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Nieuwsbrief van WV de IJsselstreek
Hot News, afgelopen zondag is Dick Hoeve uit Elburg Nederlands kampioen bij de
Masters geworden
Dick grote klasse, namens iedereen van harte gefeliciteerd met deze overwinning. De
wedstrijd werd gehouden in Limburg, een zwaar parcours zorgde voor een slijtage slag.
Dick zat in de kopgroep van 5 man en bleef rustig tot de laatste kilometer.
Vijfhonderd meter voor de streep ging hij aan, keek om en zag dat hij alleen reed, iedereen
eraf, dat zijn de mooiste overwinningen. Een jaar lang in het rood wit blauw de IJsselstreek
kan trots op je zijn

Zomeravondcompetitie 2007
Na weer een succesvolle serie voorjaarscompetitie is het nu de tijd voor de
Zomeravondcompetitie. Ondertussen zijn er alweer diverse wedstrijden verreden. De
organisatoren hebben niets te klagen over het deelnemersaantal en wedstrijdverloop.

Bij de meeste koersen staan er een kleine 100 renners aan het vertrek. Dit jaar blijken de
onderlinge verschillen vrij klein te zijn. Van de zeven wedstrijden hebben we bij de A en B
catogorie al 13 verschillende winnaars mogen aantekenen.
Overzicht Z.A.C. 2007
Wedstrijd
Dronten
Hasselt
Zwolle Noord
Oosterwolde
Dellentijdrit
Lelystad
Kampen

A-categorie
Ismael Kip
Henry van der Weerd
Julian van Dijk
Bas Waaijer
Julian van Dijk
René Ruitenberg
Leander Schreurs

B-categorie
Johan Flier
Freddy Wennemars
Hein Ras
Martijn Mooi
Johan Neevel
Daan de Groot
Aarnout Huyssoon

C-categorie
Reinier v.d Kamp

Rick Mensink
Robin van Dijk
Robin van Dijk

Districtkampioenschap tijdrijden
Woensdagavond 23 mei stond op het districtskampioenschap tijdrijden over een afstand van
13,6 km op het programma. Voor Team de IJsselstreek een uitermate geslaagde avond, van
de 4 IJsselstrekers die aan de start kwamen belandden 3 man op het podium. Allereerst bij
de beloften was het Martijn Knol die als 2e eindigde.
Bij de elite was er eigenlijk een compleet IJsselstreek podium waar te nemen.
“IJsselstreker” John Schouten van het Krolstone cycling team reed de concurrentie op grote
achterstand. De tweede plek was voor Matijs Jansen voor Pieter-Paul de Weerd.

Districtkampioenschap Groot Agelo
Op Pinkstermaandag werden in Groot Agelo, nabij Ootmarsum de
districtskampioenschappen Oost verreden.
Bij de elite zonder contract was het Edward Foppen (Ermelo) die 2e werd. Foppen reed met
nog vijf andere renners na 50 km koers weg. In de sprint om het kampioenschap werd
Foppen verslagen door Maarten Lenferink uit Tubbergen.
Bij de beloftes was het Martijn Knol (Hasselt) die knap 2e werd. Dit was een herhaling van
het districtskampioenschap tijdrijden, waar Knol ook al 2e werd. Knol reed weg uit het
peloton, maar kon niet meer aansluiten bij de uiteindelijke winnaar.
Bij de Masters was er de overwinning voor Dick Hoeve uit Elburg.
Elite
1 Maarten Lenferink
2 Edward Foppen (IJsselstreek)
3 Richard de Jonge
4 Wim Spijkerboer (IJsselstreek)

Beloften
1 Daan de Jonge
2 Martijn Knol (IJsselstreek)
3 Roderik Groenewold

Parel van de Veluwe
Onder zeer gunstige omstandigheden ging op de eerste woensdag van juni de Parel van de
Veluwe van start. Een zeer sterk veld van 200 renners vertrok voor een wedstrijd over 180
kilometer. Na diverse ontsnappingen in de eerste uren brak de wedstrijd pas echt open toen
er aan het eind van de dijk naar Wapenveld een massale valpartij ontstond.
Helaas zagen de renners van team de IJsselstreek het gevaar te laat en was alleen Kees van
Duijn attent genoeg om met het eerste peloton mee te kunnen. Kees reed uiteindelijk een
hele nette koers door in het peloton te finishen. De overwinning ging naar Marvin van der
Pluijm.
Ronde van Marokko
Van 8 t/m 17 juni’07 heeft de IJsselstreek de ronde van Marokko gereden, we hebben niet
mee kunnen voor de prijzen, het niveau was heel hoog.
Piet van Gils en Jan Hamstra hebben alles uit de kast moeten halen om de jongens in de
wedstrijd te houden. Het was voor Rob Mud na zes dagen op, verder gaan was geen optie
meer. Henry van der Weerd en Pieter Paul de Weerd zijn heel diep gegaan om iedere dag
binnen de tijd te finishen. Leander Schreurs is goed in beeld geweest tijdens de ronde en
heeft ons positief verbaasd met zijn optreden, daar zit nog meer in voor de toekomst en kan
een etappe renner worden

Leander Schreurs in Marokko met op de achtergrond het Atlasgebergte

Ronde van Elspeet
Met maar liefst zes IJsselstrekers bij de eerste elf, waarvan twee op het podium, heeft team
de IJsselstreek een zeer sterke ronde van Elspeet voor elite/beloftes gereden. Achter
winnaar Marcel Alma van Cycling team Jo Piels waren het de IJsselstrekers Niels Vos en Wim
Spijkerboer die tweede en derde werden.
Gelijk in het begin van de koers reed een kopgroep van zeven man weg uit het peloton. Met
hierbij drie IJsselstrekers, naast Vos en Spijkerboer ook Coen Bosch. In de finale viel de
kopgroep uiteen, Alma en Vos reden met zijn tweeën weg. In de sprint was Alma net iets te
sterk voor IJsselstreker Vos. Spijkerboer legde beslag op de 3e plek. Bosch werd uiteindelijk
7e .Daarachter waren het de IJsselstrekers de Boer, Wielink en Foppen die 8e, 10e en 11e
werden.

Programma
De stichting Wielerevenementen de IJsselstreek organiseert in de maanden
juni en juli de volgende wedstrijden.
4 juli
6 juli
12 juli
14 juli
21 juli

Ronde van Ermelo
Clubkampioenschap Hoge Enk
Ronde van Epe
Ronde van Oldebroek
Ronde van Wezep
JUNI ‘07

