
 

 

BOSCROSSERS OOK IN VELSEN-NOORD HEER EN MEESTER 

FCC Wijkeroog was gastheer op 18 april bij de BWC 2 en trakteerde op prachtig zonnig weer 

en een prachtig aangepaste baan, waarbij de oude kombocht was zeer inventief was 

omgetoverd tot een uitdagende dubbele bocht, waar even goed op gestudeerd moest 

worden om de ideale lijnen te vinden.  Verder was er heel veel extra toeschouwersruimte 

met een prachtig uitzicht –aan de zonkant- gecreëerd langs het spoor door het talud te 

vervangen door een damwand.  Complimenten!  

De dagoverwinning was opnieuw voor de Boscrossers.  Ondanks dat Jim en Melanie  Gul (in 

Heiloo beide goed voor 78 punten) geblesseerd uitvielen, haalden de Heiloo-enaren toch 

evenveel punten als op hun thuisbaan. Nastazio Boon en good old Bert Volkers vingen het 

verlies van Jim en Melanie uitstekende op.  Daaruit blijkt maar weer hoe breed hun basis is. 

Ze nemen daarmee al een grote voorsprong op hun achtervolgers. De plaatsen 3 t/m 5 

zitten heel dicht bij elkaar. De Spuicrossers en Barendrecht schoven één plaats op.  

De gastheer Wijkeroog liet weer eens zien hoe groot thuisvoordeel kan zijn. Hun beste vijf 

rijders reden maar liefst 35 punten meer bij elkaar dan in BWC 1  

Club 
bwc 1  
Heiloo 

bwc 2  
Velsen N 

totaal 

1 Fcc de Boscrossers 389 (1e) 389 (1e) 778 
2 Fcc The Wheely's 378 (2e) 372 (2e) 750 
3 Fcc de Spuicrossers 365 (4e) 365 (5e)^ 730 
4 Uithoornse Wtc 367 (3e) 361 (6e) 728 
5 Fv Zoetermeer '77 355 (5e) 369 (4e) 724 
6 Fcc Wijkeroog 335 (6e) 370 (3e) 705 
7 Fcc Rijswijk 329 (7e) 339 (7e) 668 
8 Fcc de Kley-drivers 327 (8e) 297 (9e) 624 
9 Fcc Barendrecht 261 (10e) 300 (8e)^ 561 
10 Fcv Schagen 275 (9e) 272 (10e) 547 
11 Fcc de Kombocht 188 (11e) 255 (11e) 443 

 

 

 

Foto: Boyd Hogerheijde 

(bordnr 261) reed op zijn 

thuisbaan in de eigen klasse 

boys 15-16 de maximale 78 

punten bij elkaar en werkte zich daarmee op naar de 

derde plaats in het algemeen klassement 
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