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NIEUWSBRIEF   

Allereerst in deze nieuwsbrief de introductie 
van de laatste 3 renners, Tom, Annelot en 
Roel, waarna enkele wedstrijdverslagen. 

Een rollercoaster was de opstart van het 
seizoen, beginnende ongeveer medio juni. 
Wedstrijden gaan wel door, dan toch weer 
niet, de kalender wijzigde bijna dagelijks. Door 
Corona zijn meerdere wedstrijden gecanceld 
waaronder, Oldenzaal, Zoetermeer, Houffalize 
(B), Eupen (B), Saalhausen (D) en Wetter (D). 

Door blessures, Corona en vakantieplanning 
hebben renners niet overal kunnen rijden. 

De regionale wedstrijd in Oldenzaal is tot 3 
keer van datum verschoven echter dat mocht 
niet baten, de gemeente durfde het niet aan 
terwijl er al elders wedstrijden op de weg 
werden toegestaan. 

Binnen de 3 Nations Cup reeks bleven er 
daardoor maar erg weinig wedstrijden over te 
weten Spaarnwoude (11-7), Wijster VAM berg 
(24-7) en Beringen (B).  

Samuel, die in Duitsland woont, heeft als 
eerste afgetrapt met een wedstrijd in Hausach 
(D) (30-5), waar we vanuit Nederland niet 
naartoe konden vanwege de maatregelen. 
Daarna is het in bij Watersley (19-6) in Sittard 

de organisatie gelukt een internationale 
wedstrijd te organiseren waar meerdere 
renners van ons team aan deel konden 
nemen.  Gevolgd door de overgebleven 3 
Nations Cup wedstrijden in Spaarnwoude   
(11-7), Beringen (17-7) en Wijster VAM berg 
(24-7). Daarnaast hebben meerdere renners 
van ons team nog meegedaan aan 3 
trainingswedstrijden in Veendam (22-8), 
Leeuwarden (28-8) en Assen (5-9) voor de 
broodnodige wedstrijdprikkel. 

 

De teamtrainingen hebben wekelijks op 
woensdag de renners tot het uiterste laten 
gaan in het Holterberg gebied en in de heuvels 
van Gildehaus / Bad Bentheim. Dit voor de 
reeds gereden wedstrijden maar ook om goed 
voorbereid te zijn in wat er nog komt namelijk 

het NK in Sittard bij Watersley op 11 
september. 

Om het korte MTB seizoen af te sluiten zijn er 
dan nog 2 wedstrijden, clubkampioen-
schappen op 19 september bij Het Twentse 
Ros op het Hulsbeek waar de meeste renners 
bij zijn aangesloten. Tot slot is er op de valreep 
in regio Remscheid (D) op 26 september nog 
een wedstrijd, de zgn. Adler-MTB-Cup. 

Vanaf oktober wordt bij diverse renners, 
Daan, Jidde en Julia de veldritfiets in 
gereedheid gebracht om de conditie op peil te 
houden voor het volgende seizoen. Het 
veldritseizoen start op 3 oktober in Gieten, 
gevolgd door Heerde (9-10) en Almelo (31-10) 
en daarna nog meerdere veldritten alsmede 
de GOW reeks van regionale laagdrempelige 
veldritten. 

Er is dus gelukkig nog het een en ander te doen 
en we hopen op een overvolle kalender voor 
het volgend seizoen waar we vanaf eind maart 
2022 weer aan deel kunnen nemen. 

 

Met sportieve groet, 

Zwiep Fietsen XLC Offroad team 

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

Intro
Annelot

Intro
Roel

Hallo allen, 
Mijn naam is Tom Hoekman, 38 jaar oud, 
vader van drie kinderen en bedrijfsleider bij 
Zwiep Fietsen in Hengelo.  

Mijn grote passie voor het mountainbiken 
begon toen ik 13 jaar oud was. Na enkele jaren 
tennis en voetballen  kwam de mountainbike 
in beeld.  

Op mijn 15e ben ik bij een mtb 
vereniging  gegaan en op mijn 16e nam ik mijn 
eerste wedstrijd licentie bij de nieuwelingen. 
Dit ging al meteen erg goed en wist vrij snel 
om de podiumplaatsen mee te doen.  

Bij de junioren wist ik een grote stap te 
maken. Reed voor de nederlandse selectie en 
mocht veel wedstrijden binnen en buitenland 
rijden. Zo stond ik aan de start van meerdere 
World Cups en het EK. Als 2e jaars junior won 
ik veel behalve het NK ging het volledig mis. 
Met name de zenuwen voor de race zorgden 
ervoor dat ik volledig blokkeerde.  

De overstap naar de elite renners / profs was 
zwaar. Dan begin je weer onderaan de ladder. 
Wel heb ik met veel plezier en ook met de 
nodige mooie uitslagen hier gereden. Zo reed 
ik meerdere world cups en wist ik in 
Nederland en Duitsland enkele mooie 
wedstrijden te winnen.  

Op mijn 25e heb ik stapje teruggezet en ben ik 
bij de amateurs gaan rijden. Dit met het 
nodige succes. Zo wist ik heel wat Benelux Cup 
wedstrijden te winnen en in 2014 Nederlands 
kampioen te worden. Ook kwamen de 
marathon wedstrijden in beeld. De laatste 
jaren combineer ik de XC met marathon 
wedstrijden. Met name de grote marathons in 
de alpen landen blijven fantastisch om te 
doen.  

De laatste jaren heb ik mijn focus meer 
verlegd naar het team. Zo heb ik samen met 
Frank een fantastisch team opgezet met het 
nodige talent erin. Zo proberen we samen 
jonge regionale talenten een kans te geven en 
zich verder te ontwikkelen naar een 
professionele omgeving. Met name het 
trainen en coachen van de renners vind ik het 
mooiste om te doen. Zo geef ik ze wekelijks 
training en probeer ik zoveel mogelijk 
ervaringen te delen.  

Wie weet zit er voor de toekomst een nieuwe 
Van der Poel tussen! 

Hallo allen, 
Mijn naam is Roel Kruijswijk en ik kom uit 
Hengelo. Ik ben 25 jaar oud en ben werkzaam 
als docent Lichamelijke Opvoeding op het 
Twickel College. Dit doe ik sinds 4 jaar, nadat 
ik mijn opleiding aan de ALO heb afgerond.  

Ik ben begonnen met mountainbiken toen ik 
ging studeren. Ik kwam op een gegeven 
moment in aanraking met Het Twentse Ros, 
waarna ik een paar keer heb meegefietst. Toen 
ik vervolgens tweede werd op de 
clubkampioenschappen, heb ik me aangemeld 
bij de wedstrijdgroep. Ik fiets dus nu ongeveer 
een jaar of vijf.  

Het mooiste aan mountainbiken vind ik dat je 
buiten bezig bent. Ik ben altijd iemand 
geweest die aanleg had voor duursport, dus 
wat was er mooier dan af en toe ook nog eens 
een gratis modderbad. Ik vind dit persoonlijk 
ook het mooist, gigantische modder-
wedstrijden onder slechte omstandigheden 
waar het uiterste van je gevraagd wordt. Ik ben 
sterk als het aankomt op zware koersen en de 
wil om te winnen. 

Twee momenten die ik eigenlijk nooit zal 
vergeten zijn niet eens overwinningen. 
Allereerst mijn eerste wedstrijd na een zware 
en lange schouderblessure, waarin ik 3e werd. 
Hier viel eigenlijk alles samen en kwam er een 
beloning na het vele harde werken. Toen ik 
daarna weer een jaar met blessures kende 
rondom mijn schouder, was de Dutch Masters 
of MTB de mooiste wedstrijd die ik ooit 
gereden heb. Ik heb werkelijk waar 8 uur lang 
genoten op de fiets, hoe gek het misschien ook 
klinkt. Die dag kwam alles eruit waarvan ik wist 
dat het erin zat en het was voor mij de 
bevestiging dat het goed zat.  

Het past dan misschien ook wel in het plaatje 
dat de Dutch Masters of MTB dit jaar mijn 
eerste doel is. Ik heb hier podium gereden, 
maar ik zou dit jaar graag een treetje hoger 
staan en de overwinning mee naar huis 
nemen. Dat zou voor mij wel de ultieme kroon 
zijn. Daarna wil ik mezelf blijven uitdagen op 
het gebied van de marathon, om uiteindelijk 
een week later voor een top vijf klassering te 
gaan op het NK Marathon.  

 

Hallo allen, 
Mijn naam is Annelot Zwiep en ik ben 16 
jaar oud. Dit seizoen ben 1ste jaar junior. Ik 
zit op het Twens Carmel College in 5 Havo. 
Op mijn vijfde ben ik begonnen met 
fietscross. Op mijn achtste ging ik ook 
mountainbiken. Nadat ik het een jaar beide 
heb gedaan ben ik gestopt met fietscross. In 
de jeugdcategorieën heb ik vaak 
podiumplekken behaald en ben ik zelfs een 
keer Nederlands Kampioen geworden. 

Seizoen 2019 was het eerste jaar dat ik reed 
voor het team. Dat seizoen kampte ik erg 
met blessures. Gelukkig is dat nu weg en 
kan ik weer pijnloos fietsen. Afgelopen jaar 
ben ik overgestapt naar een andere trainer 
en ook een andere manier van trainen. Ik 
merk dat ik het afgelopen jaar, ook al zijn er 
geen wedstrijden geweest, vooruitgang heb 
geboekt.  

Ik hoop in 2021 mijn voortgang verder te 
zetten en nieuwe stappen te maken. 
Hopelijk kan ik ook een paar wedstrijden 
rijden als die weer georganiseerd worden. 
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                                             UITSLAGEN EN WEDSTRIJDVERSLAGJES VAN ONZE RENNERS 
 

 Hausach Sittard Spaarnwoude Beringen Wijster Veendam Leeuwarden Assen 
Jidde  DNF   27e  6e 3e 
Daan  14e 25e    7e  
Samuel 8e 12e 22e 22e  1e   
Julia   3e DNF  2e 1e 1e 
Annelot      7e 5e  

 

          
 

Eindelijk weer een wedstrijd, ik had veel zin in 
weer de eerste wedstrijd in lange tijd. Ik voelde 
me goed en had goeie benen, bij de start kon ik 
met de kop mee komen maar moest de kop na 

een ronde laten lopen. Ik was iets te 
enthousiast gestart waardoor ik moest 

herstellen, later kwam ik weer een beetje in 
het ritme. Helaas ging het fout in een bocht, ik 
viel niet hard maar kwam op mijn pols terecht 

waardoor ik moest stoppen, ook dat hoort 
erbij. Hopelijk volgende wedstrijd beter in 

Spaarnwoude

Jidde

Sittard
Het was lang wachten maar gelukkig 

mochten we weer, startopstelling kon niet 
beter, samen met Jidde op de eerste rij. 
Was benieuwd wat ik zou kunnen, ik kon 
een ronde met de besten aanhaken maar 

moest passen en dat bekopen met een 
mindere ronde waarna ik me kon 

herpakken en met een goed tempo kon 
eindigen. Ik mistte nog wel wedstrijdritme, 

maar wel tevreden dat ik een hele 
wedstrijd zonder problemen kon rijden

Daan

Sittard

Ik stond met goede benen en 
een goed gevoel aan de start op de 
3e startrij. Ik kon bij de start goed 
meekomen en zat goed voorin de 

groep. Door andermans fout viel ik 
na 2 minuten en had een 

mechanisch probleem met een 
achterstand van 20 sec op het hele 
veld als gevolg. Ik wist dat dit een 

zware inhaalrace zou worden maar 
de kop van de wedstrijd zou ik niet 
kunnen halen. Uiteindelijk met een 
andere renner samen gereden wat 

restulteerde in een acceptabele 
12e plek gezien de situatie.

Samuel

Sittard
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Na anderhalf jaar was er eindelijk weer 
een wedstrijd. Mijn doel was om het zo 
in te delen dat ik de hele wedstrijd de 
zelfde intensiviteit kon blijven geven. 

Doordat ik bij de start niet meteen volle 
bak ben gegaan kon ik aan het einde 

best nog veel energie geven een reed ik 
gaten dicht. Uiteindelijk blij dat ik het 

goed vol heb kunnen houden en 
eindelijk weer een wedstrijd heb 

gereden  ter voorbereiding voor het NK.

Annelot 
Veendam

Ik had een goede start en kon goed 
meekomen met de rest. Daarna mijn 

eigen tempo gaan rijden zodat ik 
genoeg energie overhield voor het 

einde. Na een half uur ben ik op mijn 
hardst gaan fietsen en kon ik nog een 
paar gaten dicht rijden. De wedstrijd 

van vandaag ging al beter dan de vorige 
en daar ben ik erg tevreden mee. Nu 

nog twee weken trainen en dan het NK.

Annelot 
Leeuwarden

Het parcours was erg saai, veel gras maar 
ook stukken door het bos. Daarentegen 

keek ik er toch naar uit, alle vrouwen 
moesten tegelijk starten. Ik heb de hele 
wedstrijd een mooi tempio vast kunnen 

houden en daarbij een 2e plaats behaald, 
3e van alle vrouwen

Julia 
Leeuwarden

                                           

           

 

                                                                          
 
 
 

Mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ik 
had er erg veel zin in. Het parcours was iets 
anders vergeleken met vorig jaar. Ik kwam 
snel in mijn ritme en was tevreden over de 
wedsterijd. Ook erg blij met mijn 3e plek.

Julia 
Spaarnwoude

Bijna 90 deelnemers en in tegenstelling 
tot Sittard stond ik nu bijna achteraan 

op de 82e plek, met 6 per startrij stond 
ik dus op de 16e rij. Inhaalrace dus, ik 

maakte geen grote fouten en kon 
iedere ronde paar plekken opschuiven 

met een 25e plek als eindresultaat. Ben 
hier erg tevreden mee omdat ik veel 

beter een hoog tempo kon volhouden 
dan in Sittard.

Daan

Spaarnwoude

Na de 3 Nations. Cup in Spaarnwoude had 
ik vertrouwen in de komende wedstrijden. 

Het parcours was langer en zeker zwaarder, 
ik had goede benen en veel zin de 

wedstrijd. Door de warmte en andere 
factoren heb ik helaas de wedstrijd niet uit 

kunnen rijden, ik was daarom erg 
teleurgesteld

Julia 

Beringen
Veendam was een mooie ervaring qua 

parcours, het was technisch niet moeilijk 
maar wel een zwaar lopend parcours. Ik 

kwam fit en met goede benen aan de start 
om podium te rijden. Ik de 2e ronde kon ik 
na een aanval wegrijden bij de kop en de 

voorsprong werd steeds groter. Dit 
verbaasde me omdat het niet echt mijn 

parcours was. Ik reed naar de overwinning 
en uiteraard blij met de eerste overwinning 

dit jaar.

Samuel 
Veendam
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Na anderhalf jaar was er eindelijk 
weer een wedstrijd. Mijn doel was om 

het zo in te delen dat ik de hele 
wedstrijd de zelfde intensiviteit kon 
blijven geven. Doordat ik bij de start 

niet meteen volle bak ben gegaan 
kon ik aan het einde best nog veel 
energie geven een reed ik gaten 

dicht. Uiteindelijk blij dat ik het goed 
vol heb kunnen houden en eindelijk 
weer een wedstrijd heb gereden  ter 

voorbereiding voor het NK.

Annelot 
Veendam

Het parcours was erg saai, veel 
gras maar ook stukken door 

het bos. Daarentegen keek ik 
er toch naar uit, alle vrouwen 
moesten tegelijk starten. Ik 
heb de hele wedstrijd een 
mooi tempio vast kunnen 
houden en daarbij een 2e 
plaats behaald, 3e van alle 

vrouwen.     

Julia 
Leeuwarden

Ik had een goede start en kon 
goed meekomen met de rest. 

Daarna mijn eigen tempo gaan 
rijden zodat ik genoeg energie 

overhield voor het einde. Na een 
half uur ben ik op mijn hardst 

gaan fietsen en kon ik nog een 
paar gaten dicht rijden. De 

wedstrijd van vandaag ging al 
beter dan de vorige en daar ben ik 

erg tevreden mee. Nu nog twee 
weken trainen en dan het NK.

Annelot 
Leeuwarden

Het was een snel parcours en dat 
lag mij wel, voelde me fit. Na 

chaotische start kon ik opschuiven 
naar 2e plek, er kwam iemand bij 

en we liepen uit op het groepje en 
liepen in op nummer 1. Dus dat 

werd sprinten voor 2e plek, door 
schakelfout moest ik even benen 
stil houden, toch een mooie 3e 

plek

Jidde 

Assen

Ben erg tevreden over deze 
wedstrijd. Ik heb de hele race met 

2 meiden gefietst. Op een 
gegeven moment zakte ik een 

beetje naar achter, maar ben toch 
teruggefietst. Dit kostte kracht en 

kon daardoor niet de sprint 
winnen. Ik ben uiteindelijk 2e van 

alle dames geworden en een 
eerste plaats behaald van de 

nieuwelingen meiden.

Julia 

Assen
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De loting zat niet mee want stond 
bijna helemaal achteraan. Verder 

verliep de start super goed en ging 
ik als derde het bos in. Daarna 

kwam ik in een groep die voor plek 
2 reed waar ik uiteindelijk uit moest 

lossen. Ik heb uiteindelijk een 
mooie 7e plek behaald, ben 

tevreden over de prestatie ondanks 
dat het parcours mij niet lag.

Daan 
Leeuwarden

De start ging goed, ik draaide als 
eerste het bos in. Later moest ik 

iets terugzakken en kwam ik in een 
groepje, ik, Daan en 2 anderen 

kwamen op een gaatje door een 
foutje van iemand en konden de 
aansluiting niet meer krijgen. De 

rest van de wedstrijd met een 
groepje van 4 gereden, in de 

laatste ronde moest Daan en ik de 
andere 2 laten lopen door een 

vervelende achterblijver die niet 
opzij wilde gaan waardoor we de 

sprint mistten. uiteindelijk 
tevreden met een 6e plek.

Jidde 
Leeuwarden


