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Trainingen op FlevOnice
Als vereniging zijn we al jaren op zoek naar een
clubparcours. Vanwege het grote gebied waarin
we opereren is het moeilijk om een juiste plaats
aan te wijzen. Sinds dit jaar zijn we gestart met
het trainen op FlevOnice. Elke donderdagavond
wordt er om 18.30 uur aangevangen met de
training, tot 20.00 uur.
Zowel het Rabo Jeugd plan, met 10 nieuwe
talentjes, welke onder onder leiding staat van
Warner de Boer, als de overige jeugd, welke
begeleid wordt door Wim Junte, komen
wekelijks in grote getale naar Biddinghuizen.
Wekelijks zijn er ongeveer 30 renners die hun
rondjes maken en zo gezamenlijk trainen.

Veenkoloniën / Leander Schreurs
De Omloop van Veenkoloniën was de tweede wedstrijd in het kader van de Clubcompetitie. Een rampdag voor met name
Leander Schreurs, die hierbij zijn linkeronderbeen in 2 stukken brak. Gelukkig gaat het momenteel met Leander de goede kant
op en zit hij dagelijks alweer een uurtje op de hometrainer.
De wedstrijd zelf eindigde ook in mineur, 3 renners reden de wedstrijd uit, punten voor de clubcompetitie werden er niet
gepakt, waardoor er in het klassement van plek 1 naar plek 6 gezakt werd.

Marcel Alma
Na 4 overwinningen bij de A-amateurs, heeft Marcel besloten om terug te keren naar de Elite. Dat hij gelijk meekon met het
nivo, bewees hij door in Hoogland op de derde trede van het podium plaats te nemen.

Iran
Namens de IJsselstreek zijn het Mathijs Wagenaar, Martijn Knol, Antoine van Brummelen, Berry Nagelhout en Sten Oostland,
die onder begeleiding van Jan Hamstra een buitenlands avontuur ondernomen hebben.
In Iran was het de Presidential Cycling tour of Teheran, zoals de wedstrijd getiteld was, waar de IJsselstreek aan de start stond.
Een etappekoers van 5 etappes, waarin vooral Mathijs en Sten zich van voren lieten zien. Mathijs eindigde in het
eindklassement als 11e.

Omloop van Hierden
Dit jaar stond voor de derde maal de omloop van Hierden op het programma. In de verschillende categorieën waren diverse
IJsselstrekers actief. Bij de masters 40+ was het Jerry de Bruijn die naar een keurige 5e plaats reed. Bij de Elite / Beloften was
het oud IJsselstreker Paul de Rooij die bloemen mee naar huis mocht nemen. Berry Nagelhout werd 7e.

Clubcompetitie
Na het drama in de Veenkoloniën werd de Clubcompetitie
hervat met een dubbel weekend in het eerste weekend van
mei. Op zaterdag was het de beurt aan de tijdrijders, om de
ploegentijdrit in de Wieringermeer te rijden.
De ploeg bestond uit Aarnout Huijssoon, Leon van Strien,
Mathijs Wagenaar, Antoine van Brummelen , Martijn Knol en
Pieter-Paul de Weerd.
Uiteindelijk werd er gefinished op een 11e plaats
De dag erna was het de beurt aan de Theo Koomen classic,
die dit jaar waarschijnlijk voor de laatste keer georganiseerd
wordt.
Aan de start namens WV de IJsselstreek: Berry Nagelhout,
Alex de Lange, Leon van Strien, Pieter-Paul de Weerd en Mathijs Wagenaar. Mathijs, Berry en Alex toonden aan in zeer goede
doen te zijn, door allen bij de eerste 30 te finishen. Alex zat in de finale in een kopgroep van 6. Hij probeerde het diverse
malen in de finale, maar Sven Kramer bleek sterker, waarna Alex als 6e finishte. Mathijs finishte als 13e en Berry als 30e. Met
dit resultaat werd er in de tussenstand van de Clubcompetitie een plaatsje gestegen.
2 weken later was het de beurt aan de Lippe Lap Classic te Drachten. Aan het vertrek: Niek Dunnink, John Schouten, PieterPaul de Weerd, Alex de Lange, Leon van Strien en Bas Waaijer. Bas was de hele dag actief in een kopgroep. Daarachter was
het half koers een 2e groep met 35 renners, met daarbij 5 IJsselstrekers, een luxe positie dus.
In de finale kon Bas het helaas niet bolwerken en finishte als 5e. Pieter-Paul en John finishten in een groep erachter op de 21e
en 24e plaats. Dit resulteerde in de winst in het ploegenklassement van de dag! Wederom werd er een plaatsje geklommen in
het tussenklassement.
Het pinksterweekeinde was een druk weekeinde, met de Ronde Rond het Ronostrand en de Districtkampioenschappen. In de
Ronde van het Ronostrand was het Berry Nagelhout die na goed ploegenspel de sprint van het peloton won en als 9e finishte.

Sten Oostland Districtskampioen!
Traditioneel worden er op tweede Pinksterdag de Districtskampioenschappen
verreden. Dit jaar, na jaren trouwe dienst in Groot Agelo, was het de beurt aan
Steenwijkerwold, op het parcours waar vorig jaar het Nederlands Kampioenschap
voor Amateurs werd verreden. Onder zware omstandigheden, warmte en harde
wind, werd het peloton uit elkaar gereden. In de kopgroep waren het Sten
Oostland, Martijn Knol en Arne Botter die de IJsselstreek vertegenwoordigden.
Sten wist de sprint van de beloften te worden en zo Districtskampioen te worden.
Martijn eindigde als 5e en Arne als 10e.

Parel van de Veluwe
De Parel van de Veluwe kende voor de IJsselstreek
een prima verloop. Aan de start: John Schouten, Berry
Nagelhout, Martijn Knol, Sten Oostland, Mathijs
Wagenaar en Pieter-Paul de Weerd.
Bij alle uitlooppogingen in het begin waren
IJsselstrekers betrokken. Op de Aardhuisweg was het
een kopgroep van 13 man die er vandoor ging en
door het peloton nooit meer teruggezien is. Martijn
Knol vertegenwoordigde de IJsselstreek en de
ploeggenoten legden het peloton bij Garderen
vakkundig stil.
Uiteindelijk was het Martijn die in de finale iets te
kort kwam, maar toch op een mooie 10e plek finishte.
Berry Nagelhout finishte als 22e en Sten Oostland als
25e. 3 man in de top 30, een prima prestatie!

Overwinning Edwin Wielink op de Wageningse Muur
Zaterdag 6 juni, stond Edwin Wielink, samen met 3 ploeggenoten aan de start van de Wageningse muur. Dat deze wedstrijd
Edwin goed ligt, heeft hij in het verleden al bewezen door deze wedstrijd te winnen.
Halverwege de wedstrijd reed er een kopgroep weg van 4 man, waarbij Edwin en Coen Bosch de IJsselstreek
vertegenwoordigden. Een luxe positie dus. Er kwamen nog 4 man aangesloten, waarna Edwin in de finale bergop de sprint van
de groep won. Coen finishte als 7e.

Overwinningen Dick Hoeve
Dat Dick het winnen nog niet verleerd is, bewees hij in Eibergen, door slim te
koersen en uiteindelijk met de winst er vandoor te gaan.
Een kleine week later, bewees hij in Austerlitz dat het met de vorm richting het
NK goed zit, door wederom te winnen

Kalender IJsselstreek wedstrijden 2009
De kalender voor 2009 ziet er als volgt uit:
10-6-2009 Ronde van Elspeet
17-6-2009 Van Laar bv Wielerronde van Vaassen
01-07-2009 t/m 02-07-2009 02-07-2009 IJsselstreek 2 daagse
1-7-2009 37e Ronde van Ermelo
2-7-2009 Ronde van Epe
11-7-2009 Ronde van Oldebroek
29-8-2009 Ronde van Wezep
26-9-2009 31e Openingsveldrit van Harderwijk

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