IJsselstreek Journaal
Nieuwsbrief van Wielervereniging de IJsselstreek

Algemene ledenvergadering / Ploegenvoorstelling
Op 28 januari jongstleden is er
onder grote belangstelling in
Restaurant de Haas te Elburg
de Algemene
Ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering
werden er twee nieuwe
bestuursleden benoemd, te
weten Frans van Varik en
Pieter-Paul de Weerd. Frans
zal zich toeleggen op de
begeleiding en coördinatie van
de jeugd. Pieter-Paul zal de
taak van PR functionaris
vervullen. Tevens werd de Elite
en Beloftenploeg voorgesteld
aan pers. De regionale pers was in grote getale aanwezig en er werden diverse reportages in de lokale media geplaatst. Dit jaar
zijn er diverse nieuwe renners bijgekomen en tevens keerden er 4 oud IJsselstreek renners terug op het oude nest, te weten
John Schouten, Berry Nagelhout , Mathijs Wagenaar en Alex de Lange. Verder worden de volgende nieuwkomers welkom
geheten: Niek Dunnink, Rick van Loo, Richard van Rijswijk, Bernhard Kamphof en Sten Oostland.

Ster van Zwolle
Traditiegetrouw is de Ster van Zwolle de
opening van het seizoen. Vanwege het
rustige en windstille weer, was het niet
verwonderlijk dat deze editie van de Ster in
een massasprint eindigde. Voordat er voor de
zege gesprint mocht worden, waren er
diverse uitlooppogingen, waaronder die van
Matijn Knol met Herman Spijkerman. De 2
mannen reden 40 kilometer voor het peloton
uit, maar werden ruim voor de finale
teruggepakt. In de massasprint konden de
IJsselstrekers helaas geen rol van betekenis
spelen.

Vrije Klassiekers
De omloop van de Houtse Linies werd op zondag 1 maart georganiseerd. Hier was het belofterenner Sten Oostland die knap
van voren reed en zich tussen het geweld van de grote mannen, naar een 17e plek wist te sprinten.
In de Ronde van Zuid Holland werd er goed van voren gereden, wat resulteerde in een 22e plek voor Antoine.
Tijdens de Dorpenomloop van Rucphen, werden de IJsselstrekers achtervolgd door pech. Al in de neutralisatie was de koers
over voor 1e jaars belofte Rick van Loo, waarna tevens 1e jaars belofte Niek Dunnink niet veel later op moest geven na een val.
Ook Pieter-Paul de Weerd werd achtervolgd door materiaalpech, waarna na 50 kilometer koers alleen Leander nog in koers
was.
Leander stak in bijzonder goede doen en reed zelfs in de finale weg met 7 man. De pech kon echter niet op, op het moment
dat hij demarreerde knapte er een spaak in zijn achterwiel, waarna hij te lang moest wachten op een nieuw wiel en zo geen
uitslag kon rijden.

Ronde van Groningen
De Ronde van Groningen is sinds jaren de opening van de Clubcompetitie. Vanwege een aantal reglementswijzigingen mogen
er per team 2 LSE renners opgesteld worden. Voor WV de IJsselstreek verschenen aan de start: John Schouten, Leander
Schreurs, Antoine van Brummelen en Sten Oostland, aangevuld met de LSE renners Bas Waaijer (Asito) en Ismaël Kip (Kogacreditforce).
Vanwege de harde wind was het vanaf begin af aan een harde koers, waarbij er continue IJsselstrekers van voren waren te
zien. In de finale reden er 3 IJsselstrekers in de eerste groep, Bas, Ismaël en Leander. Het was een natte finale waarbij Leander
ongelukkig en hard ten val kwam.
Ismaël reed in de laatste kilometers weg van de eerste groep, echter waren er op dat moment al 3 man gevlogen, waarna hij
als 4e eindigde. Vanwege de goede resultaten (Bas 9e, Leander uiteindelijk nog 16e en John 23e), eindigde de IJsselstreek als
éérste in het ploegenklassement, wat direct betekent dat we leider zijn in de Clubcompetitie Noord!

Eerste overwinningen Marcel Alma
Hoewel Marcel Alma vorig jaar nog voorin meereed bij de Elite, heeft hij
besloten om dit jaar een stapje terug te doen. Marcel start dit seizoen bij
de Amateurs A. Dat hij echter het winnen nog niet verleerd is, bewees hij in
Oud-Vossemeer, waar hij zijn eerste overwinning van het seizoen boekte.
Een week later in Heeswijk-Dinther was het voor Marcel wederom raak!

Voorjaarscompetitie 2009
Traditiegetrouw wordt er in februari en maart de Vadesto voorjaarscompetitie gehouden. Dit jaar werd er zelfs al op 31
januari gestart op ’t Loo. Winnaar van de competitie werd Dick Hoeve, die al bewees al vroeg in vorm te zijn. Tijdens de eerste
wedstrijd in Woerden is Dick tevens als 3e geëindigd.

Kalender IJsselstreek wedstrijden 2009
Ook in 2009 zijn worden er door de Stichting Wielerevenementen De IJsselstreek diverse wedstrijden georganiseerd. Helaas
zal dit jaar de Ronde van Elburg niet meer op de kalender staan, aangezien Erik Schreurs de organisatie niet rond kon krijgen.
De kalender voor 2009 ziet er als volgt uit:
9-5-2009 3e Omloop van Hierden
3-6-2009 24e Parel van de Veluwe
10-6-2009 Ronde van Elspeet
17-6-2009 Wassink 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
20-8-2009 Ronde van Nunspeet
29-8-2009 Ronde van Wezep
26-9-2009 31e Openingsveldrit van Harderwijk

IJsselstreek actief in het buitenland
Van 9 tot en met 13 mei zal de Second Presidency Cycling Tour in Teheran op het programma staan. Hier zal een delegatie van
WV de IJsselstreek aan het vertrek staan. Onder leiding van ploegleider Jan Hamstra zullen de volgende renners van start
gaan:
-

Mathijs Wagenaar
Leander Schreurs
Martijn Knol
Antoine van Brummelen
Sten Oostland

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