IJSSELSTREEK JOURNAAL
Nieuwsbrief van WV de IJsselstreek
Nieuwe kleding
In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat er nieuwe kleding in aantocht was. Het
bestuur is de afgelopen tijd druk geweest met het ontwerpen, bestellen en uitreiken van
de nieuwe kleding.
De eerste reacties van renners en begeleiders waren zeer positief.
Een totaal nieuwe en frisse kledinglijn. Opnieuw een goede stimulans voor de renners
van WV de IJsselstreek.
Ledenvergadering
Januari is traditiegetrouw de maand van de algemene ledenvergadering.
De opkomst onder de leden was groot. Op de agenda stonden diverse punten waar flink
over gediscussieerd kon worden. Natuurlijk werden er weer diverse mensen in het
zonnetje gezet.
De Dries van Wijhe trofee ging dit jaar naar Wim Spijkerboer. De renner/ ploegleider uit
Elspeet reed ook afgelopen jaar bij de elite’s diverse goede uitslagen. Hoogtepunt was de
overwinning in Borne. Wim is trouwens het nieuwe seizoen alweer goed begonnen met
een tweede plek in een 2.2 etappekoers in Malysie.
De prijs voor het talent van het jaar ging naar eerste jaars belofte renner Jan Bos. Jan
reed vorig jaar een paar mooie uitslagen bij elkaar. Een top tien notering in de Flevotoer
en een podiumplaats in Zwartsluis.
Erik Schreurs werd de IJsselstreker van het jaar voor zijn inzet voor de vereniging. Erik is
al jaren bij veel wedstrijden aanwezig voor het maken van foto’s. Ook hield hij de
website bij.

Ploegenpresentatie
Op woensdag 31 januari was er, net als
vorig jaar, de ploegenpresentatie van WV
de IJsselstreek. Dit jaar vond de
ploegenpresentatie plaats in restaurant de
Haas in Elburg. Op deze avond werden de
nieuwe contracten met de hoofdsponsoren
getekend. Ook werd de nieuwe kleding
voor het eerst getoond. De zeer druk
bezochte avond was ook dit jaar weer een
groot succes.

Vadesto-Voorjaarscompetitie
Op de 4 zaterdagen in februari was de omgeving van ’t Loo weer het strijdtoneel van heel
veel wielrenners. Ook dit jaar was de opkomst op ’t Loo enorm groot. Er waren, verdeeld
over 2 categorieën, meer dan 250 deelnemers per keer. De renners van WV de

IJsselstreek hebben hier hun eerste wedstrijdkilometers weggereden. Bij de A-catogorie
was Marcel Alma de grote man met 3 overwinningen. Voor WV de IJsselstreek waren het
vooral Antoine van Brummelen, Wilbert Broekhuizen en Paul de Rooy die mooie uitslagen
reden. Bij de B’s staan Klaas Hoeve en Jaap te Have hoog in het tussenklassement. In
Hattemerbroek werd een vervolg gegeven aan de voorbereiding voor het seizoen. Ook
hier reden diverse IJsselstrekers mee voor de overwinning. Het eindklassement werd
uiteindelijk gewonnen door Warner de Boer (IJsselstreek) voor Marcel Alma (Piels) en
Martijn Knol (IJsselstreek).

Ster van Zwolle
De Ster van Zwolle was voor Team de IJsselstreek geen successtory. Na een massale
valpartij na 15 kilometer koers, was bijna het gehele team uitgeschakeld voor een
eindklassering. Henry van der Weerd, Edwin Wielink en Antoine van Brummelen
probeerden in een groepje terug te keren, maar ze keken tegen een onoverbrugbare
achterstand aan. Hierdoor werden ze voordat ze de 2e keer Lemelerveld passeerden uit
koers genomen.
Enig lichtpunt in deze rare koers was Paul de Rooij. Paul kon uiteindelijk de koers
uitrijden in de derde groep en finishte op een 46e plaats.
Helaas bleek Wilbert Broekhuizen niet zonder kleerscheuren uit de valpartij gekomen te
zijn. Na onderzoek bleek dat zijn meniscus gescheurd is, wat waarschijnlijk een streep
door zijn voorseizoen betekend. Komende zaterdag zullen de renners van Team de
IJsselstreek in de Ronde van Groningen de eerste punten voor de clubcompetitie binnen
proberen te halen.

Ronde van Groningen
In de eerste wedstrijd voor de clubcompetitie waren de renners van de IJsselstreek in de
breedte goed vertegenwoordigd. Kwamen er in voorgaande edities van de ronde van
Groningen niet meer dan 1 of 2 renners over de finish, nu finishte er 4 IJsselstrekers
waarvan 2 in de top 30. De eerste punten voor de clubcompetitie zijn dus binnen.
Paul de Rooij en Antoine van Brummelen waren continu in de eerste groepen te vinden.
Door het doorzettingsvermogen van Pieter-Paul de Weerd en Edwin Wielink reden ook
deze mannen de koers keurig uit.

Eerste podiumplaats is binnen!
Zondag 22 april stond Rondom de Luttenberg op het programma van een groot aantal
IJsselstrekers. Vanaf de start ging het gelijk in een hoog tempo en waren er diverse
aanvallen. De IJsselstreek renners waren hierbij steeds goed vertegenwoordigd.
Na een zeer attractieve wedstrijd reden er twee man weg. Leander Schreurs reed in de
laatste bocht weg uit het peloton. De twee renners werden niet meer achterhaald maar
Leander kon nog net voor het sprintende peloton een hele mooie 3e plek binnenhalen.
Edwin Wielink werd na een zeer sterke wedstrijd uiteindelijk nog 10e.

Ambities Elite/Beloften 2007
Doelstelling voor de gehele ploeg op het gebied van resultaten
2006 behaalde resultaten
Podiumplaatsen
4 X
1 t/m 5 plaatsen
8X
6 t/m 10 plaatsen 25 X
11 t/m 15 plaatsen 22 X
16 t/m 20 plaatsen 14 X

doelstelling 2007 8 X
doelstelling 2007 16 X
doelstelling 2007 30 X
doelstelling 2007 25 X
doelstelling 2007 20 X

De stichting Wielerevenementen de IJsselstreek organiseert in de maanden
mei, juni en juli de volgende wedstrijden.
19-05-07 Ronde van Hierden
06-06-07 Parel van de Veluwe
13-06-07 Ronde van Elspeet
20-06-07 Ronde van Vaassen
23-06-07 Ronde van Elburg
04-07-07 Ronde van Ermelo
12-07-07 Ronde van Epe
14-07-07 Ronde van Oldebroek
21-07-07 Ronde van Wezep
Clubkampioenschappen in de Hoge Enk (Elburg) op 06-07-2007
MEI ‘07

