
 

BWC 3: UWTC RUKT OP VAN VIERDE NAAR TWEEDE PLAATS  

Uwtc was gastheer op 9 mei bij de BWC 3 en opende spectaculair de prachtige nieuwe 

startheuvel. Jammer dat het aantal deelnemers –ondanks maar liefst 50 (!!)deelnemers 

van de UWTC-  beduidend lager was dan bij de eerste twee wedstrijden. Dit zal 

ongetwijfeld te maken hebben met Moederdag, de meivakantie en de Europese 

supercrosswedstrijd en de wedstrijd in Valkenswaard waardoor een aantal kanonnen niet 

van de partij was. UWTC buitte hun thuisvoordeel optimaal uit met maar liefst viermaal 

het maximale aantal punten. Voor Bart van Bemmelen was dat normaal maar voor 

Michael Schrekkerman, Jaivy Lee Vink en Mats de Bruin was dit de eerste keer. Uwtc 

pakte daarmee niet alleen de dagoverwinning met 385 punten, wist ook de Boscrossers 

voor de eerste keer van de dagoverwinning af te houden,  maar rukte met dit geweldige 

resultaat ook op van een vierde naar de tweede plaats ten koste van de Wheelys en de 

Spuicrossers.  De plaatsen 2 t/m 5 zitten daarmee heel dicht bij elkaar. Dat biedt 

perspectief voor FV Zoetermeer die de volgende BWC wedstrijd op 13 juni a.s. organiseert 

en wellicht een grote sprong voorwaarts kan maken. In de plaatsen 6 t/m8 weinig 

veranderingen. In de achterhoede wisselden FCV Schagen en FCC Barendrecht van plaats 

in het algemeen klassement. De Barendrechters hadden een slechte dag vooral door wat 

mindere prestaties van hun cracks Ties van Neutigem en Raphael Ummels 

Club 

bwc 1  

Heiloo 

bwc 2  

Velsen N 

bwc3 

Uithoorn 

totaal 

1 Fcc de Boscrossers 389 (1
e
) 389 (1

e
) 381 (2e) 1159 

2 Uithoornse Wtc 367 (3
e
) 361 (6

e
) 385 (1

e
)^ 1113 

3 Fcc The Wheely's 378 (2
e
) 372 (2

e
) 354 (5

e
) 1104 

4 Fcc de Spuicrossers 365 (4e) 365 (5
e
)^ 367 (3

e
) 1097 

5 Fv Zoetermeer '77 355 (5
e
) 369 (4

e
) 366 (4

e
) 1090 

6 Fcc Wijkeroog 335 (6
e
) 370 (3

e
) 339 (6

e
) 1044 

7 Fcc Rijswijk 329 (7
e
) 339 (7

e
) 339(6

e
) 1007 

8 Fcc de Kley-drivers 327 (8
e
) 297 (9

e
) 297(8

e
) 921 

9 Fcv Schagen 275 (9
e
) 272 (10

e
) 283 (9

e
)^ 830 

10 Fcc Barendrecht 261 (10
e
) 300 (8e)^ 206(11

e
) 767 

11 Fcc de Kombocht 188 (11
e
) 255 (11

e
) 278 (10

e
) 721 

Foto:  

Bart van Bemmelen 

(bordnr. 11) reed op zijn 

thuisbaan in de eigen 

klasse boys 10/girls 11 

jaar voor de derde keer 

op rij de maximale 78 

punten bij elkaar en staat 

daarmee al met forse 

voorsprong op een eerste 

plaats in het algemeen 

klassement.  

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 


