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Actieve IJsselstreek jeugd
Dat de jeugd de toekomst heeft, is uiteraard bij het IJsselstreek bestuur bekend. Sinds de start met de trainingen op FlevOnice,
is er een grote aanwas van nieuwe IJsselstreek jeugd. Zo wordt er wekelijks getraind door tussen de 40 en 50 jeugdleden, een
aantal wat in jaren niet zo groot geweest is. Onder deze jeugdleden bevinden zich ook 10 Rabo Jeugdleden, kinderen die voor
het eerst in aanraking komen met de wielersport en door de trainers en begeleiders wegwijs gemaakt worden op en naast de
fiets.

Districtskampioenschappen
Sinds vorig jaar worden de Districtskampioenschappen op de weg voor het district
Oost, waar WV de IJsselstreek onder valt, gehouden in Steenwijkerwold. In de
breedte, in de diverse licentiecategorieën, werd er naar behoren gepresteerd. Een
podiumplaats was er voor Julian van Dijk, in een sterk bezette wedstrijd wist hij als 3e
te finishen.

Clubcompetitie
In de clubcompetitie doen de renners van de IJsselstreek het naar behoren. Waar andere ploegen gretig gebruik maken van de
diensten van LSE renners, doen de IJsselstrekers het op eigen kracht en worden er mooie resultaten geboekt. Zo was PieterPaul de Weerd in de Dorpenomloop door Drenthe 4e, Alex de Lange in de Ronde rondom het Ronostrand 9e en Julian van Dijk
19e en wist Julian van Dijk in de Omloop van de Kerspelen de 2e plaats te bemachtigen. Hier werd zelfs het ploegenklassement
gewonnen! In de tussenstand van de clubcompetitie staan de mannen op de 4e plaats en lijkt het finaleweekend binnen
handbereik.

Plannen voor 2011
Het bestuur is momenteel druk bezig met de plannen voor de komende jaren. Zo lopen aan het eind van het jaar de
sponsorcontracten af, wat zorgt voor de nodige druk bij de Sponsorcommissie. Diverse gesprekken met potentiële sponsoren
zijn geweest en de onderhandelingen zijn in volle gang.

Eerste overwinning Elite / Beloften een feit!
Zondag 20 juni was het voor het eerst dit seizoen raak, Julian van Dijk wist de zware wedstrijd in Brunssum op zijn naam te
schrijven.

IJsselstreek wedstrijden
De afgelopen tijd zijn de Ronde van Elspeet en de van Laar Wielerronde van Vaassen georganiseerd. Beide evenementen
werden druk bezocht door publiek en kenden afzonderlijk van elkaar boeiende gevechten op de weg. De uitslagen:
Elspeet:
Amateurs B:
Elite / Beloften:

1: Albert Jan Zielman
1: Nico Vuurens

Vaassen:
Amateurs A / Junioren 1: Marcel Alma
Amateurs B
1: Cor van der Ploeg

2: Edwin Krijgh
2: Eddy van Ijzendoorn

3: Arjan Seuninga
3: Wouter de Groot

2: Elmar Reinders
2: Cor Derks

3: Emiel Dolfsma
3: Freddy Keller

De volgende wedstrijden worden door Stichting Wielerevenementen de IJsselstreek dit seizoen verder georganiseerd:
30-6-2010
1-7-2010
10-7-2010
25-8-2010
28-8-2010

38e Ronde van Ermelo
Ronde van Epe
Ronde van Oldebroek
Ronde van Nunspeet
Ronde van Wezep

IJsselstreek ATB Jeugd actief
Binnen de IJsselstreek kennen we een kleine delegatie die actief
zijn in het ATB-en. Regelmatig ontvangen we verslagen van deze
kleine kern, welke ook terug te vinden zijn op de website.
Hiernaast een foto van Gerben van Boven en Corneé van Boven.
Deze jongens hebben op 5 juni meegedaan aan het Nationale
Kampioenschap ATB in Oldenzaal. Gefinished werd er door
Corneé als 6e, door Gerben als 23e en door Marvin Bovendorp
als 7e.

Jeugd op het NK
Naast de kleine kern atb-ers en de jeugd die wekelijks op FlevOnice traint, zijn er diverse jeugdrenners van WV de IJsselstreek
actief in de wedstrijden op de weg. Zo weet Corne ten Hove wekelijks kort te eindigen, waarbij hij regelmatig op het podium
terug te vinden is. Op het NK moest Corne helaas verstek laten gaan. Hier waren Manon en Lisa Bakker en Joel van de Weg
actief.

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