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Nieuwsbrief van WV de IJsselstreek
Nieuwe ronde en nieuwe kansen voor de elite/belofte renners van WV de IJsselstreek, in
januari zijn de trainingen onder leiding van Marcel Alma van start gegaan.
Deze harde training onder vaak slechte weersomstandigheden moeten de renners op
een hoger niveau brengen, als je vanuit de auto er naar kijkt denk je toch bij jezelf wat
een gemartel in de winter, maar ja je wilt wielrenner worden.
Hopelijk is alle moeite niet voor niks geweest, mannen veel succes in 2008.
Evert Schuit
Gezellig afscheid van Evert Schuit in hotel restaurant Monepole, veel mensen kwamen
Evert de hand schudden, en de voorzitter van WV De IJsselstreek bedankte Evert voor
de meer dan 40 jaar dat hij wedstrijden voor ons heeft georganiseerd.
Jan Schouten gaat het stokje van Evert over nemen, Jan veel succes bij deze zeer
omvangrijke klus.

Voorjaarscompetitie
De eerste wedstrijd op het Loo was al gelijk raak, Marcel Alma drukte zijn wiel als eerste
over de streep, dit geeft moraal voor de ploeg.
De echte test kwam in Dalen waar de selectie van ons aan het vertrek stond, voor een
plaats in De Ster van Zwolle. De gretigheid waarmee Alma vertrekt moet de rest van de
ploeg stimuleren, iedereen rijd de wedstrijd uit en met een derde plek voor Alma en het
sterke optreden van Leander Schreurs was de test geslaagd.
De Ster van Zwolle
De opening klassieker De Ster van Zwolle is de eerste grote wedstrijd van het jaar, er
werd uit het vertrek meteen gas gegeven door de grote ploegen o.a. krolstone. Bij de
vele ontsnappingen zat hij er altijd bij, dat kleine mannetje plat op zijn fiets, hij kreeg
de prijs voor de strijdlustigste renner “ Iwan de Verschrikkelijke”uit handen van Fedor
den Hertog.
Marcel Alma werd uiteindelijk vijfde in de uitslag. Voor de rest van de ploeg was het
niveau nog wat te hoog, en ook de harde wind maakte dat er maar een kleine 50 van de
180 gestarte renners de streep haalde.

Ronde van Groningen.
De eerste wedstrijd van de clubcompetitie, met aan de start de zelfde ploeg als in de ster
dus Alma, Schreurs, Knol, van Brummelen , Jansen en de Weerd arriveerden we in
Groningen.
En zo als altijd met die wind klassiekers is het in het begin dringen voor een goede
positie.
Te ver van achteren en je rijd de hele wedstrijd achter de feiten aan, je komt dus bijna
nooit meer voorin. Het peloton brak dan ook snel in diverse groepen, Alma in kopgroep,
Schreurs en Knol in de tweede groep, de andere zaten te ver van achteren en werden na
verloop van tijd uit de wedstrijd gehaald.

In de finale zat Alma gevangen in het ploegenspel van de WV de Peddelaars die een man
meer situatie hadden in de kopgroep maar met een tweede plek moet je dan tevreden
zijn.
Het optreden van Schreurs die nog weg sprong uit de tweede groep en elfde werd en
Knol die als 28e over de streep kwam, betekend dat we als IJsselstreek er weer bij horen.

Het eerste criterium de ronde van Woensdrecht
Het 3e weekend in maart betekent traditiegetrouw de opening van het criteriumseizoen
in Nederland. Zo ook afgelopen zondag in Woensdrecht. Al is dit niet echt een criterium
te noemen, maar een zware omloop waarbij er praktisch geen moment voor herstel is.
Aan de start namens de IJsselstreek stonden Marcel, Aarnout en Pieter-Paul. Marcel was
al vroeg actief en reed met een groep weg uit het peloton. Helaas kwam Aarnout in de
tweede ronde ten val en moest met materiaalpech opgeven. Pieter-Paul zat in het
peloton en heeft een aantal malen geprobeerd om weg te komen, maar helaas....
Marcel was ondertussen met 3 andere mannen weggereden uit de kopgroep. Ronde na
ronde werd het gat met het peloton en de achtervolgers groter, even leek het erop in de
laatste ronde dat de achtervolgers nog terug zouden komen, maar dat lieten deze
ervaren mannen niet toe.
In de sprint was het vervolgens Marcel die de andere mannen het nakijken gaven.

En de tweede is er ook al, het kan niet op Leon van Leusen wint op Curaçao, in de koers:
Ruth Arashi - Sereo Colorado. In een wedstrijd waar Leon volgens eigen zeggen 85% van
het kopwerk voor zijn rekening nam, wist hij deze koers ook nog met goed gevolg af te
sluiten zoals onderstaande foto bewijst.

Verder…..
De voorjaarcompetitie is gewonnen door IJsselstreker Antoine van Brummelen.
In de 2e wedstrijd van de clubcompetitie de Omloop van de Veenkoloniën was er weer
een podiumplaats voor Marcel Alma hij werd 3e , Leander Schreurs werd 18e, en Martijn
Knol eindigde als 25e . PP de Weerd reed de wedstrijd ook uit maar buiten de prijzen.
In de ronde van Waddinxveen boekte Marcel Alma zijn tweede overwinning.
Programma:
17-05-2008 2e Omloop van Hierden
04-06-2008 23e Parel van de Veluwe
11-06-2008 19e Ronde van Elspeet
18-06-2008 Wassink bv Ronde van Vaassen
02-07-2008 36e De ronde van Ermelo
Informatie is terug te vinden op www.wvdeijsselstreek.nl
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