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Einde seizoen 2009
Het wegseizoen 2009 zit erop. Terugkijkend op het seizoen zijn er mooie prestaties geleverd. Verschillende wedstrijden
werden er gewonnen, waaronder de Rondes van Elspeet, Epe, Wageningen, Naaldwijk, Markelo en de Omloop van de
Heidehof. Tevens stonden de IJsselstrekers in het buitenland hun mannetje, lees verderop het verslagen van de Frans Guyana
en Senegal. Als bestuur bedanken we onze sponsoren en vrijwilligers die de diverse evenementen mogelijk gemaakt hebben.

Finale Clubcompetitie
In de clubcompetitie regio Noord, waren de IJsselstreekrenners
als 2e geëindigd. De finale van de clubcompetitie, sinds enkele
jaren georganiseerd in Dalen, kende dit jaar een evenement van
één dag. ’s Morgens vroeg was er een ploegentijdrit van 22
kilometer, in de middag gevolgd door een klassieker van 160 km.
De mannen die het moesten doen waren: Arne Botter, Leander
Schreurs, Berry Nagelhout, Alex de Lange, Antoine van
Brummelen en Pieter-Paul de Weerd
Voor de ploegentijdrit was er een aantal maal getraind op een
parcours rond FlevOnice. Tijdens de ploegentijdrit werd er goed
samengewerkt, waarbij Arne Botter en Pieter-Paul de Weerd als
motoren fungeerden. Met nog 8 kilometer te gaan, was het echter Arne die wegviel met een lekke band. Uiteindelijk finishte
de ploeg op de ietwat teleurstellende 14e plaats.
De klassieker kende een natte start. Na een tam begin, werd het peloton volledig uit elkaar getrokken op de keienstrook nabij
Dalen. Slachtoffers werden, Pieter-Paul, Arne en Berry, Alex had hiervoor al op moeten geven.
In de finale was het Leander die nog voor een 6e plek reed, maar echter tekort kwam. Uiteindelijk werd er als ploeg
teleurstellend gefinisht in de achterhoede.

NCK
Traditiegetrouw wordt het wielerseizoen in Nederland afgesloten met het NCK, een ploegentijdrit voor diverse categorieën.
Sinds een aantal jaren georganiseerd in Hoogezand Sappemeer. De editie van dit jaar kende gure herfstomstandigheden met
kou en harde wind.
Bij de dames waren het Anne van Varik, Annefleur de Leeuw, Kim Sollie en Willemiek Meinders die de kleuren van de
IJsselstreek verdedigden. De dames eindigden als 31e.
Bij de junioren en nieuwelingen waren het Jaap Westerink, Jaap ten Have, Rolf Dames en Tim Leusink die als 39e eindigden.
De elite mannen die de clubkleuren verdedigden waren: Alex de Lange, Antoine van Brummelen, Berry Nagelhout, Arne
Botter, Pieter-Paul de Weerd en Sten Oostland. Gefinished werd er op een 20e plaats.

Frans Guyana
Eind augustus was een delegatie van WV de IJsselstreek actief in Frans
Guyana, de namen: Antoine van Brummelen, Gerard van Dijk, Leon van
Leussen, Martijn Knol, Arthur van Dam en Pieter-Paul de Weerd. De
begeleiding was in handen van Jan Hamstra en Jan Schouten.
De eerste etappe was al redelijk bepalend voor het klassement, waarbij
Leon van Leussen er goed voorstond. Na een coupe in de 4e etappe, mocht
Leon de 5e etappe startten in de gele trui. Deze etappe werd volledig
gecontroleerd door de renners van de IJsselstreek. De 6e etappe zakte
Leon echter volledig door het ijs en kon zijn trui inleveren.
Uiteindelijk gingen de renners met lege handen, maar met een koffer vol ervaring naar huis.

Ronde van Senegal
Waar het seizoen in Nederland al afgesloten was, waren het Antoine van Brummelen,
Leander Schreurs, Gerard van Dijk en Berry Nagelhout die samen met Jan Hamstra en
Dick Grift aan de start stonden van de ronde van Senegal.
Waar deze ronde zich kende door organisatorische problemen, lieten de renners zich
niet uit het veld slaan. Al in de proloog was het gastrenner Julian Rammler die met de
winst naar huis mocht, gevolgd door een nette 2e plaats van Leander Schreurs.
In de 4e etappe was het Berry Nagelhout die de sprint van het peloton won. De 5e
etappe deed hij dit kunstje nog eens netjes over. De laatste en 8e etappe werd
gewonnen door Leander Schreurs, die zo een rampseizoen mooi afsloot.

31e Internationale veldrit Harderwijk
Onder perfecte weersomstandigheden en een deelnemersveld van 315
renners/rensters, werd op 26 september de 31e editie van de internationale
openingsveldrit van Harderwijk verreden. In 6 categorieën werd gestreden om
de eer met als klapstuk de wedstrijd van Elite en Belofte over een afstand van
32,5 km.
Om 15.00 uur ging het sterke rennersveld van 42 deelnemers uit 7
nationaliteiten van start. Na driekwart koers werd al duidelijk dat de strijd om de
eerste plaats grotendeels gestreden was en Bart Aernouts vrijwel zeker als
winnaar uit de bus zou komen. De overige toppers moesten hierna nog een
verbeten strijd uitvechten voor de overgebleven ereplaatsen.
Uitslag van deze spectaculaire wedstrijd :
1. Bart Aernouts
1.01.10
2. Eddy van Eijzendoorn
+ 0.41
3. Jan Verstraeten
+ 0.47

Clubkampioenschappen
Na een aantal jaren van afwezigheid, werden de clubkampioenschappen onder leiding van Frans van Varik en Fred van
Mechelen, nieuw leven ingeblazen. Het evenement werd dit jaar georganiseerd op FlevOnice, met een korte tijdrit en
pelotonsrit op het programma. De resultaten:
Jeugd:
1: Dylan van Zijl
2: Jan Hein v/d Kuil
3: Joel v/d Weg

Nieuwelingen:
1: Twan van Varik
2: Jaap Westerink
3: Tim Leusink

Dames
1: Annefleur de Leeuw
2: Willemiek Meinders
3: Anne van Varik

Junioren
1: Melvin van Zijl
2: Rolf Dames
3: Jaap ten Have

Senioren
1: Leander Schreurs
2: Berry Nagelhout
3: Pieter-Paul de Weerd
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