Boscrossers. De fietscrossers uit West 

Nederland hadden er zin want in totaal maar liefst 228 inschrijvingen in de eigen en 

cruiserklasse.  Jammer van de computerproblemen waardoor er forse vertraging werd 

opgelopen,  maar gelukkig was het prachtig weer. 

De Boscrossers zijn natuurlijk ook de titelverdediger van de Piet Ende bokaal 2009 en 

2010, dus de vraag was hoe de Boscrosser dit jaar uit de startblokken zouden komen.  

Na dat de balans was opgemaakt kunnen we vaststellen dat de Boscrossers zeker weer 

titelkandidaat zijn. Maar …….ze haalden minder punten dan vorig jaar en het verschil 

met de belangrijkste achtervolgers –ook dit jaar de 

Wheely’s en UWTC- is kleiner; slechts 1 en 3 punten. 

Vorig jaar was dat verschil veel groter: 11 en 22 

punten.  Dus hopelijk is dit een voorbode van een 

spannende competitie tussen de verenigingen om 

de ereplaatsen voor de Piet Endebokaal 2011. 

Net als vorig jaar zitten daarachter Zoetermeer en 

de Spuicrossers elkaar dicht op de hielen. Opvallend 

is de prestatie van het kleine maar zeer effectieve 

team (vandaag 8 rijders) van de Kombocht dat zesde 

werd in het dagklassement. Vorig jaar waren zij slechts 9
e
 in het eindklassement!  

Zouden ze dit vol kunnen houden??? Prachtig is ook het grote team dat 

Barendrecht na een aantal jaren kwakkelen weer op de been weet te brengen. 

 Foto: Danielle Vrenegoor, haalde de maximale score van 78 punten voor de Boscrossers bij de Ladies 15+ 

oTabel: tussenstand verenigingsklassement BWC 2011 

 
Club 

bwc 1 

Heiloo 

bwc 2 

Baarn 

bwc3 

Oud-B 

bwc4 

Rwijk 

bwc5 

Zmeer 

bwc6 

Ldijk 

Bwc7 

Uithoorn 

Bwc8 

Schagen 

Bwc9 

Velsen N 

Eind 

Stand 

2010 

Eindstand 

2009 

1 Fcc de Boscrossers 
384  

33 deeln 
       

 
3447 (1) 3477 (1) 

2 Fcc The Wheely’s 
383  

30 deeln. 
       

 
3323 (3) 3447 (2) 

3 Uithoornse Wtc 
381  

39 deeln. 
       

 
3375 (2) 3376 (3) 

4 Fv Zoetermeer ‘77 
370  

24 deeln. 
       

 
3295 (5) 3266 (4) 

5 Fcc de Spuicrossers 
367 

27 deeln 
       

 
3298 (4) 3002 (6) 

6 Fcc de Kombocht 
348 

8 deeln. 
       

 
2529 (9) 515 (11) 

7 Fcc Wijkeroog 
332 

19 deeln. 
       

 
3045 (6) 3220 (5) 

8 Fcc Rijswijk 
300  

14 deeln. 
       

 
3004 (7) 2925 (7) 

9 Fcc Barendrecht 
292  

17 deeln. 
       

 
2162(11 2011 (10) 

10 Fcv Schagen 
261  

13 deeln.
        

 
2518(10 2064 (9) 

11 Fcc de Kley-drivers 
252 

5 deeln. 
       

 
2563 (8) 2773 (8) 

 
totaal 

3034 punten 

228 deeln 
       

 
  

Vet: punten organiserende vereniging. Per wedstrijd per vereniging de opgetelde vijf beste individuele resultaten 

DE PIET ENDE BMX 

SPORT BOKAAL  

is vernoemd naar de 

gelijknamige sponsor( zie 

www.pietendebmxsport.nl ) 

Alle verenigingen in 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 


