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De IJsselstreek heeft op organisatorisch gebied weer het nodige werk afgeleverd, een woord
van dank aan Jan Schouten die de Ronde van Hierden en de Parel van de Veluwe op een
voortreffelijke manier organiseerde.
Maar niet alleen Jan verdient een pluim, Wim Spijkerboer / Klaas Kirchhoff Ronde van
Elspeet, Jan Hamstra / Marco Schriever Ronde van Ermelo, Aart Kip Ronde van Oldebroek,
Marinus de Weerd/ Arend Vinke Ronde van Epe, Anneke Kooistra / Thijs Stoel Ronde van
Wezep en Erik Schreurs voor de Ronde van Elburg en HDKS die de Ronde van Vaassen weer
mogelijk maakte, allemaal bedankt voor de inzet.
Heren renners vergeet niet dat zonder deze mensen er waarschijnlijk geen wedstrijd is, denk
daar eens over na, bij het inschrijven en afschrijven van wedstrijden.
De IJsselstreek heeft zich na een aantal jaren van afwezigheid weer geplaatst voor het Finale
weekend, dit was een van doelstellingen van de club, we doen dus weer mee.
Parel van de Veluwe
De Parel vertrok dit jaar van een nieuwe locatie, na jaren lang vanaf de boulevard, verhuisde
het circus naar Gelreweg 6, met als gastheer Bert van den Brink van schoonmaakbedrijf van
den Brink, onze kledingsponsor , namens de IJsselstreek bedankt daarvoor.

Cameraman Wichert Hoekerd heeft tijdens de Parel van de Veluwe vanaf de motor opnames
gemaakt, deze video is te bekijken op de site van De IJsselstreek.
De wedstrijden van de IJsselstreek leverde voor onze renners 2 podium plaatsen op, in
Hierden werd master 40+ Dick Hoeve eerste, Marcel Alma sprintte in Ermelo naar een
tweede plaats.

Dick hoeve wint ook de omloop van Stadshagen klasse Dick, verder viel op het goede rijden
van Martijn Mooi hij reed al diverse podiumplaatsen bij de A amateurs.

Martijn Mooi
Marcel Alma blijft toch de man die het podium haalt voor de IJsselstreek, het wachten is op
de rest van de mannen kom op laat je zien.

Marcel Alma tweede in Ermelo
Anne Fleur de Leeuw 2e bij de junior dames, junior Rik van Loo 7e , en Arthur van Dam bij
de beloften reden een uitstekend district kampioensschap, Arthur met zijn tweede plek
plaatste zich voor het NK, maar door een ongeval liep hij het NK mis, hij zit inmiddels weer
op de fiets.

IJsselstreekrenners over de grens:
Rob Mud in de ronde van Kameroen geen succes, ronde was slecht georganiseerd na enkele
dagen waren we uit course.
De Ronde van Martinique was meer succesvol, Leander Schreurs heeft hard gewerkt voor de
ploeg, reed zelf naar plek 44 in het algemeen klassement, hij reed daar voor een Deense ploeg,
de ploegleider was zeer tevreden met zijn optreden.

Leander Schreurs in actie tijdens tour de Martinique
Op 21 augustus vertrek een ploeg naar Frans Guyana, Schreurs, van Leeuwen , Knol, van
Leusen en twee gastrenners gaan daar de kleuren van de IJsselstreek verdedigen.
Programma:
30-08-08
Elburg
11-09-08
Gentleman Course
13/14-09-08 Finale Weekend Elite
27-09-08
Veldrit
04-10-08
NCK
Informatie is terug te vinden op www.wvdeijsselstreek.nl

Juli 2008

