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IJsselstrekers over de grens.
Van 4 t/m 15 juli werd de Tour de Martinique verreden. Jan Hamstra werd door een
Deense ploeg benaderd om als ploegleider op te treden. Hij stemde ermee in, op
voorwaarde dat er ook een IJsselstreker meeging.
Leander Schreurs ging mee, en hij was enthousiast over het idee om 10 dagen op
een tropisch eiland in de Cariben te rijden. En inderdaad, het beeld bij aankomst was
fabelachtig. Het eiland bestaat uit glooiende bossen, er waren witte stranden en de
lucht was stralend blauw. Het bleken echter 10 loodzware dagen, met etappe na
etappe bergen en dalen. De ploeg deed het vanaf het begin goed, en er zaten twee
man bij de eerste 10 van het klassement. Leander kreeg geen rust, hij moest
kopmannen naar voren rijden, water halen en renners terugbrengen na een lekke
band. Tot zover het vakantiegevoel van Leander.
Het is echter een harde en nuttige leerschool voor hem geweest om zo’n zware
internationale tour te rijden. Zijn teamwork is door zijn ploegmaten dan ook zeer
gewaardeerd.

Geïnspireerd door dit succes begon het bij andere renners ook te kriebelen om een
grote ronde te rijden. Jan Hamstra regelde een startplek in de Tour de Guyana, die
van 21 augustus tot 1 september duurde. Weer vertrok hij naar de Cariben voor 10
hectische dagen. De ploeg bestond uit Leander Schreurs, Martijn Knol, Cor van
Leeuwen, Leon van Leusen en de twee gastrenners Alexander van Bavel en Julian
Rammler. Met dit team behaalde de IJsselstreek twee tijdritoverwinningen. De ploeg
deed mee in het algemeen klassement en was dus volop in beeld. Alle zes de
renners hebben de tour uitgereden, wat gezien de zwaarte van het parcours als een
grote prestatie beschouwd mag worden.
De ronde van Elburg
Op 30 augustus werd de ronde van Elburg gereden, dit jaar op een geheel nieuw
parcours. Er stond een stralende zon, zodat er veel publiek op de been was. De
jeugdwedstrijden werden druk bezocht en ook de recreanten konden hun krachten
tonen in het bomvolle dorp. Het klapstuk was de wedstrijd van de amateurs A en
junioren met als grote winnaar Nick Kweldam. Hij versloeg in een spannende strijd de
oud Nederlands kampioen Dick Hoeve die genoegen moest nemen met een derde
plaats.

Dick Hoeve derde in Elburg
Finaleweekend clubcompetitie in Dalen
Het finaleweekend clubcompetitie zit er weer op. Voor de IJsselstreek waren er
tijdens dit weekend helaas geen uitschieters, wat resulteerde in een 15e plaats in het
eindklassement. Na de individuele tijdrit waarin de mannen qua tijd aan elkaar
gewaagd waren, stond de IJsselstreek op plaats 11 in het ploegenklassement. De
proloog werd gevolgd door een omloop, en op zondagmorgen werd de ploegentijdrit
verreden. De afsluitende wedstrijd was een klassieker die zondagmiddag verreden
werd. Leander was in vorm en zette zich in de kopgroep. Cor had al opgegeven
vanwege zijn voortdurende lichamelijk ongemak. Pieter-Paul moest na twee lekke
banden opgeven en kon na krap 2 uur koers huiswaarts keren. Arne had toen de pijp
ook al leeg en kneep bij de bevoorrading in de remmen. Edwin en Aarnout waren

actief in het peloton en reden de wedstrijd goed uit. Met name de prestatie van
Aarnout belooft nog wat voor de toekomst. Leander was ondertussen gevlogen en
zat in een aanvankelijke kopgroep van 29 man. Die werd echter uit elkaar gereden,
zodat Leander zich met grote moeite naar de 19e plaats kon rijden.

Internationale openingsveldrit te Harderwijk
Jan Schouten had bij zijn eerste georganiseerde veldrit aan de boulevard van
Harderwijk het weer mee. Het was een stralende dag. Alle categorieën hadden een
groot aantal deelnemers, waardoor er in alle wedstrijden een pittige strijd geleverd
werd. Het spannendst was de wedstrijd met de profs en de elite/ beloften, met onder
andere Richard Groenendaal, Thijs Al, Gerben de Knegt, en de Belgen Geert en Bart
Wellens. Er stonden twee IJsselstrekers aan de start, maar zij konden het razende
tempo niet bijhouden. Uiteindelijk ging Thijs Al met de overwinning naar huis.

Thijs Al winnaar veldrit Harderwijk
NCK
Zaterdag 4 oktober werd het seizoen afgesloten met de NCK in Hoogezand. De Aploeg kende 2 verrassende namen in de opstelling, Belofterenner Aarnout Huijssoon,
die beloond werd voor zijn stevige optreden tijdens het finaleweekend, en Marcel
Alma, die na een ernstig ongeluk in augustus weer langzaam op de weg terug is.
Verder bestond de ploeg uit Leander Schreurs, Arne Botter, Martijn Knol en PieterPaul de Weerd. De weersomstandigheden waren goed, het was droog maar er stond
wel veel wind. Vanuit de start stond de wind vol in de rug, waarbij de ploeg snel
vertrok en de ploeg voor hen al op ongeveer 30 seconden naderde. Te snel, naar
later bleek. De ploeg draaide goed door en het tempo was goed. Na ongeveer 25
kilometer kwam Arne echter in de problemen en moest achtergelaten worden.

Leander kwam hierdoor ook in de problemen, maar op initiatief van Pieter-Paul werd
besloten om hem erbij te houden, omdat het nog te ver naar de finish was om met 4
man verder te gaan. Leander herpakte zich gelukkig nog een beetje en kon met de
wind in de rug het tempo opschroeven. Dit bleken zijn laatste krachtsinspanningen
en op 5 kilometer voor de meet moest hij er definitief af. Martijn en Pieter-Paul,
vandaag de motoren van de ploeg, schroefden het tempo nog even omhoog en
reden de laatste energierestjes weg. Uiteindelijk werd er gefinisht als 25e. Qua
uitslag zat er voor de ploeg niet meer in, mede doordat Arne redelijk snel moest
lossen en Marcel en Leander niet in superdoen waren.

De damesploeg die bestond uit Annefleur de Leeuw, Kim Sollie, Anne van Varik en
Arliene Hagen. Zij eindigden als 28e.
De B-ploeg van Rick van Loo, Jaap ten Have en Rolf Dames werd 41e
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C-Ploeg

Omni Sport Centrum in Apeldoorn.
In Apeldoorn wordt 14 november een indoor wielerbaan geopend, waar de
IJsselstreek in participeert. Dit geeft een geweldige boost aan het wielrennen in deze
regio, de IJsselstreek zal van de winter hier de gelegenheid hebben om te trainen en
wedstrijden te rijden. Het is een schitterende hal. Zeker de moeite waard om eens te
gaan kijken.
Info http://www.baanwielrennen-adelaar.org/
Nieuwe seizoen
Halverwege december wordt er gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe
wegseizoen. Marcel Alma zal de trainingen weer verzorgen, samen met de
ploegleiders. Aangezien ploegleider Wim Spijkerboer voor langere tijd in het
buitenland verblijft, is de IJsselstreek in gesprek met een nieuwe ploegleider. Verder
zullen er in het huidige team wat renners afvallen, maar hiervoor zijn er al weer
andere renners aangetrokken.

Verder willen wij alle sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen hartelijk dank
zeggen voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen.

INFO www.wvdeijsselstreek.nl
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