
Zuid-Holland Cup gestart met 74 rijders.  

Op 31 oktober begon de Zuid-Holland cup met de eerste wedstrijd in Oud-Beijerland.   

Totaal  verschenen 74 rijders aan de start. 27  Spuicrossers, 19 van FCC Rijswijk, 18 van FCC 

Barendrecht en 10 van FCV Zoetermeer.  De deelnemers werden verdeeld over 9 leeftijdsklassen.  In 

elk van de leeftijdsklassen 7, 8, 9 en 10 jaar waren er voldoende inschrijvingen voor 2 races per groep 

dus met een A- en B finale.  Vanaf 11 jaar waren er minder inschrijvingen waardoor in die groepen 

met een enkele finalerit kon worden volstaan.  

Bij het inrijden regende het nog , maar gelukkig klaarde het snel op en kon de wedstrijd droog 

worden verreden. De thuisblijvers kregen ongelijk want er waren veel leuke wedstrijden voorzien van 

spannend wedstrijdcommentaar door omroeper Cees Verhoeven en natuurlijk heerlijke soep en 

broodjes worst. De indeling vergde even wat tijd maar nadat de wedstrijd was begonnen liep die als 

een trein Het was hier en daar wel glad zodat er toch wel aardig wat valpartijtjes waren, gelukkig op 

een enkele uitzondering na wel vrij onschuldig zodat de EHBO kist niet veel hoefde te worden 

geopend.   Kort na 12 uur werd de laatste finale gereden en kon de balans worden opgemaakt. In de 

9 klassen waren er 3 dagzeges voor de Spuicrossers, 3 voor Barendrecht, 2 voor Rijswijk en 1 voor 

Zoetermeer.  De complete uitslag staat op www.bmxwest.nl onder uitslagen.  

De volgende wedstrijd is volgende week zondag 7 november in Rijswijk. We hopen daar iedereen te 

zien die vandaag heeft meegereden en natuurlijk liefst nog veel meer, vooral in de categorie 11 jaar 

en ouder. Voor iedereen die minimaal 3 wedstrijden heeft gereden is er een beker. De kosten 

bedragen €  4,-- per wedstrijd (behalve voor de Spuicrossers. Daar worden de deelnamekosten door 

de vereniging betaald). Inschrijven hoeft nu niet meer via de website maar kan voor aanvang van de 

wedstrijd uiterlijk 10.20 uur. Wel licentie meebrengen!  

 

 

 

 


