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Wedstrijd, NK Eliminator, Didi
Afgelopen vrijdag vond het NK XCE plaats in Spaarnwoude. Het was behoorlijk chaotisch en
de KNWU leek niet goed op de hoogte te zijn van de regels. Zo werd er geen tijdrit gereden
en werden de eerste heat gedaan op alfabet. Na veel onduidelijkheid gingen we toch van
start. De eerste heat kon ik makkelijk winnen en ook de 2e heat kwam ik goed door. Beide
door een super snelle start. In de finale kwam ik 3 andere hele sterke rensters tegen zoals
Larissa Hartog, Bibi Verzijl en Hannah van Boven. Ik wist dat de start bepalend zou zijn voor
deze finale. Nog een keer startte ik zo hard ik kon wat resulteerde in kopstart! Ik vloog als
eerste de single track op, hoorde dat er achter mij de meiden in elkaar reden en besloot
alles op alles te zetten om keihard weg te fietsen. Ik gaf alles wat ik had bergop om mijn
voorsprong te bewaren en dat lukte! Zo werd ik voor het eerst in mijn leven Nederlands
Kampioene Eliminator! Ik ben super trots op deze prestatie en kan dan ook niet wachten om
enkele XCE races mee te doen in mijn tricolore trui!
Didi

3 Nationc Cup Spaarnwoude, Didi en Sander
Ook 2 dagen later was de organisatie nog steeds niet in orde. Zo kregen wij als Elite dames
6 ronden + 1 startronde (200m korter dan de volledige ronde) voorgeschoteld. Dus in totaal
7 rondes waar we zeker meer dan een kwartier per ronde over deden. Ik wist dus van te
voren dat de kans en flink in zat dat ik 2uur op mijn fiets zou zitten. Ik startte matig om mij
dus niet op te blazen. Langzaam schoof ik mooi op in de eerste ronde. Ik reed op plek 6 met
de 5e in het vizier. In de 2e ronde kreeg ik last van enorme buikkrampen. Ik probeerde door
te vechten, maar elke trap deed behoorlijk veel pijn. In de 4e ronde zwakte dit geleidelijk af.
Inmiddels was ik terug gezakt naar een 9e plaats. Met ingang van de 5e ronde reed ik dicht
op nummer 8. Ik reed het gat toe op de laatste klim en ging in haar wiel mee over de finish
de laatste ronde in. Althans dat dacht ik.. nadat wij de finish gepasseerd waren riep de jury
ineens dat we moesten stoppen. Zeer jammer, want hierdoor liep ik wel een 8e plaats mis.
Enorm balen dus op naar de volgende!
Didi
Na een lange examenperiode kon ik eindelijk weer eens een wedstrijd rijden in Spaarnwoude. Mijn voorbereiding was niet zo goed omdat ik met de examens minder had kunnen trainen. Ik moest weer vanachter starten maar ik had een heel goede start en kon in de top 20
de bos in rijden. In de startronde ging het niet en er kwamen veel renners voorbij mij gereden. Maar in de rondes die daarop volgde begon het beter en beter te gaan. Ik haalde elke
ronde wel drie renners in, maar in de voorlaatste ronde kwamen er nog twee renners voorbij.
In de laatste ronde heb ik nog een renner ingehaald wat mij op een 29 e plaats bracht. Ik ben
niet echt tevreden met dit resultaat maar volgende week heb ik nog een kans in Houffalize.
Sander
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