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NIEUWSBRIEF   

Het MTB-seizoen zit er alweer een paar weken 
op en de Veluwse wintercompetitie is alweer 
van start gegaan. Met deze laagdrempelige 
competitie kun je conditie een beetje op peil 
houden voor het volgende seizoen.  
Meer info over deze competitie is te vinden op 
https://mtb-competitie.nl/  
 
Ook met de veldritfiets kan men zich deze 
winter in conditie houden in de zgn. GOW-
competitie. Hier mag men ook met een MTB 
meedoen. 
Meer info over deze competitie is te vinden op  
https://www.gow.nu/  
 
We kunnen terugkijken op een mooi seizoen 
met veel wedstrijden waar we de nodige 
mooie parcoursen hebben gezien met name 
die met natuurlijke hindernissen zoals in 
Houffalize. 
 

 

Niet alleen bij de XCO-competities zoals de 3 
Nations Cup en NRW Cup hebben we ons laten 
zien met podiumplekken maar ook bij XCE 
(eliminator) wedstrijden waar Annemoon 
regelmatig het podium beklom. 
 

 
 
Annemoon is te zien is via onderstaande link 
naar de UCI-samenvatting van XCE Worldcup 
in Aalen (D). 
https://m.youtube.com/watch?v=mwBfctIZ5
7s  
 
Ook is het dit seizoen een tijd van komen en 
een tijd van gaan voor sommige renners. We 
hebben eind dit seizoen afscheid genomen 
van 4 renners, te weten : 
 
Daan (junior) : is gestopt met de 
wedstrijdsport vanwege zijn huidige 
examenjaar op 6 VWO waar het landelijk 
examen midden in het komende seizoen valt. 
Daarna zal hij hoogstwaarschijnlijk gaan 
studeren in Groningen of Nijmegen. 
 

Jidde (junior) : is gestopt doordat hij minder 
plezier ondervond bij het wedstrijden rijden 
door combinatie van werk en sociaal leven 
was het fietsen op wedstrijdniveau niet meer 
op te brengen.  
 
Julia (junior) : is gestopt omdat ze het plezier 
in het wedstrijden rijden verloren was maar 
zal zeker recreatief blijven fietsen. 
 
Manou (nieuweling) : is gestopt omdat ze 
door omstandigheden minder heeft kunnen 
trainen waardoor het rijden op 
wedstrijdniveau lastig was. 
 
Wij wensen allen veel succes in wat ze in de 
toekomst gaan doen en hopelijk komen we 
elkaar nog een keer tegen (wel op de fiets). 
 
Aan de andere kant hebben we inmiddels 3 
nieuwe renners kunnen verwelkomen voor 
het nieuwe seizoen : 
 
Tijs Grönefeld (junior), Lieke Vos (junior) en 
Maaike Nijland (Belofte). Zij zullen zich in de 
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Zwiep Fietsen XLC Offroad Team

Hallo sponsoren en vrienden van het Zwiep Fietsen XLC 
Offroad team 
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UITSLAGEN 
 MTB XCO 

NRW MTB Cup 
 

Remscheid (D) 
14-08-2022 

MTB XCO 
NRW MTB Cup 

 
Solingen (D) 

20/21-08-2022 

MTB XCO 
NRW MTB Cup 

 
Haltern am See (D) 

28-08-2022 

MTB XCO 
3 Nations Cup 
(Bundesliga) 
Wetter (D) 

24/25-09-2022 
Jidde 6e     
Samuel  3e    
Daan    34e 
Annelot  5e  2e  8e  
Wouter 8e  14e   88e  
Jurre  11e  15e  49e  
Tobias 5e  6e  6e  39e  
Manou     
Annemoon     
Julia     
Tom     

 
 

NRW MTB Cup 14-08-2022, Remscheid (D) 
 
Al jaren is de NRW-cup voor vele Nederlandse mountainbikers een bekende competitie. Helaas dit jaar een aantal wedstrijden in de 
vakantieperiode. Vandaar minder deelname vanuit het team echter voor de aanwezigen pittige en uitdagende parcoursen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOBIAS: Bij de start kon ik ondanks wat duwen en trekken goed meekomen met de kopgroep. Daarna werd er 
erg hard gereden en moest ik helaas lossen. Toen heb ik in een erg goed tempo doorgereden en ben ik de rest 
van de wedstrijd niemand meer tegengekomen. Uiteindelijk als 5de gefinisht en met een erg tevreden gevoel en 
door naar de volgende. 

 

JURRE : De start ging prima daarna snel in mijn ritme 
gekomen en bijna de hele wedstrijd in een groepje 
gereden. Op de laatste klim reed er een weg die ik niet 
kon volgen. Maar in de eindsprint heb ik nog wel een 
iemand kunnen inhalen. Uiteindelijk wel tevreden. 

JIDDE: Het was erg warm waar ik helaas niet heel goed tegen kan.. 
we startten met meerdere categorieën tegelijk. In de eerste ronde 
kon je eigenlijk niet veel zien door de stof van de rest van de groep. 
Ik had op gegeven moment een goed ritme te pakken, maar de 
klimmen gingen minder dan gehoopt.. Ik had het gevoel dat er meer 
in zat maar kon het er niet uit krijgen. Ondanks dat blij dat ik 
technisch goed heb kunnen rijden en dat ik hem zonder verdere 
problemen uit heb kunnen rijden! 

 

 

WOUTER: De wedstrijd ging niet heel erg goed, de 
eerste ronde ben ik iets te hard van start gegaan en 
mezelf een beetje opgeblazen. Daarna eigen tempo 
gaan rijden en toen ging het weer beter, ik kwam in 
mijn ritme en het ging stukken beter. Ik was weer 
naar iemand toegereden en ging hem voorbij. 
Uiteindelijk een 8e plaats behaald. 
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NRW MTB Cup 20/21-08-2022, Solingen (D) 
Solingen is een mooi parcours met mooie technische afdalingen in het bos waar je het koppie er wel even bij moet houden, verder is het een echt 
snelheidsparcours met ook wel stukken waar behoorlijk tempo gemaakt kan worden, dus voor ieder wat wils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NRW MTB Cup 28-08-2022, Haltern am See (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JURRE: Ik had een slechte start en kon niet goed in mijn ritme komen. De rest van de 
wedstrijd bijna helemaal in mijn eentje gereden en kon ook niet naar voren rijden omdat 
ik slechte benen had. 

 

WOUTER: We De wedstrijd ging niet geweldig, bij de start kon ik mooi 
naar voren schuiven, en de rest van de 1e ronde ging heel goed. Ik ging 

best lekker totdat ik in de 2e ronde helemaal opgebrand was. Toen 
even gas terug en wat plekken afgezakt, daarna eigen tempo verder, 
toen ging het weer beter en heb ik nog een paar mensen ingehaald. 

 

TOBIAS: Op Bij de start kon ik niet erg goed 
meekomen maar heb ik geprobeerd de schade 
zoveel mogelijk te beperken. Daarna kwam ik 
erg goed in mijn ritme en heb ik nog best veel 
renners weer ingehaald. Ik had een erg sterk 
gevoel in de benen en het parcours en de natte 
omstandigheden lagen mij ook goed. 
Uiteindelijk als 6de gefinisht. 

 

ANNELOT: Bij de start kwam ik 
goed mee met de rest van de 

dames, alleen in een afdaling stond 
een lint anders dan dat ik verkend 
had. Daardoor reed ik er doorheen 
en verloor ik veel tijd. Na 2 rondes 

kon ik weer bij een elite vrouw 
aansluiten. Na een ronde in haar 

wiel ben ik gaan versnellen op een 
klim en ben ik bij haar weggereden. 
We waren maar met twee junioren 
dus de wedstrijd resulteerde in een 

2e plek.  

 

ANNELOT: De start ging prima en ben daarna 
snel in mijn ritme gekomen en bijna de hele 
wedstrijd in een groepje gereden. Op de laatste 
klim reed er een weg die ik niet kon volgen. Maar 
in de eindsprint heb ik nog wel een iemand 
kunnen inhalen. Uiteindelijk wel tevreden. 

 

 

TOBIAS: Er was een erg lange klim bij de start en 
hierdoor kwam je gelijk goed op je plek. Ik heb niet echt 
de ideale voorbereiding gehad maar heb er het beste 
van gemaakt. Ik had er alsnog wel een goed gevoel over. 
Ik kwam goed in mijn ritme en voelde dat er nog wel wat 
in zat. Op de lange klim haalde ik telkens een paar 
mensen in en in de laatste ronde heb ik nog geprobeerd 
om nog iemand te pakken. Dit was helaas net niet gelukt 
maar ik ben alsnog erg tevreden met een 8e plaats. 

Ik had een erg sterk gevoel in de benen en het 
parcours en de natte omstandigheden lagen mij ook 
goed. Uiteindelijk als 6de gefinisht. 
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Foto’s Remscheid, Solingen en Haltern am See 
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3 Nations Cup 24/25-09-2022, Wetter (D) | Laatste race | Grande Finale 
Op het ABUS Ruhrbike Festival 2022 stonden de rijders een mooi programma te wachten. Naast de finale van de internationale 3 Nations Cup was ook de 
finale van de Duitse NRW-en Pupillen-Cup. Zaterdag ook de technische proeven voor de Nieuwelingen wat typisch Duits is en wij in Nederland niet 
kennen. Het doel is de techniek van de jeugd keer op keer te verbeteren. Nog 1 keer ‘gas op de lolly’ voor Annelot, Tobias, Samuel, Daan, Wouter en 
Jurre. Flink afzien, doodgaan en afsluiten met een glimlach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOUTER: Op zaterdag moesten we een trial fietsen met allemaal 
obstakels om zo de startvolgorde te bepalen. Ik moest als 59e de trial 
doen dus ik had tijd om wat af te kijken wat er wel en niet lukte bij de 
rest. Hierdoor kon ik bij sommige stukken sneller door. Hierdoor had ik 
een redelijk snelle tijd en mocht ik zondag als 30e starten. Ik had het 
parcours goed verkend en ik had er zin in. Ik was goed weg maar na 
200 meter kwam mijn ketting vast te zitten. Gelukkig was mijn vader er 
snel bij en die heeft de boel losgekregen maar het gat was al heel 
groot. Toen volle bak erachteraan en alles geven op de klimmen om er 
weer bij te komen. Dit lukte maar ik had hierbij wel veel energie 
verspild en ik viel weer wat terug. Daarna kwam ik weer iets beter in 
mijn ritme maar toen was de wedstrijd al afgelopen. Ik kijk terug op 
een seizoen met pieken en dalen waar we wat van kunnen leren. Nu 
rusten en op naar het volgende seizoen! 

 

 

TOBIAS: Bij de start had ik wat moeite om mee 
te komen en de eerste ronde ben ik wat 
teruggezakt. Het ging steeds beter en ik kon 
steeds meer tijd weer goedmaken. In de laatste 
ronde heb ik nog een groepje bijgehaald en hier 
kon ik mooi bij blijven. Uiteindelijk op de laatste 
klim samen met iemand weggereden en de 
sprint gewonnen voor p39. Erg tevreden over 
mijn laatste wedstrijd en mijn hele seizoen. 

 

DAAN : Mijn start was super goed, ik kon van de 
5de rij opschuiven naar ergens in de top 15. Ik 
wist dat met het niveau wat aan de start stond 
deze koers ik deze positie niet kon behouden, 
o.a. de wereldkampioen. Ik heb in de eerste 
ronde dan ook snel naar mijn eigen tempo 
gezocht en zo de hele race een mooi tempo 
hebben kunnen behouden. Uiteindelijk bijna de 
hele race met dezelfde renners kunnen rijden, 
uiteindelijk helaas eindsprint verloren. Geëindigd 
op een 34ste plek, zeer tevreden over de 
wedstrijd aangezien er veel goede renners aan de 
start stonden. 

 

 

JURRE : Ik reed vandaag de laatste wedstrijd van het 
seizoen. Ik had een goede start waar ik direct veel 
mensen kon inhalen, daarna op de klimmen schoof 
ik steeds ietsjes op. Uiteindelijk erg tevreden met 
het resultaat op een mooi parcours wat me ook nog 
goed lag. 

ANNELOT: Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd van de 
3 Nations Cup op het programma. Ik had een prima start en ging 
als 5de de eerste afdaling in. Bij de eerste steile klim werd er hard 
doorgereden en moest ik een paar meiden laten gaan. Na de 
eerste ronde kwam ik steeds weer dichterbij en bult op begon ik 
gaten dicht te rijden. Zo heb ik twee meiden kunnen inhalen en 
zat ik in het wiel van de nummer 7 met nog één ronde te gaan. Zij 
reed omhoog alleen net iets sneller dan dat ik kon dus reed ze 
helaas nog weg. Met nog een sprint op de laatste klim met de 
nummer 9 ben ik als 8ste gefinisht. Ook ben ik nog 4de geworden 
in het algemeen klassement van de 3 Nations Cup en 2de bij de 
NRW Cup. Ik ben erg tevreden over hoe dit seizoen is gegaan. 

 

 

WOUTER: De finale van de NRW cup en van de 3 Nations Cup 
en de laatste koers van het jaar was een knaller. Ik stond in de 
2e startrij en had een redelijke start, mijn plan was om in de top 
25 de eerste trail in te gaan, met zo'n 140 hoogtemeters per 
ronde wou ik niet te snel van start gaan om mijn krachten goed 
in te delen, ik reed ronde op ronde sterker en won steeds wat 
plekjes. Toen ik aanviel in een groepje van 4, waar ik lange tijd 
bij zat, waren ik en een andere renner nog over met wie ik 
moest strijden voor plek 12, steeds verder richting de finish 
kwamen wij nog dichtbij op nummer 11. Op de laatste klim reed 
ik achteraan en het tempo was net te hoog, in de laatste rechte 
lijn trok ik een sprint tot aan de finish, uiteindelijk een mooie 
11e plek met een heerlijk gevoel op het eind. 
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Foto’s Wetter 
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DIVERSE KALENDERS 
Veluwse wintercompetitie (MTB) GOW veldritcompetitie Nationale veldritten 

7-01-2023 Harderwijk 12-11-2022 Eibergen 19-11-2022 Hilversum 
15-01-2023 Soest 20-11-2022 Miste 20-11-2022 Heeswijk-Dinther 
21-01-2023 Oldebroek 26-11-2022 Enschede 27-11-2022 Nijverdal 
28-01-2023 Nunspeet 04-12-2022 Sibculo 03-12-2022 Enter 

4-02-2023 Ede / Lunteren 18-12-2022 Nijverdal 10-12-2022 Amersfoort 
18-02-2023 Apeldoorn 26-12-2022 Eibergen (kerstcross) 17-12-2022 Woerden 

  29-12-2022 Almelo (avondcross) 18-12-2022 Boxtel 
  15-01-2023 Braamt 26-12-2022 Norg 

  22-01-2023 Raalte 28-12-2023 Benschop 
  29-01-2023 Aalten 8-01-2023 Vorden 
      
      

 
 

 

 


