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DRAAG JE ZWIEP FIETSBROEK...

STUUR JE FOTO WAARIN DE 
FIETSBROEK TE ZIEN IS 

VOOR 1 NO E ER 2020 
PER MAIL NAAR 

INFO@ZWIEPFIETSEN.NL

VERMELD JE GEGEVENS EN 
WAAR DE FOTO IS GENOMEN. 

DE WINNENDE FOTO’S KRĲ GEN 
DAARNA EEN PLEKJE OP ONZE 

FACEBOOK PAGINA.

WIE HEEFT DE LEUKSTE
WIE HEEFT DE LEUKSTE

VAKANTIE FOTO?

WAT MOET JE DOEN?...EN WIN LEUKE PRĲ ZEN!
VOOR DE DRIE ORIGINEELSTE FOTO’S
Tĳ dens het mountainbiken op vakantie ontdek je 
vaak de mooiste plekken. Wĳ  zĳ n benieuwd welke! 
Stuur je leukste vakantiefoto, waarin je te zien bent in 
het bekende ‘Het Twentse Ros’ tenue met ons logo op 
de zĳ kant van de broek en win één van de drie prĳ zen!

?
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Pensioen: waard om 

regelmatig bij stil 

te staan!

Neem contact op 

met Ernst Strengers FFP

074-2550345

info@transparans.nl

www.transparans.nl

VOORWOORD VOORZITTER 

‘Iets’ later dan de bedoeling was, maar voor u ligt de 3e editie van HTR-magazine. Bijna alles loopt anders dan 

gepland dit jaar, dus ook de uitgave van dit magazine. Ik zal maar niet meer uitleggen waar dit door komt….;) 

Het jaar 2020: geen wedstrijdweekend, 

geen jeugdkampen, uitgestelde 

clubdag,…….etc. Erg jammer……maar 

we hebben de MTB niet laten staan! 

Sterker nog. De betrokkenheid bij de 

club en de deelname aan trainingen 

en activiteiten is  - ondanks de 

beperkingen - groter dan ooit tevoren. 

U kunt in dit magazine lezen wat we 

zoal hebben beleefd de afgelopen 

periode. 

Ik wil graag van de gelegenheid 

gebruik maken om een groot compli-

ment te geven aan alle leden, sponso-

ren en vrijwilligers, die ondanks alle 

‘perikelen’ met de nodige creativiteit 

zoveel mogelijk ‘gewoon’ zijn doorge-

gaan. Mooi om te zien dat Het Twentse 

Ros hierdoor een bijdrage kon leveren 

aan de gezondheid en fitheid van velen 

en bovendien een soort ‘uitlaatklep’ 

was/is.

Samen MTB-en zorgt voor verbinding 

en een goed gevoel na afloop. Of 

het nu wedstrijd-gericht is of vooral 

recreatief maakt niet uit. Samen 

sporten geeft iets extra’s! En dat is 

ook precies de reden waarom mensen 

lid (zouden moeten) worden van een 

sportvereniging. 

HTR streeft er al sinds de oprichting 

naar om MTB-en laagdrempelig 

voor ‘iedereen’ op alle niveaus 

mogelijk te maken. Dit vraagt om een 

‘open mind’ en respect voor ieders 

‘eigenaardigheden’. Hier ligt naar 

mijn mening de kracht van HTR en 

het is een belangrijke succesfactor 

voor de gestage groei en kwalitatieve 

ontwikkeling van onze vereniging.

Het is mijn laatste jaar als voorzitter. 

Bij de eerstvolgende ledenvergadering 

draag ik de voorzittershamer graag 

over aan iemand die zich kan vinden 

in bovenstaand gedachtengoed 

en ook een steentje wil bijdragen. 

Belangstelling? Mail dan naar 

voorzitter@mtbhettwentseros.nl). 

Gewoon z.s.m. doen, dan trekken we 

alvast een tijdje samen op…..?! 

We zien elkaar bij de clubdag op 

25 oktober! Tot dan en nog veel 

leesplezier! 

Peter Wolters

HTR streeft er al sinds de oprichting 
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RECREATIE JEUGD

Gedurende de trainingsstop hebben 

we vanuit Het Twentse Ros geprobeerd 

in beweging te blijven  extra te 

stimuleren. Elke week werden de 

jeugdleden uitgedaagd mee te doen 

aan een MTB-Challenge, waarbij 

prijzen werden uitgeloofd voor het 

beste of meest originele filmpje. De 

ludieke opdrachten varieerden van een 

beschuitfluitslalom, een bunnyhop over 

een ei met Pasen tot koekhappen met 

Koningsdag. De jury, bestaande uit de 

trainers van de verschillende groepen, 

werd wekelijks blij verrast door het 

grote aantal grappige inzendingen in 

de groepsapps. In de uitvoering is er 

echt werk van gemaakt. De winnaars 

werden thuis verblijd met een bezoekje 

van de voorzitter jeugd, die hen, 

uiteraard op gepaste afstand, een 

medaille en iets lekkers overhandigde.

(foto prijswinnaars MTB-Challenge)

Begin mei mochten we van het RIVM 

en de gemeente Oldenzaal gelukkig 

weer beginnen met de jeugdtrainingen, 

mits we aan de aangepaste richtlijnen 

zouden kunnen voldoen. Sindsdien 

starten en eindigen alle groepen 

op verschillende tijden, vanaf twee 

locaties. Dat was even wennen, maar is 

door iedereen goed opgepakt, waarvoor 

dank. Uit veiligheidsoverwegingen 

blijven we de gemaakte afspraken 

voorlopig nog even handhaven.

Vanwege Corona zijn de beide 

jeugdkampen dit jaar helaas afgelast. 

Daarvoor in de plaats zijn we na de 

zomervakantie gestart met een leuke 

activiteit voor alle jeugdleden. De 

jongste jeugd heeft bij Avatarz het 

klimparcours doorlopen en de oudere 

jeugd is gaan karten op de kartbaan 

van het Hulsbeek.

De recreatie jeugd heeft zich dit 

voorjaar officieel losgekoppeld van 

de wedstrijd jeugd. Reden hiervan is 

om binnen de verschillende groepen 

ruimte te creëren en de bestaande 

wachtlijsten voor nieuwe jeugdleden 

op te heffen. Met het hervatten van de 

trainingen konden we dus in kleinere 

groepen starten. Dit kwam ook de 

veiligheid ten goede. 

Tot de zomer zijn er gefaseerd nieuwe 

kinderen en jongeren ingestroomd. 

We heten deze jeugdleden van harte 

welkom bij de club!

Namens de Jeugdcommissie,

Peter Golbach

De afgelopen periode was voor iedereen bijzonder. Helaas moest, als gevolg van de lockdown, ook de begeleide 

jeugdtrainingen een aantal weken worden stopgezet. Gelukkig hebben zich, voor zover we weten, geen persoonlijke 

ongemakken voorgedaan en bleven veel jeugdleden op eigen kracht mountainbiken. 
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COUNTUS.NL

Haal j� het maximale uit je onderneming? Op de  

mountainbike stort je jezelf graag de diepte in. Maar je 

onderneming zie je liever in de li� omhoog. B� Coun�s 

helpen we je om het maximale uit je onderneming te 

halen én financiële zekerheid te creëren. Benieuwd hoe? 

Neem contact op.

Coun�s Oldenzaal   
Oliemolenstraat 2
0541 82 03 00  /  oldenzaal@coun�s.nl

Op zondag 25 oktober a.s. organiseert 

MTB Het Twentse Ros weer de jaar-

lijkse clubdag op recreatiepark Het 

Hulsbeek!

Op deze dag worden onze clubkam-

pioenschappen gehouden voor onze 

jeugd, dames en heren.

De organisatie zal een mooi en uitda-

gend parcours uitzetten met een lengte 

van ca. 3 km. Voor de jeugd wordt het 

parcours iets ingekort zodat de sup-

porters langs de kant de jeugd goed 

aan kunnen moedigen.

Ook nodigen we onze sponsoren uit en 

worden ze door de club in het zon-

netje gezet. Verder hebben we een 

aansprekende en bekende sportieve 

gastspreker uitgenodigd. We maken 

nog niet bekend wie dit is, maar het is 

een bekende sporter die carrière heeft 

gemaakt op de fiets! We sluiten de 

dag gezellig af met een hapje en een 

drankje.

Wil je meedoen aan de wedstrijden 

vergeet dan niet om je aan te melden. 

Houd voor meer informatie onze web-

site in de gaten en de nieuwsbrief via 

het secretariaat, met meer informatie 

over de dag!

Deze dag mag en wil je niet missen, 

dus kom vooral naar deze gezellige 

Clubdag!

CLUBDAG 25 OKTOBER 2020!

Hinmanweg 9s, Oldenzaal
Tel. 0541 795 026 
info@drukwerkoffice.nl
www.drukwerkoffice.nl

| advies
| briefpapier
| visitekaarten
| enveloppen
| posters
| spandoekenspandoeken

| promokaarten
| folders
| brochures
| ontwerp
| stickers
| rollupbanners

Nieuwstraat 103,  Oldenzaal,  Telefoon (0541) 531700,  Fax (0541) 221002

Een vertrouwd én veilig gevoel
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BESTUUR MTB HET TWENTSE ROS

Peter Golbach (l) en Frank ter Huerne (r) - Recreatie Jeugd Ewald Damhuis - Secretaris

Jasper Reenalda - Wedstrijd Jeugd

Peter Wolters - Voorzitter

Huub Tankink - Penningmeester

Bert van der Linde - Recreatie Volwassenen

Jos van Nederpelt - PR & Sponsoring
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Vergadermogelijkheden

Hottub

Kano 
(3 pers)

Ontvangstruimte

Supplank

Kickbike

Kajak
(1 pers)

TipiTent

Ve l co  B r a n d ve i l i g h e i d   |   H a m b u r gs t r a at  1   |   7575  EG   O l d e n z a a l   |   T  +31  5 41  51  39  53   |   ve l co. n l 

Speciaal voor de MTB De Twentse Ros 
leden geven wij een training Eerste 
Hulpverlening bij MTB-ongelukken.

Inhoud training; de volgende onderdelen zullen tijdens de 
training behandeld worden: 

• Het verlenen van eerste levensreddende handelingen

• Slachtoffer verplaatsen & stabiele zijligging

• Omgaan met actieve bloedingen

• Samenwerken met externe hulpverleners

Locatie: Deze training vindt plaats in het BHV-oefencentrum 
van Velco te Oldenzaal.

Aantal deelnemers: 1 x 8 personen

Inschrijving: Via planningbhv@velco.nl of 0541-513953 kunt u 
zich inschrijven voor deze training. 

Kosten: Deze eerstehulpverleningscursus zal gratis gegeven 
worden. 

Datum & tijd: Maandag 12 oktober 2020 om 18.45.
 Het programma zal tot ongeveer 21.00 duren.

Velco is al meer dan 50 jaar actief in de brandveiligheid. 
Innovatie is één van de kernwoorden van Velco. Heeft 
u de brandveiligheid goed voor elkaar binnen uw 
bedrijf? Heeft u nog overzicht? Velco kan voor u 
de brandveiligheid borgen. 

Met onze brandveiligheidsmonitor controleren wij 
op een aantal punten de brandveiligheid binnen uw 
bedrijf. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de brand-
meldinstallatie, blusmiddelen, noodverlichting, 
BHV organisatie, de vluchtwegen etc. 

U ontvangt van ons een overzichtelijk rapport waar 
de verbeterpunten liggen binnen uw bedrijf. Is dit iets 
voor uw organisatie? Vraag dan naar de mogelijkheden 
over de brandveiligheismonitor. 

Neem contact op met onze verkoopafdeling, 
via verkoop@velco.nl of 0541 - 513 953.

SPECIA AL VOOR BEDRIJVEN

BRANDVEILIGHEIDS 
MONITOR

Velco Advertentie MTB Twentse Ros 2020.indd   1 27/07/2020   09:39
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RECREATIE VOLWASSENEN

Bij de recreatiegroep staat voorop dat wij ons zowel kunnen inspannen tijdens een training maar ook kunnen 

ontspannen na een training in ons mooie Twente.

In onze vorige uitgave hebben wij beschreven wat wij allemaal zo doen bij onze groep. Ditmaal willen wij jullie laten 

zien wat er het afgelopen jaar allemaal georganiseerd is en hoe het nu gaat in 2020.

Dames groep
Allereerst willen wij graag de groei 

benoemen van het aantal dames 

binnen onze vereniging die het fietsen 

fanatiek ter hand hebben genomen 

en dan zelf zeggen “wij willen geen 

aparte damesgroep” maar gewoon 

met de “kearls” mee willen fietsen 

en dat kan ook prima omdat wij als 

vereniging voor ieders niveau wat 

aanbieden. Mooi toch dat dit kan!

Ardennen weekend
In 2019 ook ons eerste weekendje 

uit gerealiseerd en wat hebben we 

genoten in de prachtige Belgische 

Ardennen. Op vrijdagmiddag was de 

aankomst en de fanatiekelingen zijn 

nadat zij zich geïnstalleerd hadden 

direct op verkenning gegaan. De 

vrijdag hebben wij afgesloten met een 

gezellige welkomstborrel en hapjes. 

De zaterdag was natuurlijk de dag dat 

er gefietst moest worden en dat is in 

verschillende groepen gegaan onder 

prachtige weersomstandigheden, 

de avond afgesloten met een 

heerlijke bbq en uiteraard de nodige 

consumpties. En ja dan is het alweer 

zondag verschillende mensen hebben 

in de ochtend nog een lekker rondje 

gefietst en daarna was het inpakken 

en weer op “hoes an”. 

Als jullie dit lezen dan hebben wij 

|| 14 ||WWW.TENTUSSCHER.NL

SERVICE  
VOOROP!

UNIEKE  
COLLECTIE

IN STORE  
CONCEPTEN

Ruim 800 fietsen van topmerken >Onze experts staan voor u klaar >

VESTIGING ENSCHEDE 
Oldenzaalsestraat 340
7523 AJ Enschede
053 – 435 82 19
info@tentusscher.nl

VESTIGING ALMELO
Ootmarsumsestraat 141
7603 AB Almelo
0546-861807
almelo@tentusscher.nl



| 16 | | 17 |

gehad met ons recreatieprogramma 

zoals de snerttocht en ons jaarlijkse 

ronde op de “de Lemelerberg” met 

mooie opkomsten. 1 April konden 

en mochten we zoals bekend niet 

beginnen, maar gelukkig 6 weken 

later dan gepland konden we starten 

met onze trainingen. Eerst aangepast 

in kleine groepjes en dan alleen nog 

maar op Het Hulsbeek. Dat onze leden 

er zin in hadden bleek wel: 43 mensen 

gaven zich op voor de eerste training 

en 4 weken later zaten we al op 69 

fietsers!

De recreatiegroep volwassenen, 

bestaande uit Jeffrey Rikhof, Marco 

de Gelder, Monique Breukers en 

ondergetekende, is natuurlijk 

superblij hoe de opkomsten zijn bij 

onze activiteiten. Heb je zin om aan 

te sluiten dan ben je uiteraard van 

harte welkom bij “de recreatiegroep 

volwassenen”.

Graag tot ziens op de fiets!

Bert van der Linde

inmiddels ons tweede weekendje 

uit er alweer op zitten, dit jaar staat 

Willingen op het programma.

Trainingen
In 2019 hebben we een mooie groei 

gemaakt in het aantal leden die 

komen trainen op de woensdagavond. 

Gemiddeld waren er 35 á 40 personen 

aanwezig op de woensdagavond. Na 

afloop van het zomerseizoen hebben 

we nu ook volop doorgezet om ook in 

de wintermaanden te blijven fietsen. 

Deze avonden zijn puur bedoeld 

om lekker in beweging te blijven en 

de conditie op peil te houden. Dat 

hiervoor ook zeker animo is blijkt wel 

dat ondanks de duisternis toch vrijwel 

wekelijks 20 á 25 personen kwamen 

en dan onder een begeleiding van een 

trainer op stap gingen.

Voorjaar 2020.....Corona oei wat nu. 1 

april zou de start zijn voor ons nieuwe 

trainingsseizoen. Alles was klaar, 

trainersplanning, programma etc etc. 

Gelukkig hadden wij al wel een start 
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Heel jammer; anders had ik ook hier 

als eerste kunnen eindigen. 

In 2014 werd ik Nederlands kampioen 

MTB amateurs en in 2018 werd ik 3e 

op het NK amateurs Masters 30+.

Fietste je altijd op de MTB? 
Nee, ik fietste ook op de weg bij OWC 

en reed bijv. de Ronde van Overijssel 

en wat andere grote klassiekers in 

Nederland. Dat was voor mij meer een 

voorbereiding op het mountainbiken.

Hoe belangrijk is mountain-
biken voor jou Tom? 
Het is een passie die is gegroeid. Toen 

ik jonger was speelde ik altijd alleen 

maar met mijn fiets. Elke  verjaardag 

wilde ik een nieuwe fiets, want die was 

dan compleet versleten en aan vervan-

ging toe. Dus kreeg ik dan elk jaar een 

nieuwe fiets en kon ik weer een jaar 

vooruit.

Mede dankzij Frank Zwiep heb ik mijn 

werk in de fietswinkel gevonden. Op 

mijn 16e jaar ben ik met vakantiewerk 

gestart bij Zwiep. Ik kreeg van Frank 

een fiets, shirt en broekje met Zwiep 

er op gedrukt en toen is het ontstaan. 

Ik heb MTS Bouwkunde gedaan en 

kon bij Zwiep mijn hobby met het werk 

combineren. Sinds 2000 ben ik hier 

in dienst. Alles wat met fietsen van 

doen heeft vind ik mooi en ik wordt 

er enthousiast van. Daarbij geef ik 

graag een goed advies en kan ook 

veel vertellen over eigen ervaringen 

met bepaalde producten. Bij Zwiep 

Hengelo werk ik vier dagen per week 

en daar hebben we vooral fietsen in 

het sportieve segment;  Race en MTB 

maar natuurlijk ook veel E-bikes.

In mijn vrije tijd ben ik KNWU licen-

tiehouder bij de Masters 1 (30 jaar en 

ouder) en ik fiets momenteel gemid-

deld 10 uur per week.

Op welke MTB fiets je zelf? 
Ik fiets nu op een Scott Spark RC 900 

PRO (fully).

Waarom kies je voor een fully 
en waarom geen hardtail?
Gezien de huidige parcoursen en rou-

tes ben je met een vol-geveerde fiets 

in het voordeel en gewoonweg sneller. 

De lock gebruik ik best veel; op bijna 

elk klimmetje blokkeer ik de vering. 

Wat doe je als het plotseling 
hard regent en je was van plan 
een rondje te gaan trappen? 
Dan …. euuhhhh…, vroeger ging ik 

gewoon fietsen, maar tegenwoordig 

gebruik ik Swift 

Wat zijn jouw sterke punten op 
de MTB?
Als amateur was ik in het veld redelijk 

technisch. De nieuwelingen van nu in 

ons MTB team kijken hier anders te-

genaan; die zijn heel anders opgeleid. 

Vroeger was de sport meer gericht op 

natuurlijke parcoursen; er waren geen 

‘drop-off’s’ en geen ‘rockgardens’. Mijn 

sterke punt ligt op de langere beklim-

mingen en in de regen en modder. Ik 

kan dan technisch goed uit de voeten.

Wat zijn de indrukwekkendste 
tochten die je gefietst hebt?
Vorig jaar was dat een klassieker, één 

van de zwaarste ééndaagse toch-

ten genaamd Grand Raid Cristalp 

in Zwitserland, 135 km lang en met 

5.100 hoogtemeters. Er deden enkele 

duizenden deelnemers mee en ik ben 

hier als 181e geëindigd.

Ook het WK Marathon in 2006; op en 

rond de Alpe-d’Huez was prachtig.

In 2010 heb ik in Houffalize de laatste 

worldcup Elite gereden met maar 

liefst 40.000 toeschouwers langs de 

kant. Hier heb ik 1,5 uur in een oorver-

dovende mensenmassa gefietst. Met 

180 man. Een gigantisch evenement 

om nooit te vergeten!

En de Transalp, als wedstrijd in 2014; 

van Zuid Duitsland naar het Garda-

meer in Italië.

We hebben allemaal wel eens 
een ongeluk(je) meegemaakt. 
Wat is jou zoal overkomen?
Ik heb nog nooit iets gebroken, af-

kloppen maar... Als junior op het EK in 

Duitsland startten we op een atletiek-

baan. Na 600 mtr. reden we de baan af 

een grasstrook op. Ik reed op de 50e 

plek en voor mij ontstond een valpartij 

waar ik met 40 km/h ingereden ben. 

Toen ik weer bij positieven kwam, lag 

ik aan de andere kant van het hek.. Ik 

Persoonlijke informatie 
Tom Hoekman:
Leeftijd: 37 jaar

Woonplaats: Oldenzaal

Getrouwd, 2 dochters (5 en 3 jr.) en 1 

zoon (1 jr.)

Beroep: bedrijfsleider bij Zwiep Fiet-

sen te Hengelo

Sportief: Deelnemer aan meerdere 

World Cups (via grotere ploegen Team 

Be-One en American Eagle), deelne-

mer aan het EK (1x als junior) en het 

WK (1x via Elite in 2006) 

HTR: lid vanaf de oprichting en enkele 

jaren trainer van de wedstrijdjeugd 

8-12 jr. en laatste jaren wedstrijdgroep 

volwassenen.

Je werkt bij Zwiep Fietsen in 
Hengelo en staat dus overdag 
ook altijd tussen de tweewie-
lers, hoe lang fiets je al?  
Pas vanaf mijn 14e jaar fiets ik re-

creatief en vanaf mijn 15e jaar deed 

ik mee aan MTB wedstrijden.  Op die 

leeftijd ging het meteen in het eerste 

jaar goed; ik zat in de Nederlandse 

selectie en mocht mee naar grote-

re wedstrijden in Nederland en het 

buitenland. Als eerstejaars junior (17) 

behaalde ik enkele podiumplekken 

en als tweedejaars junior won ik alles 

behalve het NK. Met het NK was ik 

helaas te zenuwachtig en werd tiende.  

Ik blokkeerde op dat moment volledig; 

de wedstrijden daarvoor won ik met 

overmacht. Het weekend voor dit NK 

reed ik mee voor het Benelux kampi-

oenschap. Daar reed ik heel sterk aan 

kop, maar de laatste 500 meter reed 

ik lek met een valpartij als gevolg. Ik 

wist daar nog wel als vijfde te finishen. 

INTERVIEW
TOM HOEKMAN



| 20 | | 21 |

WEDSTRIJDJEUGD
MTB HET TWENTSE ROS

was met mijn hand in de tandwielen 

van mijn voorganger gekomen en was 

flink geblesseerd…

Heb je nog (technische) tips 
voor de HTR lezers?
Ik adviseer vaak om een fietsmeting te 

laten doen. Je kunt hierdoor je fietspo-

sitie verbeteren en op lange afstanden 

is het comfortabeler fietsen. Er is niets 

vervelender dan na een uur fietsen al 

zadelpijn of andere ongemakken te 

voelen. Dat maakt het fietsen minder 

leuk. Met een budget van €2.000,- kun 

je beter een MTB  kopen van €1.800 

en tevens een meting laten doen. Veel 

mensen kunnen hierdoor veel meer 

uit hun  benen halen en vaak drie uur 

achtereen pijnvrij fietsen zonder nek- 

of rugklachten.  Daarbij kan ik veel 

adviezen geven om het fietsen nog 

leuker te maken. 

Gebruik je Strava? 
Jazeker, maar ik upload niet alle toch-

ten. Ik gebruik Garmin Connect en in 

het dagboek kan ik vanaf 2009 al mijn 

ritten en trainingen terugzien.

We zien je woensdag ’s-avonds 
op Het Hulsbeek met de trai-
ning  vaak staan met je eigen 
Zwiep team. Kun je hier wat 
meer over vertellen?
Dit team heet ‘Zwiep fietsen XLC 

offroad’ en bestaat uit:

Roel Kruijswijk (Elite), is ook lid HTR

Joren Poort  (Belofte 1e jaars), 

via HTR jeugd

Annelot Zwiep  (Tweedejaars 

nieuweling), via HTR jeugd

Samuel Krupers (Tweedejaars 

nieuweling), via HTR jeugd

Jidde Koehorst (Eerstejaars 

nieuweling), via HTR jeugd

Daan Schoofs (Eerstejaars nieuweling), 

via HTR jeugd

Julia van der Meulen (Eerstejaars 

nieuweling), via De Zwaluwen 

Tom Hoekman (Masters 30+ en trainer).

Linda ter Beek (begeleidster), ze heeft 

ook jaren wedstrijden gereden MTB, 

veldrijden en wielrennen.

Frank Zwiep (Team manager)

Zie ook: 

www.zwiepfietsen-xlc-offroadteam.nl

Ik wil mijn ervaring graag delen en 

doorgeven aan de jeugd. Ik miste 

vroeger de coaching en begeleiding 

hoe met wedstrijdsituaties om te gaan 

en de zenuwen de baas te blijven. Nu 

zie ik dat jongeren beter met druk 

om kunnen gaan. Ik geef wekelijks 

training en schema’s en voorzie ze van 

tips en adviezen. Op het gebied van 

voeding, wanneer je moet drinken en 

ook hoe je op een wedstrijddag moet 

voorbereiden. Tips geven hoe om te 

gaan met bepaalde wedstrijdsituaties. 

Op de training bootsen we wedstrijd-

situaties na en confronteren hen met 

wat er fout ging of beter kon. Op een 

vlak stuk uit de wind rijden en probeer 

bij een singletrack in het bos voorin te 

rijden, enz. En uiteraard techniektrai-

ningen. Elkaar uitdagen en grenzen 

opzoeken doen we vaak.

Voor dit team en onze sponsoren is 

het regionale karakter belangrijk; we 

hebben bijv. geen teamleden elders uit 

het land.

Tom; bedankt voor je tijd en enthou-

siasme tijdens dit interview. Dit werkt 

wel erg aanstekelijk 

In de zomerperiode wordt er getraind 

op de dinsdag en donderdag avond 

(techniek, duur en wedstrijd specifiek) 

en wanneer er geen wedstrijden zijn 

ook in het weekend. In de winterperiode 

wordt er op dinsdag gefietst en is er 

aanvullend een core-stability training 

De wedstrijd jeugd van Mountainbike 

vereniging Het Twentse Ros bestaat uit 35 

wedstrijdrijders en rijdsters vanaf LJC-

categorie 1 (8 jaar) tot en met de junioren 

(16 Jaar). Samen met een enthousiast team 

van trainers, begeleiders en een wedstrijd 

jeugd commissie hebben we de doelstelling 

om ieder kind op zijn eigen niveau in een 

plezierige setting het beste uit zichzelf laten 

halen door het creëren van een positieve 

wedstrijdmentaliteit en het aanbieden van 

specifieke trainingen en ondersteuning. 

Hierbij werken we door middel van 

uitdagende maar altijd plezierige trainingen 

toe naar wedstrijden. 
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en een spinning training.

Voor wat betreft de wedstrijden staan 

de Landelijke Jeugd Competitie en 3 

Nations cup centraal. Dit zijn wedstrij-

den op nationaal en internationaal ni-

veau. Daarnaast wordt er deelgenomen 

aan de regionale wedstrijden zoals de 

Veluwse Wintercompetitie, MaxiPromo 

wintercompetitie, GOW-wedstrijden en 

de wintercompetitie Havelte/Steenwijk. 

De afgelopen periode zonder trainingen 

en wedstrijden hebben we ons bezig 

gehouden met de HTR Corona Challen-

ge. Elke week was er een afstand doel 

dat door middel van Strava gehaald kon 

worden, een Strava KOMmetje waarop 

een tijd moest worden neergezet, een 

tweetal technische opdrachten en een 

vitaliteitsopdracht (zoals bijvoorbeeld 

de wc-rol stapel challenge). Per week 

werd er een tussenstand opgemaakt en 

aan het einde een eindklassement. Er 

werd hard getraind en fanatiek meege-

daan met de oefeningen maar er was 

natuurlijk ook ruimte voor plezier met 

onder andere de Strava Art opdracht.

Voor de komende periode wordt de 

wedstrijd kalender weer langzaam 

ingevuld maar staat er gelukkig weer 

een aantal LJC-wedstrijden op de 

planning en maken we ons op voor het 

NK Junioren en Nieuwelingen op 26/27 

September en NK LJC op 3 Oktober. 

Voor meer informatie over de wedstrijd-

jeugd kun je een mailtje sturen naar 

wedstrijdjeugd@mtbhettwentseros.nl

BAANONDERHOUD
HULSBEEKROUTE

Onze club kan door de goede sa-

menwerking met Regio Twente en 

de beheerders van recreatiepark het 

Hulsbeek gebruik maken van een fan-

tastische MTB route. De route met zijn 

uitdagende hindernissen was echter 

niet  gerealiseerd zonder de tomelo-

ze inzet van de vele vrijwilligers van 

onze vereniging; nogmaals onze dank 

hiervoor!

Om de route aantrekkelijk en veilig 

te houden, hierover later meer, vergt 

het onderhoud ook de nodige tijd en 

aandacht. Binnen onze club is Maar-

ten Holweg de kartrekker voor het 

baanonderhoud en coördineert hij het 

onderhoud met de Regio Twente en de 

vrijwilligers. 

Omdat we dankbaar zijn voor de mo-

gelijkheden welke de Regio ons biedt 

is het van belang deze relatie goed te 

houden en eventuele route-aanpas-

singen en onderhoud in goed overleg 

te doen. Soms zien we goedbedoelde 

initiatieven van leden om de route zelf-

standig naar eigen inzicht te verfraai-

en. Initiatief op zich is goed, echter het 

is zaak dit wel gecoördineerd te blijven 

doen via Maarten. 

Mocht je je willen inzetten voor het 

onderhoud en verfraaiing van de route 

meld je dan aan als vrijwilliger bij 

Maarten, dit kan via baanonderhoud@

mtbhettwenteseros.nl. Ook voor vra-

gen en/of opmerkingen over de route 

kun je bij hem terecht. 

Kleurcodes MTB routes & 
veiligheid
De mountainbikeroutes in Twente (en 

de rest van Nederland) worden de ko-

mende tijd eenduidig voorzien van ver-

schillende classificaties. Dit moet de 

mountainbiker bewust maken van de 

moeilijkheidsgraad van de te nemen 

route en de bijbehorende obstakels. 

Het mountainbikenetwerk in Twente 

telt 19 verschillende routes, goed voor 

ruim 1.000 kilometer. Deze worden nu 

voorzien van vier verschillende classi-

ficaties, zoals dit ook gebruikelijk is bij 

het skiën. 

Han van den Heuvel, regisseur bij Rou-

tenetwerken Twente, “In Twente lopen 

we voorop in de aanpak van MTB-rou-

tes, waarbij we een voorbeeld zijn voor 

Nederland. Het voorgestelde concept 

wordt uiteindelijk landelijk uitgerold 

door Wielersportbond NTFU. 

“Een expertgroep geeft er binnenkort 

een klap op en daarna kunnen we 

beginnen.” In Twente worden deze 

borden op de belangrijke inrijplekken, 

startpunten en joinpoints (knooppun-

ten van het mountainbikenetwerk) 

gezet. Ook moeilijke passages worden 

van een classificatie voorzien.

Naast de kleurcoderingen worden er 

ook bordjes geplaatst met daarop het 

alarmnummer en een code. Door mid-

del van code weet de alarmcentrale in 

welk gebied een onverhoopt incident 

heeft plaatsgevonden en kunnen de 

hulpdiensten zich snel naar de juiste 

plek begeven. Al met al goede ontwik-

kelingen welke de MTB sport veiliger 

moeten maken en het bewustzijn van 

de fietser voor eventuele  gevaren 

vergroten.
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