
Teamweekend Willingen 
 
 

  

Afgelopen weekend stond ons lang geplande teamweekend op de kalender. Een weekend naar Bike 
Festival Willingen waar iedereen op zijn eigen niveau en discipline zichzelf kon uitleven. Goed voor 
de teambuilding, wedstrijdervaring, training, techniek en gezelligheid!  
 
 
 

 

Marathon   
Het grootste gedeelte van het team stond aan de start 
van de Marathon zaterdagochtend om 07:30! Een van 
de vroegste marathons die er bestaat maar dat liet de 
deelnemers niet tegenhouden te komen. Er stonden 
namelijk meer dan 1.300 mountainbikers aan de start 
die gedurende de rit nog een keuze konden maken uit 
de afstanden 52, 96 of 130km. Het beloofde een 
modderige rit te worden want op vrijdag had het flink 
geregend en het bos had geen tijd gehad op te drogen. 
Riesel Design mudguards kwamen dus wel van pas!  
 
Linja, Roy, Hanne en Lotte reden de korte afstand 
(52km). Linja had alleen de BeMC van vorige week (die 
zij heel goed heeft gereden!) nog in de benen zitten en 
merkte al snel dat het beter was dat zij zich niet 
helemaal kapot zou rijden. Ze maakte de slimme 
beslissing om de rest aan te moedigen op de afstanden 
en haar benen rust te geven. Roy was eigenlijk van plan 
om een wat langere afstand te rijden en reed de eerste 
50km heerlijk en hard, helaas gooide de 
luchtweginfectie van vorige week roet in het eten en 
moest hij eerder afdraaien. Echter resulteerde dit wel 
een in een prachtige 38e plek tussen de 783 mannen! 
Hanne heeft genoten op de fiets, en dan met name 
naar beneden waar ze iedereen voorbijvloog, 33e. Lotte 
deed als voorbereiding op Albstadt de korte afstand 
met als opdracht, alle klimmen zo hard mogelijk op. 
Lekker uitleven dus ☺. Met als cadeautje dat zij als 
eerste vrouw over de finish kwam, super blij!  
 

Laura, Dave en Karin reden de 96km met meer dan 2.800 
hoogtemeters! Het tweede deel van de route bevatte nog 
een klim van 7km en een paar mooie afdalingen. Laura 
fietste zoals altijd weer hard en reed mee voor het podium. 
Echter bij zo’n marathon weet je niet wie welke afstand 
doet dus plekken zijn moeilijk te bepalen. Met de nummer 
drie in het zicht, wisten we pas later, finishte zij als 4e. 
Super knap! Dave en Karin hebben heerlijk genoten. Karin 
ging zelfs op de afdalingen mensen voorbij en merkte dat 
het soort marathon haar heel goed lag, 15e. Op naar meer 
Duitse Marathons. Dave is 146e geworden van het grote 
veld van 340 mannen.  

 



 
Downhill 
Karl en Robin gingen een keer uit een comfort zone en 
hadden zich ingeschreven voor de IXS European 
Downhill Cup. Dit betekende vrijdag al vroeg naar 
Willingen om daar het parcours te verkennen en te 
trainen. Karl op de Kona Operator en Robin op zijn 
Kona Process. Allebei met een liftpas want in 
tegenstelling tot een enduro wedstrijd hoef je met de 
downhill niet omhoog te fietsen, ook wel een keer 
lekker.  
Op zaterdag was de kwalificatiewedstrijd waarbij beide 
mannen snel achter elkaar moesten. Ze waren 
tevreden met hun tijd maar het kon beter. Daarom 
zondagochtend weer vroeg naar de trail toe om de 
laatste puntjes op de i te zetten. Dit zorgde ervoor dat 
zowel Karl als Robin ongeveer 10s sneller waren bij de 
finale in vergelijking met de kwalificatieronde 
zaterdag! Een 82e plek voor Robin en een 88e plek voor 
Karl in hun eerste downhill wedstrijd van dit jaar.  
 

Volg ons!  
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Enduro 
Daniël bleef bij waar hij goed in was en startte op zondag de enduro. Helaas door de val van 
afgelopen vrijdag bij de pumptrackwedstrijd wel met een pijnlijke schouder en knie, maar dat liet 
hem niet tegenhouden alles eruit te halen wat erin zat. Het waren zes stages waarbij de renners in 
totaal 10min moesten dalen. Daniël eindigde als 40e in een groot startveld met grote namen.  

 

Naast dat we allemaal onze eigen wedstrijd 
hebben gereden hebben we genoten en weer veel 
geleerd. Op zondag was er ook nog tijd om langs 
het festival te gaan waar veel verschillende merken 
met een stent hun nieuwste ontwikkelingen 
toonde en voor techniektraining (freeride en 
pumptrack!). Ook een aantal van onze sponsoren 
waren aanwezig. We hebben gezellig gekletst bij 
Riesel Design en de Sram Truck. Zelfs een mooie 
nieuwe pet gekregen voor iedereen met toffe 
bloemen! Een super weekend, voor herhaling 
vatbaar.  
Volgende week rijdt Lotte haar eerste wereldbeker 
in Albstadt en rijden Robin en Daniël een enduro in 
België. Hou ons dus in de gaten!  
 
Karl en Robin gingen een keer uit een comfort zone 
en hadden zich ingeschreven voor de IXS European 
Downhill Cup. Dit betekende vrijdag al vroeg naar 
Willingen om daar het parcours te verkennen en te 
trainen. Karl op de Kona Operator en Robin op zijn 
Kona Process. Allebei met een liftpas want in 
tegenstelling tot een enduro wedstrijd hoef je met 
de downhill niet omhoog te fietsen, ook wel een 
keer lekker.  
Op zaterdag was de kwalificatiewedstrijd waarbij 
beide mannen snel achter elkaar moesten. Ze 
waren tevreden met hun tijd maar het kon beter. 
Daarom zondagochtend weer vroeg naar de trail 
toe om de laatste puntjes op de i te zetten. Dit 
zorgde ervoor dat zowel Karl als Robin ongeveer 
10s sneller waren bij de finale in vergelijking met 
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