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Tegen de beste van de wereld en de beste van Nederland, wat een kampioenschappen ….  
Hoger dan dit kan het niet, met deelname van het Kona LTD -team aan het WK marathon, WCUP Eliminator, 
Nederlands studenten kampioenschap en de Hel van Groesbeek was het MTB op het hoogste niveau!!! 
Linja en Laura reden afgelopen zondag met de beste van de wereld mee tijdens het WK marathon in 
Singen!! 80km in 3uur6min was de tijd van vers wereldkampioene Annika Langvad. Kortom het had meer 
weg van een wegrace met veel hoogtemeters dan echt MTB. Hoe het de 2 L’s verging lees je verderop.  
 

De XCE discipline (4 bikers racen op een zeer korte ronde met heftige hindernissen door de stad. Waarbij 
steeds 4 doorgaan naar de finale) heeft dit jaar een UCI wereld beker serie. Nationaal Kampioen Daniel 
stond zondag ook aan de start bij dit mega spektakel en miste op een haar het podium.  
 

Lotte had een titel te verdedigen. Het Nationaal studenten kampioenschap werd gecombineerd met de Hel 
van Groesbeek festival. Een ronde die uitgezet was op een oud XC wereld beker parcours deed zijn naam 
eer aan. De Hel van Groesbeek was met 1 woord ZWAAR!! Met een 2e plaats overall bij de 75min race en 
als 1e Student stelde ze haar titel veilig en mag ze zich weer een jaar Nederlands Kampioen onder de 
studenten noemen!!   
 

Hanne, Karl en Roy reden ook de Hel van Groesbeek in verschillende categorieën. De foto’s zeggen genoeg 
hoe zwaar de ronde was. Hanne reed een super race en eindigde in haar categorie net naast het podium. Al 
was het spannend.  
Kortom weer een weekend om trots op te zijn…  
 
 

 



Wereldkampioenschap XCM  

  
Worldcup Eliminator Waregem  

 

 

Linja en Laura: hoe mooi is het om samen als 
teamgenootjes voor NL uit te komen. Singen (vlak bij de 
Bodensee) staat bekend als een mega snelle ronde. Met 
80km en 2000hm voornamelijk over shotter en brede gras 
klimmen, zou het een snelle harde koers worden. 77 
meiden uit 23 landen stonden aan de start.  
Na het startschot was het vechten om van voor te komen 
voor de eerste echte klim. Door een bijna valpartij zat Laura 
iets te ver van achter maar was het tempo vooraan ook een 
tand te hoog. Aanklampen en sterven en niet alleen komen 
te zitten was de bedoeling. Laura kwam in een mooie groep 
te rijden. Berg op was het vechten maar met de harde wind 
kon je op het vlakke een beetje herstellen. Uiteindelijk 
finishte ze op de 44e plaats. Het gevoel was goed. “Ik 
herstelde steeds na elke klim en kon zo blijven vechten, ben 
zeker tevreden meer zat er niet in, met deze wind en de 
gaten die snel vielen was het niet te doen om nog een 
groep op te schuiven. Het gevoel was goed zowel de benen 
als het tactisch rijden.”  
 
Linja had het zwaar en de finishfoto zegt genoeg, helaas 
kwam ze na de eerste klim al snel alleen te rijden en met de 
harde wind was dit een gevecht tegen haarzelf. De meiden 
die ze oppikte deden geen kopwerk en zo bleef het een 
eenzaam strijd tegen de wind. Helemaal leeg maar met een 
mooie ervaring kijkt ze tevreden terug, super gemotiveerd 
om volgend jaar sterker terug te komen. Met een 68e 
plaats in dit topveld drukt ze haar eerste WK stempel voor 
Nederland.   
 

Daniël: gisteren reed Daniël zijn eerste World Cup XCE (eliminator). Het was overigens zijn eerste XCE- 
wedstrijd ooit buiten de nationale kampioenschappen XCE die hij heeft gereden, en dat in rood-wit-blauw. 
“Het parcours was niet bepaald technisch en niet echt een rondje wat mij goed zou liggen. Na de training en 
een paar uur wachten was het tijd voor de kwalificatie. Ik had een goede opwarming gedaan en was er klaar 
voor. Het ging echter bij de start al gelijk mis, ik trok mijn voet uit mijn pedaal en verloor al gelijk 
waardevolle seconden. De rest van de ronde verliep wel goed en ik finishte uiteindelijk als 12e in de 
kwalificatie.” Er bleven 16 renners over na de kwalificatie en het was dus gelijk tijd voor de kwartfinale. 
Deze kwam hij makkelijk door en finishte als 2e. Daarna was tijd voor de halve finale. “Ik had een goede 
start en zat op 2e positie, bij de doorkomst van start-finish (elke heat is 2 rondes) kwam de nummer 3 mij 
voorbij. Ik kon gelijk in zijn wiel en er was dus nog niks verloren. Ik maakte echter in de eerste volgende 
zandbak een stuurfout en stond helemaal stil. Jeroen van Eck kwam toen ook nog voorbij en lag ik laatste. Ik 
heb toen de ronde maar rustig uitgereden want het gat was te groot geworden naar de nummer 2 en heb ik 
mijn krachten gespaard voor de kleine finale.” Hij finishte als 2e in de kleine finale en uiteindelijk dus 6e. 
“Niet slecht voor mijn eerst World Cup XCE, maar ik weet ook dat er meer in had kunnen zitten als ik geen 
stuurfout had gemaakt in de halve finale. Toch kijk ik er wel tevreden op terug en ben ik er klaar voor om 
mijn titel over een paar weken te verdedigen.” 
 



Hel van Groesbeek Festival  

Roy   
XCO 75min: Voor de verandering afgelopen weekend 
weer eens een keer een XCO-wedstrijd en ook nog een 
thuiswedstrijd! Ik was niet heel fris na mijn laatste dagen 
trainen als voorbereiding op aankomend weekend en 
omdat dit mijn 3de xco wedstrijd is was het dus 
achteraan opstellen. Gelukkig kende ik het rondje 
supergoed en wist dat ik in de vele klimmen nog wel wat 
op kon schuiven na voren. Het was zwaar maar genieten 
op dit geweldig mooie parcours! Ik ben 23ste geworden, 
het was een goede laatste voorbereiding op aankomende 
wedstrijd op na Oostenrijk! 
 

Volg ons!  
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www.konaltdteam.com  
 
 
 
 
 

Lotte   
XCO 75min: Het was weer een mooi weekend met een 
wedstrijd ongeveer in de achtertuin. 75minuten met dit 
keer geen apart vrouwenstartveld, maar wel een dubbele 
klassering: nederlands studentenkampioenschap en 
NLcup. Ik had zin in de wedstrijd en mijn benen voelden 
goed. Vanaf de eerste seconden genoten van het 
klimmen en bij de mannen in de wielen te zitten. Het is 
mij wel duidelijk, gechickt worden vinden ze niet leuk. Na 
3 rondes van 23 minuten fietste ik over de finish, als 2e in 
de NL-cup en als Nederlands studentenkampioen. Jippi! 

Ik heb een trui ☺.  
 
 

Hanne   
XCM 150min: de foto zegt genoeg over hoe ik mij voelde na de finish van de Hel van Groesbeek Festival op 
de 150min. Super blij met mijn 4e plek! Supermooie, technische ronde met de nodige hoogtemeters. 
Bedankt voor alle aanmoedigingen. ☺  

 
 
 

Karl 
XCO 75min: Karl liet iedereen 
zien hoe je omhoog en omlaag 
moest rijden op dit rondje. 46e!  

http://www.konaltdteam.com/

