
Super seizoen 2017!   
 
 

 
  

Beste sponsoren, volgers en fietsers,  
Het seizoen is voorbij en het KONALTD-team kijkt terug op een prachtig 2017 waarin alle 
renners zich op hun eigen manier hebben kunnen ontwikkelen en mooie prestaties hebben 
neergezet. Te veel voor één nieuwsbrief maar hieronder de samenvatting. Alle sponsoren 
bedankt voor de ondersteuning afgelopen jaar. Dave en Ton, in het bijzonder. Dave voor alle 
eerste hulp bij (vieze) fietsen en Ton voor de vele ritten en mooie foto’s. Nu de winter in en op 
naar 2018 met mooie nieuwe doelen en dromen!  
 
 

 

Roy heeft een sterk seizoen gereden 

met mooie resultaten tussen de elite 
mannen in grote internationale 

marathons. Zijn hoogtepunt de Hel van 
Groesbeek. Roy weet waar zijn sterke 

punten liggen, namelijk de Duitse 
Marathons. 

Robin zijn seizoen was erg 

gevarieerd met enduro, 
downhill en crosscountry 

wedstrijden. Met een 3e plaats 
bij de Transwest sloot hij 

seizoen super af!   



  

 

Dave en Robin reden de 

Transvesubienne een super technische 
tocht van 80km. 

 

Karl en Hanne bezochten de meest 

mooie en hoge plekken met hun 
mountainbike 

Daniël werd 10e bij de Mountain of Hel en 20e bij de Mega Avalanche. Twee supergrote 

enduro wedstrijden. Daarnaast sleepte hij de ene overwinning naar de andere binnen in 
de mini downhill cup. 



  

Een 2e plaats voor Laura en Lotte bij de 4-islands race.. Ervaring om nooit te 

vergeten! Dave en Arno reden ook supersterk! Dave was sterker dan ooit!  

Karin werd 10e in Willingen en heeft 

een boel technisch bijgeleerd dit jaar! 
In de winter staat alles in het teken 

van de cross voor haar. 

Podium voor Hanne bij de Hel van Groesbeek 

festival 150min. Een mooie 3e plaats!  



 
 
 
 
 
 
  

Laura en Linja namen deel aan het WK marathon in Singen. In het oranje 

mochten zij het opnemen tegen toppers als Annika Langvad en Sabine Spitz 

En ook… Plezier met materiaalpech 

Volg ons!  

 &  www.konaltdteam.com  
 
 
 
 
 

Lotte werd 5e op 

het NK, top 10 in 
bijna alle 

internationale UCI-
wedstrijden en reed 

haar eerste twee 
wereldbekers. Zij 

staat nu 5e 
Nederlandse in de 

wereld ranking. 
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