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Topsport Vlaanderen
NIEUWSBERICHTEN 2008
BK op de piste: titels voor Iljo en Kenny

(17/12/2007)

Afgelopen weekend stond met de Belgische Kampioenschappen op de piste de eerste van
een hele reeks pistemeetings in Gent op het programma. In het wielercentrum Eddy Merckx werd Iljo Keisse
voor de 2e maal op rij Belgisch kampioen puntenkoers. Als favoriet klaarde hij de klus met 74 punten, Kenny De
ketele (61 punten) en Davy Tuyttens pakten de dichtste ereplaatsen.
In de ploegenachtervolging zat Kenny in het winnende team. Samen met hem waren dat ‘belofte van het jaar’
Dominique Cornu, Ingmar De Poortere en Tim Mertens. Het viertal kwam 4 seconden tekort voor het Belgisch
record. Steve Schets zat in de ploeg die 2de werd.

Iljo is meest sexy Belgische sportman!!

(20/12/2007)

Awards, prestigieuze prijzen en polls voor sportmannen, vrouwen en ploegen van het jaar
vliegen ons rond de oren in deze tijd van het jaar, en bij de leukste deelt onze ploeg in de prijzen: Iljo Keisse is
de meest sexy Belgische sportman!!
Iljo haalde het met 18,35% van de 3782 stemmen, uitgebracht door de lezers – of voornamelijk lezeressen van Het Nieuwsblad/Sportwereld. Cédric Van Branteghem (2de) en Tom Boonen (3de) waren nooit een
bedreiging.
Een artikel en interview met Iljo over deze verkiezing kan je lezen op de website van Sportwereld.

BK op de piste: titels nu voor Iljo, Kenny en Dimitri

(27/12/2007)

Na de Belgische titels in de puntenkoers en ploegenachtervolging van vorige week waren
er voor onze renners nu ook titels in de ploegkoers, scratch, de kilometer, en omnium. De wedstrijden gingen
door op 23 en 26 december.
In de ploegkoers waren de favorieten Iljo en Kenny met overwicht het sterkste. Het zilver was voor Dimitri,
gekoppeld aan De Neef. De winnaars wonnen vijf van de acht sprints. In de individuele achtervolging pakte
Dominique Cornu (Predictor-Lotto) de Belgische titel. Kenny volgde op 4 seconden, goed voor zilver. Daar
voegde Kenny 3 dagen later de Belgische omnium-titel aan toe. Hij won 3 onderdelen: de 3 km achtervolging,
de puntenkoers en de 1000m. Dimitri, vorig jaar nog winnaar van de omnium, won de 2 overige nummers en
was in de totaalstand 3de. Tim Mertens, 4 keer 2de, ging hem nog vooraf. Tot slot waren er titels voor Dimitri in
de scratch en Kenny in de kilometer. Mijn vijftiende en zestiende driekleur tot nog toe, aldus Kenny.
Iljo was er op 26 december niet meer bij, hij vertrok meteen na het BK ploegkoers naar Dortmund waar hij op
Kerstavond deelnam aan de Weihnachtspreis Dortmund. Iljo maakte er deel uit van een internationale selectie
die 2de werd, na een Duits team. Op 27 december start hij dan met Robert Bartko in de zesdaagse van Zrich.

Kenny De Ketele Belgisch kampioen achter de derny

(06/01/2008)

Net voor de jaarwisseling kroonde Kenny De Ketele zich op de piste in Gent tot Belgisch
kampioen achter de derny. Gegangmaakt door Luc Van Uytvanghe reed hij zijn dichtste belager, Steven De
Neef, op een ronde. Op een veertiental dagen pakte Kenny dus nationale titels in de ploegenachtervolging, de
ploegkoers, de kilometer, omnium en derny.

Zesdaagse van Zürich: zege gaat naar Bruno Risi en Franco Marvulli
(06/01/2008)
Bruno Risi en Franco Marvulli hebben in eigen land de Zesdaagse van Zürich gewonnen. De Zwitsers hadden
meer punten en maakten in de finale ploegkoers hun ronde achterstand goed op Iljo Keisse en Robert Bartko.
Iljo Keisse en Robert Bartko gingen als leiders de slotnacht in van de Zesdaagse van Zürich. Na een blitsstart
stonden de 2 gedurende 3dagen aan de leiding. Na de 4de nacht kwamen de Zwitsers Risi/Marvulli aan de
leiding maar één dag later bevonden die zich terug op 1 ronde van Iljo. Het Nederlands-Deense
gelegenheidsduo Stam/Morkov eindigde op de 3de plaats. Robert Slippens was out door een blessure.
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Op naar 2008 met Professional Cycling Team Topsport-Vlaanderen
(06/01/2008)
Aan alle supporters en wielerliefhebbers onze allerbeste wensen voor een vreugdevol, succesvol en gezond 2008
vanwege Professional Cycling Team Topsport-Vlaanderen !!
De inhoudelijke en vormelijke aanpassingen aan de ploegsite met het oog op seizoen 2008 zijn intussen ver
gevorderd, meer daarover heel binnenkort online. Vanaf nu is het officiële webadres http://www.topsportvlaanderen.be. Intussen blijven we de actuele sportieve ontwikkelingen uiteraard verder volgen.

.

Zesdaagse van Rotterdam: Zwitsers op kop.

(06/01/2008)

De Zwitsers Risi/Marvulli staan al 3 dagen op rij op kop in de Zesdaagse van Rotterdam.
De winnaars van Zurich totaliseren 210 punten en worden gevolgd door Iljo Keisse en Robert Bartko die 7
punten minder hebben. Erik Zabel en Peter Schep staan derde op één ronde, maar zij moeten de kaap van 200
punten, goed voor een bonusronde, nog nemen.
Je kan de zesdaagse van Rotterdam live volgen via http://www.zesdaagserotterdam.nl/tv/. Je kan ook een
interview met Iljo herbekijken.

Wegrenners trainen in Calpe

(08/01/2008)

Onze wegrenners, sportdirecteurs en omkadering vertrokken vanmorgen vroeg naar Hotel
Sol Ifach in het Spaanse Calpe voor een 10-daagse trainingsstage. Begeleid door het Topsport Advies- en
Begeleidingscentrum (Topsport ABC) van Prof. Peter Hespel, Coach Paul Van Den Bosch en Assistent Koen
Pelgrim bereiden zij zich voor op het nieuwe seizoen. Eerder waren er in Gent al een 7-tal groepstrainingen.

Zesdaagse van Rotterdam: Hup(je) Keisse !

(08/01/2008)

Nog één avond te gaan in de Zesdaagse van Rotterdam, en vier koppels komen nog in
aanmerking voor de eindzege. Het gelegenheidsduo Stam/Lampater (Slippens is out met een blessure) nam
gisteren de leiding, op één ronde gevolgd door Keisse /Bartko, Risi/Marvulli en Schep/Zabel. Met de punten
staan de vier ploegen in elkaars buurt. Vorig jaar knokten Iljo en Robert zich naar de zege, de ontknoping van
de Rotterdamse Six anno 2008 kan je vanavond weer live volgen op http://www.zesdaagserotterdam.nl/tv/.
Op de site van de organisator publiceren ze dagelijks in pdf-formaat een krant met uitslagen, nieuws, foto´s en
columns. Leuk is de editie van 7 januari: wielerjournalist Peter Ouwerkerk, vakman met 30 jaar in de Tour,
schreef er op pagina 4 een stukje over de jumps van Iljo, getiteld: Hup(je) Keisse.

Zesdaagse van Rotterdam gaat naar Stam/Lampater

(09/01/2008)

Keisse/Bartko en Risi Marvulli leken de te kloppen ploegen te zijn in de zesdaagse van
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Rotterdam, maar na de beslissende koppelkoers stonden Stam/Lampater op het podium met de bloemen te
zwaaien.
Behalve de 3 genoemde koppels kwamen ook nog Schep/Zabel in aanmerking voor de eindzege. Er volgden
demarrages, acties en reacties, maar vooraan bleven de vier koppels aan de leiding. Met nog twee minuten en
vijftig ronden te gaan kregen we dan een aanval van Stam/Lampater. Ze namen een ronde en konden die
vasthouden tot het eind, goed voor eindwinst in de 26e Zesdaagse van Rotterdam! Op één ronde werden
Risi/Marvullie 2de, Iljo en Robert waren 3de en Zabel/Schep 4de.

Zesdaagse Bremen: Risi/Marvulli nemen over van Keisse/Bartko
(13/01/2008)
Drie dagen op rij stonden Iljo Keisse en Robert Bartko aan de leiding in de zesdaagse van Bremen. Tot 2 uur ´s
nachts waren ze op de baan zaterdag. Ze sloten die 3de nacht af met een kleine puntenvoorsprong op hun
dichtste belagers, Zabel/Lampater en Risi/Marvulli. Op 2 ronden volgden Villa/Stam.
Na een zeer korte nacht begonnen de renners er zondagmiddag al terug aan. Op het einde van de dag zag het
klassement er helemaal anders uit. Risi/Marvulli leiden nu, gevolgd door Villa/Stam in dezelfde ronde. Op 1
ronde volgen Zabel/Lampater en Bartko/Keisse.

Keisse/Bartko winnen 6daagse Bremen

(16/01/2008)

Iljo Keisse en Robert Barko zijn de eindwinnaars geworden van de 6-daagse van Bremen.
Een nieuw hoogtepunt voor Iljo, een zege in een Duitse 6-daagse ontbrak nog op zijn palmares. Iljo en Robert
waren na Rotterdam zeer gemotiveerd en reden de hele week op een hoog niveau. Zondag vielen ze even terug
nadat ze 3 dagen op rij aan de leiding stonden, maar maandag hadden ze de koppositie heroverd. Daarbovenop
brak Iljo toen ook het baanrecord dat tot dan op naam van Marvulli stond.
De finale ploegkoers verliep zeer spannend. Met nog 60 ronden te gaan met daarin de finale sprints voor de
punten kwam er nog een aanval van Risi/Marvullie. Zabel/Lampater gevolgd door Iljo en Robert gingen even
later in de tegenaanval zodat met nog 2 sprints te gaan alles te herdoen was, 3 teams stonden in dezelfde
ronde. De voorlaatste fel bevochten spurt, schouder aan schouder, verliep in het voordeel van Iljo. Nog 2
punten stonden ze achter op Zaber/Lampater. De slotspurt was beslissend maar met nog 6 ronden te gaan
gingen Iljo/Bartko op volle snelheid door. Ze hadden een kleine kloof en Zabel/Lampater waren eraan.
Risi/Marvulli werden 3de, Villa/Stam 4de.

Zesdaagse Stuttgart: Iljo met Bartko en Lampater op kop

(20/01/2008)

Iljo Keisse staat met Robert Bartko en Leif Lampater op kop in de zesdaagse van
Stuttgart. De wedstrijd duurt nog tot dinsdag en met die 2 sterke thuisrijders erbij is het trio met Iljo
topfavoriet. Iljo en Robert wonnen nog maar net in Bremen, en de jonge Lampater was daar 2de. De piste in
Stuttgart is veel langer dan de meeste andere, vandaar dat hier ploegen met 3 renners strijden voor de
overwinning. Op de 2de plaats staat het Zwitserse trio Bruno Risi-Franco Marvulli-Alexander Aeschbach.

Biketrial: Kenny Belaey 3de in wereldbekerwedstrijd Kortijk

(21/01/2008)

Kenny Belaey werd afgelopen weekend derde in de eerste wereldbekerwedstrijd biketrial
van 2008. De wedstrijd ging door in de Kortrijkse Xpo-hallen, waar gelijktijdig de 2de editie van het
fietsevenement Velofollies doorging. Naar biketrial-gewoontes was dit een erg vroege seizoensopener maar de
toppers uit de biketrial-wereld waren allemaal aanwezig. Het parcours in Kortrijk werd uitgestippeld door vader
Belaey. Winst was er voor de Fransman Coustellier voor de
Spaanse nieuwkomer Daniel Comas. Later dit jaar volgen nog wereldbekerwedstrijden in Barcelona (april),
Knokke-Heist (augustus) en het Zwitserse Moutier (september).

WB ploegkoers: De Ketele en Mertens winnen in LA

(21/01/2008)

Kenny De Ketele en Tim Mertens hebben afgelopen weekend tijdens de derde
Wereldbekerwedstrijd op de piste de ploegenkoers gewonnen. Eerder waren ze in hun kwalificatiereeks 2de
geworden. De finale in Los Angeles ging over over 160 ronden met 8 sprints. Kenny en Tim wonnen de eerste
sprint en pakten daarna een ronde op al hun tegenstanders. Nadien controleerden ze goed. De Denen Michael
Morkov en Alex Rasmussen werden tweede en de Duitsers Roger Kluge en Olaf Pollack derde. Met deze zege
erbij is het zo goed als zeker dat België zich kwalificeert voor de ploegkoers op de Olympische Spelen in Peking.
Bovendien krijgt één renner van dat duo ook automatisch startrecht in de puntenkoers.
Samen met Dominique Cornu, Ingmar De Poortere en Tim Mertens was Kenny De Ketele een dag voordien 9e
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geworden in de ploegenachtervolging.

Iljo zegeviert nu ook in Zesdaagse van Stuttgart

(23/01/2008)

De ploeg met Iljo Keisse, Robert Bartko en Leif Lampater heeft dinsdag de 25e editie van
de Zesdaagse van Stuttgart gewonnen. Op de 2de plaats eindigden de Zwitsers Bruno Risi en Alexander
Aeschbach en de Duitser Guido Fulst. Die laatste was ingevallen voor de Zwitser Franco Marvulli, die gekwetst
aan de kant moest. Het Zwitsers-Duitse trio stond bij het ingaan van de slotnacht nog op kop. Na Amsterdam,
Gent en Bremen is dit de 4de zesdaagsewinst voor Iljo deze winter.
Iljo past nu voor de Zesdaagse van Berlijn. Nadien komt hij nog in actie in Kopenhagen en Hasselt. Kennny de
Ketele komt wel in actie in Berlijn, hij krijgt er de Deen Marc Hester aan zijn zijde. Nadien zal Kenny er ook bij
zijn in Kopenhagen en Hasselt.

Deelnemers Kopenhagen en Hasselt

(24/01/2008)

Na Berlijn staan nog de zesdaagses van Kopenhagen en Hasselt op het programma. De
deelnemers voor die wedstrijden zijn nu gekend. In Kopenhagen wordt Iljo Keisse gekoppeld aan de
Nederlander Danny Stam. Die laatste zijn vaste partner, Robert Slippens, sukkelt al een tijdje met een
zitvlakblessure en moet passen. Kenny De Ketele en Tim Mertens, het gouden duo van de wereldbekerwedstrijd
in LA., vormen ook een koppel in Kopenhagen. Nadien in Hasselt zal Kenny rijden met Iljo. Steve Schets komt
daar terug op de baan aan de zijde van Steven De Neef.

Zesdaagse Berlijn: Kenny op 10

(25/01/2008)

In een met 12.000 toeschouwers gevulde velodroom is gisteren de zesdaagse van Berlijn
gestart. Keisse/Bartko zijn er niet, voor onze ploeg is wel Kenny De Ketele van de partij.
Bruno Risi en Franco Marvulli, die laatste ondanks zijn blessure aan de kruisbanden, gingen na dag 1 aan de
leiding. De winnaars van 2007, Fulst/Lampater, staan 2de. Kenny en de Deen Deen Marc Hester staan op één
ronde 10de met 13 punten.

In de kijker: Preben Van Hecke

(26/01/2008)

Op zondag 27 januari beginnen onze wegrenners in Qatar aan hun eerste opdracht van
het nieuwe seizoen. De ronde van Qatar start met een ploegentijdrit over zes kilometer. Nadien volgen 5 ritten
in lijn. Onze mannen zijn er klaar voor. De voorbereiding verliep via een reeks groepstrainingen in en om Gent
gevolgd door een tiendaagse trainingsstage in het Spaanse Calpe. De zeven nieuwkomers zijn ingewerkt en
tijdens de volgende dagen stellen we ze één voor één voor. We beginnen daarbij met Preben Van Hecke. Hij is
de enige nieuwkomer die in Qatar in actie komt. Nadien volgen Frederiek Nolf, Kristof Goddaert, Kristof
Vandewalle, Maarten Neyens, Pieter Vanspeybroeck en Nic Ingels.
Lees verder, nieuwkomers 2008.

De Ketele / Hester voorlopig 9de in zesdaagse Berlijn

(27/01/2008)

Vier dagen ver zijn we intussen in de zesdaagse van Berlijn. Kenny De Ketele en de Deen
Marc Hester hadden na dag 2 post gevat op de 2de plaats en daar staan ze nu nog steeds. Vier ronden
achterstand hebben ze op de leiders, de Duitsers Andreas Beikirch en Erik Mohs. Fulst / Lampater staan 2de,
Villa / Stam 3de. In de 2de ploegkoers van zondag waren Kenny en Marc Hester 2de.

Topsport-Vlaanderen 10de in ploegentijdrit Ronde van Qatar

(27/01/2008)

Onze renners werden vandaag 10de in de eerste rit van de Ronde van Qatar, een
ploegentijdrit over zes kilometer. Net als in 2007 werd de rit gewonnen door het Quick Step-Innergetic team.
Ze hadden drie seconden voorsprong op het Amerikaanse Team Slipstream en 5 seconden op het Nederlandse
Skil-Shimano, 2 niet ProTourploegen. Topsport-Vlaanderen dus 10de, op 12 seconden van de winnaars en 7
seconden beter dan in 2007. Bovendien laten we 4 van de 9 ProTourploegen achter ons. Maandag gaat het van
Al Zubarah naar Doha Golf Club over 137,5 kilometer. De Italiaan Matteo Tosatto start in de leiderstrui.

In de kijker: Frederiek Nolf

(27/01/2008)
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We gaan verder met de voorstelling van onze zeven nieuwkomers. Na Preben Van Hecke is het nu de beurt aan
youngster Frederiek Nolf. Net als Maarten Neyens moet die nog 21 worden. Zij horen daarmee bij de jongste
neo-profs. Frederiek omschrijft zichzelf als “een beetje allrounder” die houdt ééndagswedstrijden, vooral
kasseiklassiekers. Hij koerst offensief, blijven aanvallen is zijn motto.
Lees verder, nieuwkomers 2008.

Ronde van Qatar: 7 lekke banden

(28/01/2008)

Tom Boonen (Quick.Step) heeft maandag de tweede rit in de Ronde van Qatar gewonnen.
In de sprint van een kleine groep was hij sneller dan Greg Van Avermaet (Silence-Lotto) en de Italiaan Danilo
Napolitano (Lampre). Met de wind in de rug tijdens de laatste 100 kilometer ging het met een enorme vaart
richting Doha Golf Club. De gemiddelde snelheid van de rit ging boven de 55, mogelijk een record.
Pech voor onze ploeg, door het soms slechte wegdek hadden we 7 lekke banden. Kenny Dehaes had de eer om
als eerste in deze ronde lek te rijden, de officiële start was toen nog niet gegeven. Evert Verbiest, Niko Eeckhout
en Kurt Hovelijnck vielen door lekke banden weg uit de kopgroep. Kurt, 20ste op 45 seconden, was onze eerste
renner aan de finish. In het klassement staat hij 25ste op 1'10".

Ronde van Qatar: Boonen pakt nummer 2

(29/01/2008)

Tom Boonen heeft ook de tweede rit van de Ronde van Qatar gewonnen. Zijn ploegmaats
en de Lampre’s trokken het peloton op een lint en na 147,5 kilometer zat enkel nog de Italiaan Danilo
Napolitano in het wiel van Boonen. Kenny Dehaes was onze best geplaatste renner, hij werd 12de op 14
seconden. Niko Eeckhout was 23ste. Tom Boonen heeft ook de tweede rit van de Ronde van Qatar gewonnen.
Zijn ploegmaats en de Lampre’s trokken het peloton op een lint en na 147,5 kilometer zat enkel nog de Italiaan
Danilo Napolitano in het wiel van Boonen. Kenny Dehaes was onze best geplaatste renner, hij werd 12de op 14
seconden. Niko Eeckhout was 23ste. Morgen gaat de rit van start aan het Khalifa Stadium in de buurt van Doha.
Na 131,5 kilometer is de aankomst voorzien in "Al Khor Corniche".

In de kijker: Kristof Goddaert

(29/01/2008)

De derde van zeven nieuwkomers die we voorstellen is Kristof Goddaert. Kristof begon te
koersen in Nederlandse “dikke banden races”. Later pikte hij in alle jeugdcategorieën overwinningen mee met
als top zijn 2de jaar bij de junioren toen hij 13 keer het zegegebaar kon maken. Bij de beloften volgde de
doorbraak en sinds 2008 is hij prof. Net op tijd, hij kan nu een jaartje koersen in hetzelfde peloton als zijn idool
Erik Zabel!
Lees verder, nieuwkomers 2008.

Zesdaagse Berlijn: De Ketele met Hester 9de

(30/01/2008)

Bruno Risi en Franco Marvulli hebben de zesdaagse van Berlijn gewonnen. De Zwitsers
wonnen nipt van de Duitsers Guido Fulst en Leif Lampater. Zes koppels reden aan het slot nog in dezelfde
ronde, Risi/Marvulli sprongen van plaats 5 naar winst. Kenny De Ketele werd met zijn Deense ploegmaat Marc
Hester negende.

Qatar, rit 4: Loddo wint, Dehaes 7de, Eeckhout 9de

(30/01/2008)

De Italiaan Alberto Loddo (Tinkoff) versloeg vandaag in rit 4 van de Ronde van Qatar Tom
Boonen in de massasprint. Kenny Dehaes werd 7de, Niko Eeckhout 9de. Verder in dat eerste peloton zat voor
ons nog Preben Van Hecke. Evert Verbist zat daar ook maar reed lek. Het slechte wegdek met vele putten en
steentjes en dergelijke speelde ook vandaag weer veel ploegen parten. Bij momenten is het zo hectisch dat
sportdirecteurs collega’s helpen.
Kurt Hovelijnck heeft er intussen zijn kwaadste dag op zitten. Gisteren kwam hij op 10 kilometer van het einde
ten val. Met schaafwonden over heel het lichaam kwam hij er vanaf. Na een slechte nacht heeft hij vandaag
zwaar afgezien en puur op karakter de rit in het peloton uitgereden.

Qatar: nu Danilo Napolitano

(31/01/2008)
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De Italiaan Danilo Napolitano (Lampre) heeft rit 5 van de Ronde van Qatar gewonnen. Alberto Loddo (Tinkoff)
werd nu 2de, Tom Boonen 3de. De rit eindigde opnieuw in een massasprint maar door een val in de kop van het
peloton op minder op dan een kilometer van de finish werd het veld uiteengeslagen. Gelukkig raakte van onze
ploeg niemand betrokken. Niko Eeckhout, eerder op de dag mee vlucht van 4, werd 10de in de rit. In het
klassement blijft Boonen nog steeds voorop. De Ronde van Qatar eindigt vrijdag met een rit over 120 kilometer
tussen Al Wakra en hoofdstad Doha.

In de kijker: Kristof Vandewalle

(31/01/2008)

Vierde man in de kijker is Kristof Vandewalle. Van halfweg 2004 tot begin 2005
veranderde er veel voor Kristof. Hij beëindigde met succes zijn middelbare studies wiskunde–wetenschappen,
schreef zich in aan de universiteit in de richting handelswetenschappen, leerde het Leuvense kotleven kennen,
en trok als wielrenner naar de ploeg Beveren 2000 om er aan zijn eerste jaar als belofte te beginnen. Kristof
slaagde op beide fronten, met ingang van 1 januari 2008 werd hij profrenner.
Lees verder, nieuwkomers 2008.

Boonen pakt eindzege Ronde van Qatar

(01/02/2008)

De laatste rit in Qatar zit er op, Tom Boonen pakte nog de slotrit over 120 kilometer van
Al Wakra naar Doha Corniche en werd ook winnaar in het algemeen klassement. Niko Eeckhout werd in de slotrit
15de. Zaterdag keren onze renners huiswaarts.

Zesdaagse van Kopenhagen: Iljo/Stam voorlopig 2de

(03/02/2008)

Vier dagen ver zijn we intussen al in de zesdaagse van Kopenhagen. De Zwitsers
Risi/Marvullie staan aan de leiding met 236 punten, gevolgd door Iljo Keisse en zijn Nederlandse teamgenoot
Danny Stam met 218 punten. De jonge Denen Rasmussen en Morkov volgen op 1 ronde en met 235 punten. De
overige ploegen zijn uitgeteld voor het podium, ze volgen op 6 ronden of meer. Onze youngsters Kenny De
Ketele en Tim Mertens staan 5de, op 15 deelnemende teams.

Veuchelen tweede in GP La Marseillaise

(03/02/2008)

Frederik Veuchelen werd zondag mooi tweede in "le Grand Prix La Marseillaise",
traditioneel de eerste wedstrijd op de internationale Europese wielerkalender. De zege ging naar de Fransman
Hervé Duclos-Lassalle (Cofidis). De 29-jarige zoon van Gilbert Duclos Lassalle, Parijs-Roubaix winnaar in 1992
en 1993, won na 140,8 kilometer rond Marseille de spurt van een groepje van drie. De Canadees Ryder Hesjedal
(Slipstream) werd derde.
Zestien ploegen verschenen aan de start van de 30ste editie van deze wedstrijd. Na de start ging het parcours
vrijwel onmiddellijk in stijgende lijn maar dat weerhield de renners niet om er meteen in te vliegen. Na
ongeveer 35 kilometer ontstond er een kopgroep van 12 met onder andere Frederik, Christophe Moreau
(Agritubel), de Belgen Neyrinck en Steurs, de latere winnaar Duclos-Lassalle en Hesjedal. In het peloton hielden
verschillende ploegen de benen stil, de strakke mistral speelde daarbij ook een rol. In de finale geraakte Fré nog
weg met Duclos-Lassalle en Hesjedal. De 3 liepen een 30-tal seconden uit. Frederik is hoe dan ook zeer gelukkig
met deze uitslag. Vorig jaar ging zijn seizoen grotendeels verloren door ziekte, nu is de topconditie er nog niet
helemaal maar het ziet er allemaal al veel beter uit.

In de kijker: Maarten Neyens

(05/02/2008)

Vijfde man in de kijker is Maarten Neyens. Maarten reed een sterk seizoen 2007. Hij
maakte progressie en was in vele grote wedstrijden op de afspraak. Op het eind van het seizoen wilde hij
absoluut een profcontract in de wacht slepen en met hard werken is het hem gelukt. Dat is zijn verdienste en
die van de Jong Vlaanderen ploeg waar hij 3 jaar onderdak was.
Lees verder, nieuwkomers 2008.

Zesdaagse van Kopenhagen: Keisse/Stam eindigden 3de

(06/02/2008)

Iljo Keisse is met Danny Stam als derde geëindigd in de zesdaagse van Kopenhagen. De
zege ging naar de Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli. De Denen Alex Rasmussen en Michael Morkov werden
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tweede op een ronde. In de laatste 20 ronden van de afsluitende ploegkoers ondernamen ze nog een ultieme
poging om een ronde te pakken maar de Zwitsers lieten dat niet gebeuren. Kenny De Ketele en Tim Mertens
eindigden vijfde op acht ronden.

Ster van Bessèges: Goddaert toont zich

(06/02/2008)

Negentien ploegen namen de start in de 38ste editie van de Ster van Bessèges. Neoprof
Kristof Goddaert toonde zich aanvallend in een groepje van 3. Jan Kuyckx (Landbouwkrediet-Tonissteiner) won
uiteindelijk de rit in een spurt van een kopgroep van 10 en is de eerste leider.
Van bij de start ging het zeer snel. Uiteindelijk raakte dus 3 man weg. Naast Kristof zaten vooraan David
Boucher (Landbouwkrediet-Tonissteiner) en Sergey Kolesnikov (Cycle Collstrop). De drie liepen tot 6 minuten
uit. Achter hen viel het peloton door de hevige wind uiteen in waaiers en de eerste 2 daarvan grepen de
vluchters na 80 kilometer wedstrijd. We kregen zo vooraan een peloton van ongeveer 60 man. Kristof liet deze
groep voor wat hij was maar Topsport-Vlaanderen bleef vooraan met 6 man sterk vertegenwoordigd. Voor
Kristof is dit in elk geval een knap profdebuut. Vorige zondag toonde hij zich ook al in de GP La Marseillaise
waar hij 3de werd in de groepsspurt voor de 12de plaats.
Terug naar de openingsrit in Bessèges, waar we met nog 15 kilometer te gaan we een kopgroep kregen van 10.
Daarbij de latere winnaar Jan Kuyckx, Gianni Meersman (FDJeux.com) die 2de werd en de Fransman Nicolas
Rousseau (Ag2r), 3de. Het peloton volgde op 10 seconden, Renders was onze best geplaatste op de 27ste
plaats. Morgen volgt een rit van Nîmes naar Saint-Ambroix over een afstand van 149,2 kilometer. Onderweg
liggen er 2 hellingen.

Ster van Bessèges: Vanheule 110 kilometer in de aanval

(07/02/2008)

Stefan van Dijk (Mitsubishi-Jartazi) heeft donderdag de tweede etappe van de Ster van
Bessèges gewonnen. De Nederlander was na 149,2 kilometer tussen Nîmes en Saint-Ambroix de snelste in een
massaspurt. Jan Kuyckx (Landbouwkrediet-Tönissteiner) blijft leider.
Mooi weer maar stevige wind in Zuid-Frankrijk maar dat schrok Bart Vanheule en Glenn D'Hollander (SilenceLotto) niet af. De 2 begonnen snel aan een lange ontsnapping en liepen tot 5 minuten uit. In Saint-Ambroix
waren er nog 5 plaatselijke ronden van 7,3 kilometer te gaan en de spurtersploegen begonnen te werken. Op 22
kilometer van het einde werden de vluchters gegrepen, ze reden 110 kilometer in de aanval. Demarrages in de
finale werden steeds gecounterd door de mannen van Mitsubishi-Jartazi en dat werk loonde. Niko Eeckhout
werd 6de; Sven Renders 20ste.
Morgen staat de zwaardere 3de rit op het programma, het gaat over 138,1 kilometer van La Grand Combe naar
Les Salles du Gardon. Bij het klimwerk onder meer 2 maal de col de la Baraque, 631 meter hoog.

Bessèges: Topsport-Vlaanderen met 5 in top 20 klassement

(08/02/2008)

De 3de rit van de Ster van Bessèges ging naar de Rus Yury Trofimov (Bouygues Telecom).
Hij neemt ook de leiderstrui over van Jan Kuyckx. Het was een rit met behoorlijk wat klimwerk, een massaspurt
werd niet verwacht, al scheelde het niet veel. Tweemaal moesten de renners over de Col de la Baraque, een
klim van gemiddeld 5.6%, met een maximum van 8.7%.
Op één van die beklimmingen reed Trofimov samen met 3 anderen naar 3 vroege vluchters toe. Op een 20-tal
kilometer van de streep ging hij er alleen vandoor. Zijn medevluchters werden opgeslokt, maar hij hield zijn
inspanning vol. Een eerste groep van een 40-tal achtervolgers eindigde op een dikke minuut. Met Sven Renders
(12de), Johan Coenen (14de), Frederik Veuchelen (21ste), Serge Pauwels (24ste) en Preben Van Hecke 33ste
hadden we toch weer 5 man mee. Sven (6de op 1’11”) en Johan (9de) komen beiden de top 10 van het
klassement binnen. En Frederik, Serge en Preben staan in de top 20.

In de kijker: Pieter Vanspeybrouck

(08/02/2008)

Voorlaatste in het rijtje nieuwkomers in de kijker is Pieter Vanspeybroeck. Dolle dagen
werden het voor de 2dejaarsbelofte in Stuttgart tijdens het WK van 2007. Hij deed er zijn werk voor de ploeg,
had een goed gesprek met Walter Planckaert dat uitmondde in een profcontract en op het thuisfront werd zijn
vriendin Kirsten Mertens verkozen tot miss Antwerpen waardoor ze meteen één van de twintig finalistes van
Miss België 2008 werd.
Lees verder, nieuwkomers 2008.
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Zesdaagse Hasselt: Keisse/De Ketele mee op kop

(09/02/2008)

Iljo Keisse en Kenny De Ketele hebben er intussen al de 2de dag op zitten in de
Lottozesdaagse van Hasselt. De Gentenaars vormen voor het eerst koppel in een zesdaagse. Met het oog op de
Olympische ploegkoers in Peking is dit van belang. De 2 zijn ook hier niet zonder ambitie gestart, al begint de
opeenvolging van wedstrijddagen bij Iljo toch wat te wegen.
Momenteel staan Iljo en Kenny samen met de Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli aan de leiding, beide duo's
hebben 143 punten. In dezelfde ronde maar met 23 puntjes minder volgt het Nederlands-Italiaanse koppel
Danny Stam/Marco Villa.

Bessèges: Eeckhout 7de in 4de rit

(09/02/2008)

Angelo Furlan (Crédit Agricole) won de voorlaatste rit van de Ster van Bessèges in een
massaspurt. Niko Eeckhout eindigde 7de. De rit ging over 151. 7 kilometer in en rond Fumades. Aan het eind
zaten er 3 plaatselijke ronden van 7,8 kilometer. Nog 140 renners begonnen eraan onder een stralend zonnetje.
Na de gebruikelijke aanvalspogingen wist een groep van 5 zich af te zonderen. Hun maximale voorsprong
bedroeg iets meer dan 4 minuten en op iets minder dan 7 kilometer van het eind werden ze gegrepen. Tussen
die kopgroep en het peloton reden een hele tijd Denis Robin (Roubaix Lille Metropole) en Frederik Veuchelen. De
Rus Yury Trofimov (Bouygues Telecom) blijft aan de leiding in het klassement.

Zesdaagse Hasselt: Keisse/De Ketele aan de leiding

(10/02/2008)

Iljo Keisse en Kenny De Ketele blijven na de vierde dag aan de leiding in de zesdaagse
van Hasselt. Die plaats hadden ze bemachtigd tijdens de 3de nacht, ze sloten toen af met 5 punten voorsprong
op de Zwitsers Risi/Marvulli. De Nederlander Danny Stam en de Italiaan Marco Villa waren toen derde op 2
ronden maar schoven dankzij hun puntenaantal met een bonusronde weer een stukje dichter. Vierde staan
Beikirch/Lampater op 2 ronden. Tussen deze 4 ploegen zal het gaan voor het podium.

Bessèges: Veuchelen 6de in eindstand

(10/02/2008)

Yuri Trofimov (Bouygues Telecom) heeft de Ster van Bessèges gewonnen. De 24-jarige
Rus was de sterkste in de zwaardere vrijdagrit en stond nadien de leiding niet meer af. De Sloveen Borut Bozic
(Cycle Collstrop) won zondag de slotrit. In die rit ging het er van start tot aankomst weer zeer snel aan toe. Met
twintig minuten voorsprong bereikte het peloton de finish. Bart Vanheule en Frederik Veuchelen waren mee in
een aanval maar het peloton liet niet begaan. In de uitslag komen we voor Topsport-Vlaanderen als eersten
Kristoff Goddaert (13de) en Sven Renders (19de) tegen. In het klassement werd Frederik nog mooi 6de, Sven
8ste, Johan Coenen 13de, Serge Pauwels 18de en Preben Van Hecke 19de.

In de kijker: Nic Ingels

(10/02/2008)

De laatste nieuwkomer die we voorstellen is Nic Ingels. Bij Topsport-Vlaanderen begint
Nic aan zijn derde jaar bij de profs. De Eeklonaar is nog altijd maar 23. In zijn eerste profjaar behaalde hij
mooie resultaten maar vorig jaar werd hij geplaagd door ziekte. Deze winter onderging hij nog een operatie. Nic
is een rustige en bescheiden jongen die meermaals geroemd wordt om zijn uitstekend koersdoorzicht. Hij was
in de jeugdcategorieën een vaste waarde in de nationale selecties en blonk uit in WK’s en EK’s. Bij ons kan hij
zijn carrière een nieuwe wending geven.
Lees verder, nieuwkomers 2008.

Topsport Vlaanderen met nieuws over de Vlaamse topsportevenementen
(13/02/2008)
De Vlaamse Overheid, via Topsport Vlaanderen, blijft investeren in de toekomst van onze talentvolle jonge
renners maar neemt ook heel wat andere initiatieven. De nieuwe website van Topsport Vlaanderen biedt je
hierover meer nieuws. Je vindt er info over de Vlaamse topsportevenementen en Vlaamse (top)sporters, je kan
er een kalender van topsportevenementen consulteren, enz. Precies een half jaar voor de start van de
Olympische Spelen in Peking lanceerde Topsport Vlaanderen deze nieuwe site die alle informatie rond het
Vlaamse topsportbeleid verzamelt.
Vier luiken
De nieuwe website www.topsportvlaanderen.be is onderverdeeld in vier grote luiken die alle facetten van het
topsportbeleid belichten: 'Ik word topsporter', 'Ik ben topsporter', 'Ik was topsporter' en 'Ik begeleid
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topsporters'. De website biedt ook een digitale nieuwsbrief aan.
"Eerste stap"
"Deze website is een eerste stap in de centralisatie van alle informatie over het topsportlandschap in
Vlaanderen. Aanstormend sporttalent en hun ouders, maar ook topatleten en ex-topsporters vinden er alles over
de planning en de uitbouw van een topsportcarrière", aldus Vlaams minister Anciaux bij de lancering van deze
site.
naar www.topsportvlaanderen.be.

Zwitsers Risi en Marvulli de sterksten in Hasselt

(13/02/2008)

Bruno Risi en Franco Marvulli, de wereldkampioenen ploegkoers, wonnen Lotto-Zesdaagse
in Hasselt. In de laatste ploegkoers stond het op 3 sprints van het einde nog gelijk maar dan pakten de
Zwitsers telkens het maximum van de punten. Iljo Keisse en Kenny De Ketele eindigden dus 2de, voor Kenny
de eerste podiumplaats in een zesdaagse sinds zijn aantreden bij de profs op 1 mei van vorig jaar. Danny Stam
en Marco Villa werden derde. Goed nieuws voor de zesdaagsewereld: terwijl de top 3 zich opmaakte voor het
podium verklaarde de Hasseltse burgemeester dat de zesdaagse in zijn stad blijft.

Topsport Vlaanderen krijgt label 'wild card' van UCI

(13/02/2008)

Onze ploeg kreeg het label 'wild card' van de Internationale Wielerunie UCI. Hierdoor
kunnen organisatoren ons uitnodigen om deel te nemen aan de wedstrijden op de kalender van de ProTour.
Vijftien professionele continentale ploegen kregen dit label. Hierdoor hebben wij als ploeg en onze renners
dezelfde verplichtingen als de ProTourteams en dat brengt behoorlijk wat kosten met zich mee. De renners
moeten over een “biologisch paspoort” beschikken en op elk moment beschikbaar zijn voor dopingcontroles.
Daarbovenop komen nog enkele andere kosten.

Topsport-Vlaanderen voorgesteld

(13/02/2008)

Topsport-Vlaanderen werd tijdens de slotdag van de Lotto Zesdaagse in de Hasseltse
Ethias Arena aan pers en sponsors voorgesteld. De opleiding en begeleiding van jonge profwielrenners is voor
het 15de jaar op rij de prioriteit. Maar daarnaast ontbreekt het niet aan ambitie, Eeckhout, Van Hecke en
anderen willen presteren en koersen winnen!
Gastheer Michel Wuyts opende de voorstelling met een vergelijking: deze ploeg is de universiteit van de
wielersport en een nieuw academisch jaar staat voor de deur. Sommigen zullen slagen, anderen niet. Daarop
nam Christophe Sercu het woord.
lees verder, ploegvoorstelling 2008.

Algarve: Förster (Gerolsteiner) wint massaspurt

(20/02/2008)

De Duitser Robert Förster won de eerste rit van de Ronde van de Algarve, een vijfdaagse
rittenwedstrijd in het zuiden van Portugal. De rit ging over 164,6 kilometer van Albufeira naar Faro en werd
gekleurd door een lange vlucht van 6. De koplopers liepen tot bijna 14 minuten uit maar de spurtersploegen
met voorop Milram (Zabel), Gerolsteiner (Förster) en Barloworld brachten het peloton tijdig terug. In de finale
trok Quick-Step het peloton op een lint maar in de spurt was de Duitser van Gerolsteiner het snelst. Kenny
Dehaes (19de) en Pieter Vanspeybrouck (21ste) waren onze best geplaatsten. De rit van morgen gaat over
189,5 kilometer van Lagoa naar Lagos.

Rit 2 Algarve: Van Hecke tot op 800 meter van de finish

(21/02/2008)

Onze ploeg reed zich volop in de kijker tijdens de 2de rit van de Ronde van Algarve.
Kenny Dehaes werd 5de en Maarten Neyens en nadien Preben Van Hecke reden in de aanval. Preben werd pas
in de slotkilometer gegrepen.
De rit ging van Lagoa naar Lagos over 189.5 kilometer. Onderweg waren er 2 tussenspurten en drie
beklimmingen van 3de categorie. Veel ontsnappingspogingen na de start, maar pas na 36 kilometer had een
groepje van 3 succes. Maarten Neyens was mee en hij won de 2de tussenspurt van de dag. Maximaal hadden de
3 vier minuten maar in het peloton lieten de renners van Madeinox-Boavista niet begaan. Ze verdedigden de
leiderspositie van Antonio Cosme in het bergklassement en het klassement van de tussenspurten. Aan
kilometer 79 kregen we zo de hergroepering en meteen daarna ontstond een kopgroep van 4, nu met Preben
Van Hecke. De leiderstruien van Antonio Cosme konden niet meer in gevaar komen en na 112 kilometer had het
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kwartet al 11.30 minuten voorsprong. In het peloton vonden de mannen van Liberty Seguros en Astana het nu
welletjes en de jacht begon. Vooraan bleef het echter ook niet stil. Op de 2de klim van de dag zette Preben door
en enkel Krasimir Vasilev (Palmeiras Resort-Tavira) kon mee. Preben nam ook de 3de klim voor zijn rekening,
Vasilev moest hem laten gaan. Met nog 20 kilometer te gaan reed Preben solo 5 minuten voor het peloton uit
maar het mocht niet zijn, op 800 meter van de finish werd hij gegrepen. Hij hield er de 2de plaats in het
bergklassement aan over.
De Litouwer Thomas Vaitkus (Astana) versloeg in de spurt de winnaar van rit 1, de Duitser Robert Förster
(Gerolsteiner) en Kenny Dehaes werd mooi 5de. Förster blijft leider, Vaitkus volgt op één seconde en Maarten
Neyens staat dankzij bonificaties 6de op 14 seconden. Morgen volgt de langste rit van deze vijfdaagse, een rit
over 207,7 kilometer van Vila Real de Santo Antonio naar Loulé. Onderweg zijn er 4 klimmetjes van 3de
categorie en 2 tussenspurten.

Algarve: Devolder in de leiderstrui

(24/02/2008)

De 3de en langste rit van de Ronde van Algarve ging net als rit 1 naar de Duitser Robert
Förster (Gerolsteiner). Na ongeveer 8 kilometer koers ontstond in 2 fasen een kopgroep van 5 man met daarbij
de Belg Gianni Meersman (Française des Jeux). De kopgroep werd gaandeweg uitgedund terwijl de voorsprong
toch opliep tot 16 minuten. Net als een dag eerder met Preben Van Hecke, kwam ook nu het peloton terug. Op
600 meter van het einde was Meersman eraan. Robert Förster verstevigde zijn leiderspositie in het klassement
maar dat was goed voor 1 dag want in rit 4, de tijdrit over 34 kilometer, sloeg nationaal kampioen Stijn
Devolder zijn slag. Stijn won en staat nu op kop met 22 seconden op zijn kortste belager. Niko Eeckhout was de
eerste renner die aan de tijdrit begon, maar op 3’33” van Devolder was hij na Maarten Neyens onze dichtste
finisher. Maarten zelf was nog 10 seconden sneller. Rest nu enkel nog de slotrit van Vila do Bispo naar Portimão
over 193,5 kilometer.

Paolini wint Trofeo Laigueglia

(24/02/2008)

De 31 jarige Lombard Luca Paolini (Acqua & Sapone-Mokambo Coffee) won in een
massaspurt de 45ste editie van de Trofeo Laigueglia. Daniele Pietropolli (team LPR), tweede, werd slechts nipt
geklopt, en de Argentijn Maximiliano Richeze (CSF) werd 3de. Ongeveer 60 renners zaten in de eerste groep.
De wedstrijd werd gekleurd door de aanval van een duo: de Fransman Le Boulanger (Francais des Jeux) en de
Litouwer Dainius Kairelis (Ceramiche Flaminia). Zij liepen tot meer dan 9 minuten uit. Op 10 kilometer van het
einde werden de 2 gegrepen. Serge Pauwels, 20ste, was onze eerste aan de finish.

Kort: Pauwels mee in vlucht Haut Var – Devolder wint Algarve

(25/02/2008)

Davide Rebellin (Gerolsteiner) won in Frankrijk de 40ste editie van de Ronde van de Haut,
een wedstrijd over 197 kilometer van en naar Draguignan met onderweg acht hellingen. De 36-jarige Italiaan
versloeg in een spurt met drie Rinaldo Nocentini (A2R) en Alexandre Botcharov (Credit Agricole). Serge Pauwels
zat mee in een groep die ontstond in de reactie op de vlucht van Freddy Bichot (Agritubel) en Miguel Martinez
(Amore & Vita-McDonald's). In het gezelschap van Serge bevonden zich op dat moment onder meer Andy
Schleck en Thor Hushovd. Die laatste ging alleen door op de slotklim maar werd nog gegrepen. In de afdaling
ging het trio er vandoor.
De slotrit in de Ronde van Algarve werd gewonnen door Bernhard Eisel (Team High Road). De Duitser liet in de
finale zijn medevluchters in de steek en hield aan de finish 3 seconden over. Het peloton spurtte 20 seconden
later voor de 9de plaats. Eeckhout (32ste), Vanspeybrouck (38ste), Hovelijnck (46ste) en Verbist (51ste) zaten
in het peloton. Stijn Devolder werd eindwinnaar.

Omloop het Volk: Gilbert heerst

(01/03/2008)

Philippe Gilbert won op zelden geziene wijze een bijzonder lastige 63ste editie van de
Omloop het Volk. De openingsklassieker van het Belgische wegseizoen eindigde voor het eerste sinds lange tijd
weer in Gent. De finish lag in de Charles de Kerchovelaan, waar vorig jaar Gert Steegmans zijn Tourrit won. Met
elf hellingen en zeven grote kasseistroken zou het een zware klus worden, een mini-Ronde Van Vlaanderen over
net geen 200 kilometer.
Na 10 kilometer geraakten zes renners voorop, ze reden een voorsprong van maximaal 8 minuten bijeen. Achter
hen brak de koers los voorbij Ronsse. Boven aan de Taaienberg, met nog 50 kilometer te gaan, verbrokkelde het
peloton volledig. Bij een eerste groep met favorieten hadden we Koen Barbé en Preben Van Hecke mee. Niko
Eeckhout zat niet veel verder. De zes leiders hadden toen nog 3’40” voorsprong.
Op de Eikenberg kwam het eerste moment van Phillipe Gilbert. De man uit Remouchamps ging er van de kop af
alleen vandoor. Na de Wolvenberg en de kasseien van de Holle weg en Mater ontstond er door een actie van de
Deen Johansson (CSC) en Jan Kuykx (Landbouwkrediet) een eerste achtervolgende groep. De anderen die zich
daarbij aansloten waren Leif Hoste, Thor Hushovd, Fabian Cancellara, Nick Nuyens en Nicolas Jalabert. Bij de
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passage in de Lippenhovestraat werd duidelijk dat het achter die groep stil viel. Gilbert had intussen de vroege
vluchters ingelopen en op de Lange Munte, de laatste en zware kasseistrook, kwam het tweede moment Gilbert.
Vanuit het wiel van ploegmaat Gerard vertrok hij voor een solo van 22 kilometer. Sterke Gilbert hield het vol en
won. In het compleet uiteengeslagen deelnemersveld eindigde Koen Barbé 25ste op 4’49”. Verderop eindigden
Hovelijnck (41ste), Verbist (47ste), Van Hecke (50ste), Vanheule (105de), Veuchelen (113de), en Renders
(120ste).

Johan Coenen wint Beverbeek Classic

(01/03/2008)

Johan Coenen won zaterdag in eigen provincie de 11de editie van de Beverbeek Classic,
een wedstrijd over 168 kilometer. Liefst 33 ploegen met zes renners verschenen hier aan de start. Onze ploeg
zach zich in laatste instantie genoodzaakt met een mannetje minder te starten. Maarten Neyens en Kristof
Vandewalle moesten afhaken terwijl Steve Schets werd opgetrommeld als 5de man.
Johan boekte dus de eerste zege op de weg voor onze ploeg dit seizoen. Hij won de spurt van een groepje van
5. De Nederlander Thomas Berkhout (Rabobank Continental) en de Duitser Dominik Klemme (Team 3C Gruppe)
eindigden op de dichtste ereplaatsen. De Duitse ex-prof Dirk Muller en de Fransman Jean Zen zaten ook in de
kopgroep.
Een aantal ploegen trokken meteen na de start goed door, en mee ook door de stevige zijwind ontstond er een
breuk in het peloton. Een eerste groep van ongeveer 60 man begon aan de kasseizone in Dilsen maar kort
nadien kregen we terug een hergroepering. De wind stond nu in het nadeel. Een 10-tal kilometer later ging een
groepje van 6 ervandoor, even later bijgebeend door 5 man met daarbij Johan Coenen. De 11 verwierven nooit
meer dan 2 minuten voorsprong op het peloton, en op het plaatselijke circuit bleven ze vooraan nog met 5 over.
In de laatste 2 van 7 plaatselijke ronden hadden de 5 koplopers nooit meer dan 30 seconden voorsprong maar
toch hielden ze stand. Achteraan stopten ook de mannen van Rabobank af. De aankomstzone was nieuw dit
jaar, een lange strook van meer dan 1 kilometer rechtdoor. Het was kwestie van niet te snel op kop te komen,
en Johan deed het perfect, goed voor zijn 4de profzege.

Kuurne-Bruusel-Kuurne: Pauwels in ontsnapping

(02/03/2008)

Steven De Jongh (Quick.Step) won zondag de 61e editie van Kuurne-Bruusel-Kuurne. Hij
versloeg na 193 kilometer zijn landgenoot Sebastian Langeveld (Rabobank) in een spurt met 2. Serge Pauwels
reed zich in de kijker in een ontsnapping.
Meteen na de start vloog het peloton met de wind in de rug aan hoge snelheid richting Ninove. Een vroege
vlucht was niet mogelijk, het ging er nerveus aan toe met verschillende valpartijen tot gevolg. Bij de
slachtoffers ook Frederiek Nolf, Kuurnenaar overigens, en hier aan de start in zijn eerste wedstrijd als prof in
België. Hij kon gelukkig zijn weg verder zetten en werd 45ste.
Voorbij Geraardsbergen, meer dan 80 kilometer wedstrijd zat er al op toen, raakte een groep van 9 met daarbij
Pauwels weg. Op weg naar de Oude Kwaremont, nog dik 80 kilometer te gaan, waren ze nog met 5. Veel
voorsprong hadden ze niet en de ploegen van de favorieten – Quick Step op kop - trokken het peloton in
stukken en brokken. De eersten slorpten de vluchters op en vooraan in koers vormde zich een groep van 30
man. Wereldkampioen Paolo Bettini was er niet meer bij door een val maar al zijn ploegmaats zaten vooraan.
Met nog 48 kilometer te gaan trokken zij samen met 3 man van Liquigas een waaier waardoor de groep
uitgedund werd tot 21 eenheden. Bij de slachtoffers helaas ook Serge Pauwels. Hij zette in het gezelschap van
onder meer Hushovd zijn weg verder om uiteindelijk 25ste te eindigen. Diep in de finale raakten De Jongh en
Langeveld nog weg.

Samyn: Gilbert wint, Goddaert 6de

(06/03/2008)

Philippe Gilbert won woensdag in eigen provincie de GP José Samyn. Voordien was ‘de
man in vorm’ al de beste in de Omloop Het Volk, en in twee ritten en de eindstand in Mallorca. Gilbert won in
een massaspurt, op minder dan 200 meter van de finish werden nog 5 vluchters ingerekend. Behalve Gilbert
wist enkel Kevin Ista al die vluchters te remonteren. Kristof Goddaert werd 6de, en was dus eigenlijk de 3de
van het aanstormende peloton, een mooie prestatie van onze neo-prof. Bij eerdere vluchten in de wedstrijd
waren onder meer Johan Coenen en Pieter Ghyllebert betrokken. Serge Pauwels kwam ten val maar zonder veel
erg.

Iljo en Kenny bereiden zich voor in de Ronde van de Kaap

(06/03/2008)

Op maandag 22 oktober 2007 werd in Amsterdam het zesdaagsenseizoen 2007/2008 op
gang geschoten, er stonden er weer 14 op het programma. Daarnaast waren er nog vier
wereldbekerwedstrijden, nationale en Europese kampioenschappen en leuke meetings het en der. Onze pistiers
hadden en hebben zo de nodige kansen om te jagen op dat felbegeerde Olympisch ticket voor Peking 2008, en
ze deden het schitterend. Er was veelvuldig winst in zesdaagses, de kampioenschappen en een mooie zege in
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de wereldbeker en de 3de plek in de eindstand daarvan.
Intussen komen de ‘UCI Track Cycling World Championships’ in het Briste Manchester eraan. Een grote
internationale groep pistiers bereidt zich voor in Zuid Afrika. Zo ook Iljo Keisse en Kenny De Ketele. Na een
weekje stevig trainen namen ze met het Belgian National Team de start in de Giro del Capo / Ronde van de
Kaap (ZAf/2.2). Andere Belgen in de ploeg zijn Cornu, Tuytens en Mertens. Drie ritten hebben ze er daar al op
zitten. Ereplaatsen waren er in rit 2 voor Iljo (5de) en Cornu (3de) in rit 3. Kenny was 11de in rit 3. Ritwinnaars
tot nu toe waren de Oostenrijker Christian Pfannberger, de Deen Michael Morkov en de Australiër Luke Roberts.
Pfannberger is leider in het klassement.

3daagse West-Vlaanderen: Franse ploegen aan het feest

(08/03/2008)

Rit 1 en 2 in de 3daagse van West Vlaanderen leverden winst op voor Franse ploegen. De
Wit-Rus Yauheni Hutarovich (Française des Jeux) won zaterdag, de Zwitser Aurélien Clerc (Bouygues Télécom)
vrijdag. Beiden haalden het in een massasprint. Hutarovich, vrijdag al 2de, staat eerst in het voorlopig
klassement.
Kenny Dehaes staat intussen op kop in het klassement voor de tussenspurten. Op dag 1 won Niko Eeckhout de
eerste tussenspurt en in zijn spoor scoorde Kenny één puntje. Later, op de plaatselijke omloop in Bellegem, was
Kenny ontsnapt met de Noor Edvald Boasson Hagen en zo wist hij de 3de spurt te winnen. De 2 werden dus nog
ingelopen en in de spurt voor de ritzege werd Niko 9de.
Eén dag later trok Kenny mee met de eerste vlucht van de dag. Elf man reed voorop en Kenny wist de eerste
tussenspurt te winnen. De 11 werden ingelopen maar in Handzame waren er nog punten voor Kenny in de 3de
spurt. Het brengt hem allemaal dicht bij eindwinst in de strijd voor de rode trui. Tussendoor was er een
ontsnapping van een groepje van 4 maar de ploeg van de leider behield de controle. Ook Niko bleef zich
mengen in de tussenspurten. Dankzij de daarbij horende bonificaties staat Kenny 3de in het klassement, en
Niko 5de.

Vlaamse Pijl Harelbeke: sterke Pieter Vanspeybrouck 3de

(08/03/2008)

Zaterdag stond de 41ste editie van de Vlaamse Pijl op het programma. De wedstrijd met
start en aankomst in Harelbeke is 156 km lang. Er kwamen 33 ploegen met elk 6 renners aan de start. De zege
ging naar de Nederlander Bram Schmitz (Van Vliet-EBH), we kennen hem nog van zijn periode bij T-Mobile
enkele jaren terug. Dennis van Winden (Continental-team Rabobank) werd 2de, en Pieter Vanspeybrouck na
een sterke wedstrijd 3de. Het was een groepje van 5 dat spurtte voor de zege.
In de heuvelzone was Pieter één van de smaakmakers. De Kluisberg en de Cote de Trieu zaten er al op, en op
de Oude Kwaremont trok Pieter stevig door. Hij kwam alleen voorop en was de eerste boven op de Paterberg.
Kort nadien was de kopgroep van 6 een feit. In het gezelschap van Pieter hadden we Bram Schmitz (Van Vliet),
Dennis van Winden (Rabobank), Dave Bruylandts (NHT), Michel Kreder (Rabobank) en Nico Kuypers (Lispanne).
Hoewel de tijdsverschillen nooit hoog opliepen hielden de 6 vooraan stand. Enkel Johnny Hoogerland (Van Vliet)
kan nog aansluiten bij de vluchters. Na de Kruisberg en de Tiegemberg wisten we intussen dat de bergprijs
alvast voor Pieter was. In de finale op het plaatselijke parcours in Harelbeke hielden ze vooraan met 5 stand.
Pieter werd dus 3de, en in de pelotonspurt achter de 5 werd thuisrijder Kristof Vandewalle nog 3de, goed voor
de 8ste plaats in de uitslag.

3daagse West-Vlaanderen: Eeckhout 2de

(10/03/2008)

Niko Eeckhout werd zondag 2de in de slotrit en de eindstand van de Driedaagse van
West-Vlaanderen, de Nederlander Bobby Traksel (P3Transfer) ging hem vooraf.
De slotrit ging over 186 km met start en aankomst in Ichtegem. Met nog 40 kilometer te gaan was Niko met de
Rus Sergej Ivanov (Astana) ontsnapt uit een kopgroep. De 2 hadden een voorsprong van een kleine minuut
maar Bobby Traksel wist in zijn eentje die kloof te overbruggen en won de spurt. Jammer voor Niko maar hij
staat er weer terug na zijn ziekte tijdens de Ronde van Algarve. Herstellen daarvan vroeg de nodige tijd, maar
hier ging het elke dag weer beter en dat is een opsteker met het oog op de volgende koersen.

3daagse West-Vlaanderen: Dehaes wint rushesklassement

(11/03/2008)

In enkele officiële uitslagen van de 3daagse van West-Vlaanderen na rit 3 vinden we de
naam van Kenny Dehaes niet meer terug. De Rodenaar begon zondag nochtans als leider van het
rushesklassement aan die slotrit en eindigde in een groep op 11’28” van winnaar Traksel. Onder meer de Wit
Rus Hutarovich (Française des Jeux), leider na de 2de rit, zat in dezelfde groep. Kenny was dus binnen tijd en is
na afloop ook op het podium geweest om de trui als eindwinnaar van het rushesklassement in ontvangst te
nemen.
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Wanzele: Hoogerland wint, Coenen 2de

(13/03/2008)

Johnny Hoogerland (Team Van Vliet-EBH Elshof) won gisteren in Wanzele de eerste
regionale wedstrijd voor profs in ons land. In de spurt voor de 2de plaats was Johan Coenen de snelste van een
groepje van 3.
De stevige wind stond gunstig om op enkele smalle wegen een waaier te trekken en al na 20 kilometer
wedstrijd wist vooraan een groep van 15 man zich af te scheiden. Met Johan Coenen, Kurt Hovelijnck, Kristof
Goddaert, Niko Eeckhout en Kenny Dehaes waren we vooraan sterk vertegenwoordigd. Nadat iemand zijn
achterwiel raakte viel Niko weg uit de kopgroep. In de finale viel vooraan ook Kenny Dehaes weg, hij was nog
niet helemaal hersteld van stevige inspanningen in het afgelopen weekend. Net als Mitsubische-Jartazzi hadden
we dus nog 3 man vooraan. In de voorlaatste ronde kregen we op kop dan het groepje van 4. Naast Coenen en
Hoogerland waren dat Jens Mouris en Aart Vierhouten. Tijdens de laatste 5 kilometer bestookten de 4 mekaar
onophoudend en uiteindelijk kon Hoogerland alleen weggeraken. In de spurt van de achtervolgers voor de 5de
plaats was Kristof Goddaert de snelste, en Kurt Hovelijnck werd 7de.

Website voor Serge Pauwels.

(13/03/2008)

Op www.sergepauwels.be kan je vanaf nu terecht voor meer info over onze 3de jaarsprof,
zijn programma, uitslagen, biografie, profiel, vele foto's enz. En op weg naar een goedgevuld palmares kan je
regelmatig zijn wielerdagboek lezen. Ga dus zeker langs op www.sergepauwels.be en vergeet niet het
gastenboek eens te tekenen! Serge is intussen zowat de 12de renner van de ploeg met een eigen website en er
zijn er nog op komst.

Omloop van het Waasland: 3 op een rij voor Eeckhout

(16/03/2008)

Voor de derde maal op rij won Niko Eeckhout de Omloop van het Waasland, wedstrijd van
categorie 2. Zijn eerste zege van 2008 kwam er na een massasprint. Niko won vlot, hij had enkele fietslengten
voor op de Nederlander Bobbie Traksel (P3 Transfer-Batavus), en de 19-jarige Klaas Lodewijk (Rabobank U23).
Bij verschillende ontsnappingen bracht de ploeg het peloton terug bij de vluchters. In de finale was er nog een
ontsnapping met onder meer Bart Vanheule.

Nokere Koerse: Eeckhout 7de

(20/03/2008)

Wouter Weylandt (Quick-Step) heeft woensdag de 63ste editie van Nokere Koerse
gewonnen. In de massasprint op de kasseitjes werd Jurgen Roelandts (Silence Lotto) 2de, en André Greipel
(High Road) 3de. Niko Eeckhout werd 7de.
Een ontsnapping van een trio kleurde de wedstrijd, ze liepen tot 10 minuten uit en werden op 30 kilometer van
de finish gegrepen. Nadien waren en nog enkele pogingen maar de groep kwam steeds terug.

Videos werking Topsport ABC en nieuwe wallpapers online

(22/03/2008)

Topsport Vlaanderen maakt werk van een degelijke omkadering voor sporters op weg naar
de top. Voor een facet uit het totale pakket van de begeleiding van een topsporter doet Topsport Vlaanderen
een beroep op de expertise van het Topsport Advies- en Begeleidingscentrum (Topsport ABC) van de Katholieke
Universiteit Leuven. Sporters uit verschillende sporttakken kunnen daar terecht voor een hele waaier aan
dienstverlening. In 4 online videofilms geven we je wat meer info over deze aanpak. Thema’s zoals
inspanningstesten en onderzoek naar vocht en zoutverlies bij sporters in de hitte van bijvoorbeeld Peking
komen aan bod.
In de fanzone hebben we op de downloads-pagina 2 nieuwe wallpapers toegevoegd, zoals steeds weer van de
hand van onze huistekenaar An Wauters.

Winterse toestanden in Cholet en Groene Hart, Köln afgelast

(24/03/2008)

Janek Tombak (Mitsubishi-Jartazi) in Chôlet-Pays de Loire en Tomas Vaitkus (Astana) in
de Ronde van het Groene Hart werden de winnaars van profwedstrijden op de winterse Paaszondag 2008. Het
was koud in Frankrijk, en in de Ronde van het Groene Hart kwam daar nog een pak sneeuw, veel regen, harde
wind en zelfs hagel bovenop.
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De Est Tombak rekende in een spurt af met 2 medevluchters. Op ongeveer vijftig kilometer van de finish waren
ze er met 4 vandoor gegaan. Op 15 kilometer van de finish hadden ze nog een minuut voorsprong op het
peloton. Kurt Hovelijnck op de 13de plaats was onze best geplaatste renner.
De Litouwer Vaitkus was de snelste in de massasprint na een ware afvalkoers. Niko Eeckhout werd vierde,
Kristof Goddaert negende en Kenny Dehaes 16de.
Op Paasmaandag stond dan nog de 93ste editie op de honderdste verjaardag van de Duitse klassieker Rund um
Köln gepland, maar door de hevige sneeuwval werd de wedstrijd afgelast. De wegen lagen er veel te slecht bij.

Dwars door Vlaanderen: Chavanel wint, Eeckhout 3de

(26/03/2008)

De Fransman Sylvain Chavanel (Cofidis) won woensdag de 63e Dwars door Vlaanderen. In
de spurt van een groepje voor de 2de plaats werd Niko Eeckhout 3de, Steven de Jongh (Quick Step) werd 2de.
De wedstrijd ging over 200 km van Roeselare naar Waregem met onderweg twaalf hellingen waarvan de eerste
na goed 80 kilometer. Aanvallers waren er van bij de start maar in het begin zonder succes, het peloton raasde
het eerste uur door tegen een gemiddelde van 49,4 kilometer.
Kort bij de eerste helling van de dag, de Kattenberg, kregen we een kopgroep van 5 met daarbij voor onze
ploeg Frederik Veuchelen, de winnaar van 2006. De andere vluchters waren Matthew Goss, Geert Omloop, Floris
Goesinnen en Michael Tronborg. Nu bleef de reactie in het peloton even uit en de vijf waren weg. Op de
Kattenberg moest de Deen Tronborg wel afhaken. Bovenop de Berendries, met nog 103 km te gaan, hadden de
vier leiders een minuut voorsprong op het peloton. Op 88 km van het einde moest Geert Omloop afhaken bij de
beklimming van de Eikenberg. De voorsprong was intussen geslonken en vanuit het peloton kwam een
tegenaanval op gang, waarop zich een nieuwe omvangrijke kopgroep vormde. Het peloton bleef steeds voeling
houden met de koplopers en in volle heuvelzone kregen we zo steeds wisselde situaties. Op 36 kilometer van
het einde hadden we vooraan 3 koplopers: Allan Johansen, Martin Elmiger en Sylvain Chavanel. Daarachter zat
alles bijeen in het peloton.
De leiders reden Waregem binnen en hadden nog twee plaatselijke ronden van elk 15 kilometer met daarin de
helling van de Holstraat te gaan. Op de eerste passage daar vormde zich een groep van 8 in de tegenaanval,
met daarbij voor ons tweevoudig winnaar Niko Eeckhout. In zijn gezelschap hadden we Steven de Jongh, Gorik
Gardeyn, Nick Nuyens, Andreas Klier, Murilo Fischer, Joost Posthuma, Niko Eeckhout en Guennadi Mikhailov. De
8 kwamen kort maar de verstandhouding was niet zoals het moest, terwijl vooraan Sylvain Chavanel zijn
medevluchters had afgeschud. De Fansman gaf alles en won solo. Niko werd dus 3de, weerom een knappe
prestaties in koud en natte weersomstandigheden.
Het peloton volgde op 44 seconden. Kenny Dehaes werd 23ste, Kurt Hovelynck 29ste, Koen Barbé 69ste en
Sven Renders 86ste op 3’03”.

WK ploegkoers: Iljo en Kenny 4de

(29/03/2008)

Iljo Keisse en Kenny De Ketele werden zaterdag 4de op het WK ploegkoers in Manchester.
Onze pistiers leken op weg naar brons maar kort voor het eind namen de Duitsers nog een ronde en die bracht
hen op de 2de plaats, waardoor Iljo en Kenny opschoven naar de 4de stek.
Winnaars werden de Britse thuisrijders Mark Cavendish en Bradley Wiggins, het brons was voor de Denen
Michael Morkov en Alex Rasmussen. De Zwitserse titelverdedigers Franco Marvulli en Bruno Risi werden vijfde.
Iljo en Kenny hadden vroeg in de wedstrijd al een ronde genomen, net als Groot-Brittannië, Denemarken,
Zwitserland en Spanje (Llaneras-Torrent). deden dat.
Vrijdag reed Iljo ook de puntenkoers, maar hij kende zijn dagje niet. In het begin kon hij wat punten
sprokkelen maar daar bleef het bij. Eén dag later ging het in elk geval wel, onze mannen reden een knappe
ploegkoers en kunnen in august ook meespelen in Peking.

Neo’s Vandewalle en Neyens knap in E3 Prijs Vlaanderen

(29/03/2008)

De E3 Prijs Vlaanderen anno 2008 bood een schitterend spektakel en was spannend tot
aan het slot. De zege ging naar de Noor Kurt-Asle Arvesen (CSC) terwijl onze neo-profs Kristof Vandewalle en
Maarten Neyens een heel knappe bijrol vertolkten. Voor Kristof eindigde dat met een mooie 15de plaats, en voor
Maarten … ergens in een cafeetje op het eind van de heuvelzone.
Kristof en Maarten maakten deel uit van een groep van 14 renners die was ontstaan na 35 kilometer wedstrijd.
Het ging er snel aan toe van bij de start en de voorsprong van de vluchters liep uit tot 6 minuten. Bij het
aansnijden van de bergzone waren er dat nog meer dan 4 maar het peloton maakte niet echt aanstalten op de
jacht in te zetten. Op de Taaienberg begon Tom Boonen daar dan zelf aan, hij kreeg het gezelschap van Fabian
Cancellara. In de kopgroep konden er intussen een aantal niet meer volgen, daarbij Maarten Neyens. Op weg
naar de Knokteberg zagen we hem nog in het spoor van Boonen en Cancellara.
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Vooraan bleven ze uiteindelijk met 6 over terwijl Boonen na een knappe achtervolging bleef steken op een halve
minuut . Kristof was intussen ook opgeraapt en achtergelaten door Boonen en zijn gezellen maar kon in een
groepje met Devolder en Hoste weer terugkeren en zo mee koersen voor de 7de plaats.
En Maarten? Die was intussen bijgehaald door het peloton en na een knappe koers in de bezemwagen gestapt.
Voor een dringende boodschap vroeg hij de chauffeur even halt te houden en te wachten aan een cafeetje, maar
de chauffeur bleek nogal ongeduldig. Weg bus, weg koers, en Maarten, net ervoor nog in het spoor van Boonen
en Cancellara, kon met dank aan een wielerliefhebber/chauffeur toch nog douchen in Harelbeke.

Brabantse Pijl: Chavanel wint, ploeg goed in de koers

(30/03/2008)

De 48e editie van de Brabantse Pijl werd van start tot aankomst gereden in de regen en
de kou. De Fransman Sylvain Chavanel (Cofidis), vorige woensdag al winnaar van Dwars door Vlaanderen,
soleerde opnieuw naar de zege. Philippe Gilbert (Françaises des Jeux) werd 2de. Onze mannen koersten goed
mee en kleurden mee de wedstrijd.
Voor het eerst in de Brabantse Pijl werd er gestart in Leuven, op de Grote Markt. Na een 40-tal kilometer
vormde zich een kopgroep met Wouter Mol (Transfer Batavus), Ermanno Capelli (Saunier Duval) en Reynold
Smith (Cycle-Collstrop). De vluchters liepen uit tot meer dan 8 minuten en de koers kwam pas echt op gang na
2 van de 5 plaatselijke ronden. Met nog 63 kilometer te gaan kwam er een reactie van Frederik Veuchelen met
in zijn spoor Steurs (Silence-Lotto). Beiden sloten aan bij een groepje van 4 dat net voordien een tegenaanval
had opgezet. Uit de achtergrond kwam er nog mooi volk opzetten en zo kregen we na de beklimming van de
Bruineput vooraan Wynants (Qiuck-Step), Zberg (CSC), Stubbe (F. des Jeux) en Frederik. In het peloton deden
vooral de mannen van Cofidis het werk terwijl onze ploeg afstoppingswerk verrichtte. De vroege vluchters
werden op 33 kilometer van de streep gegrepen door het groepje Frederik, maar ook het peloton was kort
nadien terug daar.
Met Johan Coenen, Frederik Veuchelen, Kurt Hovelijnck, Sven Renders, Kenny Dehaes en Serge Pauwels hadden
we nog 6 man mee. Er volgden nog pogingen van Johan en Kenny tot dat de finale met in de hoofdrol Chavanel
begon. Uiteindelijk werd Johan 15de op 1’04”, gevolgd door Kurt (21ste) en Frederik (39ste) in dezelfde tijd.
Sven werd 52ste op 2'20", Kenny 60ste op 6'11" en Serge 66ste op 9'48".

Tevreden sportdirecteurs na recentste Vlaamse koersen

(30/03/2008)

Onze sportdirecteurs blikken tevreden terug op de recentste 3 wedstrijden op Vlaamse
wegen. We waren collectief sterk in de Brabantse Pijl en reden daar knap in beeld, aldus Jean-Pierre
Heynderickx. In Dwars door Vlaanderen was er eerder de podiumplaats van Niko Eeckhout. En dan was er nog
de jeugd in Harelbeke. Super was het daar, sprak Walter Planckaert. Kristof Vandewalle en Maarten Neyens
waren sterk, en reken daar ook maar Pieter Vanspeybroeck bij, hij zat even goed in de koers maar reed op een
heel slecht moment lek. We gingen met een heel jonge ploeg van start in Harelbeke, wilden eens zien wat die
mannen waard zijn in zo’n lastige koers, zien hoe ver ze geraken. Het werd een fantastische ervaring!

Driedaagse De Panne: aanvallend koersen, en bergtrui in huis

(04/04/2008)

Tevreden terugblikken, dat kon onze ploeg ook weer na de KBC-Driedaagse De Panne –
Koksijde. Vooral op dag 1 en 2 zetten reed ons team zich sterk in de kijker.
Rit 1: Van Hecke en Hovelijnck
In de openingsrit waren Preben Van Hecke en Kurt Hovelijnck onze mannen in beeld. Preben legde er met een
lange ontsnapping de basis van zijn eindwinst in het bergklassement. Na 14 kilometer was hij ervandoor
gegaan, en op ongeveer 40 kilometer van het einde werd hij gegrepen. Eind februari, in de Ronde van Algarve,
had Preben een soortgelijke actie neergezet, en net als toen was ook nu het weer niet al te best. Geveld door
ziekte moest Preben passen voor de recentste koersen, maar de laatste dagen ging het terug beter en dat wilde
hij vandaag demonstreren. De beslissing van de rit viel in de laatste doortocht over de beklimmingen van de
Leberg, de Berendries en de Eikenmolen. Kurt Hovelijnck deed het zeer goed in die finale. In het gezelschap van
Alessandro Ballan knokte hij zich naar een mooie 10de plaats. Kurt was daarmee de eerste Belg. De Italiaan
Enrico Gasparotto (Team Barloworld) won.
Rit 2: Vanheule, Dehaes en het ploegenklassement
In rit 2 zat Bart Vanheule in een marathonontsnapping. Hij deed het niet solo, maar trok op pad met Gianni
Meersman en David Boucher. Na 11 kilomter waren ze eraan begonnen, en hun maximale voorsprong bedroeg
11’32”. Na 216 kilometer werden de vluchters gegrepen. Op het eind van de rit waren er tussen Koksijde en
Oostduinkerke nog 3 plaatselijke ronden te gaan, maar de mannen vooraan dachten dat het er maar 2 waren.
Uiteindelijk kregen we een massaspurt. De zege ging naar de Brit Mark Cavendish (Team High Road), Kenny
Dehaes spurtte naar een prachtige 5de plaats en Topsport-Vlaanderen won het ploegenklassement van de dag. .
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Rit 3, deel 1:
Mark Cavendish won donderdagochtend ook deel 1 van rit 3, een rit in lijn over 119 kilometer. Een trio tekende
voor de vroege vlucht, van onze ploeg was daar niemand bij. De laatste van die vluchters werd in de straten van
De Panne gegrepen. Op dat ogenblik was er nog een plaatselijke ronde te gaan. Er volgde nog een aanval van
Kristof Goddaert.
Rit 3, deel 2, tijdrit: pedaalbreuk voor Eeckhout
De afsluitende tijdrit werd gewonnen door de Nederlander Joost Posthuma (Rabobank). Onze snelste man was
Johan Coenen, 31ste op 1’06”. Kristof Goddaert werd 36ste, en Kurt Hovelijnck 51ste. In de eindstand werd
Kurt uiteindelijk 19de op 1’41” van Posthuma. Pech voor Niko Eekhout, hij verkende wel de omloop maar en
pedaalbreuk hield hem uiteindelijk uit koers.
Binnenkort plaatsen we van alle ritten nog foto's op onze website.

Ronde van Vlaanderen: in de kijker rijden

(05/04/2008)

De Topsport Vlaanderen selectie voor de Ronde van Vlaanderen bestaat uit Eeckhout, Van
Hecke, Hovelijnck, Vanheule, Barbé, Renders, Coenen en Veuchelen. Wij hebben niet de ploeg om in de prijzen
te rijden, blikte sportbestuurder Walter Planckaert na afloop van de 3daagse van De Panne nog vooruit. We
zullen ons wel in de kijker rijden, een mannetje mee sturen in een vroege vlucht, koers maken en dingen
proberen. In de eerste 2 ritten van de 3daagse was dat ook weer goed gelukt met mooie uitslagen en een goed
klassement tot gevolg. In de korte 3de rit wilden we dat bij het binnenkomen van De Panne ook, de gebaren
van Boonen en Devolder aan het adres van onze renners waren dan ook misplaatst, aldus nog onze
sportbestuurder.

Hel in Hel van het Mergelland

(06/04/2008)

De Duitser Tony Martin won zaterdag de Hel van het Mergelland, een wedstrijd van
categorie 1. Samen met zijn ploegmaat bij Team High Road, de Australiër Adam Hansen, was hij er al na 20
kilomter vandoor gegaan. De 2 bleven voorop tot het eind. Onwaarschijnlijk sterk waren ze, die 2. De wedstrijd
werd gereden in verschrikkelijk gure weersomstandigheden, en in het peloton bleef een serieuze reactie lang
uit. Na een passage op de Gulperbergweg deed onze ploeg nog een poging om de achtervolging op gang te
brengen maar het peloton bleef steken. Slechts 37 renners reden de wedstrijd uit. Voor ons deden dat Maarten
Neyens (20ste) en Kristof Vandewalle (31ste).

Ronde van Vlaanderen: Devolder maakt indruk

(06/04/2008)

Belgisch kampioen Stijn Devolder maakte zondag indruk in de Ronde van Vlaanderen. De
Quick-Step man was ijzersterk, ging solo over de Eikenmolen en reed nadien wel drie tijdritten. Zowel een
quartet met Tombak, Hushovd, Willems en Chavanel, als éénmansacties van Langeveld en Flecha strandden in
de achtervolging op luttele seconden. Stijn won, en kort na hem werd Nick Nuyens 2de en Juan Antonio Flecha
3de.
Ze waren eraan begonnen ’s ochtends in Brugge om 9u45. Het peloton vloog erin met een snelheid van meer
dan 50 kilometer per uur en dat bleef zo een tijdje doorgaan. Na 2 uur wedstrijd hadden de renners al 94,8
kilometer afgelegd. Het viel niet stil en dus raakte niemand weg. Er waren wel enkele pogingen met daarbij
Johan Coenen maar aan de voet van de Kluisberg, 1ste van 17 hellingen, hadden we nog steeds een voltallig
peloton. Het weer zat ook mee tot dan, de lucht was nog overwegend blauw, maar dan kregen we de voorspelde
regen, sneeuw en hagel en het daarbij horende koudegevoel.
In de afdaling van de Kluisberg ontstond de eerste echte ontsnapping van de dag. En groepje van 4 met
Vincent Jerome, Janek Tombak, Tom Veelers en voor ons Sven Renders ging er vandoor. Koen Barbé was
intussen na een val op een kasseistrook uit de wedstrijd verdwenen. Het peloton hield de 4 vluchters steeds
binnen handbereik. De voorsprong bedroeg nooit meer dan 2 minuten en in de race naar de voet van de Oude
Kwaremont werden ze gegrepen. En na de Kwaremont, Paterberg en Koppenberg kregen we een compleet
verbrokkeld peloton met vooraan een groep van een 40-tal renners. Van onze groep zat Kurt Hovelijnck daar
nog bij. Kurt bevestigde zijn goede prestaties van in de Driedaagse van De Panne en werd in Meerbeke mooi
28ste op 3’18” van Devolder. In zijn gezelschap bevonden zich onder meer Hushovd, Chavanel, Verbrugghe,
Freire en Kroon. Preben Van Hecke werd 81ste op 17’35”.

Maak kans op een wieleruitrusting van Topsport Vlaanderen

(07/04/2008)

Topsport Vlaanderen investeert in de toekomst van onze talentvolle jonge renners maar
neemt ook heel wat andere initiatieven. De website van Topsport Vlaanderen, gelanceerd halfweg februari, biedt
je hierover meer info. De site is onderverdeeld in vier grote luiken die alle facetten van het topsportbeleid
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belichten: 'Ik word topsporter', 'Ik ben topsporter', 'Ik was topsporter' en 'Ik begeleid topsporters'. De website
biedt ook een digitale nieuwsbrief aan.
Tot 30 april kan je op de website topsportvlaanderen.be mee doen aan een ‘Ronde van Vlaanderen’ wedstrijd. Je
kan een wieleruitrusting van het Topsport Vlaanderen Pro Cycling Team of één van de 25 exclusieve
topsportvlaanderen.be mutsen winnen.

Gent – Wevelgem: Kenny Dehaes spurt naar 5de plaats

(10/04/2008)

Oscar Freire won in een massaspurt de 70ste editie van Gent-Wevelgem en is daarmee de
eerste Spanjaard op de erelijst. Kenny Dehaes zat knap in de spurt en werd schitterend 5de.
Het koersverloop meteen na de start was wat vergelijkbaar met dat van de Ronde van Vlaanderen. Het tempo
lag hoog en in de eerste 2 uren lukte het niemand om een vlucht op poten te zetten. Neoprof Ermanno Capelli
(Saunier Duval) zette dan een solovlucht op en werd na de tweede beklimming van de Kemmelberg gegrepen
door Filippo Pozzatto en Philippe Gilbert. Het peloton kwam terug, en nadien volgden nog ontsnappingen maar
de mannen van Rabobank hielden het tempo in het peloton hoog met het oog op een spurt. .
Terwijl een aantal sprinters door hun beste krachten zaten spurtte Kenny dus naar de 5de plaats. Hij werd
vooraan gebracht door Kurt Hovelijnck en zocht dan in de finale zelf zijn weg. De spurt begon Kenny in het
beste wiel, dat van winnaar Freire. Even had hij zelfs uitzicht op de 3de stek. Net voor hem werd Erik Zabel
4de, en na hem volgde mooi volk zoals Paolini, O'Grady, Hushovd, Pozzato, McEwen en Cavendish. Kenny was
eerder al 5de in de 2de rit van de Driedaagse De Panne en een rit van de Ronde van Algarve, en spurtte eind
vorig seizoen naar de 7de plaats in Parijs-Brussel. Hij won toen ook solo de GP Schaal Sels.

Ghyllebert 14de in GP Pino Cerami

(11/04/2008)

De Zwitser Patrick Calcagni van Barloworld heeft donderdag in een massaspurt de Grand
Prix Pino Cerami gewonnen. Het podium werd vervolledigd door Giovanni Visconti (Quick-Step) en James
Vanlandschoot (Mitsubishi).
De wedstrijd ging over 194 kilometer. Eerste aanvaller was Bart Vanheule maar de vlucht ging niet door. Andere
pogingen kenden meer succes, onder meer een groep van 3 met De Waele, Caethoven en Jacobs, maar
uiteindelijk kregen we dus een massaspurt. Pieter Ghyllebert, 14de, was onze beste finisher. Een getuigeverslag
en wat foto's van deze wedstrijd vind je ook op de site van An Wauters.

Parijs-Roubaix: ervaring opdoen

(14/04/2008)

Nog voor de renners van start gingen in Parijs-Roubaix was er al tegenslag voor de ploeg:
de loting voor de volgorde van de volgwagens liep slecht af, we trokken ‘25’, de laatste nummer, een domper
voor ploegleider Walter Planckaert.
Van bij de start ging het er nerveus aan toe, de aanloop naar de kasseizones werd aan zeer hoge snelheid
afgelegd en van wegkomen was er geen sprake. Pogingen waren er wel, onder andere Kristof Goddaert ging zijn
kans maar werd ingerekend. Na 87 kilometer kregen we dan toch een trio op kop: Jan Kuyckx
(Landbouwkrediet), Matthé Pronk (Collstrop) en Alexander Serov (Tinkoff). Pieter Ghyllebert trachtte nog bij de
3 aan te sluiten maar bleef hangen op 200 meter en reed dan nog een hele tijd alleen tussen het peloton en de
vluchters.
Na het bos van Wallers werden de 3 bijgehaald door een sterk uitgedund pelotonnetje. Dat ‘uitdunnen’ ging zo
verder tot op een kleine 40 kilometer van het einde toen Tom Boonen aanzette. Hij kreeg de Zwitser Fabian
Cancellara (CSC) en de Italiaan Alessandro Ballan (Lampre) mee, en vloerde ze in de eindspurt. Tom was de
beste en kon zijn 2de kassei in de lucht steken.
Vijf lekke banden moest mecanicien Roger Michiels depanneren, en op één van de eerste kasseizones was er
een val van Kenny Dehaes, waarbij zijn versnellingsapparaat stuk raakte. Van Kenny had Walter veel verwacht,
maar door de gekende omstandigheden duurde het 4 tot 5 minuten eer men hem kon helpen, zodat hij in een
verloren situatie terecht kwam. Kenny heeft door die val ook last van de rechter pols en vandaag zouden er
foto’s genomen worden.
Van onze andere renners kwam niemand ten val en met 5 man reden we de wedstrijd uit. Een overwinning in
de Hel van het Noorden was er toch voor Kurt Hovelijnck. Vorig jaar kwam hij zwaar ten van in het bos van
Wallers, met een maandenlange revalidatie tot gevolg. Nu sneed hij die strook opnieuw aan en op de wielerbaan
van Roubaix kwam hij als 48ste binnen. Niko Eeckhout (39ste) deed dat iets sneller, en nadien volgde nog een
groepje met Goddaert (59ste), Barbé (79ste) en Vanspeybrouck. Voor die jonge mannen is dat heel goed, aldus
Walter Planckaert. We verschenen aan de start met 5 man die hier nog nooit hadden gereden, en ik zie
bijvoorbeeld bij Goddaert en Vanspeybrouck behoorlijk wat aanleg voor dit werk.
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Parijs-Camembert: Renders 10de

(16/04/2008)

Alejandro Valverde heeft dinsdag in Frankrijk de 69ste editie van Parijs-Camembert op
zijn naam geschreven. De Spanjaard won na 203 km in een sprint lichtlopend bergop. Een peloton van
ongeveer 40 man sterk spurtte voor de zege. Sven Renders werd 10de, Serge Pauwels 17de, Johan Coenen
20ste en Frederik Veuchelen 37ste. Iest verder volgden Preben Van Hecke (56ste), Kristof Vandewalle (62ste)
en Bart Vanheule (82ste).
De ploeg zat goed in de koers, we hebben aanvallend gereden, sprak Jean-Pierre Heynderickx achteraf. Eerste
aanvaller na de start was Frederiek Nolf, en nadien ging Bart Vanheule zijn kans. De 3de aanval was de goede,
een groep van 13 raakte weg en we hadden met Johan Coenen en Sven Renders twee man aan boord. Het was
een mooi groepje, zo waren ook favorieten als Benoît Vaugrenard en Sylvain Chavanel mee. Meer dan 45
seconden voorsprong kregen ze echter niet. In het peloton werd er achtervolgd door Agritubel en Jartazi, en na
60 kilometer reden de mannen van Caisse d'Epargne het gat dicht. Er volgde dan nog een ontsnapping van een
groep van 3, maar het peloton behield de controle.
In de slotronde van ongeveer 30 km zaten nog twee behoorlijk steile beklimmingen, waarvan de laatste op 8
kilometer van de finish. Verbrokkeling vooraan dus maar in de aanloop naar de finish zaten ze met een 40-tal
renners terug samen.

Scheldeprijs: Koen Barbé in de aanval

(17/04/2008)

Mark Cavendish (Team High Road ) heeft net als in 2007 in een massaspurt de
Scheldeprijs gewonnen. Tom Boonen, handen in de lucht, zag de Brit op de eindstreep passeren.
De wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping van de Nederlander Albert Timmer (Skil-Shimano) waarbij
wat later Koen Barbé kwam aansluiten. De maximale voorsprong van het duo liep op tot dertien minuten. De
sprintersploegen controleerden wel en brachten het peloton, met nog 28 kilometer te gaan, terug. Nadien
volgden nog wel wat pogingen maar zoals verwacht viel de beslissing in een massaspurt.

Noor wint GP Denain

(18/04/2008)

Edvald Boasson Hagen, een Noor die uitkomt voor Team High Road, won donderdag de GP
Denain, een wedstrijd in Frankrijk over 195 km tussen Raismes en Denain.
In een spurt met drie versloeg hij Jimmy Casper en Jimmy Engoulvent. De 3 waren de overblijvers van een
kopgroep van 15 die na een aanval van Pieter Vanspeybroeck tot stand kwam. Het scenario verliep een beetje
zoals 2 dagen eerder in Paris-Camembert, alleen was er nu geen ploeg als Caisse d’Apargne toen, die het gat
dicht reed. De koplopers bleven kilometers lang voor het peloton uitrijden met een beperkte voorsprong tot dat
de veer brak in het peloton dat zelfs buiten de tijdslimiet eindigde. Pieter finishte als twaalfde en Kenny
Dehaes, de dag voordien nog actief in de Scheldeprijs en nu dus ook in die kopgroep, werd dertiende.

Biketrial: Kenny Belaey wint wereldbekerwedstrijd Barcelona

(18/04/2008)

Biketrialkampioen Kenny Belaey won afgelopen weekend de wereldbekerwedstrijd in
Barcelona en is na twee manches leider in de tussenstand. Kenny won voor thuisrijder Daniel Comas Riera en de
Fransman Gilles Coustellier. Twee maanden terug was Kenny nog 3de in de wedstrijd in Kortrijk, toen gewonnen
door Coustellier. De volgende wereldbekermanches gaan door op 16 en 17 augustus in Knokke en op 6 en 7
september in het Zwitserse Moutier. Intussen zit Kenny met zijn broer Wesley in Saudi-Arabië voor een tour van
3 weken en nadien starten de voorbereidingen op de Europese kampioenschappen van 25 mei in het Duitse
Heubach. Enkele foto's vind je hier.

Amstel Gold Race: Vandewalle 180 kilometer in de aanval

(20/04/2008)

Damiano Cunego won de 43e editie van de Amstel Gold Race. Op de Cauberg was de
Italiaan net iets sneller dan de Luxemburger Frank Schleck. Een groepje van 3 met Kristof Vandewalle reed
lange tijd in de aanval, hun voorsprong liep op tot bijna 13 minuten.
Vroege aanvalspogingen van onder meer Frederik Veuchelen kenden geen succes, en na 30 kilometer wedstrijd
ging Kristof Vandewalle zijn kans. Hij kreeg Albert Timmer (Skil-Shimano) en Yuriy Krivtsov (AG2R) mee en de
drie begonnen aan een avontuur dat 180 kilometer zou duren. Bij de 2de beklimming van de Loorberg, de 25ste
in totaal al, werden de vluchters gegrepen. Kristof Vandewalle zette zo enkele weken na zijn ontsnapping in de
E3 Prijs Harelbeke opnieuw een knappe prestatie neer. Meer nog, de student handelsingenieur en neoprof wilde
zich niet alleen tonen in de koers, maar ook uitrijden. Kristof eindigde 123ste.
Nadat de vluchters gegrepen waren, en met nog 6 hellingen te gaan, kregen we eigenlijk een afvallingskoers tot
aan de Keutenberg. Daar viel het eerste peloton helemaal uit elkaar en kregen we een kopgroep van 9. De
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negen begonnen samen aan de slotklim, de Cauberg. Foto’s van deze wedstrijd vind je hier.

Waalse Pijl voor Kim Kirchen

(24/04/2008)

Kim Kirchen heeft woensdag de Waalse Pijl gewonnen. Na 200 km koers was de
Luxemburger van Team High Road de beste op de Muur van Huy. Cadel Evans en Damiano Cunego eindigden op
de dichtste ereplaatsen.
Van bij de start werd er snel gereden, aanvallers hadden geen kans. Pogingen waren er natuurlijk, daarbij ook
ééntje van Johan Coenen. Een gesloten peloton werkte de eerste van 3 beklimmingen van de Muur van Huy af.
Kort nadien kon dan toch een aantrekkelijke groep van 19 renners er vandoor gaan en tot 3 minuten uitlopen.
De kopgroep en het peloton vielen in de finale uiteen en een sterk uitgedunde groep viel de laatste
overgebleven vluchters op de hielen bij het begin van de slotklim.
In een 2de groep volgden Sven Renders (55ste), Preben Van Hecke (59ste) en Frederik Veuchelen (63ste).
Serge Pauwels werd 89ste maar was op 60 kilometer van het einde ten val gekomen en verspilde veel krachten
om terug vooraan te geraken. Foto’s van deze wedstrijd vind je hier.

Win een wieleruitrusting van Topsport Vlaanderen – laatste dagen
(24/04/2008)
Op de website van Topsport Vlaanderen kan je nog tot woensdag 30 april mee doen aan een wedstrijd. Voor de
winnaar ligt een wieleruitrusting van het Topsport Vlaanderen Pro Cycling Team klaar. Daarnaast zijn er 25
exclusieve topsportvlaanderen.be mutsen winnen.
Topsport Vlaanderen investeert in de toekomst van onze talentvolle jonge renners maar neemt ook heel wat
andere initiatieven. De website van Topsport Vlaanderen, gelanceerd halfweg februari, biedt je hierover meer
info. De site is onderverdeeld in vier grote luiken die alle facetten van het topsportbeleid belichten: 'Ik word
topsporter', 'Ik ben topsporter', 'Ik was topsporter' en 'Ik begeleid topsporters'. De website biedt ook een
digitale nieuwsbrief aan.

Valverde wint Luik-Bastenaken-Luik

(28/04/2008)

Om 10 uur begon op de Place St.-Lambert de 94ste editie van Luik-Bastenaken-Luik. Een
groepje van 5 liep tot twaalf minuten uit en enkelen van hen bleven voorop tot voorbij de Redoute, maar van
onze ploeg was er niemand bij.
De finale van deze klassieker bleek met de nieuwe Côte de la Roche aux Faucons nog een stuk zwaarder dan
voordien. De broers Andy en Frank Schleck geraakten samen met Rebellin en Valverde voorop. Andy moest
vooraan nog afhaken terwijl Valverde in een spurt met 3 zijn 2de zege in “La Doyenne” behaalde.
Sven Renders eindigde 46ste op iets meer dan 4 minuten van de winnaar. Hij zat in een grote groep die ging
voor plaats 36. Pauwels, Van Hecke, Coenen en LBL-debutant Neyens eindigden verderop.

Henninger Turm sloot klassieke voorseizoen af

(02/05/2008)

Met de Duitse klassieker Rund um den Henninger Turm kwam er voor onze renners een
eind aan het klassieke voorseizoen. De Nederlander Karsten Kroon (CSC) won, hij was de snelste van een
kopgroep van negen. Sven Renders, 14de, was net als in de Waalse Pijl en Luik–Bastenaken–Luik onze best
geplaatste renner.
Team manager Christophe Sercu en de ploegleiders blikken tevreden terug op de voorbije maanden. Van alle
Protour en professionele continentale ploegen zijn we de jongste, maar we hebben attractief en zonder
complexen gekoerst, aldus Christophe. De resultaten waren goed, met als uitschieters de 3de plaats van
Eeckhout in Dwars door Vlaanderen en de 5de plaats van Dehaes in Gent-Wevelgem. Onze ploeg was goed
vertegenwoordigd in lange vluchten en reed zo knap in beeld. Uitschieters hier waren De Panne (Van Hecke en
Vanheule), Harelbeke (Neyens en Vandewalle), de Scheldeprijs (Barbé) en de Amstel Gold Race (Vandewalle).

Vierdaagse van Duinkerke: Auge eerste leider

(07/05/2008)

De 54ste editie van de Vierdaagse van Duinkerke ging dinsdag van start met een rit over
179,4 kilometer van Duinkerke naar Roost-Warendin. Tot halfweg de rit kregen de 156 renners 4 hellingen
voorgeschoteld, nadien bleef het vlak tot de finish. Tot de verwachtte groepsspurt kwam het echter niet.
Stéphane Auge (Cofidis) en Clement L'Hotellerie (Skil-Shimano) gingen er snel vandoor en slaagden erin hun
marathonontsnapping succesvol af te ronden. Hun voorsprong liep op tot boven de 12 minuten en daar hielden
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ze 2’36” van over. Onderweg verdeelden ze netjes de prijzen: de tussenspurten met bijhorende bonificaties
waren voor Auge, de bergprijs voor L'Hotellerie. De 3de plaats in dat bergklassement is voor Evert Verbist. Op 3
van de 4 klimmetjes pakte hij de 3de plaats. De Duitser Sebastian Siedler won de sprint van het peloton. Kenny
Dehaes was 13de.

Biketrial: Kenny Belaey tweede in Copa Espana

(09/05/2008)

Biketrialist Kenny Belaey reed afgelopen zaterdag naar een mooie 2de plaats tijdens de
10de Indoor Bike trial van Avila (Spanje). In een kolkende ambiance, voor 5000 toeschouwers moest Kenny
nipt de duimen leggen tegen Benito Ross, de regerende wereldkampioen 20". Kenny kreeg wel de zaal
op z’n hand door een overwinning in de 'high jump contest'.
De indoorwedstrijd van Avila (net buiten Madrid) geldt al jaren als een klassieker in de bakermat van het
fietstrial die Spanje toch is. De 10de editie werd er meteen eentje om in te lijsten, want de competitie stond op
hoog niveau en het publiek was razend enthousiast. Voor Kenny werd Avila een serieuze uitdaging aangezien hij
pas terug was van een intense “Red Bull local hero” demotournee in Saoudie-Arabië samen met z’n broer
Wesley. De achtvoudige wereldkampioen was ook de enige van de vijf finalisten die aantrad met een 26 inch
fiets tussen de 20 inch specialisten. Pas op vrijdag terug uit het midden-oosten en op zaterdag opnieuw aan de
slag. Niet meteen het ideale scenario, maar Kenny bracht het er goed vanaf. De Bellemnaar gaat het nu even
rustiger aan doen, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor het EK biketrial dat plaats vindt in Heubach
(Duitsland) op 25 mei.
Reactie Kenny Belaey
"Gezien de omstandigheden, ben ik zeker tevreden. Daarmee heb ik het vooral over het vele reizen van de
afgelopen weken en het feit dat ik op een 26 inch reed, terwijl de 20 inch op het indoor parcours in Avila toch
een voordeel bood. Bovendien was het ook een geweldige wedstrijd, het publiek ging helemaal uit z’n dak en de
mensen bleven maar roepen en aanmoedigen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt! Voor de ‘high jump
contest’ kreeg je een korte aanloop en met behulp van een schans moesten we over een lat springen. Die lat lag
aan ’t eind 2 meter boven de schans, dus zat ik eigenlijk 4 meter boven de grond. Crimineel hoog, ik won de
wedstrijd en hoger kon de lat niet meer!"

Vierdaagse van Duinkerke: Dehaes wint rit 3

(09/05/2008)

Kenny Dehaes heeft de derde rit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. In de
massaspurt versloeg hij Thor Hushovd (Credit Agricole) en Gerald Ciolek (High Road). De rit ging over 193
kilometer van Le Cateau - Cambrési naar Saint Quentin.
De vroege vluchters van de dag, Benoît Sinner (Agritubel), Rony Martias (Bouygues) en James Vanlandschoot
(Mitsubishi), werden in de finale bijgehaald. De mannen van Cofidis en Skill controleerden de koers, en meer
naar het eind sprongen de sprintersploegen bij. In de laatste 10 kilometer heeft onze ploeg meegewerkt.
Iedereen reed voluit voor Kenny die mooi vooraan werd afgezet en vanuit het wiel van Hushovd dan afwerkte.
Een verrassing voor velen, maar een schitterende prestatie van de Vlaams-Brabander, bij de deelnemers zitten
hier toch 12 protour-ploegen.

Vierdaagse van Duinkerke: Dehaes 2de in slotrit

(11/05/2008)

De slotrit in de 54e editie van de Vierdaagse van Duinkerke leverde Kenny Dehaes een
2de plaats op. Thor Hushovd won de massaspurt, en Stéphane Augé pakte de eindzege. Met winst in de 3de rit
en deze 2de plaats kunnen Kenny en de ploeg terugblikken op een zeer geslaagde Vierdaagse van Duinkerke.
Een viertal zorgde voor de lange vlucht, maar meer voorsprong dan 2’10” kregen ze niet. Op 10 kilomter van
het einde werden ze gegrepen. Kurt Hovelijnck was zou de spurt voor Kenny lanceren maar hij kreeg een
klapband in de laatste bocht, net toen hij zou aangaan. Hoe dan ook, Kenny was niet teleurgesteld, geklopt
worden door de Noor Thor Hushovd is geen schande, en hij liet kleppers als Steegmans achter zich.

Vanheule 2de in Puivelde, massaspurt in Nederland

(15/05/2008)

Bart Vanheule werd 2de in de regionale wedstrijd te Belsele-Puivelde. In een spurt met
twee ging Frederic Amorison (Landbouwkrediet) hem voor. De twee waren met nog ongeveer 30 kilometer te
gaan ontsnapt uit een peloton van 32 man. Die waren al na een 20-tal kilometer voorop geraakt, eerst 9 man
met daarbij Niko Eeckhout, nadien nog 23 man met Bart en ook Iljo Keisse. De rest van het deelnemersveld
verdween een dik uur later uit koers. Niko werd 17de, Iljo 20ste. vorig jaar won Bart hier nog solo.
In het peloton zat ook de heroptredende Nic Ingels. Afgelopen winter onderging hij een operatie en nadien
volgde een lange revalidatie. Het werd een kort debuut, maar Nic was tevreden en kijkt nu uit naar de Ronde
van Picardië waar hij vrijdag start.
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In Nederland won Gert Steegmans (Quickstep) in een massasprint de Batavus Pro Race. We kregen hier een
snelle wedstrijd met waaiervorming in de finale. Evert Verbist werd 27ste, Johan Coenen 34ste en Frederik
Veuchelen 37ste. In een 2de peloton zat Maarten Neyens (74ste) en Serge Pauwels (87ste). Verderop eindigden
ook Koen Barbé (79ste) en Frederik Nolf (91ste).

Ronde van Picardië: Kenny Dehaes 2de in rit 1

(17/05/2008)

Sebastian Siedler heeft vrijdag de eerste rit van de Ronde van Picardië gewonnen. De
Duitser van Skil-Shimano versloeg in een massaspurt Kenny Dehaes. De rit ging over 179 km van Crécyen-Ponthieu naar Guise. Niko Eeckhout reed een tijdje in de aanval en was zo eerste bij een tussenspurt, wat
hem bonificatieseconden opleverde. In de stand staan zo Kenny 2de en Niko 7de. De Ronde van Picardië is een
rittenkoers in het noorden van Frankrijk. Bij de deelnemers onder meer zes pro-tour teams.

Ronde van Picardië: top 10 plaatsen in eindklassement

(18/05/2008)

De Duitser Ronde van Picardië zit er op en onze renners deden het collectief goed. Met
Kenny Dehaes (5de) en Niko Eeckhout (6de) hebben we 2 renners in de top 10. In de slotrit wisten ze nog 2
plaatsen op te schuiven omdat het peloton scheurde in een chicane op 600 meter van de finish. Sergey Lagutin
verloor zo kostbare tijd terwijl Sebastian Siedler, de winnaar van de eerste rit, eerder al ten val gekomen was.
Eerder in die rit toonde ons team zich actief in de achtervolging op een groepje van 4. Kenny pakte in de
massaspurt terug een ereplaats (4de). Dit alles leverde onze ploeg de 4de plaats in het ploegenklassement op.
Iedereen van de ploeg deed wat hij moest doen, aldus Jean-Pierre Heynderickx. De rentree van pistiers Iljo
Keisse en Steve Schets viel zeer goed mee, en Nic Ingels reed zijn eerste rittenwedstrijd van 2008 zonder
probleem uit. En ook goed nieuws van Evert Verbist: de rugproblemen zijn … achter de rug. Hij geraakt stilaan
op dreef.

Circuit de Lorraine: ereplaatsen voor Coenen en Veuchelen

(24/05/2008)

De Spanjaard Eladio Jimenez Sanchez (Fercase Rota) won vrijdag de koninginnerit van
het Circuit de Lorraine, een vijfdaagse rittenwedstrijd van eerste categorie in de Franse Vogezen. De rit ging
over 196,3 km van Pont-à-Mousson naar Gérardmer. Onderweg viel er behoorlijk wat te klimmen. Een groep van
5 was er kort na de start vandoor gegaan en bouwde een voorsprong op van 6 minuten. Op 10 kilometer van
het einde werd de laatst overgebleven vluchter, Clément Lhotellerie (Skill Shimano) gegrepen. Eladio Jimenez
Sanchez was op dat ogenblik al in de tegenaanval gegaan en hield aan de finish enkele meters over op een
eerste grote groep. Johan Coenen werd mooi derde en verder in die groep zaten ook nog Frederik Veuchelen
(10de) en Serge Pauwels (24ste). In het voorlopige klassement staat Johan 8ste op 28 seconden van de leider,
de Fransman Jonathan Hivert (Crédit Agricole).
Die Hivert won woensdag de openingsrit. Samen met enkele andere renners bracht hij een lange ontsnapping
van een groep van 11 tot een goed eind, het peloton eindigde in de vluchters hun wiel. De tweede rit eindigde
in een massasprint, gewonnen door Jimmy Casper (Agritubel)voor de Italianen Balducci en Gavazzi. Frederik
Veuchelen trok na 60 kilometer mee in de aanval in een groepje van 3. De voorsprong liep op tot 3 minuten en
op 10 kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen.

Massaspurt in het Circuit de Lorraine

(25/05/2008)

De Fransman Steve Chainel (Auber 93) won zaterdag de vierde rit in het Circuit de
Lorraine, een rit over 167,6 km van Gérardmer naar Saint-Avold. Chainel was al tweede in de koninginnerit en is
nu ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Vier man ging er van bij de start vandoor en twee uur
lang werd er razendsnel gekoerst. De vier werden dan gegrepen en de massaspurt kwam er aan. Geen top 10
voor onze renners, maar Frederik Veuchelen schoof op naar de 9de stek in het klassement, net achter Johan
Coenen.

Podiumplaats voor Evert Verbist in Heist op den Berg

(25/05/2008)

Evert Verbist moest gisteren in de sprint alleen Geert Omloop (Mitsubishi Jartazi) en Staf
Scheirlinckx (Cofidis) laten voorgaan in de Heistse Pijl, een wedstrijd over 157km met 192 renners aan de start.
Er werd attractief gekoerst van in het begin. Streekrenner Verbist raakte in de vierde ronde voorop met 22
anderen. Deze kopgroep zou nog worden uitgedund maar uiteindelijk sprintten zij wel voor de eerste plek.
In de achtergrond reden Kurt Hovelijnck, Pieter Vanspeybrouck en Koen Barbé attent mee in een
achtervolgende groep. Dichter dan 20 seconden kwamen zij echter niet. Het peloton met onder andere Niko
Eeckhout, Kenny De Haes en Kristof Goddaert moest laten begaan. Voor Hovelijnck en Vanspeybrouck zaten er
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nog ereplaatsen in. Ze werden respectievelijk 16de en 15de.

Circuit de Lorraine: Gavazzi in slotrit

(27/05/2008)

De slotrit in het Circuit de Lorraine ging in een massaspurt naar de Italiaan Mattia Gavazzi
(team Preti Mangimi) en de eindzege was voor de Fransman Steve Chainel (team Auber 93). Johan Coenen
(8de) en Frederik Veuchelen (10de) brachten top 10 plaatsen in het eindklassement mee naar huis.

Iljo Keisse wint dernycriterium in Waregem

(27/05/2008)

Iljo Keisse won zaterdagavond het dernycriterium in Waregem In een spurt met 2
versloeg hij Leif Hoste. Bert De Waele eindigde even later 3de. In de finale waren er nog ereplaatsen voor
Frederiek Nolf (8ste) en Steve Schets (9de). Iljo, vorige week nog wat ziek, zit in volle voorbereiding op Peking
maar wil ook goed voor de dag komen op het BK in Knokke. Voordien zal hij nog koersen in Gullegem, de
Delta-Tour, Lede en Halle-Ingooigem.

Bayern Rundfahrt: Pauwels 4de in etappe met aankomst boven

(28/05/2008)

Tegelijkertijd met de Ronde van België wordt in Duitsland de Bayern Rundfahrt gereden,
een rittenkoers buiten categorie. De eerste etappe van vandaag bevatte meteen heel wat klimwerk.
Serge Pauwels eindigde knap 4de na een slotklim van 7 kilometer. Hij moest in deze rit met aankomst boven
alleen Gerald Ciolek (Team High Road), Fabian Wegmann (Gerolsteiner) en Karsten Kroon (CSC) laten
voorgaan.
Sportbestuurder Jean-Pierre Heynderickx zag een collectief sterke ploeg in de koers. Wanneer er op de slotklim
nog 30 renners overbleven waren we met nog 3 man van de ploeg vooraan vertegenwoordigd. Uiteindelijk
eindigde Bart Vanheule nog als 25ste op amper 13sec.

Ronde van België: Kenny Dehaes wint openingsetappe (update)
(28/05/2008)
Er stond vandaag een vlakke etappe op het programma in de Ronde van België. Er werd van in het begin van de
wedstrijd aanvallend gekoerst. De wind speelde ook een belangrijke rol.
Sven Renders raakte even voorop met een groep van 13 vluchters, maar meer dan 20sec voorsprong kregen ze
niet. Uiteindelijk vertrok er een ontsnapping van 3 man (Boucher, De Neef, Lagana) die een maximum
voorsprong van 7min20 bij elkaar fietsten.
Het peloton hield alles onder controle en ook onze ploeg deed hier mee haar deel van het werk. Onder andere
Kurt Hovelijnck, Johan Coenen, Preben Van Hecke, Sven Renders en Pieter Vanspeybrouck zetten zich
regelmatig mee op kop. Speerpunt Kenny Dehaes kon zich zo mooi samen met Kristof Goddaert en Niko
Eeckhout voorin het peloton handhaven terwijl achteraan steeds meer renners de rol moesten lossen. Op 7km
van het einde werden de drie vluchters gegrepen. De massasprint zat eraan te komen.
Niko Eeckhout bracht Kenny in de laatste 2 kilometer knap naar voor. In de sprint lette Kenny Dehaes op het
wiel van Allan Davis. Op 250 meter van de meet ging hij vol door en stak zo overtuigend de overwinning op zak.
Allan Davis (Mitsubishi Jartazi) werd tweede, Gert Steegmans (Quickstep) derde.
Een mooie overwinning voor Kenny, die na zijn overwinning in de Schaal Sels vorig jaar en een rit in de
Vierdaagse van Duinkerke dit jaar zijn derde profzege mag vieren. Hij is meteen ook de eerste leider in deze
Ronde van België en start dus morgen in de zwarte trui. Ook in het puntenklassement staat Kenny na vandaag
op de eerste plaats.
We kregen dan ook een tevreden Walter Planckaert aan de lijn na de rit. “Voor ons kon de Ronde niet beter
beginnen. We hebben de leiderstrui en pakken meteen een ritzege. Al wat er nu nog bijkomt is mooi
meegenomen, maar er kan ons eigenlijk nu al niets meer gebeuren. Dat betekent niet dat we minder
gemotiveerd zullen gaan koersen. We zullen hard blijven werken zoals we dat de laatste tijd altijd gedaan
hebben.”
Of we de leiderstrui van Kenny zullen verdedigen? “Neen, we gaan morgen niet van bij het begin de koers
controleren. Het eindklassement van de Ronde van België zal mee beslist worden in de tijdrit en wij hebben
niemand van het kaliber Devolder, Vaitkus of Hoste. We hebben met andere woorden geen favoriet voor de
eindzege dus zullen wij morgen op dezelfde manier koersen als vandaag: proberen een mannetje mee te sturen
in de ontsnapping en als het tot een massasprint komt zetten we opnieuw alles op Dehaes”, aldus Walter
Planckaert.
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Bayern Rundfahrt: Etappe eindigt in massasprint

(29/05/2008)

De tweede rit in de Ronde van Beieren werd gekleurd door een ontsnapping van drie man
(Hess, Scherzinger en Ganser) die standhield tot op 10km van de meet. Hun maximale voorsprong bedroeg om
en bij de 10min.
De etappe eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door Olaf Pollack (Volksbank) voor Gerald Ciolek
(Team High Road) en Björn Schröder (Milram). Voor onze ploeg heeft Maarten Neyens zich nog geplaatst. Hij
eindigde op de 16de plek.
In de stand staat Serge Pauwels 7de op 16sec. In dezelfde tijd is Bart Vanheule nu 11de.

Ronde van België: Kenny Dehaes blijft leider

(29/05/2008)

De langste etappe van de Ronde van België voerde de renners vandaag van Eeklo naar
Tienen. In het begin moesten onder andere de muur van Geraardsbergen en de Bosberg beklommen worden.
Daarna ging het door Waals- en Vlaams-Brabant richting aankomst.
Pieter Vanspeybrouck was de eerste aanvaller van de dag en na 23km wedstrijd gooide Niko Eeckhout de
knuppel in het hoenderhok. Samen met zes anderen waaronder Tom Boonen en Johan Vansummeren trok hij in
de aanval. De groep groeide nog aan tot 13 maar werd weer ingelopen. Uiteindelijk raakten Roy Curvers (SkilShimano) en Fabio Polazzi (Bodysol-Euromillions) wel weg. Hun voorsprong liep op tot maximaal 8min20.
Meteen na de bevoorrading zette de volledige ploeg zich op kop van het peloton.
Net voor de eerste passage aan de finish ging Glenn d’Hollander (Silence Lotto) nog even in de tegenaanval. Hij
kreeg Preben Van Hecke mee. Lang duurde deze inspanning niet. Op 15km van de meet worden ook Curvers en
Polazzi opnieuw ingerekend door het pak.
Een nieuwe massasprint lijkt onvermijdelijk.
De overwinning in die sprint was voor Boris Shpilevsky (Preti Mangimi) voor zijn ploegmaat Marco Zanotti en
Sebastian Siedler (Skil Shimano). Kenny Dehaes eindigde als 16de in de rit en blijft leider in het algemene
klassement. Bij de tweede tussensprint (rush 2) op 55km van de aankomst nam Kenny immers nog 1 kostbare
seconde bonificatie. Morgen start hij dus voor de tweede dag op rij met de zwarte leiderstrui.
De derde rit gaat over een stevig geaccindenteerd parcours door de Ardennen.

Bayern Rundfahrt: Opnieuw ritzege voor Ciolek

(30/05/2008)

De derde etappe vandaag resulteerde in een nieuwe zege voor Gerald Ciolek (Team High
Road). Hij haalde het voor Paul Voss en Luca Paolini. De twee vluchters van de dag (Lachmann en Becke)
kregen niet meer dan 3min van het peloton waar de ploegen van de sprinters alles onder controle hielden.
Ciolek verstevigt ook zijn leidersplaats.
In de stand blijven Serge Pauwels en Bart Vanheule in elkaars buurt. Ze staan respectievelijk 14de en 17de op
26sec.
Morgen staat er in Beieren net als in de Ronde van België een tijdrit op het programma.

Ronde van België: Doortocht in de Ardennen

(30/05/2008)

Tien hellingen kregen de renners voor de wielen geschoven in de derde rit van de Ronde
van België. Zes ervan telden mee voor het bergklassement. Er werd de hele tijd aanvallend gekoerst.
We kregen eerst een ontsnapping van vier die werd opgevolgd door een langere vlucht van zeven. Die zou het
uitzingen tot op de beklimming van de muur van Huy. Daar zagen we een sterke Stijn Devolder (Quickstep).
Sven Renders kwam met een aantal anderen boven terug aansluiten. Het kwam zo tot een kopgroep van
veertien.
Op de Cote d’Amay probeerden Johan Coenen, Kristof Goddaert en Preben Van Hecke met een reeks anderen de
sprong naar voor te maken. Zij konden in de afdaling weer wat dichter vooraan in de koers postvatten, mede
door een gemiste bocht van enkele renners uit de kopgroep. Vier koplopers bleven er op dat moment over,
gevolgd door een groep met daarin de meeste favorieten. Op de Cote de Stockay komt deze groep weer
helemaal vooraan in de kop van de koers aansluiten.
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Het koersverloop is erg wispelturig. Wanneer de kopgroep een eerste keer de Thier des Trixhes oprijdt, laat een
aanval van Devolder alles uiteenspatten. Alleen Greg Van Avermaet (Silence Lotto) kan hem bijbenen. Zij laten
niemand meer terugkeren en maken onder elkaar uit wie de rit wint. Van Avermaet trekt aan het langste eind
en is ook de nieuwe leider.
Johan Coenen, Sven Renders en Preben Van Hecke werden respectievelijk 12de, 13de en 14de in de rit op
3min32, 3min45 en 3min58. Kristof Goddaert viel uiteindelijk net buiten de top 20. Hij werd 23ste op 4min48.
In het algemene klassement staan Coenen en Renders na vandaag 10de en 11de. Goddaert bezet daar de 19de
plaats.

Tijdrijden op twee fronten

(31/05/2008)

Zowel in de Ronde van België als in de Bayern Rundfahrt stond vandaag een tijdrit op het
programma. Het parcours in Herzele liep over 16,7km en was behoorlijk technisch. Winst was er voor Stijn
Devolder (Quickstep) voor Jens Mouris (Mitsubishi Jartazi) en Sergei Ivanov (Astana). Devolder is ook de nieuwe
leider.
Kristof Goddaert zette een puike prestatie neer. Hij eindigde als 14de in de tijdrit op 58sec van de winnaar.
Goddaert komt in het klassement daarmee nu op de 15de plaats. Johan Coenen kon goed standhouden. Zijn
30ste plaats in de tijdrit maakt dat hij nu 12de is in het algemene klassement. Sven Renders staat 20ste.
Ook in Duitsland werd er dus tegen de klok gereden. Het parcours van 26km daar was heuvelachtig en bevatte
onder meer een helling die 2km lang was, waar de renners op de kleinste versnelling moesten schakelen. Bart
Vanheule werd er 20ste in de tijdrit en staat nu 13de in het klassement.
Stefan Schumacher (Gerolsteiner) won de tijdrit. Stef Clement (Bouyges Telecom) werd tweede. Cyril Lemoine
(Credit Agricole) was derde. Christian Knees (Milram) is de nieuwe leider.

Bayern Rundfahrt: Laatste rit eindigt in massasprint

(01/06/2008)

Kristof Vandewalle fietste vandaag naar een 9de plaats in de massasprint die de laatste
rit van de Bayern Rundfahrt afsloot. Serge Pauwels werd 13de en Koen Barbé 22ste. Ritwinnaar was Heinrich
Haussler (Gerolsteiner).
Het klassement onderging geen wijzigingen meer. Eindwinnaar is dan ook Christian Knees (Gerolsteiner).
Ereplaatsen zijn er voor Bart Vanheule (13de) en Serge Pauwels (19de).

Ronde van België: Niko Eeckhout in de aanval

(01/06/2008)

De traditionele slotrit met aankomst in Putte eindigde vandaag met winst voor Tom
Boonen (Quickstep). Sven Renders was één van de vroege aanvallers. Uiteindelijk raakten 5 renners voorop.
Onder hen Niko Eeckhout. Hij werd geflankeerd door Sven Nys, Geert Omloop, Kenny Lisabeth en Hervé DuclosLasalle.
De vlucht met Eeckhout vertrok na 31km wedstrijd. Ze bereikten een maximale voorsprong van 5 minuten. De
sprintersploegen hielden de vluchters binnen schot en reden de kloof gestaag weer dicht.
Met nog 6km te gaan probeerde Eeckhout alleen. Eerst komen zijn medevluchters nog terug, maar bij een
volgende poging blijft hij als enige vooraan over. Zijn solovlucht is geen lang leven beschoren. Veel meer dan
5sec krijgt hij niet. Op drie kilometer van de aankomst is de algemene hergroepering een feit.
De massasprint komt eraan. Een valpartij waarbij ook enkele renners van de ploeg betrokken zijn zorgt er nog
voor dat de voorbereiding ontregeld wordt. Kenny Dehaes zag zo zijn kansen gehypothekeerd. Pieter
Vanspeybrouck werd onze dichtste vertegenwoordiger. Hij eindigde op de 17de plaats.
Het algemene klassement onderging nog enkele kleine wijzigingen. Johan Coenen schuift op naar de 11de
plaats. Kristof Goddaert sluit deze Ronde van België af als 16de en Sven Renders eindigt als 20ste. Stijn
Devolder (Quickstep) is de eindwinnaar van deze editie.

Belofte Bert De Backer wint in Gullegem

(04/06/2008)

Een massa volk zag dinsdag in Gullegem belofte Bert De Backer een 'klassieker' der
kermiskoersen winnen. De renner van Beveren 2000 was mee in een groepje van 4 dat met een minuut
voorsprong op het peloton aan de slotronde begon. De andere renners in het groepje waren Maarten Wijnants
(Quick Step), Frank Dressler en Nico Kuypers. Wijnants raakte nog alleen voorop maar kwam ten val. De
kopgroep had aanvankelijk met Kenny De Ketele, Robbie McEwen, Rob Peeters en de Pool Adam Gawlick acht
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man aan boord. Nick Eeckhout won op 20 seconden de spurt van het peloton voor de 5de plaats, Steve Schets
werd 13de.

Gippingen: Van Hecke tot onder de rode vod

(08/06/2008)

De ploeg nam vandaag deel aan de GP du Canton d’Argovie in Zwitserland en het was
Bart Vanheule die daar de koers openbrak goed halfweg wedstrijd. Samen met één medevluchter reed hij een
voorsprong van 30sec bij elkaar. Ze bleven anderhalve ronde (30km) voorop vooraleer ze werden ingelopen. Dat
gebeurde op zo’n vier ronden van het einde.
Even later vertrok een vlucht van zeven man met daarbij Evert Verbist. Zij kregen het gezelschap van nog
zeven renners. Met die laatste zeven was ook Preben Van Hecke meegeschoven. De voorsprong van de nu in
totaal 14 vluchters bedroeg algauw 30 tot 40sec. De finale zou door hen worden gereden.
In die finale werd de kopgroep uitgedund tot 10 renners. Daarbij nog steeds Preben Van Hecke. Hij waagde op
3km van het einde een uitval en kon standhouden tot in de laatste kilometer, maar dan werd zijn ontsnapping
teniet gedaan door zijn medevluchters.
Zij maakten tot slot in een sprint uit wie met de bloemen ging lopen. Winst was er voor Lloyd Mondory (Ag2r)
voor zijn ploegmaat de Zwitser Martin Elmiger. Van Hecke eindigde na zijn poging om solo aan te komen nog
als 10de. Sven Renders werd 14de.

Dutch Food Valley Classic: derde plaats voor Niko Eeckhout

(11/06/2008)

Prima koersweer vandaag in Nederland voor de Dutch Food Valley Classic, vroeger beter
bekend als Veenendaal-Veenendaal. Er was één vroege vluchter - Bram Schmitz (Van Vliet EBH Elshof) - die de
eerste wedstrijdhelft kleurde en een maximum voorsprong van vijf minuten bijeen fietste.
Nadat hij weer was ingerekend zagen we een geanimeerd koersverloop waarbij verschillende groepjes zich
afscheidden, maar veel voorsprong werd de vluchters nooit gegund. Er zat dan ook een massasprint aan te
komen.
Net voor die sprint verschalkten twee renners van Team Gerolsteiner alsnog het peloton. Hun Robert Förster
won de wedstrijd voor zijn ploegmaat Sven Krauss. Niko Eeckhout sprintte zich naar de derde plek.

Minister Bert Anciaux waarborgt werking Topsport Vlaanderen Pro Cycling
Team voor volgende 4 jaar (11/06/2008)
Vlaanderen heeft haar eigen wielerploeg, Topsport Vlaanderen Pro Cycling Team. Haar missie is duidelijk: jong
talent opleiden en begeleiden teneinde ze te laten doorstromen naar de professionele topteams. Reeds 107
renners begonnen hun professionele carrière bij de wielerploeg van de Vlaamse Gemeenschap en er staat weer
een nieuwe beloftevolle generatie voor de deur. De werking van de ploeg is door Vlaams minister van Sport Bert
Anciaux nu voor de volgende vier jaar vastgelegd.
Topsport Vlaanderen staat vandaag synoniem met professionele begeleiding. De Vlaamse Gemeenschap zorgt
voor een optimale sportwetenschappelijk omkadering van de renners: TopsportABC, Peter Hespel, Paul Van Den
Bosch en trainer Koen Pelgrim volgen de renners op. De ploeg heeft een voorbeeldfunctie in het internationaal
wielerlandschap. Een bekende sportjournalist noemde de ploeg zelfs “de universiteit” van het wielerpeloton.
Samen met de ervaring van boegbeelden Walter Planckaert en Jean-Pierre Heynderickx die op een kwaliteitsvol
team van mekaniekers en verzorgers kunnen rekenen, is het inderdaad de perfecte leerschool voor
topwielrennens in spe. De ploeg is dit seizoen ook de jongste uit het peloton!
En dat de ploeg succesvol is, bewijst haar indrukwekkend palmares:
- op de weg: 157 overwinningen, 1 520 uitslagen in de top 10, 1 Belgische titel en 14 WK - selecties
- in het veld: 20 overwinningen en 3 WK - selecties
- op de baan: 3 Europese en 10 Belgische titels, 9 WK - selecties en 2 selecties voor de OS
- in de zesdaagse: 13 overwinningen
- in de trialcompetitie: 2 wereldtitels, 3 Europese titels en 4 wereldbeker-eindzeges
Stijn Devolder, Tom Steels, Mario Aerts, Wim Vanhuffel, Serge Baguet, Wilfried Cretskens, Bjorn Leukemans,
Leif Hoste, Kevin Van Impe, Wim Vansevenant,… Het zijn slechts enkele van de renners uit de ploeg van de
Vlaamse Gemeenschap die het tot succesvolle protourrenners hebben geschopt. En de opvolging is verzekerd,
onder andere met Kenny Dehaes, die onlangs in de eerste rit van de Ronde van België de massaspurt won.
Redenen genoeg dus voor Vlaams sportminister Bert Anciaux om de werking van de ploeg voor de volgende
olympiade te garanderen. De gescoprojecten worden met vier jaar verlengd, zodat er op lange termijn kan
gewerkt worden. Daarnaast worden ook het sportwetenschappelijk project in samenwerking met TopsportABC
en de nodige werkingsmiddelen jaarlijks gefinancierd.
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Het is de eerste keer dat de ploeg een waarborg krijgt voor een hele olympiade en dus een beleid kan
uitstippelen voor de volle vier jaar.
Voor meer info:
Christophe Sercu – ploegmanager: christophe@sercu.net

Delta Tour Zeeland van start met proloog

(13/06/2008)

In Hulst werd vandaag een proloog over 2,8 kilometer gereden als opener van de Delta
Tour Zeeland. Neo-prof Kristof Goddaert eindigde knap 7de. Kenny De Ketele legde beslag op de 15de plaats en
Maarten Neyens eindigde als 17de.
Winst was er voor Jens Mouris (Mitsubishi-Jartazi) die Jimmy Engoulvent (Credit Agricole) en David Boucher
(Landbouwkrediet) achter zich liet.
Morgen staat er een rit van 180km tussen Middelburg en Goes op het programma. De Delta Tour Zeeland
eindigt zondag.

Delta Tour Zeeland: Maarten Neyens in de aanval - Update Kenny Dehaes
(14/06/2008)
De eerste rit in lijn kende een aanvallend een koersverloop van in het begin. Met nog 90km te rijden trok ook
Maarten Neyens in de aanval.
Hij kreeg Raynold Smith (Cycle-Collstrop), Marco Brus (Cycling Team Jo Piels) en Angelo Furlan (Crédit
Agricole) met zich mee. Die laatste moest verderop evenwel de rol lossen. De voorsprong van het koptrio met
Neyens bereikte maximaal zo’n drie minuten. Op 18km van de aankomst waren ook zij eraan voor de moeite.
Er kwamen nieuwe vluchtpogingen, maar uiteindelijk stevende het peloton af op een massasprint. Die werd
gewonnen door Robert Wagner (Skil-Shimano) voor Jeremy Hunt (Crédit Agricole) en diens ploegmaat Jimmy
Engoulvent. Kristof Goddaert werd 12de.
De laatste kilometer werd nog ontsierd door een valpartij. Onder andere Kenny Dehaes was bij de slachtoffers.
Na controle in het ziekenhuis bleek hij een barst in een handwortelbeentje te hebben opgelopen. De rechterpols
zit dan ook in het gips.
De Nederlander Jens Mouris (Mitsubishi-Jartazi) blijft leider in het algemene klassement. Daar bezetten onze
neo’s Neyens en Goddaert respectievelijk de 10de en de 11de plek. Kenny De Ketele staat 17de.

Aanvalskilometers voor Keisse en De Ketele in Delta Tour Zeeland
(15/06/2008)
De laatste rit van de Delta Tour Zeeland trok vandaag van Terneuzen naar Terneuzen over een afstand van goed
175km. Zowel Iljo Keisse als Kenny De Ketele lieten zich opmerken in een ontsnapping. Kenny zelfs tot
tweemaal toe.
Uiteindelijk eindigde de etappe net als gisteren in een massasprint. Borut Bozic (Cycle-Collstrop) won de rit.
Chris Sutton (Slipstream-Chipotle-H3O) werd tweede en Robert Wagner (Skil-Shimano) derde. De zesde plaats
was voor Kristof Goddaert.
In het klassement eindigt Maarten Neyens op de 8ste plaats, Kristof Goddaert op de 9de en Kenny De Ketele op
de 13de. Eindwinaar van deze driedaagse werd Chris Sutton (Slipstream-Chipotle-H3O).

Ster Elektrotoer: Breschel.(rit 1) en Martin (proloog) eerste winnaars
(18/06/2008)
Met aankomst op de Cauberg in Valkenburg werd vandaag de eerste rit in lijn van de Ster Elektrotoer gereden.
De zege ging in een sprint naar Matti Breschel. (team CSC). Gisteren won Tony Martin (High Road) de proloog
en de leiderstrui wist hij na vandaag te behouden. Op weg naar Valkenburg trokken 3 renners in de aanval:
Christophe Edaleine (AG2R), Albert Timmer (Skill-Shimano) en Mirko Selvaggi (Cycle Collstrop). Hun vlucht
duurde 130 kilometer, met nog 29 kilometer te gaan werden ze gegrepen door het peloton. Sven Renders
(12de) en Serge Pauwels (13de) waren onze dichtste finishers. Serge staat als eerste van onze ploeg 25ste in
de stand, op 28 seconden van de leider.
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Vrijdag WK Biketrial, Kenny gaat voor topprestatie

(18/06/2008)

Het Alpijnse ski-oord Val di Sole (provincie Trentino) in Italië maakt zich op voor een
historische week. Na het WK kayak en kano (1993) en het WK snowboard (1999) ontvangen de Noord-Italianen
nu het WK mountainbike en biketrial. Vrijdag doet Kenny Belaey een gooi naar zijn negende wereldtitel, dat zou
meteen z’n vierde wereldtitel bij de elite zijn...
De mountainbikers (ondermeer Nijs, Paulissen en Meirhaeghe) komen pas op zondag in actie.
Een atypische vierde plaats tijdens het WK in Fort William (Groot-Brittannië) vorig jaar was voor Kenny de
aanleiding voor een andere aanpak. Met opeenvolgende wereldtitels in 2005 en 2006 domineerde ‘The Magician’
immers met een suprematie die zelden was vertoond. Een onbewuste focus op de wereldbeker gooide in 2007
echter roet in het eten. Die wereldbeker haalde de Topsport Vlaanderen rijder dan ook binnen, maar voor 2008
stemde hij z’n hele programma wel af op het WK. De 25-jarige krachtpatser leidt nog steeds in de UCI-ranking,
toch is vooral ‘Val di Sole’ doorslaggevend of hij z’n seizoen geslaagd mag noemen.
Na een podiumplaats tijdens de wereldbeker in Kortrijk en een overwinning in Barcelona groeide Kenny gestaag
naar z’n beste vorm. Op tournee in Saoudie-Arabië in mei blesseerde hij zich echter aan de kruisband van de
linkerknie. Door een gebrek aan concentratie en met deze knieblessure in het achterhoofd liet Belaey tijdens het
EK in Heubach vorige maand een ontgoochelende vijfde plaats optekenen. Dankzij de nodige rust en een goede
voorbereiding is het debacle van Heubach nu helemaal vergeten. Samen met broer Wesley Belaey (Elite 26”) en
EK revelaties Nicolas Massart (kampioen in junior 26”) en Rodrigue Timellini (brons in junior 20”) hebben de
Belgische triallers in ieder geval goede kansen om zich in de kijker te rijden tijdens het WK. De concurrentie
voor Belaey komt vooral uit Franse hoek met de broers Gilles en Giacomo Coustellier en regerend
wereldkampioen Vincent Hermance. Verder wordt het vooral uitkijken naar de Spaanse exwereldkampioen Dani
Comas, die pas de derde ronde van het Spaans kampioenschap op zijn naam schreef.
Kenny zelf kijkt als volgt vooruit: "Ik trek in ieder geval met een goed gevoel en een fris hoofd naar Italië. Het
EK bracht absoluut niet wat ik had verwacht, maar we hebben mijn knieblessure ondertussen wel goed onder
controle. Ik heb er mijn lessen uit geleerd.
De voorbije twee weken heb ik keihard getraind, ondermeer op stage in Spanje, zonder noemenswaardige
problemen. Krachtverlies is er niet en pas na een uur of vier, vijf treedt er stijfheid op. Niks om me zorgen over
te maken dus. Deze week doe ik het erg rustig aan, alles een beetje losmaken en vooral heel veel rusten. In
Spanje heb ik me ook goed geamuseerd op de fiets, ondermeer tijdens trainingssessies met trial-legende Ot Pi
(twaalfvoudig wereldkampioen) en de Amerikaanse 4x-ster Brian Lopes. De honger naar een topprestatie is
groot!"

Kenny Dehaes geopereerd aan de hand en de pols

(19/06/2008)

Kenny Dehaes werd vandaag geopereerd aan de hand en de pols. Vorige zaterdag kwam
Kenny zwaar ten val in de finale van de eerste rit van de Delta Tour Zeeland. Bij een tweede controle bleek hij
meerdere breuken opgelopen te hebben. De handwortelbeentjes ‘scaphoid’ en het ‘os triquetrum’
(driehoeksbeen) evenals de radius waren gebroken. Bij de scaphoid en radius is er een vijsje geplaatst om de
genezing vlotter te laten verlopen. Kenny moet nu voor een week in het gips en zal nadien een brace krijgen
zodat hij al na één week de training lichtjes kan hervatten op de rollen.

Ster Elektrotoer: Gasparotto wint in de Ardennen

(20/06/2008)

Enrico Gasparotto (Barloworld) heeft donderdag de zege gepakt in de 192 km lange
koninginnenrit van Verviers naar La Gileppe. De Italiaan versloeg in La Gileppe zijn enige medevluchter Vasil
Kiryienka (Tinkoff). Matthé Pronk (Cycle-Collstrop) eindigde als derde op 19 seconden. Kort daarop volgde een
groep van 22 renners met daarbij Johan Coenen (20ste) en Serge Pauwels (22ste). Gasparotto neemt in het
algemeen klassement de leiding over van Tony Martin. Serge is onze best geplaatste renner, 14de op 52
seconden.
De rit over 192 kilometer speelde zich volledig af in de Belgische Ardennen. Een groep van 4 tekende voor de
ontsnapping van de dag, enkel Matthé Pronk wist vooraan te overleven. De rit van vrijdag gaat over 170
kilometer met start en aankomst in het Nederlands Limburgse Nuth.

Ster Elektrotoer: Serge Pauwels 13de in eindstand

(22/06/2008)

Tom Boonen (rit 4) en Mark Cavendish (rit 5) werden de laatste winnaars in de Ster
Elektrotoer. In beide ritten werd een kopgroep teruggegrepen in de finale. Een top 10 plaats was er voor Niko
Eeckhout, hij werd 8ste in rit 5. In het eindklassement werd Serge Pauwels 13de op 52 seconden van de
winnaar, de Italiaan Enrico Gasparotto (Barloworld).

Bart Vanheule wint in Lede

(22/06/2008)
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Bart Vanheule won zondag de 47ste Grote Prijs Frans Melckenbeeck, een regionale wedstrijd voor profs, elites
zonder contract en beloften in het Oost-Vlaamse Lede. In een spurt met 2 versloeg Bart Landbouwkredietrenner
Kevin Neirynck.
Veel en mooi volk aan de start daar in Lede. Naast onze ploeg waren ook Landbouwkrediet-Colnago, MitsubishiJartazi, Cycle-Collstrop, Cyclingnews, jong Rabo en andere ploegen op post, goed voor een peloton van 155
man. Om 14 uur begonnen ze aan de 168 kilometer, verdeeld over 16 ronden van 10,5 kilometer.
Een kopgroep van 22 kwam in verschillende fasen tot stand. Aanstoker was hier al Bart. Naast hem hadden we
nog Maarten Neyens en Evert Verbist vooraan. Sterk vertegenwoordigd vooraan was vooral Landbouwkrediet,
met Neirynck, Van Mechelen, Steels en Gougue, die uiteindelijk 3de zou worden. Geert Omloop was ook bij de
22. Op dat ogenblik leek een zege moeilijk, aldus Jean-Pierre Heynderickx, maar Bart demarreerde verschillende
keren en raakte dan voorop met Neirynck. Op 2 kilometer van het einde bedroeg de voorsprong 50 seconden.
Neirynck plaatste dan een aanval, maar Bart counterde en nam niet meer over. Met nog 500 meter te gaan
bedroeg de voorsprong nog 20 seconden. Op de lichthellende aankomststrook haalde Bart het vlot. Na Puivelde
in 2007 is dit zijn 2de zege bij de profs. Voor de ploeg is dit overwinning nummer 7 in 2008.

Kenny Belaey 6de op WK Biketrial

(24/06/2008)

Kenny Belaey had er een goed oog in vorige vrijdag toen hij zich opmaakte voor het WK
Biketrial. De dag voordien was hij 3de geworden in de kwalificaties. Een medaille zat er in de finale ook in, maar
in de eerste zone ging het mis. Hij liep meteen 5 strafpunten op en omdat hij de zone niet verliet en
discussieerde met de jury over wat gebeurde kreeg hij er nog enkele bovenop. Met uiteindelijk 15 strafpunten
was het WK was om zeep, Kenny werd uiteindelijk 6deen de titel ging naar de Fransman Gilles Coustellier. Ik
was nochtans goed in vorm, de voorbereiding was perfect, zo liet Kenny achteraf weten op zijn website en in
een verklaring.
Kenny 'kennende' zal hij er alles al doen om er de volgende keer weer te staan, bijvoorbeeld op de
wereldbekerwedstrijd te Knokke-Heist op 3 augustus. In de fotopagina's hier hebben we intussen wat recente
beelden toegevoegd, waaronder beelden van het WK en ook met Sven Nijs erbij.

Maarten Neyens 2de in Oetingen

(26/06/2008)

Stijn Neirynck (Beveren 2000) won donderdag in Oetingen de 22ste editie van de IWT
Jong Maar Moedig, een wedstrijd van categorie 2 over 175 kilometer. Onderweg moet het peloton ondermeer
over de Congoberg, Bosberg en de Muur van Geraardsbergen. Maarten Neyens werd 2de. Een groep van 9 man
spurtte voor de zege. Neirynck was hier vorig jaar al 3de en reed eind 2007 als stagiair bij QuickStep. Verder in
de top 10 zaten Serge Pauwels (9de) en Koen Barbé (10de). Frederiek Nolf werd 21ste op 2'13".

Mercator wordt sponsor wielerploeg Topsport Vlaanderen

(27/06/2008)

Naast de huidige hoofdsponsor - de Vlaamse Gemeenschap - gaat de professionele
wielerploeg Topsport Vlaanderen vanaf 1 januari 2009 in zee met verzekeringsmaatschappij Mercator.
Op 11 juni 2008 bevestigde Vlaams minister van Sport Bert Anciaux dat de Vlaamse Gemeenschap deze
wielerploeg de komende 4 jaar als hoofdpartner blijft ondersteunen. Topsport Vlaanderen is verheugd om
daarnaast te kunnen bekendmaken dat vanaf 1 januari 2009 Mercator de tweede hoofdpartner van de ploeg
wordt. En dit voor een periode van minimaal 2 jaar.
De nieuwe naam van de ploeg wordt “TOPSPORT VLAANDEREN – MERCATOR”.
Op deze manier geniet de professionele continentale wielerploeg de steun en het vertrouwen van twee stabiele
en betrouwbare partners. Dit is noodzakelijk om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de steeds
zwaardere financiële lasten die de verschillende instanties aan de profploegen opleggen.
De publiek-private samenwerking in deze wielerploeg blijft ook in de toekomst haar belangrijkste missie trouw :
het opleiden en begeleiden van jong professioneel talent.
Mercator, met hoofdzetel in Antwerpen, is een vooraanstaande verzekeraar in België met focus op Vlaanderen.
Ze biedt een ruim gamma van competitieve producten aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
Mercator besteedt veel aandacht aan beweging, sport en cultuur. Zo sponsort ze onder andere ook de
Wielerzesdaagse van Vlaanderen-Gent en de Beweegmobiel. Op cultureel vlak is Mercator sponsor van het
Noordstarfonds (met ondermeer de Handelsbeurs) en heeft ze een eigen kunstgalerie.
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Jan De Meulder (Gedelegeerd Bestuurder Mercator Verzekeringen N.V) en Eddy Merckx (Voorzitter van de Raad
van Bestuur van de wielerploeg) ondertekenen het contract.

BK Knokke: it's a beautiful day

(30/06/2008)

Een mooie dag voor Topsport Vlaanderen, zo kun je het BK in Knokke samenvatten. Onze
renners reden steeds in beeld, voerden hun opdrachten perfect uit en na 254 kilometer wedstrijd stond Niko
Eeckhout op het podium met een bronzen medaille! Jurgen Roelandts (Silence-Lotto) pakte goud, en het zilver
ging naar Sven Vanthourenhout (Sunweb – Projob).
De ploeg was door het uitvallen van Kenny Dehaes wat onthoofd aan dit BK begonnen maar eens het startschot
gegeven vlogen onze renners er meteen in. Bij de eerste van 19 doortochten aan het casino van Knokke zagen
we een kopgroep van 6 met voor ons 2 man aan boord: Kristof Goddaert en Preben Van Hecke. De anderen
waren Bert Scheirlinckx, Sven Nevens, Tom Stubbe en Jan Verstraeten. Er waren dan nog 18 van 19 ronden te
gaan. De zes liepen bijna zeven minuten uit maar in het peloton dreven Quick Step en vooral Silence - Lotto de
snelheid op en na ongeveer 150 kilometer wedstrijd werden de vluchters gegrepen.
Bij het ingaan van de laatste 100 kilometer kregen we een aanval van Kristof Vandewalle waarbij uittredend
kampioen Stijn Devolder mee ging. Die laatste zette meteen stevig door en ging op de enige helling in het
parcours, de Wandelaar, zelfs even solo. Deze schermutselingen resulteerden uiteindelijk in een kopgroep van
14 met voor ons Kristof Vandewalle, Johan Coenen en Frederik Veuchelen mee. Silence–Lotto moest opnieuw
aan het werk vanwege ‘enkel Kaisen mee’. Met nog 61 kilometer te gaan was de hergroepering een feit.
Jan Kuyckx en thuisrijder Benny De Schrooder vonden het echter nog wat te vroeg om er de brui aan te geven
en kregen verderop het gezelschap van Nick Nuyens en voor ons Serge Pauwels. Tot 52 seconden liep dit
kwartet uit, in het peloton controleerde nu Quick Step. Er waren daar ook nog pogingen van Roy Sentjens en
Sven Nijs waarbij Nic Ingels gepast counterde, en op minder dan 20 kilometer van het einde liep alles weer
samen. Bij de eerstvolgende schermutselingen waren Bart Vanheule en Sven Renders onze mannen in de spits,
tot er in de finale nog een uitval kwam van Philippe Gilbert met Gert Steegmans, maar ook dat ging niet door.
Helemaal op het eind kregen we dan nog een uitval van Rik Verbrugghe. Sébastien Rosseler ging er achteraan
en in zijn spoor volgden Iljo Keisse en Leif Hoste. Die laatste zette nog eens fors door en onder de rode vod
hadden ze – intussen zonder Verbrugghe – dik 100 meter. Toch werd er nog geaarzeld met het gekende gevolg:
massasprint, helaas ontsierd door een val van Wouter Weylandt en anderen. Onze renners bleven gelukkig
gespaard van leed en naast Niko waren er nog top 10 plaatsen voor Kurt Hovelijnck (6de) en Iljo (9de).
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(02/07/2008)

Tom Steels heeft zondag met het Belgisch kampioenschap zijn laatste wedstrijd gereden
als prof. Sinds 1994 was hij eliterenner. Hij debuteerde bij onze ploeg, toen nog ‘Vlaanderen 2002’ genaamd.
"Tom was inderdaad een zeer talentvolle
jongere op de weg én de piste", aldus Fons
Leroy, toen teammanager en samen met Roger
Swerts en Eddy Merckx stichter van de ploeg.
Tom werd als junior Belgisch kampioen op de
weg en wist een selectie af te dwingen voor de
Olympische Spelen op de baan. In 1993 kende
hij als belofte een goede seizoenstart maar in
de Dupont Tour (USA) ging hij zwaar onderuit.
Ik kende hem zeer goed want Dany Hens was
onze gemeenschappelijke fietsenmaker en
wielervriend. Tom had omwille van zijn val
geen perspectieven met betrekking tot
doorstroming naar de profs. Dat gold toen
eigenlijk voor alle jongeren, het was crisis in
het profpeloton en eind 1993 zouden slechts
drie renners waaronder Axel Merckx de
overstap maken.
Dankzij Vlaanderen 2002 kregen gelukkig heel
wat meer jongeren profkansen: naast Tom o.a.
Wim Feys, Marc Patry, Mario Liboton, Wim
Vervoort, Franky De Buyst en Bart Leysen.
Tom’s debuutjaar 1994 was goed voor 2 zeges
in het najaar: een rit in de Ronde van de
Toekomst in de spurt tegen Zabel en de
regionale wedstrijd in Zele. Het hele jaar reed
hij goed in beeld en in 1995 boekte hij 6
overwinningen waaronder een rit in de Ronde
van Nederland en in de Ronde van
West-Viginia, de GP Van Steenbergen en de
sluitingsprijs Putte Kapellen. Hij werd ook 2de
in het Belgisch Kampioenschap, later zou hij
nog 4 titels pakken. In 1996 verhuisde Tom
naar Mapei, waar hij uitgroeide tot een groot
renner.
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Op de website van Tom’s huidige ploeg
Landbouwkrediet bracht de manager aldaar, Gérard Bulens, hulde aan Tom’s carrière met de volgende woorden:
“Ik kan het niet laten te zeggen hoe fier ik ben dat ik in mijn team heb kunnen rekenen op een modeljongen als
Tom, zowel op sportief als menselijk vlak! “ Daar kunnen ze zich bij ons zeker bij aansluiten.

Iljo en Kenny 2de in zomerzesdaagse Fiorenzuola

(14/07/2008)

De Olympische Spelen staan voor de deur. Een goede maand voor de ploegkoers gingen
Iljo Keisse en Kenny De Ketele van start in de "6-Giorni delle Rose", oftewel de zomerzesdaagse in het
Italiaanse Fiorenzuola. Daar treffen ze met Risi-Marvulli, Slippens-Stam en vele anderen nog olympiërs. Iljo en
Kenny konden opnieuw de aflossingen op elkaar afstemmen maar wisten ook een mooie 2de plaats mee naar
huis te brengen. De zege was voor de Zwitsers Risi-Marvulli; Slippens-Stam eindigden derde. Vier ploegen
eindigden in dezelfde ronde. De zesdaagse eindigde zaterdag, en zondag stonden beiden al aan de start staan
van de regionale wedstrijd in Boechoute.

Boekhoute: Nikolas Maes (10de) is terug

(15/07/2008)

Nikolas Maes is terug. Zondag koerste hij goed mee in de regionale wedstrijd in het
Oost-Vlaamse Boekhoute, om uiteindelijk 10de te eindigen. De zege ging er naar de Duitser Robert Retschke
die in een spurt met 4 Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet versloeg.
In de winter onderging Nikolas 2 operaties aan de maag omwille van een aangeboren aandoening. In april kon
hij dan de trainingen hervatten. Hij hoopte al te koersen op het BK te Knokke maar dat ging niet door. Het
debuut in competitie werd uitgesteld tot 8 juli, en in Boekhoute reed Nikolas zijn 3de wedstrijd van deze
maand. Eind deze maand zal Nikolas starten in zijn eerste rittenkoers van het jaar, de Tour of Denmark.

Biketrial: zege voor Kenny in Coupe de France

(15/07/2008)

Topsport Vlaanderen biketrialrijder Kenny Belaey knoopte tijdens de Coupe de France
gisteren opnieuw aan met de overwinning. Kenny klopte op de Franse nationale feestdag thuisrijders Gilles
Coustellier (wereldkampioen) en Vincent Hermance.
Zes zones kregen de biketrialrijders voorgeschoteld in Bourg d’Oisans. Uitzonderlijk moeilijk was de omloop
niet, maar wel erg technisch zodat de wedstrijd uitdraaide op een zenuwoorlog tussen de toppers. Aanstaande
vrijdag strijdt de top van de Franse biketrial trouwens voor het Frans kampioenschap. Jammer genoeg geen
'Open' kampioenschap zodat Kenny niet mag meedoen. Morgen verzorgt 'The magician' wel een demo in La
Clusaz.
Kenny Belaey: "Het is positief om te merken dat ik de Red Bull roadtrip in Egypte goed heb verwerkt. In Bourg
was het parcours niet super uitdagend, toch doet het deugd om zo’n sterk deelnemersveld te verslaan. Ik ga
nog profiteren van de komende dagen om op hoogte de World Cup in Knokke van begin augustus voor te
bereiden. Ook het mooie weer hier is mooi meegonemen!"

Jan Bakelants trekt naar Topsport Vlaanderen - Mercator

(16/07/2008)

Jan Bakelants, één van Belgiës meest talentvolle wielrenners bij de beloften, trekt
volgend jaar naar de professionele continentale ploeg "Topsport Vlaanderen - Mercator".
Naast tal van dichte ereplaatsen won de 22-jarige Bakelants dit jaar o.a. Brussel-Opwijk, het eindklassement
van de Circuit des Ardennes, Luik-Bastenaken-Luik, een rit en het eindklassement van de Triptyque Ardennais
en de Flèche Ardennaise.
Een meer dan indrukwekkend palmares voor iemand die zijn grote hobby combineerde met universitaire
studies. Jan werd zonet Bachelor Bio-ingenieur.
De aanwerving van Jan past volledig bij de visie van de ploeg, met name het opleiden en begeleiden van jong
professioneel talent. Bij ons krijgt hij de kans om in alle rust te rijpen.

Kenny De Ketele wint in Dentergem

(22/07/2008)

Kenny De Ketele, in volle voorbereiding op de Olympische ploegkoers, won maandag in
Dentergem solo de Grote Prijs Lanssens & Devaere. In de finale ontsnapte hij uit een groep van 17 nadat Preben
Van Hecke het gat liet vallen. Greg Van Avermaet won de spurt voor de 2de plaats voor de Litouwer Vytautas
Kaupas. Met minder dan 3 ronden te gaan was de omvangrijke kopgroep tot stand gekomen. Onze ploeg had
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naast Kenny en Preben nog Niko Eeckhout en Steve Schets mee en was zo vooraan het sterkst
vertegenwoordigd. Steve werd 7de, Niko 13de, Preben 16de. Eerder in de wedstrijd was er een ontsnappingen
met voor ons Pieter Vanspeybrouck, Frederik Veuchelen en later Johan Coenen mee.

Thomas De Gendt en Stijn Neirynck vanaf 1 januari 2009 bij Topsport
Vlaanderen - Mercator (23/07/2008)
Na Jan Bakelants hebben nu ook de beloften Thomas De Gendt en Stijn Neirynck elk voor 2 jaar een contract
ondertekend bij de professionele continentale ploeg "Topsport Vlaanderen - Mercator".
Thomas De Gendt (22 jaar) won dit jaar o.a. de Grote Prijs Stad Waregem, de eerste rit en het eindklassement
van de Triptyques Monts et Chateaux, twee ritten in de Triptyque Ardennais, een rit in de Vuelta a Navarra en
het Provinciaal Kampioenschap tijdrijden.
Stijn Neirynck (22 jaar) won dit jaar o.a. het Circuit du Pévèle Bersée, de IWT Classic te Oetingen en de
interclub te Pittem.

Iljo Keisse en Serge Pauwels tonen zich in Ronde van Wallonië

(28/07/2008)

Tom Boonen en wereldkampioen Paolo Bettini waren afgelopen weekend de winnaars in
de Ronde van Wallonië. Greg van Avermaet, telkens 2de, staat voorop in het algemeen klassement. Serge
Pauwels staat 9de op 12 seconden dankzij een sterke spurt aan het eind van de 2de rit op de citadel van
Namen. In het spoor van Bettini, Van Avermaet en Kolobnev werd hij daar knap 4de. Voordien reed Iljo Keisse
zich in de kijker met een lange ontsnapping. Onze pistier staat ook stevig aan de leiding in het klassement van
de tussenspurten.
Samen met Kenny De Ketele is Iljo hier gestart om de voorbereiding op de spelen in China af te ronden. Dat het
met de conditie goed zit werd wel duidelijk. In de eerste rit pakte Iljo al de nodige punten bij de tussenspurten.
In de 2de rit zette hij een aanval op met de Zwitser Bovay en zo kon hij zijn voorsprong in het nevenklassement
verder uitbouwen.
Eén dag na afloop van deze Ronde van Wallonië trekken onze pistiers naar Peking, waar ze op 19 augustus de
olympische ploegkoers rijden. Op 16 augustus is er voor Iljo ook de puntenkoers.

Kenny Belaey bereidt zich voor op World Cup Knokke

(28/07/2008)

Van vrijdag 1 augustus tot en met zondag 3 augustus verzamelt het kruim van de
wereldtop Biketrial in Knokke voor de UCI World Cup. Dit alweer voor de derde editie, én met Belgische inbreng
op topniveau. Achtvoudig wereldkampioen Kenny Belaey won vorig jaar de World Cup en de manche in Knokke.
Na twee manches staat Kenny dit jaar aan de leiding in de World Cup, gelijk met de Fransman Gilles Coustellier
(regerend wereldkampioen en Europees kampioen).
Voor een voorproefje van dit spectaculaire evenement is er de mogelijkheid om Kenny Belaey en andere
trialrijders van zijn club aan het werk te zien tijdens een demo nu dinsdag 29 juli op het Rubensplein in
Knokke. Deze grootse demonstratie vindt plaats van 14u tot 16u.
Meer info op
www.worldcupknokke.be
Wie wil weten wat bike trial precies is, en hoe zo'n fiets er uit ziet, checkt dit filmpje.

Ronde van Wallonië: Serge schuift op

(29/07/2008)

Maandag stond in de Ronde van Wallonië de koninginnenrit op het programma. Het ging
over 203,5 kilometer van Beauraing naar Neufchâteau. Leider Greg Van Avermaet won in een spurt bergop, hij
was de snelste van een groep van 45. Serge Pauwels deed het opnieuw knap. Hij was betrokken in 2
ontsnappingen en was onze vertegenwoordiger bij de eerste groep van 45. In de slotspurt werd hij 11de en in
het algemeen klassement schuift hij op naar de 7de plaats op 20 seconden van de leider. De conditie is goed en
Serge kijkt al vooruit naar de 4de rit. Die gaat van Gouvy naar Seraing over 201,9 km met opnieuw een finish
bergop.

Ronde van Wallonië: Goddaert in de aanval

(30/07/2008)

Gianni Meersman won dinsdag de 4de rit van de Ronde van Wallonië. De Belg van La
Francaise des Jeux had 8 seconden voorsprong op Geert Verheyen. De rit werd gekleurd door een kopgroep van
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7, Kristof Goddaert was daarvan de aanstoker. Niemand van de vluchters kon de leidersplaats van Greg Van
Avermaet bedreigen, waardoor ze vrij spel hadden. In de finale probeerde Kristof zijn medevluchters nog te
verschalken, maar zonder succes. Hij eindigde 5de op 19 seconden. Het peloton finishte een viertal minuten
later, met Serge Pauwels weer op de voorste rij, goed voor de 11de plaats. Kristof Goddaert pakte onderweg ook
de tussenspurten mee, waardoor de leiderplaats van Iljo Keisse in dat nevenklassement veilig gesteld werd.

Ronde van Denemarken: massaspurt

(30/07/2008)

De eerste rit in de ronde van Denemarken eindigde in een massaspurt die werd gewonnen
door Guillermo Ruben Bongiorno (CSF Navigare). Niko Eeckhout was 12de. Na de start was er een
ontsnappingspoging van een groep van 7 met voor ons Frederik Nolf, maar de mannen van CSC lieten niet
begaan. Een groepje van 3 renners uit kleinere Deense ploegen kreeg wel de vrijheid en tekende voor de
ontsnapping van de dag. In de finale deden de ploegen van CSC en Navigare het achtervolgingswerk.

Ronde van Wallonië: Pauwels 8ste, Keisse wint rushesklassement
(30/07/2008)
Serguei Ivanov (Astana) is de verrassende eindwinnaar van de Ronde van Wallonië. De in Vlaams-Brabant
wonende Rus was in de slotrit mee in een ontsnapping van 6 die pas tot stand kwam na 100 kilometer
wedstrijd. De vluchters liepen tot bijna 4 minuten uit en met 3 hielden ze aan de finish nog een kleine minuut
over, genoeg voor Ivanov om de eindzege te pakken. De Fransman Patrice Halgand (Crédit Agricole) won voor
Rik Verbrugghe en Ivanov. Op 55 seconden won Bettini voor Iljo Keisse op 55 seconden de sprint van een
eerste grote groep. Knap van Iljo, die ook de eindzege in het rushesklassement op zak stak. Samen met Kenny
De Ketele vertrekt hij nu meteen naar Peking. Wat Kenny betreft, even was er schrik omdat hij betrokken was in
een valpartij, maar gelukkig zonder erg. Doordat Ivanov opschoof naar de kop van het klassement moest Serge
Pauwels in de stand nog één plaatsje prijs geven. Met zijn 8ste plaats kan Serge hoe dan ook terugblikken op
een zeer geslaagde Ronde van Wallonië. Uitschieter was zijn 4de plaats in de 2de rit. Boven op de citadel van
Namen gingen enkel wereldkampioen Bettini, Van Avermaet en Kolobnev - in 2007 zilver op het WK - hem
vooraf.

Kort: Kenny Belay, Nic Ingels, Kenny Dehaes

(31/07/2008)

Vrijdag begint in Knokke-Heist de biketrial wereldbekerwedstrijd. Op een uiterst
selectief parcours in gaat Kenny Belaey op zoek naar een zege voor eigen publiek. Dat zou ‘m niet alleen dichter
brengen bij een zesde overall-zege in de World Cup, maar Knokke-Heist is ook uitgegroeid tot een echte
klassieker op de internationale biketrialkalender. Hoe Kenny vooruitblikt lees je hier.
Nic Ingels werd maandag 4de op 67 deelnemers in de regionale wedstrijd in het het West-Vlaamse
Westrozebeke. Op vijf ronden van het einde ging hij mee in een ontsnapping met Sven Vanthourenhout, de
Duitser Frank Dresser-Lehnhof, de Fransman Jean Zen en de Australiër Gene Bates. In de finale raakte
Vanthourenhout alleen voorop, hij won solo.
Kenny Dehaes was een tijdje out na een val begin juni in de Delta Tour Zeeland. Op 24 juli maakte hij zijn
rentree in de 66ste Grote Prijs Beeckman-De Caluwé. Zijn supporters waren meteen op post, zo blijkt uit
bijgevoegde foto van Jo Theys. Overigens, Pieter Ghyllebert (3de), Koen Barbé (9de) en Nikolas Maes (10de)
zorgden er voor de ereplaatsen.
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(03/08/2008)

Kenny Dehaes deed het voortreffelijk, klonk het bij een tevreden sportdirecteur
Jean-Pierre Heynderickx vanuit de Ronde van Denemarken. Kenny reed er zijn eerste rittenwedstrijd na zijn val
begin juni in de Delta Tour Zeeland. Bedoeling voor Kenny was om uit te rijden en eens te testen in een spurt,
maar hij deed hier 2 keer mee voor de overwinning. Het leverde Kenny een 2de en een 4de plaats op. Vooral
zijn prestatie in de slotrit was sterk. Er werd zwaar gekoerst, het peloton lag in waaiers en Kenny moest 70
kilometer lang achtervolgen. Met dank aan de ploeg die voortreffelijk werk afleverde in de achtervolging, lukte
het om Kenny terug vooraan te krijgen. Hij had nog 60 kilometer de tijd om wat te herstellen en werd 4de in de
spurt, gewonnen door de Argentijn Juan Jose Haedo (CSC). Nationaal kampioen Jurgen Roelandts werd 5de. De
eindzege ging naar de Deen Jakob Fuglsang (Designa Koekken). Zaterdag was Fuglsang 5de geworden in de
individuele tijdrit over 14,5 km en dat leverde hem toen de leiderstrui op ten nadele van zijn landgenoot Matti
Breschel.
In die tijdrit, in de vooravond gereden, zette Bart Vanheule weer een mooie prestatie neer. Bart was bij de
eerste vertrekkers en had af te rekenen met een zeebries die later nogal afzwakte. Toch zette hij in het 2de
gedeelte van de tijdrit een top 5 tijd neer. Naargelang de omstandigheden - voor zijn concurrenten waren die
gunstiger - was zijn 14de plaats op 47 seconden van de winnaar knap. Specialisten als Bert Roesems en
Dominique Cornu en ook “toen nog leider” Matti Breschel eindigden achter Bart. De zege was voor de Zweed
Gustav Erik Larsson (Team CSC).

Wereldbeker biketrial Knokke: Kenny Belaey moet nipt duimen leggen voor
Gilles Coustellier! (07/08/2008)
Thuisfavoriet Kenny Belaey haalde alles uit de kast tijdens 'zijn thuiswedstrijd', de World Cup in Knokke-Heist,
maar wereldkampioen Gilles Coustellier was de meest regelmatige. Na de eerste ronde liet Coustellier 5
strafpunten optekenen, Kenny stond dan op acht, hij was duidelijk de enige die het niveau van de dominante
Coustellier aan kon. Een nagenoeg perfecte tweede ronde van Gilles (1 strafpunt) deed Kenny uiteindelijk de
das om. Voor een enthousiast publiek mocht de Oost-Vlaming als tweede mee op het Frans-getinte podium, de
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derde plaats werd immers weggekaapt door Vincent Hermance (2006 winnaar in Knokke). Coustellier neemt nu
ook de leiding over van Kenny in de tussenstand van de World cup. De ontknoping van de World Cup vindt
plaats in het Zwitserse Moutiers op 7 september.
Ondanks het belabberde weer kijkt de organisatie wel terug op een succesvolle editie. De trialsport zit duidelijk
in de lift en duizenden mensen konden afgelopen weekend kennis maken met deze spectaculaire discipline. Als
primeur in de sport zorgde Score! Sports marketing ook voor een ruime samenvatting op VT4 op zondagavond.
Bovendien werd aan het Alberstrand ook een nieuwe wedstrijdformule ingevoerd door de UCI: tijdens de finale
moesten alle rijders de zones één voor één afwerken in de zelfde volgorde wat meteen de spankracht enorm
verhoogt en waardoor de wedstrijd makkelijker te volgen is voor het publiek.
Quotes
Gilles Coustellier (winnaar): "Vorige week blesseerde ik mijn been op training, maar gelukkig speelde me dat
niet te veel parten. Al ga ik uit voorzorg de komende week toch langs bij de dokter. De omloop was technisch
en uitdagend. Doordat er bijna alleen natuurlijke obstakels (rotsen) werden gebruikt, was het parcours
bovendien erg geloofwaardig. Zo hoort trial te zijn, bovendien komt er steeds veel volk kijken hier. Dat maakt
Knokke-Heist nog mooier om te winnen."
Kenny Belaey (tweede): "Ik wilde absoluut Gilles nog eens kloppen dit seizoen, zeker voor eigen publiek!
Jammer genoeg heeft het niet mogen zijn, misschien heeft die gedrevenheid me ook een beetje parten
gespeeld. Soms was ik iets te ongeduldig, zelfs een beetje zenuwachtig. Twee domme fouten kostten me
vandaag de overwinning. Het niveau is zodanig hoog, dat je echt nergens mag missen. Nu heb ik een maand
tijd om me rustig voor te bereiden op de World Cup in Moutiers. Ook al wordt het moeilijk ik geef de strijd nog
zeker niet op!"
Resultaten 26"
1. Gilles Coustellier (FRA) 6 ptn
2. Kenny Belaey (BEL) 14 ptn
3.Vincent Hermance (FRA) 32 ptn
4.Giacomo Coustellier (FRA) 38 ptn
5.Guillaume Dunand (FRA) 49 ptn
6.Aurelien Fontenoy (FRA) 52 ptn
7.Ben Slinger (GBR) 56 ptn
8.James Barton (CAN) 60 ptn

Het is zover: Peking 2008

(07/08/2008)

Vrijdag beginnen in Peking de Olympische Zomerspelen. In totaal zullen 96 Belgische
atleten gedurende 2 weken deelnemen aan het grootste topsportfeest van de voorbije 4 jaren. Onze ploeg heeft
met Kenny De Ketele en Iljo Keisse 2 vertegenwoordigers in Peking. Samen rijden onze pistiers op dinsdag 19
augustus de ploegkoers. Drie dagen eerder, op zaterdag 16 augustus, start Iljo in de puntenkoers.
Naast Iljo en Kenny zijn nog heel wat andere Vlaamse topsporters aanwezig in Peking. Zij komen uit in de
meest uiteenlopende disciplines. Op de website van Topsport Vlaanderen volgen ze deze topsporters op de voet.
Je vindt er regelmatig een commentaar, voorbeschouwing of analyse van de experts ter plaatse, in een handige
kalender vind je ook alle competities terug met Vlaamse topsporters en je kan er video’s bekijken over de
voorbereiding, de verwachtingen, en de doelstellingen van de Vlaamse topsporters.

Geanimeerde koers in Heusden

(12/08/2008)

We zagen vandaag in Heusden een wedstrijd met een hele resem ontsnappingen die
echter nooit meer dan een minuut voorsprong bij elkaar konden fietsen. Op drie ronden van het einde reed een
groepje van 5 man weg. Daarbij ook de latere winnaar Frederic Amorison (Landbouwkrediet). Achter hen werd
nog gereden - onder andere door onze ploeg - maar de achtervolging strandde op 10 sec.
Ereplaatsen waren er voor Kurt Hovelijnck (6de) en Nikolas Maes (7de).

Stijn Devolder Belgisch kampioen tijdrijden

(15/08/2008)

Kristof Vandewalle reed naar een knappe vierde plaats op het BK tijdrijden eerder
vandaag. In Moeskroen moesten de renners 2 ronden van telkens 22,7km afleggen. Over de totaalafstand van
45,4km toonde Devolder (Quickstep) zich met een gemiddelde snelheid van 48,73km/u de sterkste voor Leif
Hoste en Dominique Cornu (beiden Silence Lotto).
De omstandigheden waarin gereden werd waren prima. Zeven renners van de Topsport Vlaanderen ploeg
stonden aan de start van dit Belgisch kampioenschap. Kristof Vandewalle viel met zijn vierde plaats maar net
buiten het podium. Ook Bart Vanheule bleef binnen de top tien met een achtste plaats.
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Olympische spelen: Iljo Keisse naar 12de plaats in de puntenkoers
(16/08/2008)
Met Joan Llaneras hebben we een mooie Olympische kampioen puntenkoers gekregen. Iljo Keisse eindigde op
de 12de plaats. De wedstrijd liep over 160 ronden of 40km. Elke tien ronden werd er gesprint voor de punten.
Dat zorgt dus voor een totaal van 16 sprints. Een bonusronde levert meteen 20 punten op. Iljo stond vandaag
aan de start met rugnummer 13.
In het begin van de koers kregen we een aanval van een Amerikaan. Hij nam dan wel een bonusronde, maar
zou later door het peloton gelost worden en moest uiteindelijk de strijd staken. Het was dan ook een harde
wedstrijd van bij het begin. In de tweede sprint sprokkelde Iljo meteen een punt. Hij zou dat nog eens doen in
de negende en de tiende sprint. De twaalfde sprint werd van op kop gewonnen door Iljo die zo de vijf punten
wegkaapte. Hij bracht daarmee zijn eindtotaal op 8 punten. Het was echter al snel duidelijk dat er ronden
moesten genomen worden om kans te maken op eremetaal. Iljo probeerde dat een paar keer, maar kreeg
spijtig genoeg nooit de juiste metgezellen mee om samen rond te kunnen rijden en op zijn eentje was dat een
schier onmogelijke opdracht.
Nog voor de slotsprint ingezet werd kon Llaneras zijn Olympische titel al vieren. Met twee winstrondes en
voldoende punten uit de sprints bleef hij de Duitser Kluge (zilver) en de Brit Newton (brons) voor.
Voor Iljo Keisse is het nu uitkijken naar de ploegkoers die hij aanstaande dinsdag rijdt. Daarin vormt hij koppel
met Kenny De Ketele.
Supporters die de wedervaren van onze pistiers in Peking van nabij willen volgen kunnen daarvoor terecht op
hun respectievelijke websites: klik hier voor Kenny De Ketele en klik hier voor Iljo Keisse.

Massasprint in de Vlaamse Havenpijl

(17/08/2008)

Met een vierde plaats van Frederiek Nolf en een zesde plek voor Kristof Goddaert
eindigden twee van onze renners dicht in de Vlaamse Havenpijl vandaag. Eerder waren ook al Sven Renders,
Koen Barbé en Pieter Ghyllebert betrokken bij een lange ontsnapping. Een groep van acht renners met daarbij
nog altijd Koen Barbé behield zijn voorsprong tot 4km van de aankomst, maar uiteindelijk kwam alles terug
samen en eindigde de wedstrijd op een massasprint die gewonnen werd door een Deen.

Tour du Limousin: Roche wint openingsrit

(19/08/2008)

We kregen een heel snel begin in de eerste etappe van de Tour du Limousin. Al vlug lag
het peloton in vier stukken. Uit het eerste deel van het peloton sprongen drie renners weg die de ganse dag op
kop zouden rijden. Onder hen Nicholas Roche (Crédit Agricole). Hij ging er op de laatste klim alleen vandoor en
zou standhouden tot op de meet. Zijn voorsprong bedroeg op het einde nog nauwelijks tien meter, maar dat
was voldoende.
In een eerste deel van het peloton zaten onder andere Serge Pauwels, Kristof Vandewalle, Nikolas Maes en
Frederik Veuchelen.

GP Stad Zottegem: Van Hecke wordt tweede

(19/08/2008)

Preben Van Hecke eindigde vandaag als tweede in Zottegem op 3 seconden van winnaar
Roy Sentjens (Silence Lotto). Al na 11 kilometer wedstrijd kregen we een ontsnapping van 14 renners met
onder hen Pieter Vanspeybrouck en Pieter Ghyllebert. Hun voorsprong bedroeg maximaal 2min18. Steeds meer
renners moesten vooraan lossen zodat op zo'n 70km van het einde alles opnieuw te herdoen was.
Op dat moment plaatsten 8 renners een nieuwe aanval. Preben Van Hecke was één van hen. In de tegenaanval
kwam ook Koen Barbé met een tweede groep nog terug vooraan in de koers. De finale kende nog verschillende
uitvalspogingen tot op 20km van de meet Roy Sentjes, Fabio Polazzi en Preben Van Hecke een kloof sloegen.
Uiteindelijk trok Sentjens aan het langste eind en moest Van Hecke genoegen nemen met de tweede plaats. De
jonge Waal Fabio Polazzi eindigde als derde.

Olympische spelen: Iljo Keisse en Kenny De Ketele grijpen nipt naast een
medaille in de ploegkoers (19/08/2008)
Een tweede wedstrijd voor Iljo Keisse op deze Olympische spelen vandaag en de allereerste ooit voor Kenny De
Ketele. Samen stonden ze aan de start van de ploegkoers. De wedstrijd liep over 200 ronden of 50km. Het
klassement wordt bepaald door sprints om de punten elke 20 ronden en door het nemen van winstronden.
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De eerste aanval van de dag kwam op naam van Iljo Keisse. Even later liet Kenny De Ketele een tweede poging
optekenen. Veel ruimte kregen ze niet, maar ze bleven verder attent vooraan koersen. In de eerste sprint
namen ze meteen een punt. De wedstrijd begon eerder traag maar de Belgen speelden het tactisch prima. Net
voor de tweede sprint bracht De Ketele Keisse in de baan. Iljo sprintte tegen Ingnatiev en won en pakte zo nog
eens vijf punten erbij. In de vierde sprint was er een punt voor Kenny De Ketele. Argentinië en Italië hadden
ondertussen een winstronde genomen. De Italianen zouden er later doorzakken en weer op achterstand komen,
maar Argentinië nestelde zich zo op kop van de koers. Er was ook pech voor Kenny De Ketele. Hij reed lek
achteraan en moest van fiets wisselen. Dat ging gelukkig erg vlot. Er volgden verschillende uitvalspogingen,
onder andere van Llaneras en de Belgen koersten goed mee. Ze gingen onder meer ook met Nieuw-Zeeland op
zoek naar de winstronde, maar de poging werd geneutraliseerd. Spanje slaagde er wel in een winstronde te
nemen net als Rusland. In de achtste sprint pakte het duo Keisse-De Ketele opnieuw de volle vijf punten en ze
probeerden meteen daarna met de Nederlanders in steun door te gaan. Ze kregen echter ook deze keer geen
ruimte, maar plooien wilden ze duidelijk niet. Ze probeerden het alleen. In de voorlaatste sprint namen ze
opnieuw vijf punten maar de winstronde bleek er niet meer in te zitten ondanks het feit dat ze nog even
gezelschap kregen van de Duitsers. De meer dan verdienstelijke poging strandde op ongeveer een halve ronde.
Nederland en Canada brachten het peloton terug. Spannend was het wel. Een winstronde zou immers meteen
goed geweest zijn voor goud. Een mirakel leek even in de maak.
Iljo Keisse en Kenny De Ketele haalden een totaal van 17 punten. Geen enkel duo op deze Olympische spelen
deed beter. Jammer genoeg hadden ze een winstronde nodig om op het podium te komen. Goud was voor
Argentinië, zilver voor Spanje en brons voor Rusland. Met een knappe 4de plaats kunnen de Belgen in elk geval
terugblikken op een sterke wedstrijd.

Tour du Limousin: Japanse ritzege in tweede etappe

(20/08/2008)

De ritzege vandaag in de Tour du Limousin was voor de Japanner Yukiya Arashiro. Hij kon
op een toch wel lastige aankomst de winnaar van gisteren - Nicholas Roche - en de Australiër Allan Davis achter
zich laten. Roche blijft wel leider. Het klassement onderging vandaag geen grote wijzigingen.

Tour du Limousin: Maes en Veuchelen schuiven op

(21/08/2008)

Er stond vandaag een lastige rit op het programma in de Tour du Limousin. Na 115km
wedstrijd reden drie renners voorop gevolgd door een groep van 25 man met onder hen Nikolas Maes en
Frederik Veuchelen. Onder impuls van Caisse d'Epargne werden de drie vluchters weer ingelopen. Op de laatste
klim viel de kopgroep in twee stukken uiteen. Frederik Veuchelen, die een sterke wedstrijd reed, zat op dat
moment in de eerste groep. In de afdaling kwamen de twee delen echter weer bijeen en de etappe werd beslist
in de sprint. Sébastien Hinault won de rit en neemt ook de leiderstrui over.
Nikolas Maes plaatste zich als 9de in de rituitslag. In het klassement schuift hij op naar de 13de plaats. Frederik
Veuchelen staat nu 19de in het klassement. Morgen wordt de slotrit gereden.

Preben Van Hecke wint in Mere

(21/08/2008)

Man in vorm Preben Van Hecke heeft vandaag de profkoers in Mere gewonnen. De ploeg
reed een attente wedstrijd. Er was altijd iemand mee in de ontsnapping en wanneer een groep van 8 renners
wegreed zonder vertegenwoordiger van Topsport Vlaanderen reed de ploeg het gat dicht. Ook toen er 11 man
wegreed met daarbij Maarten Neyens en Pieter Vanspeybrouck werd het peloton teruggebracht. Even later
vertrokken er 14 renners met opnieuw Neyens en Vanspeybrouck, maar ook Kurt Hovelijnck en Preben Van
Hecke waren dit keer mee. Dit zou de juiste ontsnapping zijn. Aangezien er snelle mannen als Leukemans en
Abakoumov in de kopgroep vertegenwoordigd waren kregen de renners de opdracht om om beurten te
demarreren.
Het was uiteindelijk Preben Van Hecke die met de Fin Matti Helminen in de finale voorop geraakte. Preben
maakte het af in de sprint. Igor Abakoumov werd wat later derde. Na zijn tweede plaats in Zottegem eerder
deze week kan Van Hecke nu dus een overwinning laten optekenen.
Daar komt nog bij dat hij dankzij deze zege ook de titel van kampioen van Oost-Vlaanderen mag dragen. Kurt
Hovelijnck mocht mee op het podium als tweede renner van Oost-Vlaanderen. In de wedstrijd werd Kurt 5de.

Tour du Limousin: Hinault is eindwinnaar

(22/08/2008)

Vandaag werd de etappe gekleurd door een ontsnapping van 6 renners. Hun voorsprong
bedroeg nooit veel meer dan 3 minuten. De ploegen Mitsubishi-Jartazi en Astana reden de kloof terug dicht.
Eens op de plaatselijke ronde werden de vluchters dan ook gegrepen. Er volgde een hele reeks nieuwe
ontsnappingen echter zonder veel belang.
Benoît Vaugrenard (Française des Jeux) raakte weg op zo'n 2 kilometer van het einde en behield op de streep
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nog een voorsprong van 2 seconden. Ritwinst dus voor de Fransman voor zijn landgenoten Pierrick Fédrigo en
Jérôme Pineau (beiden Bouygues Telecom). Het eindklassement gaat ook naar een Fransman, met name naar
Sébastien Hinault (Crédit Agricole).
Johan Coenen eindigde vandaag 9de in de etappe. Nikolas Maes was 15de. In het klassement schuift Nikolas
nog op naar plaats 12. Frederik Veuchelen sluit deze Tour du Limousin af op de 17de plaats.

Druivenkoers Overijse: jonge Duitser Klemme wint

(28/08/2008)

De 21-jarige Duitser Domenik Klemme (3C Gruppe) won gisteren de Druivenkoers in
Overijse. Na 199 kilometer was Klemme de snelste in een massaspurt. Voor onze ploeg was Frederik Veuchelen,
11de, de best geplaatste.
Bij de eerste aanvallers van de dag schoof Kristof Vandewalle mee. Straf, want onze student handelsingenieur
arriveerde maar net op tijd in Overijse nadat hij 's ochtends nog een examen had afgelegd. De vlucht ging
helaas niet door en in een volgende poging was Pieter Van Speybrouck betrokken. Ook dit verhaal ging niet door
waarop we een nieuwe kopgroep van 12 kregen met nu Bart Vanheule erbij. Hun voorsprong schommelde
steeds rond anderhalve minuut en in de finale liep alles dan toch weer samen met de massaspurt als gevolg.
In de uitslag vinden we op de 69ste plaats nog Jan Bakelandts terug. Vanaf 1 januari 2009 is Jan prof bij
Topsport Vlaanderen - Mercator maar hier reed hij zijn eerste wedstrijd als stagiair de ploeg.

Tour of Ireland: 2 x Cavendish

(28/08/2008)

Mark Cavendisch (team Columbia) won de 2 eerste ritten in de Tour of Ireland. Nikolas
Maes (8ste) en Kurt Hovelijnck (9de) in rit 1 en Kenny Dehaes (4de) en Nikolas Maes (10de) in rit 2 zorgden
voor onze ereplaatsen. Nikolas staat na 2 ritten 10de in de stand en Topsport Vlaanderen voert het algemeen
ploegenklassement aan.
110 Renners verschenen aan de start in Dublin voor rit 1 over 192 kilometer naar Waterford. Na 18 kilometer
wedstrijd nam Johan Coenen op kop de eerste beklimming voor zijn rekening maar nadien kwam er een vlucht
van 4 tot stand zonder Topsport Vlaanderen renners. De "break of the day" was een feit en verwierf een
maximale voorsprong van 7 minuten 43. In het peloton controleerde team Columbia en de laatste 2 van de 4
vluchters werden met iets minder dan 10 kilometer te gaan gegrepen.
Rit 2 tekende voor een gelijkaardig scenario. Het ging van Thurles naar Loughrea over 158 kilometer en de
Zweedse kampioen tijdrijden Fredrik Ericsson (Pezula Racing) - hij versloeg toen Gustav Larsson (toch de 2de
van de Olympische tijdrit in Peking) en Tomas Lövkvist - begon snel aan een solo-avontuur dat tot diep in de
finale zou duren. Zijn maximale voorsprong bedroeg 6'40".

Geraardsbergen: Bellemakers wint oudste kermiskoers

(28/08/2008)

De Nederlander Dirk Bellemakers (Landbouwkrediet) won vandaag in Geraardsbergen de
91ste Stadsprijs, de oudste kermiskoers. Streekrenner Koen Barbé werd 2de. Bellemakers won de wedstrijd in
een sprint met vijf. Bart Vanheule werd 5de, Kristof Goddaert 7de.

Tour of Ireland: 3de in ploegenklassement

(31/08/2008)

De Italiaan Marco Pinotti (Team Columbia) heeft de Ronde van Ierland gewonnen. In de
slotrit over 144 km van Killarney naar Cork, gewonnen door zijn ploegmaat Frantisek Rabon, was Pinotti 3de.
Eerder won Mark Cavendish al 3 ritten voor Team Columbia. De Brit Russell Downing, winnaar van rit 4, begon
als leider aan de slotrit en werd nog 4de, maar verloor 33 seconden aan Pinotti.
Drie van onze renners wisten in het eindklassement de schade te beperken tot minder dan een minuut: Nikolas
Maes werd mooi 9de op 44 seconden, Kurt Hovelijnck 14de op 54 seconden en Johan Coenen 18de op 59
seconden. Het leverde onze ploeg ook de 3de plaats in het ploegenklassement op. In de 4de rit waren er top 10
plaatsen voor Johan (7de) en Nikolas (8ste), en in de massaspurt van de 3de rit was Kenny Dehaes 5de.

Châteauroux: Vanheule tot op 300m van de finish

(01/09/2008)

Het verhaal van de Châteauroux Classic de l'Indre, een wedstrijd van categorie 1 en
meetellend voor de Franse beker, is vrij snel verteld. Een groepje van 3 wist te ontsnappen terwijl in het
peloton 4 ploegen controleerden. De 3 werden ingelopen op het lokale circuit, waar nog 6 ronden over 7,4
kilometer te gaan waren. Na 2 ronden kregen we een kopgroep van 9 waaronder heel wat favorieten, en voor
Topsport Vlaanderen was Bart Vanheule mee. De voorsprong van de groep schommelde steeds rond 30

19/12/2009 17:31

Topsport Vlaanderen 2008

39 van 48

http://www.topsport-vlaanderen.be/nl/news2008.php

seconden. In het peloton onderhielden de renners van La Française des Jeux het tempo. Net voor de laatste
kilometer kwam er een hergroepering maar Bart en een andere renner gingen opnieuw in de aanval. Op 300
meter van de finish werden de 2 gegrepen en we kregen een massaspurt die gewonnen werd door Anthony
Ravard (Agritubel).

Schaal Sels: Coenen (6de) en Van Hecke (10de) mee

(03/09/2008)

Elia Rigotto (Milram) is de eerste Italiaan op de erelijst van de Schaal Sels in Merksem. In
een spurt met twee versloeg hij gisteren de Sloveen Kristjan Fajt. Elf seconden later spurtte een groep van 18
voor de 3de plaats. Johan Coenen werd zesde en Preben Van Hecke 10de. Zij waren onze renners in de groep
van 28 die in 2 fasen ontstond na een half uur koers. Hun voorsprong op het peloton liep op tot 12 minuten,
waarop de hele groep uit koers genomen werd. Vooraan begon intussen de strijd om de zege, veel aanvallen in
de kopgroep van nog 20 man, tot Rigotto en Fajt voorop geraakten.

Memorial Van Steenbergen: Steegmans in de spurt

(04/09/2008)

Gert Steegmans heeft woensdag in Aartselaar de Memorial Van Steenbergen gewonnen.
Na 200,4 km was hij de snelste van een klein peloton. De Nederlander Stefan Van Dijk (Mitsubishi-Jartazi) en
Belgisch kampioen Jurgen Roelandts (Silence-Lotto) pakten de dichtste ereplaatsen. Kenny Dehaes werd 4de,
Kristof Goddaert 5de en Sven Renders 10de.
De wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping van de Spanjaard Rafael Serrano, de Litouwer Vytautas
Kaupas en de Fransman Pierre Drancout. Hun voorsprong liep op tot 11 minuten, vanaf dan voerden een aantal
ploegen in het peloton de snelheid op. Toen op 30 kilometer van het einde de vluchters bijna ingelopen werden,
ging Kaupas er alleen vandoor. Intussen ging vanuit het peloton Jef Peeters in de achtervolging, en wat verder
kwam Kurt Hovelijnck zich bij Jef voegen. De twee gingen op en over Kaupas, kregen even het gezelschap van
de Fransman David Boucher, en werden op iets meer dan 6 kilometer van het einde gegrepen. In het peloton
controleerden de mannen van Quick.Step, Team Columbia en Milram. Er volgde nog een poging van Pieter Van
Speybrouck, en later Jan Kuyckx, (Landbouwkrediet) maar uiteindelijk kregen we dus de spurt.

Eeckhout 2de in Kortemark, Roelandts wint

(07/09/2008)

Belgisch kampioen Jürgen Roelandts won vrijdag de regionale wedstrijd in Kortemark. In
een sprint met vier werd Niko Eeckhout 2de.
Met nog 2 ronden te gaan ontstond er een kopgroep van negentien, met voor ons Niko en Pieter Ghyllebert mee.
In de finale raakten ze dan met 4 voorop.

Biketrial: Kenny Belaey mist wereldbeker op een haar

(08/09/2008)

"Goed gevoel overheerst na zwaar seizoen”
"Verdomme ik was er zo dichtbij," foeterde Kenny Belaey na afloop van de biketrial wedstrijd in het Zwitserse
Moutier. De achtvoudige wereldkampioen kon bij winst in extremis zijn wereldbekertitel verlengen. Belaey
weerde zich als een duivel in een wijwatervat maar moest uiteindelijk nipt de duimen leggen. Hij kaapt wel de
tweede plaats weg in de eindstand. Gilles Coustellier sluit zijn droomseizoen af met de 'triple'. De Fransman
won immers het EK, WK en de World Cup.
Onder ruime publieke belangstelling deed Kenny tot diep in de wedstrijd precies wat hij zich had voorgenomen:
Coustellier volgen en zo veel mogelijk nullen verzamelen. s’ Morgens had Belaey zich als vijfde gekwalificeerd
en zo kon hij in het zog van Coustellier -die zesde was in de kwalificaties- alle proeven afwerken. Op een
prachtig aangelegd parcours reed de Oost-Vlaming als vanouds geconcentreerd en gemotiveerd. Na de eerste
ronde stond Belaey aan de leiding met amper 1 strafpunt. Die leiding zou hij niet meer afstaan tot de twee
laatste zones van de dag. "Ik voelde me goed en zat uitstekend in de wedstrijd. In de zone met de
boomstammen liep het echter verkeerd en ik kreeg een vijf (maximale foutenlast op één proef) aan mijn broek.
Ik wist dat de kans op de eindzege daarmee zo goed als zeker de mist in ging. Daardoor was ik uit m’n lood
geslagen voor de laatste zone.” Weer liet Belaey vijf punten optekenen en zo strandde hij uiteindelijk op de
derde plaats na winnaar Hermance en Gilles Coustellier.
Reactie Kenny Belaey:
"Ik was zeker niet naar Moutier gekomen met het idee om even snel de World Cup mee te pikken. Het zou
sowieso moelijk worden, maar als je dan zo ongelofelijk dicht bij een stunt staat is het wel zuur om net naast de
eindzege te grijpen! (grijnst) Voor één keer heb ik dan maar een uitzondering gemaakt en achteraf een
reuzenglas (100cl) lokale pils soldaat gemaakt. Verdriet verdrinken zou ik het echter niet noemen… Je kan het
beter houden op een symbolisch gebaar. Ik heb een lastig maar mooi seizoen weggespoeld: In competitie won
ik de World Cup van Barcelona, ik was tweede in Knokke-Heist en tweede algemeen. Ik won de French cup in le
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Bourg d’Oisans en tijdens de Indoor van Avilla was ik tweede. Tijdens het EK was ik nergens en werd pas vijfde,
maar in het WK werd ik bestolen in een beresterke wedstrijd terwijl ik in de clinch lag voor de wereldtitel.
Daarnaast heb ik een honderdtal demo’s gegeven en dankzij de ‘Red Bull local Hero tour’ heb ik trial gepromoot
in Qatar, Saudi Arabie en Egypte. Reportages over mijn trips zijn verschenen in magazines over de hele wereld.
Al bij al was 2008 dus zeker een positief seizoen. Als ik in de herfst dan eindelijk mijn tuin (noot: waar rotsen
als trialobstakels zijn verwerkt) krijg afgewerkt, ben ik een tevreden man!"

GP Jef Scherens: Hovelynck mooi 3de.

(08/09/2008)

De Nederlander Wouter Mol (P3 Transfer-Batavus) won zondag in Leuven de Grote Prijs
Jef Scherens. In een spurt met acht versloeg hij Janek Tombak (Mitsubishi) en Kurt Hovelynck. Al meteen na de
start werd er duchtig aangevallen en snel vormde zich een kopgroep van 8. Niemand mee van onze ploeg, dat
werd dus werken in de achtervolging. De voorsprong liep niet hoog op, en ongeveer halfweg koers was de
hergroepering een feit. Kort daarop vormde zich opnieuw een kopgroep van 8 met voor ons dus Kurt. De
sterkste ploegen hadden iemand mee en de vluchters bleven voorop tot de finish. In slotronde werd er nog
aangevallen op de Wijnpersberg en Wouter Mol lossen. Omdat het in de finale vooraan stilviel kon de
Nederlander nog terugkomen en de spurt winnen.

Tour of Britain: Goddaert 2 x zevende

(08/09/2008)

De 5de editie van de Tour of Britain opende zondag met de rit London-London langsheen
de Thames op een plaatselijk parcours van 8 kilometer. In totaal reden de renners 86 kilometer. Er waren wel
ontsnappingen maar de verwachtte massaspurt kwam eraan en werd gewonnen door Alessandro Petacchi (team
LPR).
Rit 2 bracht de renners van Milton Keynes naar Newbury over een totale afstand van 145, 4 kilometer. Tot 2
keer toe trachtte een groepje weg te rijden maar zonder succes. Daarop raakte de Brit Ian Stannard voorop, en
hij kon tot meer dan 4 minuten uitlopen. Kort na Streatley Hill, de zwaarste helling van de dag, werd hij
ingelopen. Er waren dan nog een 45-tal kilometer te gaan. Na de laatste helling van de dag, op minder dan 15
kilometer van de finish, kregen we nog aanvalspogingen van Frederik Veuchelen en Serge Pauwels. In de
eindspurt was Matthew Goss (CSC-Saxo Bank) de snelste voor Julian Dean (Garmin Chipotle). Kristof Goddaert
spurtte net als in de openingsrit naar de 7de plaats.

Dernycriterium Wetteren: Iljo wint

(08/09/2008)

Iljo Keisse versloeg maandag Belgisch kampioen Jurgen Roelandts, de Nederlander
Steven de Jongh, de Zwitser Bruno Risi en Sven Nys in het dernycriterium te Wetteren. Kenny Dehaes werd
8ste, Kenny De Ketele 10de.

Ronde van Groot-Brittannië: Veuchelen voorlopig 8ste

(11/09/2008)

Na 5 ritten staat Frederik Veuchelen voorlopig 8ste in de stand van de Ronde van GrootBrittannië. Leider is de Fransman Geoffroy Lequatre van Agritubel. Frederik volgt op slechts 23 seconden. De
Ronde van Groot-Brittannië eindigt zondag in Liverpool.
Het was aan het eind van rit 3 dat Frederik opschoof naar de 9de plaats in het klassement. De rit werd gereden
in zeer slechte weersomstandigheden, veel regen en wind. Frederik was mee in een kopgroep van 9 van waaruit
de latere ritwinnaar Emilien Berges (Agritubel) wist te ontsnappen. Na Frederik is er in het klassement een kloof
van meer dan een minuut. Berges werd ook leider maar verloor een dag later een dikke minuut, moest zijn
leiderstrui afstaan aan ploegmaat Geoffroy Lequatre en moest ook Frederik nu laten voorgaan in de stand. Die
rit met finish bergop werd gewonnen door de Noor Boasson Hagen voor de Italiaan Giairo Ermeti (LPR). Zij
waren de enige overblijvers van de ontsnapping van de dag waarin ook Serge Pauwels zat. Het peloton spurtte
voor de 3de plaats, en na Danilo Di Luca en Julian Dean werd Kristof Goddaert mooi 5de. Boasson Hagen won
tenslotte ook de 5de rit, voor de Australiër Matthew Gross en Danilo di Luca. De Fransman Geoffrey Lequatre
bleef leider.

Ronde van Groot-Brittannië: Opnieuw Petacchi

(12/09/2008)

De zesde rit in de Tour of Britain eindigde vandaag op een massasprint. De etappe werd
gekleurd door een ontsnapping van vier renners. Achter hen controleerden LPR en Agritubel het peloton. Er
volgde dan ook een hergroepering. Op zo'n drie kilometer voor de meet zat er nog een pak van 40 renners
samen. Ook Kristof Goddaert was nog goed geplaatst en omringd door ploegmaats, maar reed toen lek. Kristof
kon zijn kansen dan ook niet verdedigen in de sprint. Ritwinst was vandaag voor Alessandro Petacchi (LPR
Brakes).
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In het algemeen klassement blijft Frederik Veuchelen 8ste. Kristof Vandewalle is 18de. Morgen staat er een
zwaardere rit op het programma met enkele beklimmingen.

Parijs-Brussel: Nummer vijf voor Robbie McEwen

(13/09/2008)

Hoewel de renners nog konden starten bij mooi weer zou het een zware, want
uitgeregende, editie van Parijs-Brussel worden. De winnaar werd ook dit jaar Robbie McEwen (Silence Lotto).
Het is zijn vijfde zege in deze wedstrijd. We zagen helaas ook enkele valpartijen. Op 65 kilometer van het einde
was Niko Eeckhout één van de slachtoffers van een val. Hij probeerde nog, maar moest even verder
noodgedwongen de wedstrijd staken. Wanneer in de finale de twee vroege vluchters werden bijgehaald en er
zich een nieuwe kopgroep vormde, was de ploeg niet vertegenwoordigd. Er werd dan ook stevig gereden in de
achtergrond. Wanneer zich op de Bruineput vooraan in de koers een verdere schifting voltrok, bleek de
wedstrijd echter gespeeld. McEwen haalde het in de slotsprint voor Gert Steegmans (QuickStep) en Luca Paolini
(Aqua e Sapone).

Ronde van Groot-Brittannië: Veuchelen consolideert en Goddaert toont zich
snel (13/09/2008)
De tweede ontsnapping van de dag zou vandaag de juiste blijken. Acht renners raakten voorop en het was één
van hen, Edvald Boasson Hagen (Columbia) die aan het langste eind trok. Het was meteen zijn derde ritzege in
deze Tour of Britain. Achter deze acht won Kristof Goddaert de spurt van het peloton. Het leverde hem de
negende plaats in de rituitslag op.
Halfweg koers lag er een stevige klim in het parcours. Daar zetten Frederik Veuchelen en Steve Cummings (2de
in de stand) een tegenaanval op om de positie van de leider aan te vallen, maar veel meer dan 20 seconden
kregen ze niet. Ze beëindigden de wedstrijd dan ook terug in het peloton en de positie van Frederik in het
algemeen klassement bleef ongewijzigd. Hij blijft 8ste op 28 seconden van leider Geoffroy Lequatre (Agritubel).
Morgen wordt de slotrit gereden.

Giovanni Visconti wint GP de Fourmies

(14/09/2008)

In Frankrijk werd vandaag de 76ste GP de Fourmies gereden. Giovanni Visconti
(QuickStep) werd er winnaar. Hij haalde het voor Stéphane Goubert en Fabio Sacchi. Deze drie gingen aan de
haal met nog acht kilometer te gaan en bleven uit de greep van hun achtervolgers.

Ronde van Groot-Brittannië: Geen wijzigingen

(14/09/2008)

De laatste etappe van Blackpool naar Liverpool bracht geen wijzigingen meer aan het
algemeen klassement. Frederik Veuchelen sluit deze Ronde van Groot-Brittannië dus af op de 8ste plaats.
Eindwinst is er voor Geoffroy Lequatre van Agritubel voor Steve Cummings en Ian Stannard.
Vier renners zaten in de ontsnapping van de dag, maar vooral Barloworld en LPR brachten alles weer samen.
Het werd dus een massasprint en hierin toonde Alessandro Petacchi (LPR Brakes) zich de sterkste. Hij haalde
het voor Julian Dean en Robbie Hunter. Kristof Goddaert werd goed omringd, maar raakte in de laatste
kilometer wat ingesloten voor de spurt. Hij eindigde vandaag op de 12de plaats.

Eeckhout wint in Zwevegem

(18/09/2008)

Niko Eeckhout won maandag in het West-Vlaamse Zwevegem de GP Marcel Kint. Een
groepje van 9 spurtte voor de zege, Niko won voor Sven Nys en de winnaar van 2007, Geert Omloop. De
wedstrijd ging over 160 kilometer verdeeld over 16 ronden. De kopgroep kwam al kort na de start tot stand en
daarmee was de beslissing al gevallen. Er kwam nog reactie uit de achtergrond maar zonder succes.

GP van Wallonië: Garzelli wint, Coenen in de aanval

(18/09/2008)

De Italiaan Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) won woensdag de Grote Prijs van Wallonië.
Op de citadel van Namen was hij het snelst van een eerste peloton, zijn landgenoot Giovanni Visconti en de
Fransman Jérôme Pineau eindigden op de dichtste ereplaatsen.
Een groepje van 4 tekende voor de traditionele vroege vlucht. Voor ons was Johan Coenen erbij. De voorsprong
liep op tot 8 minuten tot dan de mannen van Quick Step en Acque & Sapone in het peloton de snelheid
opdreven. Als laatste van de 4 werd Johan ingelopen op een 40-tal kilometer van het einde. Daarop volgden nog
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heel wat schermutselingen maar niemand raakte nog echt weg. Winnaar Garzelli reed, als leider in het UCI
Europe Tour klassement, in de daarbij horende witte trui.

Greipel kampioen van Vlaanderen, Eeckhout 5de

(21/09/2008)

De Duitser André Greipel (team Columbia) won vrijdag het Kampioenschap van
Vlaanderen in Koolskamp. De wedstrijd eindigde op een massaspurt, Niko Eeckhout werd 5de. Een kopgroep
van 11 werd gegrepen op 2 ronden van het einde.

Isbergues en Somme: William Bonnet wint ze alle 2

(21/09/2008)

William Bonnet (Crédit Agricole) is in form, de Fransman won vrijdag de Grand Prix de la
Somme en vandaag de Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais.
De Grand Prix de la Somme is een wedstrijd van categorie 1 over 197 kilometer. Een kopgroep van 16 met voor
ons Frederik Veuchleen erbij hield het uit tot de finish. In de spurt haalde Bonnet het voor Janek Tombak
(Mitsubishi-Jartazi) en Sébastien Turgot (Bouygues Telecom).
In de Grand Prix d'Isbergues was Bonnet mee met een kopgroep van 8 die tot stand kwam op 28 kilometer van
het einde. De vluchters begonnen aan 3 plaatselijke ronden met een voorsprong van 35 seconden. In het
peloton zette Kenny Dehaes nog eens aan, maar het kwam niet tot een degelijke samenwerking in de
achtervolging. Met nog 2 ronden te gaan hadden de vluchters een minuut voorsprong, en bij het ingaan van de
slotronde waren dat nog steeds 50 seconden. De 8 bleven voorop en na 201,2 kilometer wedstrijd won dus weer
William Bonnet. Australiër Wesley Sulzberger, stagiair bij La Française des Jeux, werd 2de, Chris Anker
Sørensen (csc) 3de. Eerder in de wedstrijd zat Niko Eeckhout mee in een kopgroep van 4 die werd ingelopen op
44 kilometer van de finish. Op 30 kilometer van het einde kregen we even een kopgroep van 9 met een
Topsport-Vlaanderen renner erbij, maar Janek Tombak bracht het peloton terug.

Textielprijs Vichte: opnieuw Iljo Keisse

(24/09/2008)

Voor het 2de jaar op rij won Iljo Keisse de “Textielprijs” in Vichte. Vorig jaar was Iljo de
snelste van een groepje van 7, nu won hij de massaspurt na goed voorbereidend werk van de ploeg. De Deen
Jakob Moe en Wouter Van Mechelen tekenden voor de dichtste ereplaatsen. Iljo is in elk geval op schema voor
het komende zesdaagseseizoen.

Maes 14de op WK beloften

(29/09/2008)

Nikolas Maes reed vrijdag de wegrit voor beloften op het wereldkampioenschap in Varese.
Naast Nikolas maakten nog Jan Bakelants, Ben Hermans, Klaas Lodewyck, Thomas De Gendt en Romain Zingle
deel uit van de Belgische selectie.
De titel ging verdiend naar de 22-jarige Columbiaan Fabio Andres Duarte. Op 500 meter van de finish reed hij
weg uit een kopgroep van tien. De Italiaan Simone Ponzi (2de) en de Duitser John Degenkolb (3de) konden
hem niet meer bijbenen. Ben Hermans was de eerste Belg op een 11de plaats, 15 seconden na de winnaar.
Nikolas werd 14de op 22 seconden.

Omloop Vlaamse Scheldeboorden: Ghyllebert mee in ontsnapping
(01/10/2008)
Wouter Weylandt (Quick.Step) won dinsdag in Kruibeke de 20ste editie van de Omloop van de Vlaamse
Scheldeboorden. In de massaspurt volgden na Weylandt de Nederlander Hans Dekkers (Mitsubishi ) en Wouter
Van Mechelen (Landbouwkrediet). Daarna volgden Kristof Goddaert en Niko Eeckhout. Na 50 kilometer wedstrijd
was er een ontsnapping van een groepje van 3 met daarbij Pieter Ghyllebert. De 3 wisten nog tot meer dan 10
minuten uit te lopen en werden pas op 3 kilometer van de finish gegrepen. De wedstrijd ging van Lokeren naar
Kruibeke en werd geteisterd door de hevige regenbuien.

Franco Belge: Van Hecke actief in 2 ontsnappingen

(02/10/2008)

Rit 1 van de Franco Belge bracht de renners over 187,9 kilometer van het Franse
Maubeuge naar het Belgische Mons en Pévèle. Veel ontsnappingspogingen van bij de start, en in het eerste
wedstrijduur wist een groep van 17 ervandoor te gaan. Voor ons waren Niko Eeckhout en Preben Van Hecke
mee. De 17 liepen tot 50 seconden uit, maar het peloton met Quick Step op kop begon stevig te jagen. Na 65
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kilometer werden de vluchters gegrepen, waarop we een aanval van een trio kregen met Nikolas Maes erbij.
Deze en volgende pogingen lukten niet en na 90 kilometer zat alles nog steeds samen.
Tien kilometer verder geraakte een groep van 7 weg met opnieuw Preben. Bij hem onder meer Rosseler en
Cretskens (Quick Step), O'Grady (CSC) en Siedler (Skill), een mooi groepje dus. Het viel even stil achter hen
tot de mannen van Silence Lotto tempo gingen maken. De voorsprong bedroeg toen bijna 2 minuten. Door de
wind brak het peloton in 3 stukken. De eerste groep ging de vluchters terug grijpen maar Preben trok met
Rosseler alleen verder. In de finale werd uiteindelijk eerst Preben ingelopen, en op 3 kilometer van het einde
was het over voor Rosseler. In de massaspurt haalde Tom Boonen het dan voor de Amerikaan Tyler Farrar
(Garmin - Chipotle) en Belgisch kampioen Jurgen Roelandts. Onze renners zaten alle in het eerste peloton.

Franco Belge: Jan Bakelants voorlopig 10de

(05/10/2008)

De 2de en 3de rit van de Franco Belge gingen respectievelijk naar de Autstraliër Mark
Renshaw (Crédit Agricole) en Belgisch kampioen Jurgen Roelandts (Silence Lotto). In de 2de rit werd Niko
Eeckhout als laatste van een groepje van 3 gegrepen op slechts 9 kilometer van de finish. De vluchters hadden
er een ontsnapping van 165 kilometer zitten. Jurgen Roelandts was in rit 3 de snelste van een kopgroep van 10.
Jan Bakelants, bij ons aan de slag als stagiair, was er bij en werd 9de. In de stand staat hij momenteel 10de op
22 seconden van leider Roelandts.

Franco Belge: Jan Bakelants 8ste in eindstand

(06/10/2008)

Op de slotdag van de Franco-Belge trok een duo de prijzen naar zich toe. Sébastien
Rosseler en Juan Antonio Flecha lieten met nog 8 kilometer te gaan 6 medevluchters in de steek en bleven
voorop tot de finish. Rosseler (Quick Step) won de rit, Flecha (Rabobank) het klassement. Jan Bakelants zat in
het peloton en werd 18de op 31 seconden van de winnaar. In de eindstand schuift hij nog een plaatsje op: 8ste
op 43 seconden van Flecha.

Tour de Vendée: knappe 2de plaats voor Goddaert

(06/10/2008)

Barslecht weer in en rond het Franse La Roche-sur-Yon waar zondag ‘le Tour de Vendée’
gereden werd. De organisatoren kregen wel een stevig deelnemersveld aan de start van deze wedstrijd die ook
de op één na laatste koers is voor de ‘Coupe de France’. Een mooie groep ging er vandoor na 50 kilometer
wedstrijd: Chavanel (Cofidis), Gallopin (Auber 93), Gautier (Bretagne-Armor Lux), Guillou (Roubaix Lille
Métropole) en Pineau (Bouygues Telecom). Vier van hen reden vorige week nog het WK in Varese. Het peloton
behield wel de controle. Op 20 kilometer van het einde ging Chavanel alleen door en op amper 600 meter van
de finish werd hij gegrepen. Massaspurt dus, gewonnen door de Spanjaard Koldo Fernandez (EuskaltelEuskadi). Kristof Goddaert werd 2de, in deze (weers)omstandigheden en met dit toch sterke deelnemersveld
een schitterende prestatie. De 3de plaats ging naar de Fransman Anthony Geslin (Bouygues Telecom).

Zele: Preben Van Hecke - lek in finale - grijpt naast zege

(08/10/2008)

Preben Van Hecke wist zich woensdag zeker van de overwinning in de regionale wedstrijd
in het Oost-Vlaamse Zele, tot een lekke band op iets meer dan een kilometer van de finish hem stopte. De zege
ging zo nog naar Stijn Devolder (Quick Step), en Preben moest vrede nemen met de 4de plaats. Op anderhalve
ronde van het einde wist Preben samen met belofte Jerome Baugnies aan te sluiten bij een kopgroep van 7, en
toen hij in volle finale er alleen vandoor ging werd er door zijn concurrenten even getwijfeld.

Parijs-Tours: Philippe Gilbert wint, Goddaert knap 9de

(12/10/2008)

Philippe Gilbert (Française des Jeux) heeft de 102de editie van de klassieker Parijs-Tours
gewonnen. Jan Kuyckx (Landbouwkrediet) en de Fransman Sébastien Turgot (Bouygues Télécom)
vervolledigden het podium. Na 252 kilometer van Saint-Arnoult-en-Yvelines naar Tours was Gilbert de snelste
van een kopgroep van vijf die nipt uit de greep van een eerste peloton bleef. In dat peloton zat Kristof
Goddaert. Onze neo-prof werd heel knap 9de, net voor Tom Boonen. Kristof kan terugblikken op een heel knap
debuut bij de elite, deze top 10 plaats was zijn 21ste in 2008.
Eerder in de wedstrijd was er een ontsnapping van 5 man die tot 11 minuten uitliepen. Toch werd er in het
peloton stevig door gereden. Op 30 kilometer van het einde waren de vluchters eraan. Daarop kregen we
vooraan heel wat pogingen, waardoor uiteindelijk Kuyckx en de Fransen Turgot, Delage en nationaal kampioen
Nicolas Vogondy voorop geraakten. Op de hellingen in de finale kon alleen Gilbert de sprong naar de 4 leiders
maken.
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BK piste, Gent: titels voor Keisse, De Ketele en Mertens

(13/10/2008)

Op het BK baanwielrennen in Gent verzamelden onze renners Belgische driekleuren. Iljo
Keisse, de voorbije week nog wat ziek en verkouden, verlengde zijn titel in de puntenkoers terwijl Kenny De
Ketele de beste was in de individuele achtervolging. Samen verlengden onze Olympiërs hun titel in de
ploegkoers.
Tim Mertens, prof bij ons vanaf 1 januari 2009, behaalde 3 titels. Als winnaar van 4 van de 5 onderdelen van
het omnium was die eindzege voor hem. Twee van die 5 onderdelen golden daarnaast als aparte titel, zo werd
Tim eveneens kampioen in de scratch en de kilometer.
Onze pistiers maken zich nu op voor het Europees kampioenschap van volgend weekend in het Nederlandse
Alkmaar. Iljo en Kenny rijden er uiteraard de ploegkoers en er wordt ook achter de motoren gereden.

Foto's: Luc Pappens.

Sluitingsprijs Putte-Kapellen: Goddaert 4de

(15/10/2008)

De Sluitingsprijs in Putte-Kapellen werd gewonnen door de Nederlander Hans Dekkers. De
renner van Mitsubishi-Jartazi klopte in de spurt Tom Boonen, Tom Veelers en Kristof Goddaert. Behoorlijk wat
discussie achteraf, nadat Boonen – tuk op de zege hier - de spurt van Kristof op de korrel nam. "Hij sneed me
twee keer de pas af" en "zo krijg je ongelukken", aldus Boonen. Kristof nam later nog contact op met Boonen en
het incident werd netjes bijgelegd.
Van bij de start werd er snel gekoerst, de mannen van Quick Step trokken door en waren met 5 mee in een
kopgroep van 24. Voor ons waren naast Goddaert nog Renders, Vandewalle en Vanspeybrouck mee.

Wielerhelden op bezoek bij deBuren in Brussel

(16/10/2008)

Op maandag 20 oktober om 20u zijn sportlegendes Jan Janssen & Herman Vanspringel op
bezoek bij deBuren in Brussel. Zij worden geïnterviewd door VRT- sportjournalist Karl Vannieuwkerke. Vanuit de
ervaring die een lange carrière met zich meebrengt, blikken zij terug en vooruit. De ingang is gratis en na
afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje, samen met de sprekers.
Meer info en inschrijven kan je op: http://www.deburen.eu/?language=nl&p=programma&c=&id=315
In het centrum van Brussel, op een steenworp van de Muntschouwburg, is deBuren sinds 2004 de plek waar in
onze hoofdstad de cultuur van de Lage Landen springlevend is.
De Vlaamse en Nederlandse regeringen hebben samen het initiatief genomen om het Vlaams-Nederlands Huis
deBuren op te richten als cultureel instituut en als een plek voor debat en reflectie waar even graag naar elkaar
geluisterd als gepraat wordt. deBuren wil in de hoofdstad van België een forum bieden voor kunst, cultuur,
samenleving en politiek van de Lage Landen én Europa. In de reeks Krasse Knarren organiseren ze dit seizoen
gesprekken en interviews met Vlaamse en Nederlandse sportlegendes. Op 20 oktober zijn dat dus de
wielerhelden Jan Janssen en Herman Vanspringel.
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Keisse - De Ketele Europees kampioen ploegkoers

(19/10/2008)

Iljo Keisse en Kenny De Ketele zijn zondag in het Nederlandse Alkmaar Europees
kampioen in de ploegkoers geworden. Met 26 punten deden ze beter dan de Denen Casper Jorgensen en
Michael Markov (2de) en Russen Ivan Kovalev en Sergey Kolesnikov (3de). Vier ploegen wisten een ronde
voorsprong te pakken op de rest van het veld, en van die vier haalden onze renners het dus met de punten.
Eén dag eerder won Iljo zijn kwalificatiereeks achter de derny’s maar in de finale viel hij net naast het podium.
De zege ging net als in 2007 naar de Nederlander Matthé Pronk.

Zesdaagse Amsterdam: Iljo Keisse / Robert Bartko leiden

(24/10/2008)

Iljo Keisse en Robert Bartko leiden na 4 nachten in de zesdaagse van Amsterdam. Daags
na het grote succes van Iljo en Kenny de Ketele in het EK te Alkmaar sloten ze de 1ste nacht van deze
zesdaagse af op de 3de plaats. Thuisrijders Robert Slippens en Danny Stam waren toen de eerste leiders, maar
één dag later moesten ze die plaats prijsgeven aan Bruno Risi en Franco Marvulli. Iljo en Robert schoven toen
op naar de 2de plaats en nog een dag later namen ze de leiding over van de Zwitsers. Die staan nu 4de maar
met 16 punten minder en op een ronde. Het duo Zaber/Lampater staat 3de, gevolgd door Slippens/Stam.
Kenny De Ketele en Tim Mertens staan 8ste met 92 punten op 6 ronden. Net voor hen staan Bettini/Llaneras en
Van Bon/Stroetinga, beide koppels met minder punten maar een ronde minder achterstand.

Zesdaagse Amsterdam: Keisse/Bartko 3de

(26/10/2008)

Robert Slippens en Danny Stam hebben de Zesdaagse van Amsterdam 2008 op hun
naam geschreven. Met een ultieme aanval in de beslissende ploegkoers pakten de Nederlanders samen met het
Duitse duo Zabel/Lampater een ronde. Slippens spurtte dan nog sneller dan Zabel in de slotspurt. Iljo Keisse en
Robert Bartko werden zo 3de op 1 ronde, terwijl het Zwitserse duo Risi/Marvulli zowaar naast het podium
eindigde. Kenny De Ketele en Tim Mertens eindigden 8ste op 9 ronden.

WB piste Manchester: ereplaatsen voor Keisse en Mertens

(02/11/2008)

De Belgische delegatie die dit weekend actief is op de wereldbeker baanwielrennen in
Manchester is goed bezig. Op dag 1 spurtte Tim Mertens naar zilver in de scratch. De zege ging naar de
Nederlander Wim Stroetinga. Zaterdag werd Iljo Keisse 3de in de puntenkoers. Winnaar werd Chris Newton,
voor de spanjaard Teruel Rovira Eloy. De winnaar was een klasse te sterk maar de strijd voor de 2de plaats was
fel, aldus Iljo op zijn website. Kenny De Ketele en Tim Mertens werden samen met Ingmar De Poortere en
Maarten Vlasselaer negende in de ploegenachtervolging. De 4 realiseerden een nieuwe Belgische besttijd in
deze discipline. Zondag staat voor Iljo en Kenny nog de ploegkoers op het programma.

Online veiling topsportattributen ten voordele van SOS Kinderdorpen
(02/11/2008)
Nog tot en met donderdag 6 november 2008 om 24u (middernacht)!
De online veiling topsportattributen ten voordele van SOS Kinderdorpen draait op kruissnelheid. Nog tot en met
donderdag 6 november 2008 om 24u (middernacht) kan je bieden op persoonlijke Olympische en gesigneerde
attributen van Vlaamse topatleten.
Afgelopen zomer engageerden de Vlaamse topatleten en de Vlaamse minister van Sport zich om na de
Olympische-en Paralympische Spelen via een initiatief extra aandacht te vestigen op de probleemsituaties in
China, een land dat worstelt met armoede, schending van de mensenrechten, Tibet. Vandaar deze online veiling
- via SPOTTER.BE - ten gunste van SOS Kinderdorpen in China. Kim Gevaert en Veerle Dejaeghere zijn de
voortrekkers en meters van dit initiatief.
SOS Kinderdorpen zet zich al bijna 60 jaar wereldwijd in voor thuisloze kinderen. In een warme familieomgeving krijgen ze in eigen land kans op een nieuwe toekomst.
De hoogste bieder ontvangt niet enkel het unieke item, maar ontvangt bij een bedrag van € 250 of hoger 2 VIP
kaarten voor een Walking Dinner tot 21u en 2 toegangstickets voor het "Topsportgala" in Gent op dinsdag 18
november 2008. De hoogste bieder ontvangt het gewonnen item uit handen van de desbetreffende atleet. Let
op : niet alle items worden persoonlijk door de atleten overhandigd.
Klik hier om naar de online veiling te gaan.
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WB piste Manchester: Keisse / De Ketele 2de in ploegkoers

(02/11/2008)

Op de slotdag van de eerste manche van de wereldbeker baanwielrennen in het Britse
Manchester zijn Iljo Keisse en Kenny De Ketele tweede geëindigd in de ploegkoers. Vier ploegen waren erin
geslaagd om op de 250 meter lange baan een ronde te nemen. Met de punten stonden die 4 allen bij mekaar.
De slotsprint leek te zullen beslissen over de zege tot de Duitsers Roger Kluge en Olaf Pollack met een
gewaagde aanval op 15 ronden van het einde er vandoor gingen. In de achtergrond werd er geaarzeld en de
Duitsers namen net niet een extra ronde. Hun voorsprong bleef voldoende om de slotspurt te winnen. In die
spurt pakte Iljo nog een puntje, en dat was nodig om de 2de plaats te behalen. Derde werden de Russen Ivan
Kovalev en Sergey Kolesnikov.

Zesdaagse van München: Iljo Keisse met Bartko op kop

(10/11/2008)

Met nog 2 dagen te gaan in de Zesdaagse van München staan Iljo Keisse en Robert
Bartko aan de leiding. Kenny De Ketele en Tim Mertens volgen op tien ronden als negende.
Iljo en Robert stonden vanaf dag één op kop, enkel na dag 3 moesten ze een aantal ploegen laten voorgaan.
Momenteel hebben ze 7 punten voorsprong op de Duitsers Erik Zabel en Leif Lampater. Verderop volgen
Pollack/Kluge en Risi/Schep in dezelfde ronde en op één ronde maar met de meeste punten staan
Rasmussen/Morkov 5de. Deze 5 ploegen komen dus nog in aanmerking voor de zege. Pollack/Kluge staan er het
beste voor, met nog 3 puntjes erbij overschrijden zij de kaap van 200 wat hen een bonusronde en de
leidersplaats zal opleveren.

Zesdaagse van Munchen: Iljo en Robert winnen

(12/11/2008)

Iljo Keisse heeft met Robert Bartko de zesdaagse van Munchen gewonnen met 4 puntjes
voorsprong op Erik Zabel en Leif Lampater. De 3de plaats ging naar Pollack/Kluge. Kenny De Ketele en Tim
Mertens eindigden achtste.
Dit was de eerste zesdaagse-zege van Iljo en Robert dit seizoen. De eerste van Iljo in Munchen ook, een
klassieker die nu ook op zijn palmares prijkt. En de mannen zijn meteen ook klaar voor de strijd in het Kuipke,
vanaf volgende dinsdag. Kenny De Ketele zal in Gent starten aan de zijden van Andreas Beikirch. Andere
deelnemers zijn Bruno Risi-Alexander Aeschbach, Danny Stam-Peter Schep, Erik Zabel-Leif Lampater, Marc
Hester-Luke Roberts, Angelo Ciccone-Fabio Masotti, Tim Mertens-Andreas Muller, Leon Van Bon-Pim Lighthart,
Casper Jorgensen-Jens-Erik Madsen, Dimitri De Fauw-Steven Deneef en Nicky Cocquyt-Ingmar Depoortere.

6daagse Gent: Keisse en Bartko leiders, De Ketele mankeert 1 puntje
(20/11/2008)
Iljo Keisse en Robert Bartko staan momenteel aan de leiding in de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Al vanaf
dag één lieten de favorieten zich gelden door winst in de baanronde en de 500 meter, en door een
indrukwekkende finale in de laatste ploegkoers, die ze ook wonnen. Iljo en Robert hebben nu 136 punten. In
dezelfde ronde staan nog de Duitsers Erik Zabel en Leif Lampater met 115 punten en Kenny De Ketele met de
Duitser Andreas Beikrich met 99 punten. Met één puntje meer zouden Kenny en Andreas de leiding genomen
hebben, want met 100 punten scoren ze een bonusronde. Op dag 3 zal het rap zover zijn, afwachten wat er dan
gebeurd!

Iljo en Robert winnen 68e Zesdaagse van Vlaanderen - Gent

(23/11/2008)

Iljo Keisse en Robert Bartko hebben de 68e Zesdaagse van Vlaanderen - Gent gewonnen,
hun tweede overwinning in het circuit dit jaar. Ze haalden het een ronde voorsprong op Erik Zabel – Leif
Lampater, Kenny De Ketele – Andreas Beikirch en Bruno Risi – Alexander Aescbach.
Bij de start van de laatste ploegkoers kwamen die vier ploegen nog in aanmerking voor de overwinning. De
topfavorieten Iljo en Robert hadden een ruime voorsprong in de punten, terwijl enkel De Ketele/Beikirch een
rondje achter stonden. Kenny moest dus zeker aanvallen om een podiumstek te veroveren, en deed dat meteen
en met succes bij het begin van die ploegkoers.
Met vier ploegen in dezelfde ronde kregen we een boeiende strijd. De enige zekerheid was dat de tegenstanders
van Iljo en Robert een ronde op hen moesten nemen om te kunnen winnen, hun puntenachterstand was te
groot. Risi/Aeschbach, op zoek naar een podiumplaats, trokken meermaals als eersten in de aanval, maar keer
op keer kwamen de andere duo’s terug en werd de orde weer hersteld.
Met nog minder dan 40 ronden te gaan kwam er nog een poging van Erik Zabel en werd het spannend omdat er
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niet meteen reactie kwam. Uiteindelijk nam veertiger Risi de rest op sleeptouw waardoor er vooraan geen
verandering meer kwam. Met nog minder dan 20 ronden te gaan gingen Iljo en Robert dan zelf aanvallen om zo
de zege veilig te stellen.
Iljo en Robert, alle dagen aangemoedigd door een pak supporters, domineerden deze editie. Enkel aan het
einde van de vijfde nacht moesten ze even de leiding afstaan aan de Duitsers Erik Zabel en Leif Lampater, maar
aan het begin van de slotdag was de situatie weer rechtgezet. Voor Kenny De Ketele leek de zo begeerde
podiumplek ook even verloren maar na een knappe ploegkoers eindigde hij mooi derde.

Topsport-Vlaanderen site van de week op wielernieuws.be

(24/11/2008)

Op de site wielernieuws.be - a passion for cycling is de site van onze wielerploeg
momenteel site van de week.
Wielernieuws.be staat voor – hoe kan het ook anders - actueel nieuws, maar er is veel meer dan dat alleen. Je
vindt er bijvoorbeeld ook volledige uitslagen in verschillende disciplines en categorieën, gedetailleerde renneren ploegfiches, massa’s foto’s en links enz. Leuk is ook de ruime aandacht voor wielertoerisme in al zijn
facetten: info over populaire toertochten, hellingen, clubs, winkels, foto’s enz. Kortom, alle aspecten van het
wielrennen komen aan bod op deze site.
Meer hierover op wielernieuws.be – a passion for cycling.

Topsport Vlaanderen - Mercator Pro Cycling Team 2009

(26/11/2008)

De voorbereiding op het wegseizoen 2009 is intussen gestart. De renners oefenen
individueel o.l.v. onze trainer Koen Pelgrim, en doen deze week hun testen in de KU Leuven. Op dinsdag 9
december staat de eerste groepstraining gepland. Team Manager Christophe Sercu bevestigde intussen ook de
namen van de renners die een contract tekenden bij Topsport Vlaanderen - Mercator Pro Cycling Team 2009. De
21 renners, waaronder maar liefst 7 neo-profs, zijn:
Nieuw: Geert Steurs, Tom Criel en de neo-profs Jan Bakelants, Thomas De Gendt, Ben Hermans, Klaas
Locewyck, Tim Mertens, Stijn Neirynck en Stijn Joseph.
Blijvers: Kenny De Ketele, Iljo Keisse, Nikolas Maes, Bart Vanheule, Johan Coenen, Sven Renders, Maarten
Neyens, Frederiek Nolf, Preben Van Hecke, Kristof Goddaert, Kristof Vandewalle en Pieter Vanspeybrouck.
Voor het eerst staan er tijdens de wintervoorbereiding 2 buitenlandse stages op het programma. Op 12
december vertrekt de ploeg voor 7 dagen naar het Spaanse Calpe. Naast de gebruikelijke begeleiders zal ook
een diëtist dan meegaan. Van 9 tot en met 19 januari 2009 vertrekt iedereen terug naar Calpe voor een tweede
stage. Na de Zesdaagse van Bremen vervoegen Iljo Keisse en Kenny De Ketele de ploeg, zodat alle renners
aanwezig zullen zijn. Voor het eerst ook zal een cameraploeg én een fotograaf (Tim De Waele) de ploeg
vergezellen om er leuke sfeerbeelden vast te leggen. Op 1 februari 2009 tenslotte begint voor de ploeg dan de
competitie met de Tour of Qatar.
Op 14 december 2008, tijdens het Sportgala 2008, wordt onder meer de "Belofte van het jaar" verkozen.
Topsport Vlaanderen - Mercator Pro Cycling Team is fier om te melden dat Jan Bakelants bij de laatste 3
genomineerden is. Over deze verkiezing brengen we later meer.

Kort: zesdaagse van Zurich - wereldbeker baanwielrennen

(20/12/2008)

Onze baanrenners waren niet in Columbia voor de derde manche van de wereldbeker
baanwielrennen. Tim Mertens, bij onze ploeg vanaf 1 januari 2009, was wel van de partij, en samen met Ingmar
De Poortere deed hij het schitterend. In de ploegkoers versloegen de Jong Vlaanderen renners thuisrijders Juan
Arango Carvajal en Alberto Uran. Tim werd bovendien tweede in de scratch. In beide disciplines voert Tim de
tussenstand aan.
De komende week mag de laureaat nog even rusten. «Ik hervat de competitie in het BK derny.
Nadien trek ik met mijn nieuwe ploeg Topsport Vlaanderen voor twee of drie weken op stage naar het Spaanse
Benicassim. Via een rittenwedstrijd en de Wereldbekermanche in Kopenhagen bereid ik dan het
wereldkampioenschap voor.»
Kenny De Ketele reed de zesdaagse van Zurich aan de zijde van Leon van Bon. Het duo legde beslag op de
vijfde plaats. De overwinning was voor Bruno Risi-Danny Stam voor Franco Marvulli-Juan Llaneras en Leif
Lampater-Alexander Aeschbach.

Eerste stage in Calpe zit er op

(23/12/2008)
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Onze wegrenners hebben een eerste buitenlandse stage achter de rug. Nooit eerder trok de ploeg er in de
wintervoorbereiding al op uit in december. Van 12 tot 19 december werd er getraind in het Spaanse Calpe.
Dagelijks werd er een 4-tal uur gefietst op heuvelachtig parcours, de renners werden daarbij verdeeld in 2
groepen. De weersomstandigheden waren steeds goed, slechts op één dag was er wat regen. Van 9 tot en met
19 januari 2009 vertrekt iedereen terug naar Calpe voor een tweede stage. De nieuwe renners raken zo ook
goed geïntegreerd, en iedereen kan dan ook kennismaken met het nieuwe materiaal. De tussenperiode zullen
de renners overbruggen met enkele groepstrainingen waarvoor ze steeds samenkomen aan het Wielercentrum
Eddy Merckx te Gent.

Kenny Belgisch Kampioen achter de derny

(29/12/2008)

Kenny De Ketele werd zaterdag in het Gentse Wielercentrum Eddy Merckx voor de derde
keer op rij Belgisch Kampioen achter de derny. Kenny was gestart als topfavoriet en liet Kristof Goddaert en Tim
Mertens achter zich, een top 3 van Topsport Vlaanderen jongens dus. Knap van wegrenner Goddaert ook, hij
wist nog lang aan te klampen. Tijdens de wedstrijd stond Kenny een tijdje aan de kant doordat er een probleem
was met de derny.
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