
 

 

BWC 9: BOSCROSSERS OPNIEUW WINNAAR PIET ENDE BMX SPORTBOKAAL; 

SCHAGEN BESTE SEIZOENPRESTATIE 

Schagen was de trotse vereniging die de negende en laatste wedstrijd in de BMX West Competitie 2010 mocht organiseren en 

daarmee natuurlijk ook de prijsuitreiking eigen klasse. In de individuele klassementen waren de kampioenen wel duidelijk. Om 

de plaatsen daaronder was er echter nog in veel klassementen spanning genoeg. Na een vlot verlopen wedstrijd was het dan na 

even wachten zover dat de prijsuitreiking kon beginnen en kon iedereen zijn of haar beker in ontvangst nemen.  

Piet Ende himself reikte de naar hem genoemde prachtige verenigingsbokalen uit aan de verenigingen. In de volgorde was geen 

verandering meer gekomen ten opzichte van de voorlaatste wedstrijd in Baarn. De Boscrossers wonnen evenals in 2009 de 

bokaal voor de 1e plaats. Gefeliciteerd! Er was nog wel heel veel spanning om de  4e en 5e plaats waarvoor de Spuicrossers en 

Zoetermeer slechts een minimaal onderling verschil hadden. Uiteindelijk bleek dat de Spuicrossers nipt de vierde plaats had 

weten te behouden. Schagen haalde -zoals bijna gebruikelijk voor organiserende verenigingen-  haar beste seizoenresultaat, 

maar dit was toch niet voldoende om een plaatsje te stijgen in het algemeen klassement, want ook de Kombocht leverde hun 

beste seizoenprestatie en wist Schagen comfortabel voor te blijven in de eindrangschikking. De prestaties van de Kombocht 

vertonen een prachtig stijgende lijn door het hele jaar. Als er een prijs was voor het meest efficiënte team zou de Kombocht die 

zeker verdienen als je ziet dat ze slechts met 4 rijders in het eindklassement eindigden en aangevuld met een aantal “losse” 

rijders daarmee toch 2529 punten bij elkaar reden. Kijk ook eens naar het verschil in punten met vorig jaar. Geweldig Kombocht,  

jullie zijn weer helemaal terug!  

Nog wat feiten:  
* Totaal voldeden 201 rijders aan het criterium van minimaal 5 
gereden wedstrijden om in de einduitslag te worden 
opgenomen. In 2009 waren dat er 204 en in 2008 174 
* top 7 van de clubs met het hoogste aantal deelnemers in de 
eindrangschikking: 
UWTC: 43; Boscrossers: 29; Spuicrossers:  25; Wheely’s: 22; 
Zoetermeer: 20; Rijswijk 18; Wijkeroog: 11 
* in de 15 competitiecategorieën behaalde de Boscrossers vier 
individuele titels (waarvan 3 in de cruiserklasse!). De 
Kombocht, de Spuicrossers en Zoetermeer haalden ieder 2 
titels. Schagen en Barendrecht bleven dit jaar zonder titels. De 
andere 5 titels werden verdeeld onder de andere 5 
verenigingen.   
*Één rijder, Annemarijne Möhlmann (Spuicrossers) werd 2x 
afdelingskampioen. (Ladies 15~en woman cruiser)     (foto: alle afdelingskampioenen 2010) 

* drie rijders reden het maximaal aantal tellende punten (7 x 78 punten): Joey Bleeker (Kleydrivers),  Barry Molenaar 
(Boscrossers) en Annemarijne Möhlmann (Spuicrossers)  
* kampioen met de minste punten werd Boyd Hogerheide (Wijkeroog). Bij de Nieuwelingen haalde hij 518 punten  
 
Tabel: eindstand verenigingsklassement BWC 2010 

 
Club 

bwc 1 

Heiloo 

bwc 2 

Velsen N 

bwc3 

Uithoorn 

bwc4 

Zmeer 

bwc5 

Rwijk 

bwc6 

Ldijk 

Bwc7 

Oblnd 

Bwc8 

Baarn 

Bwc9 

Schagen 

Eind 

Stand 

2010 

Eindstand 

2009 

1 Fcc de Boscrossers 389 (1e) 389 (1e) 381 (2e) 377(3e) 386 (1e) 381 (1e) 383 (2e) 372 (3) 389 (1) 3447 (1) 3477 (1) 

2 Uithoornse Wtc 367 (3e) 361 (6e) 385 (1e)^ 380(2e) 371 (3e) 380 (2e) 380 (3e) 378 (2) 373 (3) 3375 (2) 3376 (3) 

3 Fcc The Wheely’s 378 (2e) 372 (2e) 354 (5e) 374(4e) 370 (4e) 362(4e) 348 (6e) 388 (1)^ 377 (2) 3323 (3) 3447 (2) 

4 Fcc de Spuicrossers 365 (4e) 365 (5e)^ 367 (3e) 366(5e) 366 (5e) 369 (3e) 385 (1
e
)^ 354 (5) 361(4) 3298 (4) 3002 (6) 

5 Fv Zoetermeer ‘77 355 (5
e
) 369 (4

e
) 366 (4

e
) 384 (1

e
)^ 374 (2

e
) 359(5

e
) 367 (4

e
)^ 361 (4) 360(5) 3295 (5) 3266 (4) 

6 Fcc Wijkeroog 335 (6e) 370 (3e) 339 (6e) 327 (7e) 318 (7e) 324 (6e) 366 (5e) 323 (6)^ 343 (6) 3045 (6) 3220 (5) 

7 Fcc Rijswijk 329 (7e) 339 (7e) 339(6e) 353 (6e) 364 (6
e
)^ 323 (7e) 333 (7e) 305 (9) 319 (9) 3004 (7) 2925 (7) 

8 Fcc de Kley-drivers 327 (8e) 297 (9e) 297(8e) 287 (9e) 315 (8e) 302 (8
e
) 136 (11e) 307 (8) 295 (10) 2563 (8) 2773 (8) 

9 Fcc de Kombocht 188 (11e) 255 (11e) 278 (10e) 279 (11e) 303 (9e) 275(10e)^ 317 (8e) 308 (7)^ 329 (7) 2529 (9) 515 (11) 

10 Fcv Schagen 275 (9e) 272 (10e) 283 (9e)^ 294(8e) 275 (10e) 279 (9e) 247 (10e) 270 (10) 323 (8) 2518(10 2064 (9) 

11 Fcc Barendrecht 261 (10e) 300 (8e)^ 206(11e) 287 (9e) 261 (11e) 157 (11e) 253 (9e) 207(11) 230 (11) 2162(11 2011 (10) 

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


