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IJsselstreek criteriums
De afgelopen periode zijn er diverse IJsselstreek wedstrijden verreden, te weten Elspeet, Vaassen, Ermelo, Epe en Oldebroek.
Tijdens deze wedstrijden waren het de IJsselstreek renners die zich stuk voor stuk vooraan lieten zieten, wat resulteerde in
IJsselstreek overwinningen in Elspeet, Vaassen, Epe:
Elspeet:
1. Mathijs Wagenaar
2. Erik Andrea
3. Wouter van Zanten

WV de IJsselstreek
Metec Cyclingteam
Koopmans Cube Cyclingteam

Vaassen:
1. Dick Hoeve
2. Melvin van Zijl
3. Gert Ruitenberg

WV de IJsselstreek
WV de IJsselstreek
Van Werven team

Ermelo:
1. Wouter de Groot
2. Wim Spijkerboer
3. Marien Wallink

Koopmans Cube Cyclingteam
WV de IJsselstreek
RSE Cyclingteam

Epe:
1. Berry Nagelhout
2. Rob Mud
3. Marcel Alma

WV de IJsselstreek
WV West Frisia
WV de IJsselstreek

Oldebroek:
1.
2.
3.
4.
5.

Martin Bekking
Nick Zuidewind
Henri Ruitenberg
Michiel Bekker
Melvin van Zijl

AR en TV de Adelaar
RTV de Bollenstreek
Van Werven team
AR en TV de Adelaar
WV de IJsselstreek

Parel van de Veluwe
De Parel van de Veluwe voor vrouwen kende tot aan Elburg een mat verloop.
Achter Elburg sloeg echter de vlam in de pan en het peloton brak hier ook
compleet uiteen. Uiteindelijk was het Chantal Blaak die de bloemen mee naar
huis mocht nemen, voor Chantal Beltman en Loes Gunnewijk.
De mannenkoers die om 16:30 startte kende een sterk deelnemersveld. Onder
andere regionale topper Theo Bos was met het Rabobank Continentalteam
present. Namens WV de IJsselstreek waren het John Schouten, Berry Nagelhout,
Sten Oostland, Martijn Knol, Pieter-Paul de Weerd en Mathijs Wagenaar die aan
de start verschenen.
Na een snelle start, waarbij de IJsselstrekers zich goed van voren lieten zien, was het op de Aardhuisweg een groep van 13
man die de zegen van het peloton kreeg. Namens WV de IJsselstreek was hier Martijn Knol present. Het peloton viel
vervolgens helemaal stil.
Bovenop de Knobbel in ’t Harde was het gat 7,5 minuut, waarna het peloton de
achtervolging inzette. Uiteindelijk was het gat op de finish slechts een tiental
seconden, wat voor de kopgroep dus betekende dat ze uit de greep gebleven
waren. Martijn Knol finishte uiteindelijk als 10e in de wedstrijd die na een
videofinish gewonnen werd door Jetse Bol, voor Rik Kavsek en Marc Reef.
Met Berry Nagelhout als 22e en Sten Oostland als 25e, waren het 3 man bij de
eerste 30, wat de ploegleiding tevreden stemde.

Succes in de Ronde van de Kerspelen
Zaterdag 13 juni, op het programma de laatste wedstrijd van
de clubcompetitie in Drogeham: De ronde van de Kerspelen.
In het verleden onder andere gewonnen door Warner de
Boer en Wim Spijkerboer.
Namens WV de IJsselstreek aan de start: Berry Nagelhout,
Alex de Lange, Edwin Wielink, Leon van Strien, Arne Botter
en Pieter-Paul de Weerd.
In de bevoorrading van de 4e ronde, na ongeveer 110 km,
was het Pieter-Paul die er samen met Jochem Verschoor
vandoor ging. Even later kregen ze gezelschap van Erwin
Binnenpoorte en Seppe Hoogzaad. Na 5km kwamen er 4
man overgestoken, met daarbij Jody Tesselaar en Martijn
Verschoor, waarna er een kopgroep van 8 ontstond. De deur in het peloton ging dicht, waarna de koplopers uitliepen van een
voorsprong om en nabij de 2 minuten.
Onder het doek van de laatste km was het Pieter-Paul die zijn duivels ontbond, waarna de groep twijfelde. Martijn Verschoor
kwam er in de bochtige finale echter overheen, wat het eerste podium in een klassieker voor WV de IJsselstreek dit jaar
betekende. Berry won de sprint van het peloton, wat betekende dat de 2e plek in het eindklassement van de clubcompetitie
bemachtigd werd.

IJsselstrekers laten zich zien in de criteriums
De maanden juni en juli zijn de maanden waarin de meeste criteriums verreden worden. In deze criteriums waren het diverse
IJsselstrekers die zich voorin lieten zien.
In Wageningen was het Edwin Wielink (elite) die de overwinning pakte, na
eerder in 2005 gewonnen te hebben.
Wim Spijkerboer (elite), kersvers terug uit het verre oosten werd in Ermelo
2e, in Oldenzaal 3e en mocht 2 dagen later in Markelo op de hoogste trede
van het podium plaats nemen. In Naaldwijk deed Wim het kunstje van een
week eerder nogmaals en won solo de Ronde van Naaldwijk.
Melvin van Zijl (junior) was in Vorden 2e en in Ommen 3e (en zoals eerder
vermeld in Vaassen 2e).
Dick Hoeve zag zijn sterke optreden op het NK masters bekroond worden
met een 3e plaats.

Districtskampioenschappen
In juni worden jaarlijks zowel de districtskampioenschappen op de weg als tijdrijden verreden. Bij de masters was het Dick
Hoeve die als 2e eindigde. Jaap ten Have greep bij de junioren net naast het podium en zag zijn sterke optreden beloond
worden met een 4e plaats.
Bij de beloften was het Sten Oostland die er met de overwinning vandoor ging, mede gesteund door een sterk rijdende Martijn
die uiteindelijk als 5e finishte.
Het districtskampioenschap tijdrijden werd verreden in Bornerbroek. Ook hier succes voor de IJsselstreek. Melvin van Zijl nam
bij de junioren de 3e plaats in beslag. Bij de Elite waren het Pieter-Paul de Weerd en Arne Botter die respectievelijk 2 en 3
werden.

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen worden dit jaar verreden op Flevonice. Het programma zal bestaan voor alle categorieën uit een
tijdrit en een pelotonsrit. Tevens zal hier het seizoen met een hapje en een drankje afgesloten worden. Ook u als sponsor bent
hier van harte welkom.

Sten Oostland
De prestaties van nieuwkomer Sten Oostland dit jaar zijn niet onopgemerkt gebleven. Nadat Sten districtskampioen is
geworden is hij benaderd door Line Lloyd Footwear Cycling, waarna hij per 1 juli de overstap heeft gemaakt naar dit team. De
begeleiding van de IJsselstreek is er trots op dat ze een talent af kunnen leveren aan een grotere ploeg.

Frans Guyana
Van 22 tot 30 augustus zal de Tour de Guyana welke in Frans Guyana verreden wordt, op het programma staan.
Namens WV de IJsselstreek zullen de volgende mannen aan het vertrek staan: Antoine van Brummelen, Martijn Knol, Arthur
van Dam, Pieter-Paul de Weerd. Als gastrenners zullen meegaan: Leon van Leusen uit Zwolle en Gerard van Dijk uit Roden. De
begeleiding is in handen van Jan Hamstra en Jan Schouten
Het etappeschema ziet er als volgt uit:
1 Cayenne - Tonate Macouri
2 Tonate - Tonnegrande Cayenne
3 Kourou - Mana
4a St. Laurant – Mana - St Laurent
4b Tijdrit Margot - St. Laurent
5 St Laurent – Sinnamary
6 Regina - St George – Regina
7 Montsinery – Kourou
8a Cayenne – Matoury
8b Tijdrit Roura - Matoury
9 Cayenne - Matoury – Cayenne

132 km
131 km
168 km
142 km
7.6 km
146 km
132 km
130 km
120 km
17 km
145 km

Kalender IJsselstreek wedstrijden 2009
De kalender voor 2009 ziet er als volgt uit:
29-8-2009 Ronde van Wezep
26-9-2009 31e Openingsveldrit van Harderwijk

Voor meer informatie, bezoek onze website: http://www.wvdeijsselstreek.nl
Augustuss 2009

