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Internationale Vrouwendag: Wat we van
Marianne Vos kunnen leren over veerkracht
Op Internationale Vrouwendag willen we het graag hebben over
de vrouwen die ons inspireren. Marianne Vos bijvoorbeeld. Zij
won herhaaldelijk Olympisch goud en meerdere
wereldkampioenschappen, maar dat gebeurde natuurlijk iet van
de ene op de andere dag. Zij weet als geen ander wat het
betekent om jezelf opnieuw op te rapen je eigen grenzen te
verleggen.

We geven toe dat we best een beetje bevooroordeeld zijn omdat Marianne Vos in het Jumbo-

Visma team zit, maar je kunt niet ontkennen dat deze atleet voor iedereen een fantastisch

voorbeeld is. Zelfs als het winnen van een gouden medaille niet bovenaan je prioriteitenlijstje

staat.
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Marianne is een 34-jarige vrouw uit het stadje Babyloniëbroek die zo'n beetje alles kan.

Veldrijden, wielrennen, baanwielrennen... Ze won ze allemaal. Ze haalde twee keer Olympisch

goud op, werd dertien keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en zestien keer

Nederlands kampioen. Als je bedenkt dat ze dit allemaal voor elkaar kreeg in een tijdsbestek

van zestien jaar en topprestaties levert op allerlei terreinen, is haar carrière 'indrukwekkend'

noemen nog een understatement.

De weg naar de top is zelden een rechte lijn en Marianne weet dat als geen ander. In 2015 ging

het even niet zo lekker. Ze trainde harder dan ooit tevoren, maar het leverde haar niet de

resultaten waar ze op hoopte. In plaats van sterker te worden, raakte ze geblesseerd. Haar

gebruikelijke strategie om zo hard mogelijk te werken keerde zich tegen haar. Ze leerde een

pittige les waar we allemaal wat van kunnen leren: luister naar je lichaam, want dat vertelt altijd

de waarheid. In plaats van dingen te forceren, is het soms beter om een stap terug te doen om

het volledige plaatje te kunnen zien. Naar binnen turen, hergroeperen en sterker terug komen.

Als je zo'n waardevolle les hebt geleerd, betekent dat niet dat het nooit meer zal gebeuren.

Marianne vertelde journalisten dat ze nog steeds af en toe een dip heeft. Het verschil is dat ze

die nu ziet aankomen en er dus op kan anticiperen. Het is voor haar een teken om een stapje

terug te doen en te accepteren dat je niet altijd een tien kunt scoren. Ze voelt nog steeds de

drang om te winnen, maar weet nu hoe ze die drive kan doseren.

Afgelopen januari is ze na zestien jaar weer wereldkampioen veldrijden geworden. Marianne

laat zien dat niets onmogelijk is als je hard werkt, veerkracht toont, naar je gevoel luistert en

vertrouwt op het proces. Nummer 1 op het podium of niet, voor ons is ze altijd goud.

Nog een verhaal lezen over een bijzondere vrouw? Annie Kopchovsky; de eerste vrouw die per

fiets de aarde rond ging.

http://news.swapfiets.com/en-BE/211700-channel-your-inner-annie-kopchovsky-on-international-women-s-day


Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com
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