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NIEUWSBRIEF   

Het veldritseizoen is zo goed als voorbij, 
Nederland gaat weer open en een nieuw 
mountainbikeseizoen is in aantocht. Onze 
renners hunkeren weer naar een mooi 
mountainbike jaar met veel mooie 
wedstrijden. 
Overal in de ons omringende landen komen er 
versoepelingen die hopelijk tot een mooie 
start van het mountainbikeseizoen zullen 
leiden.  

 

 
 
 
 
 

Als het goed is zal het seizoen worden 
afgetrapt met een nationale MTB wedstrijd in 
Berlicum. Dit vindt plaats in het weekeinde 
van 9 en 10 april. 
Dichterbij huis, veel dichter bij huis, in 
Oldenzaal zal de eerste 3 Nations Cup 
wedstrijd plaatsvinden van een reeks van tot 
nog toe 9 wedstrijden verdeelt over 
Nederland, België en Duitsland. Zie ook de 
kalender verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Daarnaast zijn er nog een paar nationale 
wedstrijden, het NK en wat losse 
internationale wedstrijden in België en 
Duitsland.  
 
Op 12 en 13 maart gaat het team op 
trainingskamp in de buurt van Nijmegen. Hier 
zullen de nodige trainingen worden 
afgewerkt, maar er is ook aandacht voor 
voeding en verzorging. Allemaal zaken die van 
belang zijn om zo goed mogelijk aan de start 
te komen van de komende wedstrijden. 
Helaas gaat een teamlid ons verlaten, namelijk 
Roel Kruijswijk. Hij kan de wedstrijdsport niet 
goed meer kan combineren met zijn privé, 
werk en zakelijke beslommeringen. Hierover 
later meer in deze nieuwsbrief. 
 
Het weer nodigt de laatste tijd ook niet uit om 
lekker buiten te gaan fietsen, als het echt te 
bar en boos is buiten zitten onze renners niet 
stil maar gaan gewoon lekker binnen verder 
op de Tacx. Met een Zwift programma kun je 
dan toch zeer zware trainingen afwerken. 

 
 
Tot slot zijn de vooruitzichten na 2 jaar 
Corona-pandemie rooskleurig en de 
wedstrijdkalender druppelt mooi vol voor het 
komende seizoen. We hebben er dan ook 
enorm veel zin in om ons op de diverse 
parcoursen goed te laten zien en daarvan zult 
u middels deze nieuwsbrieven van op de 
hoogte gehouden worden. 
 
Met vriendelijke groet, 

Zwiep Fietsen XLC Offroad Team 

 

Hallo sponsoren en vrienden van het Zwiep Fietsen XLC 
Offroad team 
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Ik had een goede start vanaf de eerste startrij, na ongeveer 2 rondes op kop gereden te 
hebben ging er een groepje weg dat ik niet kon volgen. Toen nog met iemand in mijn wiel 
gereden en in de laatste ronde maakte hij een foutje waardoor ik een gat had en toen 
doorgetrokken tot de finish. Uiteindelijk 6e geworden, niet heel tevreden mee 
 

Wouter 
Harderwijk 

 

 

Hallo allen, 
Mijn naam is 
Roel 
Kruijswijk en 
ik kom uit 
Hengelo. Ik 
ben 25 jaar 
oud en ben 
werkzaam als 
docent 
Lichamelijke 

                                                
UITSLAGEN EN WEDSTRIJDVERSLAGEN  (+ FOTO’S) 

 Veldrit 
Enter GOW 

11-12 

Veldrit Harderwijk 
GOW 
18-12 

Veldrit Rucphen 
KNWU 
18-12 

Veldrit Nijverdal 
GOW 
19-12 

Veldrit Breda 
KNWU 
29-12 

NK Veldrijden 
Hoogeveen 

05-02 
Jidde       
Daan    18e   20e 
Samuel       
Julia 1e  3e  2e 4e 
Annelot 5e   8e   
Roel       
Wouter 2e 6e      

        
                         

Julia, Wouter en Annelot in GOW veldrit Enter 
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Wouter, GOW Harderwijk 

 

Annelot, GOW Nijverdal 

 

 

Julia, Rucphen 
Het parcours van de wereldbeker in Rucphen bestond vooral uit veel rechte stukken en bijna geen technische aspecten. Normaal gesproken 
verlies ik veel op die lange stukken, maar deze wedstrijd gingen ze erg goed. Ik heb de hele wedstrijd op kop met twee andere meiden 
gereden. Ik had goede benen en voelde me erg sterk. Ik kwam uiteindelijk als derde over de streep en was helemaal kapot. Ik ben erg blij 
met deze prestatie en heb wat UCI punten kunnen pakken. 
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          Daan, GOW Nijverdal 

 
 

 

          

 

Julia, Breda 
Breda was de laatste wedstrijd die op de planning stond voor het Nederlands kampioenschap. Van te voren verwachte ik niet heel veel van 
het parcours, maar was erg verrast en enthousiast na het inrijden. Het was veel draaien en keren en ging kort op en af. Er stonden niet veel 
meiden aan de start, dus ik stond op de eerste rij. Mijn start ging prima en ik ging als tweede het veld in. Er ontstond een gat tussen de 
nummer een en mij. Dit heb ik in de voorlaatste ronde tot maar een aantal seconden dicht kunnen rijden, maar het was niet genoeg om te 
winnen. Een tweede plaats was het hoogst haalbaar en daar ben ik zeker tevreden mee. 
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Julia, Hoogeveen (NK veldrijden) 
 

 
 

 

Op 5 februari om half 10 stond ik aan de start van 
het NK veldrijden in Hoogeveen. Ik had er weer erg 
veel zin en was enthousiast over het parcours. Het 
was best glad en kon daardoor bepaalde stukken 
niet fietsen. Mijn start was minder goed dan 
normaal, maar ging toch als vijfde het veld in. Ik 
reed goed en fietste al snel naar de vierde plek. Dit 
heb ik vol kunnen houden en ben daarom erg 
tevreden met deze uitslag.  

          

 

 

Ik moest helaas als ongeveer laatste 
starten maar ik kon goed opschuiven 
ondanks dat er een harde valpartij 
vlak voor mij was 200 meter na de 
start. Ik ging als ongeveer 30e het veld 
in van de 46. Het parcours was een 
grote drekzooi, ondanks dat dit mij 
normaal niet zo goed ligt heb ik toch 
kunnen opschuiven tot een 20e plek. 
Ik veldrijd niet zo vaak en ben dus ook 
blij met het resultaat.  

 

Daan, Hoogeveen (NK veldrijden) 
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                    BEDANKT ROEL EN SUCCES 
Hoi allemaal, 
 Ik  (Roel) heb besloten om te stoppen binnen het team waarin ik 4 jaar met plezier gefietst heb. Ik merk dat ik met een 
fulltime baan, privé́ en m’n eigen bedrijfje weinig tijd en energie over heb voor het team en de verplichtingen die daar bij 

horen. 
Daardoor is 

langzaam 
het vuur  
gedoofd en 
kan ik het simpelweg niet meer 
opbrengen. Ik ga de komende 
tijd gewoon weer lekker fietsen 
wanneer ik daar de tijd voor 
heb, zoals het ook ooit 
begonnen is.   We bedanken 
Roel voor zijn inzet en 
kennisdeling voor het team, 
voor het geven van trainingen 
en helpen met 
trainingsschema’s. Roel heeft 
tijdens verschillende 
wedstrijden voor het team 
mooie resultaten behaald zoals 
: 5e NK Marathon, 3e Dutch 
Masters of MTB, 1e 3-Taler 
Marathon, 1e Langenberg 
Marathon, 1e NL Cup 
Groesbeek en 2e Nordenau Trail 
Marathon. 
We wensen Roel veel succes in 
de toekomst. 

 

DIVERSE (VOORLOPIGE) KALENDERS 
3 Nations Cup (NL / B / D) Nationaal Internationaal 

16/17-04-2022 Oldenzaal (NL)       10-04-2022 Berlicum2       02-04-2022 Kleine-Brogel (B)1 
30/01-04-2022 Wijster (NL)       24-04-2022 Koningscup Havelte       14-08-2022 Remscheid (D)3 
14/15-05-2022 Eupen (B) 23/24-07-2022 Spaarnwoude (NK) 20/21-08-2022 Solingen (D)3 
21/22-05-2022 Saalhausen (D)3         28-08-2022 Haltern am See (D)3 
      06-06-2022 Genk (B)     
18/19-06-2022 Sittard (NL)     
25/26-06-2022 Houffalize (B)     
24/25-09-2022 Wetter (D)3     

1 Indien mogelijk 
2 Nog niet definitief 
3 Onderdeel van de NRW Cup 

 

 

 


