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NIEUWSBRIEF  KORT NIEUWS 

Op dit moment zijn er helaas nog geen 
wedstrijden, uitzonderingen daargelaten ver 
weg in Duitsland. In Albstadt heeft Samuel op 
8 mei een Junior Series wedstrijd gereden 
waarin in deze nieuwsbrief een kort verslag. 
Verder moeten we wachten tot er weer meer 
mogelijk is en we verwachten dat dat pas in 
juli gaat zijn. Met mogelijk meteen de 
zwaarste in de 3 Nations Cup reeks namelijk in 
Houffalize die voor 3 juli gepland staat. 
Interclub wedstrijdjes zijn wel toegestaan en 
daarom wordt er bij MTB Het Twentse Ros 
iedere maand een wedstrijdje gehouden in 
diverse categorieën. Dit tezamen met de 
teamtrainingen en eigen trainingen moet 
ervoor zorgen dat onze mannen en vrouwen 
er staan als er weer wedstrijden komen. 

In de eerste nieuwsbrief hebben Samuel en 
Julia zich voorgesteld, in deze editie zullen 
Daan en Jidde zich aan u voorstellen. Buiten de 
teamtrainingen om wordt er samen met MTB 
Het Twentse Ros uitstapjes gemaakt naar 
andere parcoursen waar ook wedstrijden 
gepland staan, zo zijn we bij de VAM berg in 
Wijster, verderop een indruk van de 
rockgardens aldaar. 

De wedstrijd in Oldenzaal die dit jaar voor het 
eerste uit zou komen in de 3 Nations Cup is 
voor de 2e keer verschoven van Pasen naar 

Pinksteren en van Pinksteren naar 26-27 juni. 
De kans is erg groot dat ook deze datum te 
vroeg komt waardoor er verder geen 
mogelijkheden meer zijn om te verschuiven en 
daarmee komen deze wedstrijden ook voor dit 
jaar mogelijk te vervallen. Uitsluitsel hierover 
zal binnen nu en 2 weken vallen. 

  

 

Met sportieve groet, 
 
Zwiep Fietsen XLC Offroad team 
 

 
 
Daan heeft in een onschuldig 
trainingsritje eind januari zijn pols 
nog gebroken. Hij kon gelukkig 
gewoon op de hometrainer en na 
4 weekjes gips voorzichtig weer de 
weg op en 2 weken later weer op 
de MTB. 

 

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

Junior Series XCO ALBSTADT 

                        8 mei 2021 

 
Samuel heeft bij XCO Junior Series in Albstadt 
gereden en het liep (bijna) perfect, veel 
plekken opgeschoven vanaf de 131e startplek,  
hij zat op een gegeven moment op de 60e 
plek, op dat moment reed hij voor 3 renners 
van de nationale selectie. Het klimmen ging 
soepel en dalen als de beste, echter door 
foutje is hij gevallen en moest groot stuk naar 
de post rennen door een blokkerende 
derailleur maar kon daarna weer verder. 
Uiteindelijk toch gefinished op de 113e plek, 
een erg mooie ervaring en was blij dat hij 
steeds plekjes kon opschuiven. 

 

 
 

    
   

 

Intro
Jidde

Intro
Daan

Hallo allen, 
Mijn naam is Jidde Koehorst, 16 jaar 
oud uit Ootmarsum. Dit seizoen ben 
ik 2e jaars Nieuweling (U17). Ik doe 4 
VMBO Kader (richting metaal). Ik 
fiets al heel lang en ben op mijn 13e 
begonnen bij MTB Het Twentse Ros.  
 
In de Veluwse Wintercompetitie 
reed ik mijn eerste wedstrijden, en 
later bij de LJC in categorie 7, ook rijd 
ik hier en daar een veldritwedstrijd.  
Mountainbike is altijd leuk omdat je 
van alles tegen kunt komen en het 
nooit saai is. Mijn sterke punten zijn 
de stukken waar je lekker kan 
rammen en flauw oplopende 
klimmen. 
 
In 2020 was het mijn eerste jaar dat 
ik bij het Zwiep XLC Offroad Team 
reed. We hebben maar weinig 
wedstrijden kunnen rijden door 
Corona maar heb desondanks toch 
heel veel geleerd.  
Ik vond het een hele leuke ervaring 
om te rijden in de 3 Nations Cup. Ik 
vind mijn hoogtepunt van 2020 mijn 
8e plaats op het NK in Sittard (2e van 
de eerstejaars Nieuwelingen)  
 
Ik hoop in 2021 nog meer te leren en 
mooie stappen te maken, mooie 
wedstrijden en tochten te rijden. 
 

Hallo allen, 
Ik ben Daan Schoofs, 16 jaar oud uit 
Hengelo, dit seizoen ben ik 2e jaars 
Nieuweling. 
Ik zit op Lyceum de Grundel in 4 
VWO. Ik ben op mijn 11e begonnen 
met recreatief mountainbiken bij 
OWC nadat ik was gestopt met 
voetballen. Vrij snel ben ik 
overgegaan naar MTB Het Twentse 
Ros en ben ik ook wedstrijden gaan 
rijden in LJC categorie 5.  
 
Het leuke aan mountainbiken is dat 
je lekker hard door de bochten kan 
fietsenen je helemaal kan uitleven, 
elk parcours is weer anders dus elke 
keer leer je weer wat bij. 
 
Het leuke van wedstrijden is dat je 
jezelf ook helemaal leeg kunt rijden, 
als je dan klaar bent en een goed 
resultaat hebt neergezet is het 
helemaal mooi. 
 
Mijn sterke punten zijn mijn 
uithoudingsvermogen en de langere 
klimmen omdat ik best goed een 
bepaald tempo lang kan volhouden. 
Ik vond het dan ook heel leuk toen ik 
gevraagd werd voor het Zwiep XLC 
Offroad Team. Helaas heb ik door 
Corona en een sleutelbeenbreuk 
geen wedstrijden kunnen rijden 
afgelopen jaar. Ik hoop dat we dit 
jaar nog wel een aantal wedstrijden 
kunnen rijden en ik mezelf kan 
bewijzen voor het team. 
Mijn doel is voor dit seizoen vooral 
gewoon weer wedstrijden rijden en 
kijken waar ik sta in het 
deelnemersvelden van daaruit een 
doel stellen. 
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Aangepaste wedstrijdkalender 2021 
Startdatum Einddatum Naam evenement Locatie 
26-6-2021 27-6-2021 LJC jeugd (26-6) en 3 Nations Cup – HTR Cup (27-6) Oldenzaal (Int. Klasse 3) 
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) 
17-7-2021 18-7-2021 LJC + 3 Nations Cup  Wijster (VAMber)(Int. Klasse 2) 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                             

VAM berg te Wijster, mogelijk wel bekend van het NK op 
de weg afgelopen jaar liggen ook MTB hindernissen en daar 
wordt ook sinds vorig jaar een MTB wedstrijd onder de 3 
Nations Cup gehouden. Om dit parcours verder te 
verkennen zijn we daar 2 keer gaan trainen om de 
rockgardens goed te leren kennen en gewoon om eens 
goed af te zien met klimmen, dalen en vooral de wind die 
dag. Een geslaagde training waar je met de MTB en ook de 
racefiets prima kunt trainen. 
 

Voor de broodnodige wedstrijdprikkel organiseert zolang 
er  geen wedstrijden zijn MTB Het Twentse Ros elke maand 
een interclub wedstrijdje. Hier kunnen onze rijders zich 
even onderling testen en even tot het maximale gaan. 

We hopen natuurlijk dat de (normale) wedstrijden weer 
snel beginnen zodat ze zich met de rest van Nederland, 
België en Duitsland kunnen meten. 
 


