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NIEUWSBRIEF 

Het mountainbikeseizoen is alweer bijna ten 
einde, nog een paar wedstrijden en dan zit er 
helaas weer op. De vakantieperiode loopt ten 
einde en hopelijk heeft iedereen een goede 
vakantie gehad en is de accu weer opgeladen 
voor het laatste gedeelte van het seizoen.  
Hierin zijn nog een paar wedstrijden in 
augustus en in september. 

We hebben weer een paar mooie wedstrijden 
gehad met het altijd zeer uitdagende parcours 
van Houffalize in de Ardennen.  

Met het team hebben we een mooi weekend 
achter de rug in het Oost-Duitse Weissenfels 
waar onze renners konden deelnemen aan 
een Bundesligawedstrijd op een eveneens 
uitdagend parcours wat door de hitte extreem 
zwaar was. 

Een van de weinige nationale wedstrijden 
vond plaats in Netersel / Hapert bij TWC Het 
Snelle Wiel met een bijzonder 
wedstrijdformat, nl. met een tijdrit vooraf op 
het enige echte “Dak van Netersel”. 

Om kennis te maken met de MTB 
wedstrijdsport is er in de regio de FPS Bouw 
MTB Cup in het leven geroepen waar je 
laagdrempelig aan mee kunt doen om te 
proeven aan het wedstrijdelement bij het 
mountainbiken, op 10 juli was het de beurt 
aan Oldenzaal om hun versie in de reeks te 
organiseren. 

Al eerder hebben we kennis kunnen maken 
met Annemoon als onze enige echte XCE 
Koningin. Ook nu heeft ze weer toegeslagen in 
Sittard en een mooi resultaat in een wederom 
echte World Cup wedstrijd op dit gebied. 

Tot slot in deze nieuwsbrief verslagjes en 
fotootjes van het onlangs gehouden NK XCO in 
Spaarnwoude waar we natuurlijk niet konden 
ontbreken. Het wederom mooie weer en het 
mooie parcours maakte dit weer een 
uitputtingsslag. Ook de verjaardag van Samuel 
waarvoor de teamtent ook mooi hadden 
versierd in Spaarnwoude. 

Kortom veel om te bekijken en zelf mogelijk 
beelden erbij te zoeken op Youtube wat een 
nog betere indruk geeft. 

Veel lees- en kijkplezier en op naar de 
“eindspurt” van dit seizoen. 

Met vriendelijke groet, 

Zwiep Fietsen XLC Offroad Team

Hallo sponsoren en vrienden van het Zwiep Fietsen XLC 
Offroad team 
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Houffalize (B) 
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Hapert 
10-07-2022 
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FPS Bouw 
MTB Cup 

 
Oldenzaal 

10-07-2022 

MTB XCE 
 
 
 

Sittard 
17-07-2022 

MTB XCE 
World Cup 

 
 

Aalen (D) 
23-07-2022 

MTB XCO 
MTB Festival 

2022 
NK 

Spaarnwoude  
24-07-2022 

Jidde 33e DNF      

Samuel DNF 21e      12e 

Daan 20e  20e      17e  

Annelot 6e  6e      6e  

Wouter 37e  35e      40e 

Jurre    3e    51e  

Tobias 24e  27e  14e     26e  

Manou  24e   2e    DNF 

Annemoon     1e  5e   

Julia    1e    3e 

Tom    1e     
 
 

Vayamundo MTB Cup, 3 Nations Cup Houffalize (B) | Natuurlijke obstakels | Technisch en uitdagend 
 
De een vindt een leuk parcours, de ander niet, Houffalize staat al jaren bekend om het parcours met de technische en natuurlijke obstakels. Na 
veel en goed verkennen was de race op zaterdag OK, echter op zondag bij de dames door de regen werd de moeilijkheidsgraad verhoogd. 
Concentratie, controle en focus waren de toverwoorden dit weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOBIAS: De start was in het dorp, helemaal onderaan een lange klim. 
Ik vond dit niet zo erg aangezien ik meestal wel goed kan starten. Ik 
kon dan ook al gelijk mooi mee en er werd gewoon een strak tempo 
omhoog gereden. Bovenaan dook je gelijk een smal bospaadje in. Dit 
stond dan ook meteen helemaal vast en ik heb waarschijnlijk meer 
dan een minuut gelopen. Daarna kwam ik snel in mijn ritme en ook 
de afdalingen gingen erg goed. Uiteindelijk ben ik naar p34 gesprint. 

 

ANNELOT: Nadat ik Corona heb gehad had ik heel veel zin 
in de wedstrijd. Het parcours was erg uitdagend en had paar 
lastige afdalingen. Ik had een prima start maar door de regen 
waren de rotsen en wortels erg glad geworden en moesten 
we al snel sommige stukken lopen. Na een ronde zat ik 
dichtbij de nummer 6. In de afdaling ging zij lopen waardoor 
ik er toen voorbij kon gaan en een gaatje heb gekregen. De 
rest van de wedstrijd heb ik gecontroleerd gereden en 
daardoor gefinisht op een 6e plek. Erg blij met het resultaat 
op dit fantastische parcours. 

 
DAAN: mijn start was prima ging als 26ste het bos in. 
Daarna snel eigen tempo gezocht en gewoon rustig aan 
gereden zodat ik nog fris was voor de afdalingen. Het 
parcours was zeer uitdagend en het begon ook nog eens 
te regenen. Uiteindelijk zonder valpartij en/of lekke band 
uit kunnen rijden. Zeer tevreden met mijn 20e plaats. 

 

SAMUEL: Het parcours in Houffalize was zoals 3 jaar 
geleden, heel erg technisch en gewoon prachtig mooi, ik 
had erg veel zin om daar weer te koersen. Bij het parcours 
verkennen ging alles goed en was alles goed te rijden. De 
benen voelden aan om een goede wedstrijd te rijden en de 
banden waren afgestemd op droog weer maar helaas... Na 
de start begon het te regenen en het parcours werd van 
ronde op ronde natter, dus was het steeds enger om alle 
secties te rijden. Ik lag goed in de koers op een 7e plek 
totdat ik de eerste keer viel door een verkeerde lijn te 
rijden, in de laatste ronde viel ik erg hard. Hierdoor was ik 
genoodzaakt te stoppen.  

 

JIDDE: Het was een uitdagend en technisch parcours, ik had er 
erg veel zin in en voelde me goed. Ik moest vrij ver achteraan 
starten maar door de lange en brede start een heel eind naar voor 
kunnen schuiven, maar door de chaos in de eerste technisch 
stukken ook weer wat plekken verloren. Ik kon een mooi tempo 
rijden tot het weer steeds slechter begon te worden, ik had steeds 
minder grip waardoor ik sommige stukken niet meer kon fietsen 
waar door ik ook weer plekken verloor.. dat was balen omdat ik 
voelde dat er meer in zat meer dat er dus daardoor niet uit kon 
halen. Ik ben ondanks dat tevreden met mijn plek en ben blij dat 
ik zonder materiaal pech of valpartij ( op 1 glijdertje na) deze gave 
wedstrijd uit heb kunnen rijden! 

 

WOUTER: Het ging bij mij wel goed, bij de start liep het helemaal vast 
en hier heb ik wat tijd verloren. Maar eigenlijk gelijk daarna kwam ik in 
me ritme en kon ik beginnen met mensen oprapen. In de afdaling er 
naar toe rijden en dan erover. Zo elke ronde wat plekken opgeschoven 
en geen domme foutjes gemaakt. Het was een heel technisch parcours 
met een paar klimmetjes erin en technische afdalingen. Een hele 
mooie wedstrijd en het gevoel was goed. 
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Fototjes Houffalize (B) 
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XCO Bike CUP Weißenfels (D) | Teamweekend & wedstrijd ineen 

Tijdens het BikeRock Weißenfels Event vindt ook een MTB wedstrijd plaats van de XCO Bundesliga Duitsland. Hieraan vast is het Teamweekend gekoppeld. 
Gezellig met zijn allen het aangename verenigen met een wedstrijd waaraan je anders niet zo snel zou deelnemen. Tja, de rit was al snel een uur of 5. Helaas 
door corona was het team niet geheel compleet echter wel zeer geslaagd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto’s Weissenfels (D) 

MANOU: Tijdens het inrijden zaterdag was ik helaas hard gevallen maar ik heb toch 
besloten gewoon te starten op zondag. Ik was niet echt fit ivm een lange periode waarin 
ik ziek was en wist wel dat dit niet mijn beste wedstrijd ooit ging worden, dus wou ik 
gewoon genieten en lekker rijden. Dat is gelukt dus daar ben ik heel tevreden over. 

 

WOUTER: We hadden eerst 2 technische 
parcourtjes om de startvolgorde te 

bepalen. Bij de eerste maakte ik een dom 
foutje waardoor ik een voet aan de grond 

moest zetten. Bij het 2e parcourtje 
moesten we over een heel dun balkje 
rijden. Dit was niet gelukt en daarom 

moest ik op een 28e plaats starten. De 
start ging wel goed en daarna verloor ik 
een paar plekken. Eenmaal toen ik in me 

ritme kwam begon ik mensen op te rapen 
op de lange klim. Uiteindelijk de wedstrijd 
in een lekker ritme uit gereden en ik ben 

wel tevreden. 

 

TOBIAS: Op zaterdag moesten we eerst een trial doen om de startpositie te bepalen. Bij 
mij ging dit erg goed, dus mocht ik op de 9e plek starten. Op zondag hadden we de 
wedstrijd. Tijdens het opstellen had ik helaas mijn startnummer niet gehoord, dus moest 
ik alsnog achteraan starten. Mijn start was erg goed. Toen ben ik gewoon eigen tempo 
doorgereden en begon ik steeds meer mensen in te halen. Uiteindelijk ben ik nog 27e 
geëindigd. Al met al een erg gezellig en geslaagd teamweekend. 

 

JURRE: Wel mee echter niet fietsen. 
De polsblessure liet het niet toe om al 

een wedstrijd te gaan fietsen. Wel mee 
voor de teamspirit. 

 

ANNELOT: Ik had een goede start 
en ik kon de start-loop goed bij 
blijven. Alleen bij de eerste klim 
moest ik de rest al gauw laten 

gaan. Daarna mijn eigen tempo 
gereden en de technische 

passages goed genomen. Ben wel 
tevreden over mijn 6e  plek. 

 

DAAN: Het veld ging heel hard van start, waardoor ik al 
snel bijna achteraan reed. Ik heb na 1 ronde al snel mijn 
eigen tempo aangenomen omdat ik wist dat je je op dit 

rondje snel kan opblazen.  Uiteindelijk tijdens de 
wedstrijd andere renners kunnen inhalen en op kunnen 

schuiven naar een 20e plek. Zeer tevreden met mijn 
benen en hoe ik de wedstrijd ingedeeld heb, ik heb 

namelijk elke ronde even hard kunnen rijden. 

 

 
SAMUEL: In het teamweekend  
van Weißenfels was er een  
goed gevoel omdat eindelijk de  
stress van school voorbij is en  
er volle focus was. De start ging  
goed maar het werd al snel  
duidelijk dat het tempo te hoog was waardoor ik mijzelf een 
beetje opblies. Van ronde op ronde werd het tempo minder 
omdat de tank snel leeg was waardoor het een uitslag werd 
waar ik niet tevreden mee ben. Het parcours was ontzettend 
mooi en niet vergelijkbaar met wat er in Nederland is, veel 
bochten en kort aanzetten maar ook lange klimmen wat 
allemaal wel super goed ging. 

 

JIDDE: Ik had veel zin in het team weekend, vrijdag avond hebben we daar met de jongens al  een klein  rondje gedaan en het zag er mooi uit, 
zaterdag hadden we de wedstrijd, een mooi parcours en ik voelde me goed…. Maar bij de start viel gelijk mijn ketting eraf er af.. ik heb in de 
startloop terug kunnen rijden naar de groep maar heb me daar bij helaas opgeblazen. Toen viel mij weer 2 keer de ketting eraf  waar door ik 
terug viel.. maar door dat ik mijn achterstand te graag goed wou maken ging ik fouten maken en kreeg ik bij een drop m’n zadel in m’n ribben 
en was het voor mij klaar.. heel jammer maar hoort er helaas bij. 

Zondag heb ik met Daan en Samuel een leuk duurritje gedaan en mooie landschappen gezien in de Oost-Duitse heuvels. 

Al met al heb ik een leuk en leerzaam weekend gehad! 
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Grote Prijs Snelle Wiel Bestronics (tijdrit + wedstrijd) Netersel - Hapert 

 

 

 

 

 

 

FPS Bouw MTB Cup Oldenzaal | Tom, Julia, Manou & Jurre | Heel gezellig en laagdrempelig 

Het Twentse Ros was aan de beurst om de wedstrijd te organiseren van deze nog jonge en nieuwe MTB competitie. Uiteraard zijn er dan een aantal renners 
van Zwiep Fietsen XLC Offroad Team aanwezig. Gezellig, strijd en een prima parcours. …..en allemaal op het podium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBIAS: De wedstrijd begon 's ochtends met een tijdrit op het uitdagende parcours "het dak van Netersel". Bij mij ging 
dit best goed. Ik maakte wel een paar foutjes en het had misschien iets sneller gekund, maar ik ben wel tevreden met een 
18e tijd. In de middag was de XCO wedstrijd op het Club parcours van Hapert. Mijn start was prima, alleen had ik moeite 

om in mijn ritme te komen. Uiteindelijk in de 2e helft van de wedstrijd ging dit beter en haalde ik nog een paar mensen in. 
Ik ben toen 13e als gefinisht. Bij elkaar opgeteld was ik 14e en was ik erg tevreden. Het was erg leuk om een keer zo'n 

wedstrijd te rijden. 

 

TOM: Na een hele lange tijd weer eens aan de start van een wedstrijdje. Als je eigen club dit organiseert kun je natuurlijk niet wegblijven. Het gevoel 
was weer goed. Lekker een uur flink gas geven en volle bak over het mooie parcours van het Hulsbeek. De start verliep wat stroef door een aflopende 
ketting in de eerste ronde. Maar daarna ging het mooi en wist ik als eerste te finishen. 

JULIA: Afgelopen zondag reed ik de wedstrijd in Oldenzaal. De start ging erg goed en ik ging als eerste het veld in. Vervolgens een aantal rondes 
samen met een andere dame gereden. Het was een leuke strijd. Ik heb toch weg kunnen rijden en ben als eerste over de finish gekomen. 

JURRE: Ik reed vandaag weer mijn eerste wedstrijd naar mijn gebroken pols. Na de start heb ik ongeveer de helft met iemand samen gereden daarna 
moest ik helaas lossen. Vervolgens heb ik op mijn eigen tempo de wedstrijd uitgereden. Ik ben uiteindelijk blij met mijn derde plek in Oldenzaal. 

MANOU: Mijn wedstrijd in Oldenzaal van de FPS bouw cup ging prima ondanks een paar gezondheidsproblemen. Na de start duurde het even tot 
ik mijn ritme had maar toen ik eenmaal in de flow van de race kwam ging het best goed! Ik ben nog zeker niet op het niveau waar ik wil zijn maar heb 
lekker kunnen rijden. De organisatie had een leuke wedstrijd georganiseerd en er hing een gezellige sfeer. Uiteindelijk ben ik tevreden met mijn 2e 
plek. Nu nog even hard trainen en voorbereiden op het NK. 
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MTB XCE Sittard | Annemoon | Plezier, blij, leerzaam, zeer tevreden en supersnel…….. 

Veni, Vidi, Vici 

Met als voorbereiding  een paar uurtjes zwarte cross op de zaterdag, reed ik zondag een wedstrijd in Sittard. Dit jaar rijd ik al mijn wedstrijden 
gewoon nog voor de lol en probeer ik zo min mogelijk naar prestaties te kijken. Ik ben de wedstrijd lekker in gegaan zonder verwachtingen en 
heb weer met een lach op mijn gezicht op de fiets gezeten.  

Als eerste moesten alle rijders een tijd neerzetten om de startpositie in de heats te gaan bepalen. Deze tijd rit won ik en dit zorgde voor een 
“gunstige” loting in de XCE wedstrijd. Ik vind het wel allemaal nog heel erg spannend, alles is nog nieuw voor mij en ik ken het spelletje nog 
niet zo goed. De bedoeling is om hard, maar vooral heel technisch te rijden. Uiteindelijk heb ik allebei de heats gewonnen en ben ik eerste 
geëindigd. Iets wat ik niet had verwacht, maar waar ik natuurlijk wel heel erg blij mee ben. Het geeft mij steeds meer vertrouwen en ik heb zin 
in de komende wedstrijden, volgend weekend rijd ik een World Cup in Aalen (Duitsland). 
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XCE World Cup - Aalen (D) | Annemoon | ‘dat maakt trainen alleen maar leuker’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit weekend reed ik mijn tweede wereld beker XCE. Een hele mooi, grote en 
nieuwe ervaring. Wat was dit goed geregeld, alles was voor elkaar. Samen met 
nog ongeveer 18 anderen mocht ik samen in een vrachtwagen warm fietsen. 

Voor, tijdens en na het rijden van de wedstrijd kon je zo makkelijk warm 
blijven. In mijn tijd rit zette ik een 5de tijd neer en hierdoor had ik een redelijk 

gunstige loting. 
 

In mijn eerste heat eindigde ik 2e en stroomde zo door naar de halve finale. In 
de halve finale finishte ik net 3e , hierdoor mocht ik helaas niet de finale 

fietsen. Ik reed in de heat voor de 5e, 6e, 7e  en 8e plaats. Vanaf begin af aan 
kon ik een mooi tempo vasthouden en ik eindige 1e in deze heat. Een mooie 
5de plaats waar ik enorm blij mee ben. Er zijn nog genoeg verbeter punten, 

maar dat maakt trainen alleen maar leuker! 
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NK te Spaarnwoude | samen presteren | hier doen we het voor 

Yess….  het NK. Het parcours was NK waardig met snelle afdalingen, een aantal pittige klimmen, drops, sprongen en de 
beroemde lange rockgarden ‘de muur’. Voor de ouders en toeschouwers zeer overzichtelijk om de renners meerder malen 
te kunnen zien. Het was warm en stoffig echter in de teamtent prima te doen met o.a. een waterpistool. Een ontspannen 
sfeer met veel gezelligheid en toch focus op de wedstrijd. Er was gebak, ballonnen en vlaggetjes omdat Samuel op de racedag 
zelf jarig was. Gefeliciteerd Samuel en ook Julia gefeliciteerd met je behaalde 3e plaats.  
 
JULIA : Het afgelopen seizoen ging niet zo best. Aan het begin heb ik even een pauze genomen van het fietsen en twee weken 
terug een positieve coronatest gekregen, de vorm was dus ver te zoeken, toch was ik er weer bij afgelopen zondag. Tijdens de 
parcoursverkenning op zaterdag was ik erg enthousiast over de ronde en had ik veel zin in de wedstrijd. Gelukkig mocht ik 
zondag om half elf starten en was het dus nog niet super warm. Ik ging het veld in rond de vierde plek en kon in de derde ronde 
een plekje opschuiven. Ik heb technisch goed kunnen rijden en was de hele race scherp. Dit zorgde ervoor dat ik het tempo vast 
kon houden en als derde over de finishlijn kwam. Met de tegenslagen van dit seizoen ben ik erg blij met dit resultaat. 
 
TOBIAS : Ik was bij de start erg goed weg en kon mooi meekomen zonder mijzelf op te blazen. Helaas had ik daarna erg veel 
last van de warmte en zakte ik een paar plaatsen terug. Ik heb wel het gevoel dat ik er het maximale uit heb gehaald en 
uiteindelijk  ben ik 26e  geworden. 
 
ANNELOT : Ik had een prima start en we gingen na een lange asfalt klim de single-track op.  Ik kwam wat adem tekort en kon 
daardoor niet mee met het groepje voor mij. Na een half rondje reed ik op de klim weg bij mijn groepje. Ik kon aansluiten bij 
de 5de plek maar na een ronde moest ik die weer laten gaan omdat ze op de klim sterker was. Mijn tempo weten te behouden 
en gefinisht op een 6e plek. Erg blij met het resultaat. 
 
DAAN : De koers begon met een matige start voor mij, ik ging als ongeveer 25e  het bos in. Hierna de eerste ronde wat proberen 
op te schuiven om hierna mijn eigen tempo aan te nemen. Ik heb bijna de hele wedstrijd in een groepje van 3 gereden, deze 
twee andere renners heb ik helaas in de laatste ronde moeten laten gaan. Geëindigd op een 17e  plek, hier ben ik heel tevreden 
mee aangezien dit mijn beste klassering van het seizoen is. 
 
MANOU : Mijn NK was helaas na 20 min al afgelopen door materialen pech net na de post. Wel ging de start erg goed en heb 
ik veel plezier gehad. Ook heb ik genoten van het leuke rondje en de sfeer. 
 
SAMUEL : Voor mij was het Nederlands kampioenschap dit jaar gelijk op mijn verjaardag en daar hoort dus vooral plezier 
hebben bij. Ik werd in de teamtent verrast met vlaggetjes, ballonnen en blije mensen, dat is gewoon het gevoel van thuis zijn 
in het team. De wedstrijd begon ik dit keer met een goed gevoel, de vorige keren heeft laten zien dat het niet helemaal mogelijk 
was om daar te rijden waar ik graag zou willen, dus heb ik voor het NK ook geen doel gesteld. Voor de start heb ik dus besloten 
om langzamer te beginnen met de wedstrijd om niet in te kakken na een half uur en dat was de beste beslissing in de koers, ik 
had goede benen en zat met een lach op de fiets, met veel plezier en had de energie om de hele wedstrijd hetzelfde tempo te 
rijden. En door een supermooi parcours met een lekker weertje erbij kwam ik als 12e over de finish zonder in de wedstrijd een 
fout gemaakt te hebben. Aan de uitslag is te werken maar het plezier is nu eindelijk weer terug. Ik ben ontzettend tevreden! 
 
WOUTER : Het NK ging bij mij wel goed. Toen we opgesteld stonden merkte ik dat m'n voorrem aanliep. Hierdoor zakte ik bij 
de start al helemaal terug. Na de 1e ronde is in de post de rem gefixt en toen kon ik gaan. Met nog 2 rondes te gaan begon ik 
tempo te rijden en heb ik veel mensen ingehaald en nog flink wat plekken goedgemaakt. Uiteindelijk op een 40e plek geëindigd. 
Jammer van de rem maar voor de rest een goede race gereden. 
 
JURRE : Ik had een prima start maar op de eerste singeltrack kwam er een tak in mijn cassette waardoor mijn ketting vastliep. 
Toen ik dit gefikst had kon ik beginnen aan een inhaalrace, dit ging erg goed en had ook goeie benen, maar toen kreeg ik een 
lekke band en ben naar de post gerend die gelukkig dichtbij was. Maar het nieuwe wiel liep direct weer langzaam leeg. 
Uiteindelijk ben ik wel gefinisht nadat ik nog een keer had bijgepompt. 
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Fototjes NK Spaarnwoude 
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DIVERSE KALENDERS 
3 Nations Cup (NL / B / D) Nationaal Internationaal 

25/26-06-2022 Houffalize (B)5 10-07-2022 GP Bestronics (Hapert) 2/3-07-2022 Weissenfels (D)2 

24/25-09-2022 Wetter (D)5 23/24-07-2022 Spaarnwoude (NK)       30-07-2022 Kessel (B)4 

    25-09-2022 NK Marathon Gieten 14-08-2022 Hamme (B)4 

    9-10-2022 Bart Brentjens Challenge       14-08-2022 Remscheid (D)3 

      20/21-08-2022 Solingen (D)3 

      20/21-08-2022 Basel (CH)1 

    28-08-2022 Halter nam See (D)3 

    4-09-2022 Langdorp (B)4 

    2-10-2022 Ravels (B)4 

      

      

      
1 UCI Junior Series 
2 Bundesliga (D) 
3 Onderdeel van de NRW Cup (D) 
4 MTB XCO series België 
5 Onderdeel van de 3 Nations Cup 

 

 

 


