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NCK
Geen succes bij het Nederlands Kampioensschap Tijdrijden voor clubs, na een gedegen
voorbereiding zat er voor ons A team slechts een 43e plaats in.
De B ploeg reed naar een 34e positie, en de C ploeg eindigde als laatste al met al wat
tegenvallende prestaties. Er werd in Hoogezand door ruim 90 clubs gestreden om de titels wat
dat betreft is het evenement een groot succes geweest.

B-ploeg NCK

Zesdaagse Amsterdam
Met een volle Amerikaanse schoolbus en veel bekijks vertrokken we richting Amsterdam.
Onderweg werden we door Bert van den Brink en Johan Kok voorzien van drank en heerlijke
broodjes, nogmaals bedankt voor deze spontane actie.
Iedereen was in bezit van een V.I.P. kaart wat betekende dat we overal mochten komen, dus
waren er leuke ontmoetingen met Theo Bos en Aart Vierhouten.
Terug kijkende is het weer een leuke gezellige avond geweest.

De openingveldrit van Harderwijk
Onder slechte weersomstandigheden werden de wedstrijden op 30 september verreden aan de
boulevard van Harderwijk, echt weer om met je fiets door een weiland te ploeteren, maar dat
maakt veldrijden zo speciaal.
Sven Nijs was weer een klasse apart bij de elites in een sterk internationaal deelnemersveld en
won afgetekend de eerste in internationale veldrit van Nederland
Bij de beloftes kwam de IJsselstreker Sander Bouwens door pech niet bij de eerste tien.

Sven Nijs

Marcel Alma bij de IJsselstreek.
Marcel Alma gaat voor de IJsselstreek rijden, en tevens training geven aan onze elite/belofte
om zo de renners op een hoger niveau brengen. Tevens zal hij een aantal clinics geven zodat
de hele club kan profiteren van zijn jaren lange ervaring als renner.
Op 1 december ’07 is onder leiding van Alma de voorbereiding voor 2008 begonnen.
De nieuwelingen/junioren gaan ook het komende jaar weer meedraaien in het regioteam van
de top 5 Ab ten Have is namens de IJsselstreek daar de trainer
Wim Junte gaat weer met zijn dames op pad en de RABO jeugd heeft Klaas Hoeve als trainer,
De A/B amateurs zijn nog bezig met het opzetten van een trainingsprogramma.
Namens de IJsselstreek wensen we jullie veel plezier, dan komen de prestaties van zelf wel.

Marcel Alma en leden bestuur klinken op de samenwerking
De IJsselstreek over de grens
Van 17 tot 22 december rijd er weer een ploeg van de IJsselstreek in Thailand, Wim
Spijkerboer, de Vries, Nederlof, van Bavel en Poelstra gaan onder leiding van Jan Schouten,
Jan Hamstra en Johan Poortinga de geel groene kleuren verdedigen.
Er zijn zes etappes van in totaal 1000 kilometer.
Afscheid Evert Schuit
Na meer dan 40 jaar voor de IJsselstreek wedstrijden georganiseerd te hebben gaat Evert
Schuit het wat rustiger aan doen. Hij draagt het stokje qua sponsoren over aan Jan Schouten.
Er wordt voor Evert een afscheidsreceptie gegeven op 06-02-2008 van 16.30 tot 18.00 uur in
Hotel restaurant Monopole te Harderwijk.
Bedankt
De IJsselstreek bedankt al haar sponsoren en de mensen die op wat voor manier dan ook een
bijdrage hebben gedaan voor de talrijke wedstrijden die door de stichting wielerevenementen
IJsselstreek zijn georganiseerd
Belangrijke datums januari en februari 2008
Algemene ledenvergadering 30 januari bij de Haas in Elburg
Ploegenvoorstelling (datum volgt nog )
Verdere info is te vinden op www.wvdeijsselstreek.nl

De WV de IJsselstreek en Stichting Wielerevenementen de
IJsselstreek wenst iedereen
een gezond en sportief 2008 toe.
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