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Bij het maken van deze nieuwsbrief zit het seizoen van 2007 er al weer bijna op, onze
elite/belofte renners hebben tot nu toe in de breedte naar behoren gepresteerd.
Er werd door onze renners tachtig keer bij de eerste twintig gereden, maar we missen toch de
nodige overwinning, er werd wel een aantal keren podium gereden. Dus in de breedte
tevreden, maar voor de echte top ligt er nog veel werk. Daarom is het goed om te kijken of we
ons team kunnen versterken met renners die dat stapje kunnen maken en ons op een hoger
niveau kunnen brengen.
Wilbert Broekhuizen reed zijn laatste rondje bij de profs, hij deed mee tijdens het Peperbus
Spektakel in Zwolle. Het was dus een afscheid in stijl, maar dat waren we van hem gewend.
Wilbert bedankt namens de IJsselstreek , en we hopen jou toch nog eens tegen te komen.

Wilbert voor Michael boogerd in Zwolle

De amateurs A, onder aanvoering van Dick Hoeve die de smaak van de overwinning weer
proefde in de ronde van Alblasserdam, en tweede werd in Neede en derde in Barneveld, laat
zich in zijn kampioenstrui weer goed zien

En opeens hadden we er nog een, Jesse de Haan uit Heerde wint de Ronde van Barneveld op
indrukwekkende manier en reed naar een derde plek in Ommen. Maar eens voorzichtig
gevraagd of hij niet wil overstappen naar onze elite/belofte, en dat wilde hij wel, en reed als
belofte gelijk naar een vijfde plaats in de ronde van Diemen. Op zulke talenten die niet vaak
voorkomen, moeten we heel zuinig zijn.

Jesse de Haan sprintend naar de overwinning in Barneveld

John Schouten IJsselstreker rijdend voor continental team Krolstone wint de ronde van Borne.
Aart Vierhouten IJsselstreker moet weg bij Skill/Shimano, Aart de deur staat altijd open.
Ploegleider, renner en globetrotter Wim Spijkerboer rijdt de eerste week van september de
ronde van Senegal.
De IJsselstreek nwl/jun zijn druk in training voor het NCK onderleiding van Ab ten Have, ook
onze elite/beloftes zijn onder leiding van de ploegleiders bezig om de puntjes op de i te zetten,
mannen veel succes op 22 september.
De afgelopen maanden zijn er verschillende wedstrijden gereden, die door de stichting waren
georganiseerd deze zijn allemaal prima verlopen, jammer dat bij sommige de
weersomstandigheden niet meewerkten
Tijdens de Ronde van de Hoge Enk werden de clubkampioenschappen gehouden, kampioen
bij de Categorie A werd Warner de Boer, bij de B werd het Johan Flier en bij de dames
Annefleur de Leeuw.
Ook de zesdaagse van Amsterdam staat weer op de agenda , zie de site voor verdere
informatie. Een avond vol amusement die je als wielerliefhebber niet mag missen.
Programma
De stichting wielerevenementen de IJsselstreek organiseert op 29 september de internationale
Veldrit van Harderwijk
september ’07

