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NIEUWSBRIEF  KORT NIEUWS 

Allereerst wensen we iedereen een heel fijn 
en vooral gezond 2021.  Zoals we al eerder 
schreven was 2020 wat wedstrijden betreft 
niet echt een geweldig jaar. Door corona viel 
bijna alles uit en hebben de renners en 
rensters maar een paar wedstrijden kunnen 
rijden. Ook de activiteiten voor de sponsoren 
en vrienden van konden we helaas niet 
organiseren.  Op dit moment ziet het er 
allemaal nog steeds niet goed uit. Of de eerste 
mountainbike wedstrijden doorgaan is nog 
maar zeer de vraag. Wel willen we jullie 
opnieuw uitnodigen voor de mountainbike 
wedstrijd in Oldenzaal, de sponsor clinic en 
een toertocht met bbq. Het zou mooi zijn als 
we daar iedereen kunnen ontvangen. We 
hebben vast wat data geprikt, zie hiernaast 
onder kort nieuws. Mocht het dan nog niet 
mogelijk zijn dan laten we dit op tijd weten. 
Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn. 

Op dit moment zijn we voor het komende 
seizoen met 7 wedstrijdrijd(st)ers. Ze zullen 
zich in de komende nieuwsbrieven aan u 
voorstellen, in deze nieuwsbrief trappen 
Samuel Krupers (1e jaars junior) en Julia van 
der Meulen (2e jaars nieuweling) het spits af. 
Om goed fit te blijven voor het komende 
seizoen trainen de renners op de 
mountainbike, racefiets en veldrijder vele 
kilometers. Allemaal in de hoop dat ze dit jaar 

 
wel een volledig seizoen aan wedstrijden 
mogen rijden.  

Verder in deze nieuwsbrief een stukje over de 
sponsors Technische Unie, ABB, Wavin en 
Ubbink, stukje over de nieuwe teamfiets en 
de voorlopige concept wedstrijdkalender, 
met Oldenzaal als eerste thuiswedstrijd op 4 
april. Deze wedstrijd is onderdeel geworden 
van de 3 Nations Cup en daardoor verzekerd 
van een mooi startveld.  

Met sportieve groet, 
 
Zwiep Fietsen XLC Offroad team 

 

 
 

 

Hallo sponsoren en vrienden van het 
Zwiep Fietsen XLC Offroad team 
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Intro
Samuel

Met trots presenteren we onze
nieuwe teamfiets van Scott, de
Spark Rc 900 Team Issue Axs
2021 Prism. Een hele mond vol
maar dan heb je ook wat, een
full suspension met een 1x12
aandrijflijn welke electrisch
(draadloos) geschakeld wordt.
Verder uitgerust met een XLC
dropper post om technisch
steile afdalingen goed te
kunnen nemen.
Al met al een topfiets waar
onze renners op de steeds
uitdagender wordende par-
coursen goed mee uit de
voeten moeten kunnen komen.

Intro
Julia

Hallo allen, 
Ik ben Samuel Krupers, 16 jaar oud en 
ben komend seizoen 1e jaars junior, ik 
kom uit Schüttorf Duitsland, ik ga in 
Rheine naar het Berufskolleg en doe een 
technische opleiding. Ik ben begonnen 
met mountainbiken toen ik 8 jaar oud 
was bij een lokale club, ik reed mijn 
eerste wedstrijd toen ik 9 was en op mijn 
10e kwam ik naar Het Twentse Ros. Vanaf 
mijn 11e ben ik wedstrijden gaan rijden in 
de LJC (Landelijke Jeugd Competitie).  
Het mooiste aan het mountainbiken is 
dat er geen grenzen zijn met dat wat je 
wil doen, je leert elke rit weer meer bij. 
Als ik over de finishlijn kom ben ik altijd 
helemaal leeg en dan ben ik super blij als 
dat dan ook een mooi resultaat heeft 
opgeleverd. Mijn sterke punten bij het 
mountainbiken zijn het lange of kort 
steile klimwerk. Ik ben best explosief en 
sterk in het korte werk, ik wil om die 
reden een paar XCE-wedstrijden gaan 
rijden in 2021. 

Mijn mooiste ervaring in 2019 was toen 
ik als 1e jaars nieuweling voor het Zwiep 
XLC Offroad Team mocht rijden. In dat 
jaar heb ik mijn grootste sprong 
gemaakt. Ik heb heel veel geleerd in 
technische wedstrijden waaronder 
Houffalize (B). Bij mijn top resultaten 
horen bijna alle NRW-cup wedstrijden 
waar ik aan het eind 3e in het 
eindklassement werd en een 2e plek in 
Zoetermeer, in 2020 waren mijn beste 
wedstrijden in Obertraun (Oostenrijk) en 
Beringen (België) met een mooie 4e plek. 

Ik heb dit jaar als doel gesteld een paar 
wedstrijden in het oranje te mogen 
rijden en natuurlijk veel UCI-punten te 
verzamelen. Ik wil dit jaar technisch 
verbeteren en in de bergen lange 
tochten rijden met veel hoogtemeters. 
Mijn ultieme doel is om later Worldcups 
te mogen rijden. 

 

Hallo allen, 
Ik ben Julia van der Meulen en ik ben 15 
jaar oud en ben komend seizoen 2e jaars 
nieuweling, ik zit op het Canisius Almelo 
in 4 HAVO.  
Ik ben rond mij 10e begonnen met 
recreatief mountainbiken, later ben ik 
ook gaan wielrennen en veldrijden en in 
2016 begonnen met wedstrijden 
veldrijden. Ik reed ook een aantal MTB 
LJC-wedstrijden en deed mee aan het NK 
in alle 3 de disciplines. Van deze drie vind 
ik mountainbiken het allermooist. Het is 
nooit saai en vooral de afwisseling vind ik 
heel erg uitdagend. Zoals steile 
klimmetjes, snelle kombochten, 
technische afdalingen en tussendoor 
gewoon lekker rammen. Op elk parcours 
is er weer wat nieuws te leren en verleg 
ik mijn grenzen. Een van mijn sterkste 
punten is dat ik altijd mijn angsten 
probeer te overwinnen en dat ik niet 
opgeef.  

In 2020 mocht ik voor het eerst voor het 
Zwiep XLC Offroad Team fietsen. 
Ondanks dat er door Corona wedstrijden 
niet door gingen heb ik veel geleerd, 
vooral op technisch gebied. Om voor het 
eerst deel te nemen aan de 3 Nations 
Cup was voor mij een mooie uitdaging. 
Mijn hoogtepunt van vorig jaar was het 
behalen van een derde plaats op het 
afgelopen NK mountainbike in Sittard. Ik 
hoop komend seizoen nog meer te leren 
en ik weet zeker dat er nog veel winst valt 
te behalen als ik bewuster met voeding 
bezig ben voor en tijdens de wedstrijden. 
Ik wil ook graag leren hoe ik mijn energie 
beter over de wedstrijd kan verdelen, 
nog genoeg voor mij en de trainers te 
doen dus. 

Ik hoop dat ik samen met het team een 
leuk, leerzaam en gezellig jaar tegemoet 
ga. 

 

Teamfiets voor 
komend seizoen 
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Woord van onze sponsors 

                         
Elke dag zetten wij alles op alles om uitdagingen mogelijk te maken. Met professionals die gaan voor kansrijke ideeën, oplossingen en innovaties. 
Met het beste materiaal. Met opgestroopte mouwen en een glimlach staan wij klaar. Voor iedereen die keihard werkt om Nederland slimmer 
en duurzamer te maken.    Dát is waar Technische Unie, ABB, Wavin en Ubbink  zich sterk voor maken! Samen maken wij de toekomst mogelijk.  

Technische Unie is de grootste technische groothandel van Nederland. 

ABB is technologieleider op het gebied van transmissie en distributie van elektriciteit, proces- en productieautomatisering, gebouwen en 
elektrische  installaties. 

Wavin levert gezonde en duurzame oplossingen voor drinkwater en gas en beheer van regenwater en afvalwater. 

Ubbink biedt energie efficiënte oplossingen voor een gezond binnenklimaat en comfort voor gebouwen. 

Technische Unie, ABB, Wavin en Ubbink werken al jaren samen, en hebben een versterkend effect op elkaar. Naast de zakelijke samenwerking 
organiseren we met enige regelmaat een MTB clinic of nemen we deel aan een toertocht met onze gezamenlijke relaties. Dit levert altijd veel 
waardering van de deelnemers op. Plezier en relatiebeheer zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. De eerstvolgende clinic voor relaties van 
Technische Unie, ABB, Wavin en Ubbink is in april gepland. 

In 2020 hebben we de handen in één geslagen om het Zwiep Fietsen XLC offroadteam te sponsoren.  We zijn liefhebber van het mountainbiken 
EN actief beoefenaar, weliswaar op een ander niveau dan het wedstrijdteam, maar zeker met zoveel plezier. We willen met de sponsoring het 
team helpen zich verder te ontwikkelen. 

Samen maken we de toekomst mogelijk. 

 

Concept wedstrijdkalender 2021 
Startdatum Einddatum Naam evenement Locatie 
4-4-2021  3 Nations Cup – HTR Cup Oldenzaal (Int. Klasse 3) 
17-4-2021 18-4-2021 3 Nations Cup – Riderz Spaarnwoude (Int. Klasse 2) 
25-4-2021  Koningscup Havelte Havelte (nationaal) 
1-5-2021  3 Nations Cup  Beringen (B) (Int. Klasse 1) 
2-5-2021  Watersley Sports and Talent Park Sittard (Int. Klasse 1) 
15-5-2021 16-5-2021 3 Nations Cup Eupen (B) (Int. Klasse 2) 
5-6-2021 6-6-2021 3 Nations Cup – Op Fietse MTB (O.V.) Wijster (VAMberg)(Int. Klasse 2) 
19-6-2021 20-6-2021 3 Nations Cup Saalhausen (D) (Int. Klasse 2) 
27-6-2021  Grote Prijs Kivada  Berlicum (nationaal) 
3-7-2021 4-7-2021 3 Nations Cup Houffalize (B)(Int. Klasse 2) 
8-7-2021 11-7-2021 EK Mountainbike XCO Novi Sad (Servië) 
25-8-2021 29-8-2021 WK Mountainbike (XCO / XCC / XCR / DHI / E-MTB) Val di Sole (I) 
28-8-2021 29-8-2021 3 Nations Cup Zoetermeer (Int. Klasse 3) 
18-9-2021 19-9-2021 3 Nations Cup Wetter (D)(Int. Klasse 2) 

 


