IJsselstreek Journaal
Nieuwsbrief van Wielervereniging de IJsselstreek

Seizoen 2010 in volle gang
Het seizoen 2010 is reeds 2 maanden out, tijd voor een nieuwsbrief.

Ster van Zwolle
Traditiegetrouw vormt de Ster van Zwolle de opening van het wielerseizoen. De editie van 2010 gaat de boeken in als een zeer
koude. Waar Nederland weken geplaagd wordt door sneeuw, vindt er in de week voor de Ster een kleine omslag plaats en zijn
de wegen sneeuwvrij. Het is koud en er staat veel wind. Namens de IJsselstreek stonden aan het vertrek: Alex de Lange, PieterPaul de Weerd, Julian van Dijk, Aarnout Huijssoon, Arne Botter en Edwin Wielink.
De wedstrijd werd hard gemaakt door de ploeg van Piels, die er ook met de prijzen vandoor gingen. In het peloton waren het
Alex en Pieter-Paul de uitreden.

Start clubcompetitie
In maart was de week na de Ster van Zwolle de start van de clubcompetitie, met de Ronde van Groningen, gevolgd door de
Omloop van de Veenkoloniën. In de Ronde van Groningen waren het wederom Pieter-Paul en Alex die de koude en winderige
editie uitreden.
In de Omloop van de Veenkoloniën waren het Alex en Julian van Dijk die goed voorin zaten en hun benen lieten spreken. Alex
werd in de sprint om de podiumplekken 5e, Julian 28e en Pieter-Paul 50e. De eerste punten in de clubcompetitie waren een
feit.

Beloftecompetitie
De 2e grote competitie waar de renners van de IJsselstreek actief in zijn in de Beloftencompetitie. Samen met het Kanjers voor
Kanjers team en AR en TV de Adelaar wordt er een combinatieteam gevormd. De eerste wedstrijd, de Meeus race reed Julian
uit op een 37e plek.
Tijdens de Omloop van de Lek en IJssel was het Julian die de sprint van het peloton wist te winnen en de 6e plaats wist te
bemachtigen.

Criteriums starten
Naast de diverse klassiekers die verreden zijn, is het criteriumseizoen geopend op 2e Paasdag in de Wijk. Edwin Wielink reed
hier naar een 7e plaats en verbeterde zich enkele weken later in de Ronde Rondom de Luttenberg door naar een 5e plaats te
rijden.

Contractverlengingen
Als IJsselstreek zijn we blij te melden
dat de huidige sponsoren ons in
tijden van economische crisis blijven
steunen en we alle contracten met
een jaar verlengd hebben. Alle
sponsoren bij voorbaat bedankt!

IJsselstreek actief in het buitenland
Ook dit jaar zullen de renners van de IJsselstreek actief zijn in het buitenland. In april was Alex
de Lange al actief in de Tour of the North in Noord-Ierland en wist hier een 13e plaats in het
eindklassement te behalen.
Begin mei zal een delegatie van de IJsselstreek afreizen naar Iran, om naar net als vorig jaar
deel te nemen aan de Ronde van Iran.

Start trainingen op FlevOnice / Start Rabo Jeugdplan
Vanaf begin april wordt er door de jeugdcategorieën getraind op FlevOnice. Tevens is dit jaar het Rabo Jeugdplan wederom
opgestart. Aan het Rabo Jeugdplan wordt op dit moment door 12 enthousiaste renners / rensters deelgenomen. In totaal zijn
er wekelijks tussen de 30 en 50 jeugdleden actief aan het trainen.
Wilt u een training bijwonen? Dat kan, elke donderdagavond wordt er van 18.30u tot 20.00u getraind.

Voor meer informatie, bezoek onze website: http://www.wvdeijsselstreek.nl
April 2010

