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NIEUWSBRIEF   

Het MTB seizoen is zo goed als afgelopen en 
de kalender stroomt (gelukkig) vol met allerlei 
wintercompetities en de start van het 
veldritseizoen. Voordat we ons daarin storten 
hebben we mooie uitslagen te melden, zoals 
een 2e plek van Julia op het NK bij 
nieuwelingen en een 1e plaats van Samuel bij 
een wedstrijd in Remscheid bij de junioren. 

In deze editie verslagjes van de volgende 
wedstrijden : NK Watersley te Sittard (11-09), 
Clubkampioenschappen HTR (19-09), Junior 
Series XCO Polen (25-09), Remscheid (26-09) 
en Dutch Master of MTB (03-10). 

Onze renners hoeven zich deze winter niet te 
vervelen en hebben genoeg mogelijkheden 
om wekelijks een wedstrijdprikkel te krijgen. 
Die wil veldrijden kan via de KNWU 
wedstrijden rijden, de eerste zijn al gereden in 
Gieten en Heerde, op 17 november start de 
GOW reeks veldritten, dit zijn laagdrempelige 
veldritten in de regio. Mountainbiken kan in 
de winter ook door deel te nemen aan de 
Veluwse Wintercompetitie startend op 6 
november te Zutphen. Of aan de Maxi-Promo 
MTB wintercompetitie in Oldebroek startend 
op 23 oktober. Kalenders en verdere info-
verwijzingen aan het einde van deze 
nieuwsbrief. 

NK Watersley (Sittard, 11-09) 

Daan : Ik stond redelijk vooraan bij de start op 
de 3e rij, had een goede start en voelde me 
goed. Wilde in tegenstelling tot een eerdere 
wedstrijd, hier op hetzelfde parcours enkele 
weken geleden, mezelf niet in de eerste ronde 
over de kop rijden. Reed rond de 15e plek waar 
in de 2e ronde in een onschuldige klim in een 
bocht mijn ketting brak waardoor ik uitviel. Dit 
was een enorme teleurstelling omdat ik echt 
goede benen had. 

Julia : Het ging best goed, laatste 2 rondjes kon 
ik voor geen ene meter meer schakelen dus 
kwam de klimmetjes niet meer op dus dat 
koste wel veel kracht. Kon de koploopster in 
het begin nog klein beetje bij houden maar het 
gat werd al heel snel groter. Wel heel blij met 
mijn 2e plek. 

Samuel : Ik startte voorin en had goede benen 
en kon de hele wedstrijd een hoog tempo 
vasthouden. Helaas brak in de 2e ronde mijn 
kabel van de achterdemper waardoor ik veel 
kracht verloor in een verende fiets waar ik dat 
niet wilde. Zonder deze problemen was een 5e 
plek zeker mogelijk, maar ik ben zeker 
tevreden over mijn 6e plek. 

Annelot : Ik voelde me goed en het doel was 
om met een constant tempo de wedstrijd uit 
te rijden, dit is goed gelukt en ben tevreden 
hoe het gegaan is. 

De hierboven staande foto’s laten een groot 
contrast zien van dit NK, de euforie rond Julia 
met haar schitterende 2e plek en de deceptie 
bij Daan na het breken van zijn ketting, dit op 
het moment waar hij op een 15e plek reed en 
een top 10 klassering niet onmogelijk was. 
Jidde is niet op het NK gestart door een 
knieblessure. 

Verdere korte impressies van de andere 
wedstrijden vanaf het volgende blad waar ook 
een stuk staat over de Dutch Masters of MTB 
waar Tom en Roel aan hebben meegedaan. In 
de volgend nieuwsbrief verslagjes van in ieder 
geval de veldritten in Gieten (Daan en Julia) en 
Heerde (Daan, Jidde en Julia) en het NK MTB 
Marathon (Bart Brentjes Challenge) waar Roel 
zal starten. Tot slot wensen we Jidde een snel 
herstel van zijn knieblessure die hem belet 
heeft te starten op het NK en voortijdig andere 
wedstrijden heeft moeten staken. 

Met vriendelijke groet, 

Zwiep Fietsen XLC Offroad Team 

Hallo sponsoren en vrienden van het Zwiep Fietsen XLC 
Offroad team 
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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 

                                             UITSLAGEN EN WEDSTRIJDVERSLAGJES VAN ONZE RENNERS 
 

 NK 
11-09 

Clubkampioenschappen 
19-09 

Junior Series XCO Polen 
Maja Wloszczowska MTB race 

Jelenia Gora 
25-09 

Remscheid 
26-09 

Dutch Masters of MTB 
03-10 

Jidde DNS DNS  8e  
Daan DNF 1e nieuweling  3e  
Samuel 6e 1e junior 14e 1e  
Julia 2e     
Annelot 11e     
Tom     52e 
Roel  DNF   DNF 

            DNS : niet gestart 
            DNF : niet gefinished 

          

 

Op het voor ons bekende terrein was een 
leuk, niet moeilijk,  parcours uitgezet waar 

de jongens vanaf nieuwelingen 
gezamenlijk startten. Ik voelde me goed 

en kon bij de start met de eersten mee. In 
de 2e ronde was er een valpartij waardoor 
de concurrentie achterop kwam te zitten. 
Ik kon alleen het tempo goed volhouden 

en reed zo naar de overwinning.

Daan

Clubkampioenschappen

Ik kon goed met de eersten mee 
vanaf de start maar kwam in de 2e 

ronde met Roel ten val waardoor wij 
de rest ophielden. Ik kon de 

wedstrijd hervatten en reed voor 
mijn categorie, de junioren, naar de 

overwinning. 

Samuel 
Clubkampioenschappen

Ik kon prima mijn tempo rijden en voor 
ik het wist fietste ik alleen en kon ik 

soms gebruikmaken van de jongens die 
hun wedstrijd fietsten. Met constant 
tempoi reed ik naar de overwinning.

Annelot 
Clubkampioenschappen
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In deze wedstrijd kon ik starten door voor de 
nationale selectie uit te komen, anders was het 

voor mij niet mogelijk om hier te starten. Om hier 
te starten moet je UCI punten hebben of voor een 
nationaal team uitkomen. Gelukkig was dit voor 

mij mogelijk. Ik ben in de startloop onderuit 
gegaan waardoor ik de aansluiting bij de snellere 

jongens gemist heb en ik kwam pas in ronde 2 
echt goed in mijn ritme en heb toen ook steets 
meer renners ingehaald. Het parcours was echt 

het mooiste wat ik ooit heb gereden en alle 
hindernissen waren niet aangelegd maar 

natuurlijk. Ik hoop hier volgend jaar weer naartoe 
te kunnen, het is technisch gezien echt wel de 

zwaarste, de klimmen zijn ook allemaal steil en je 
hebt in het bos geen plek om te rusten dus het 
was een hele uitdaging. Ik eindigde op een 14e 

plek wat me ook 14 UCI punten opleverde. Met 20 
punten ben ik startgerechtigd bij World Cups, dit 

zijn wedstrijden op het allerhoogste niveau.

Samuel 

Junior Series XCO Polen
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Ik had een goede start met maar 
weinig deelnemers (12), eerste ronde 

kwam ik alleen vooruit te zitten en 
kon lang goed tempo houden, er 

kwamen 2 renners bij waar ik tot het 
einde mee heb gereden, zij reden op 
rechte stukken erg hard, ik was weer 
beter in de technische gedeelten. Het 

laatse gedeelte reden de 2 van me 
weg en we kwamen een voor een 

binnen. Om het wiel te houden op de 
rechte stukken heeft me teveel kracht 
gekost om in de finale mee te kunnen 
doen. Ben toch tevreden met mijn 3e 

plek en het erg mooie parcours.

Daan 

Remscheid

Ik voelde me echt goed kwam na 
de 2e ronde er goed door maar 

het schoot na de 1e ronde weer in 
de knie waardoor ik niet 

maximaal kon rijden. Uiteindelijk 
toch gefinished op een 8e plek.

Jidde 

Remscheid

Na mijn avontuur gisteren in 
Polen, nu, een dag later weer aan 
de start in Remscheid. Voelde me 

na gisteren toch goed en reed 
makkelijk weg van iedereen en 
kon zonder problemen naar de 

overwinning rijden. Erg geslaagd 
weekeinde..........

Samuel 
Remscheid
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Dutch Masters of MTB

Tot aan de assen door de plassen

Roel & Tom bij de Dutch Masters of MTB

Afgelopen zondag hebben Roel en Tom de Dutch Masters of MTB gereden. Onder 
heroïsche omstandigheden moest deze 200 kilometer tocht worden afgelegd. Om 6.00 
uur was het startschot. Regen, wind en heel veel modder zou het er niet makkelijker op 

maken. Roel reed een sterke race. Na de route van Markelo werd er flink door getrokken 
en viel de grote kopgroep uit elkaar en bleven ze met 5 man over. Na ongeveer 50 

kilometer kwam hij hard ten val op een klinkerstrook, waarna hij een aantal minuten 
echt even op adem moest komen. Toen hij op een gegeven moment besloot weer op te 

stappen had hij nog maar één doel, namelijk zoveel mogelijk goedmaken. Dit ging 
gestaag en met resultaat, want na 120 km. reed Roel op plek 4/5. Bij een van de posten 
had Roel al wat extra jasjes erover aangetrokken, want door de vele en continue regen 

sloeg de kou aardig toe. Of het door de kou kwam of gewoon botte pech is niet 
duidelijk, maar het probleem sloeg toe toen hij op een gegeven moment de weg kwijt 

was. Hij heeft ergens een lintje/afslag gemist, waardoor hij in niemandsland reed. Toen 
hij eindelijk weer een lintje tegenkwam en het bos uitvloog, stond hij weer bij de post die 
na 128 km. gepasseerd was. Lang verhaal kort, na 145 km. gekoerst te hebben stond hij 

ineens weer op de verzorgingspost van 17 km. geleden. Volledig verkleumd en 
gedesoriënteerd door deze wending, besloot Roel af te stappen en op zoek te gaan naar 

een warme auto en douche. In maart volgt hopelijk een herkansing!

Tom ging vandaag met een andere insteek van start. Na enkele maanden van weinig 
trainen was het meer een uitdaging om niet te gek te doen en de rit te volbrengen. Dit 

ging prima. Achterin het startvak aangesloten en mee in de grote meute. De benen 
voelden prima en zo wist Tom een constant tempo te rijden. Helaas had Tom net als de 
vele anderen wel wat tegenslag met de remmen. Na 110 km. was de achterrem die het 

begaf. Het achterwiel zat volledig vast omdat een van de remzuigers eruit was gevlogen. 
Na een behulpzame toeschouwer wist hij na een kleine pitstop zijn weg te vervolgen. 

Wel zonder achterrem. Tenslotte wist Tom na 8 uur en 49 min. binnen te komen op een 
52e plek. Door de extreme omstandigheden wisten er in totaal maar 344 deelnemers de 

finish te halen van de 1300 deelnemers.

Tom Roel
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DIVERSE (VOORLOPIGE) KALENDERS 
 

Veluwse Wintercompetitie (MTB) Maxi-Promo Wintercompetitie (MTB) Veldrijden KNWU 
6-11-2021 Zutphen 23-10-2021 Oldebroek 3-10-2021 Gieten  
20-11-2021 Deventer 13-11-2021 Oldebroek 9-10-2021 Heerde 
18-12-2021 Harderwijk 27-11-2021 Oldebroek 17-10-2021 Tilburg 
8-1-2022 Nunspeet 30-12-2021 Oldebroek 31-10-2021 Almelo 
15-1-2022 Loenen 5-1-2022 Oldebroek 26-12-2021 Norg 
23-1-2022 Soest 19-1-2022 Oldebroek   
29-1-2022 Oldebroek 19-2-2022 Oldebroek   
5-2-2022 Ede / Lunteren     
12-2-2022 Apeldoorn     

 

10-10-2021 NK MTB Marathon – Bart Brentjens Challenge 
 

Veldrijden GOW 
17-10-2021 Oldenzaal 
22-10-2021 Zutphen 
24-10-2021 Wierden 
7-11-2021 Lochem 
13-11-2021 Eibergen 
21-11-2021 Miste 
27-11-2021 Enschede 
5-12-2021 Sibculo 
11-12-2021 Enter 
19-12-2021 Nijverdal 
26-12-2021 Eibergen 
28-12-2021 Vorden 
29-12-2021 Almelo 
2-1-2022 Raalte 
16-1-2022 Braamt 
23-1-2022 Aalten 

 

 

 

 


