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Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx, 2004
NIEUWSBERICHTEN

Into 2005 !

(30-12-2004)

Aan alle supporters en wielerliefhebbers de beste wensen voor het jaar 2005 vanwege Chocolade
Jacques - T-Interim - Capri Sonne.
Sinds kort hebben we onze nieuwe domeinnaam http://www.jacques-t-interim.be in gebruik
genomen. We werken tevens aan een nieuwe website, daarover meer in de loop van januari 2005.

Tom Stubbe aangeworven

(27-12-2004)

Na het afhaken van Paul Van Hyfte werd Tom Stubbe aangeworven als 23ste renner van de
wielerploeg Chocolade Jacques - T Interim. De renner werd voor een periode van 2 jaar
aangeworven.

Paul Van Hyfte stopt met koersen

(19-12-2004)

Tijdens de groepstraining van donderdag 16 december bereikte ons het verrassende nieuws dat Paul
Van Hyfte met onmiddellijke ingang een punt zet achter zijn loopbaan als professioneel wielrenner.
Pol debuteerde in 1994 als prof bij onze ploeg en neemt nu ook afscheid van het actieve wielrennen
vanuit de ploeg.
Tussenin kende Pol een geslaagde loopbaan in dienst van
Lotto en CSC. Hij won de Schaal Sels te Merksem (2001),
het Kampioenschap van Vlaanderen te Koolskamp (2001)
en de Tritsaertprijs te Zottegem maar was vooral een trouw
en gewaardeerd helper. Pol heeft zich veel weggecijferd
voor beschermde pionnen zoals Tchmil en Jalabert. In zijn
jaren bij Lotto en CSC reed hij in totaal 6 keer de Tour en 1
keer de Vuelta uit. In 2002 leverde Pol ruimschoots zijn
bijdrage aan een voor CSC sportief geslaagde Tour. Hij
deelde er zelfs de kamer met Jalabert en was in de
ploegentijdrit één van de besten bij de rood-witten. Door
zijn ervaring was hij in de bergritten van de Tour van 2001
en 2002 de zogenoemde buschauffeur van het peloton. En
ja, in de Tour van 2001 was er natuurlijk die passage in zijn
thuisgemeente Ertvelde, breed zwaaiend, big smile, een enorm moment van glorie die de Franse
sportkrant L’Equipe inspireerde tot een mooi stukje proza.
2004 was een moeilijk seizoen voor Pol. In de E3 Prijs van Harelbeke kwam hij zwaar ten val met een
breuk aan de linker-elleboog tot gevolg. De Vlaamse voorjaarswedstrijden gingen zo aan hem voorbij
en in mei verscheen Pol terug in competitie. Hij behaalde een 2de plaats in het eindklassement van
de Ster Elektrotoer en de 5de plaats in de Tour de la Région Wallonne maar begin september sloeg
het noodlot opnieuw toe. Bij een valpartij op training liep hij een heupbreuk op en dat betekende
meteen het einde van het seizoen. Er volgde een pijnlijke operatie waarbij ook een pees genaaid
moest worden en een moeilijke revalidatie. Sindsdien was Pol een stuk motivatie kwijt. Pol die in het
verleden al een rijbewijs C behaalde kreeg dan een aanbod voor een job bij een bouwbedrijf en nam
daarop de beslissing om te stoppen als renner.
In 2005 kon Paul als wegkapitein nog heel wat ervaring delen met onze jeugd. Paul is bijna altijd als
eerste klaar om te trainen, is ontzettend motiverend voor de anderen, bregt sfeer in de ploeg maar is
ook een patron op de fiets. Paul besliste er nu anders over. Jammer, dat wel, maar we respecteren
zijn besluit en wensen hem het allerbeste in het 'gewone' leven.
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Stage te Ieper: minister-president en Merckxist Yves Leterme op
bezoek (08-12-2004)
Van maandag 6 tot woensdag 8 december trokken de renners van Jacques / T-Interim editie 2005
voor een stage naar het Novotel te Ieper.
Nieuwkomers en blijvers kregen zo de kans mekaar te leren kennen, al vinden velen hier weer ouden
bekenden van bij de jeugdcategoriën terug. Maandagavond kreeg de groep bezoek van Vlaams
minister-president en Merckxist Yves Leterme. Recent stelde deze nog dat in politieke topmomenten
een praatje over wielrennen onder de politici voor ontspanning zorgt. Yves Leterme doet echter meer
dan dat, hij is een echte kenner en nam ondanks zijn drukke agenda de tijd om met alle renners
kennis te maken.
Overdag waren er ritten op de weg tot 3 uur en momenten van krachttraining. Alle wegrenners
waren op post. In 2005 zullen volgende renners deel uit maken van Jacques / T-Interim: Barbé Koen,
Caethoven Steven, Daelmans Arne, De Schrooder Benny, Eeckhout Nico, Gilmore Matthew,
Ghyllebert Pieter, Hovelynck Kurt, Huysmans Aron, Keisse Iljo, Kleynen Steven, Lisabeth Kenny,
Mertens Pieter, Peeters Jef, Van der Linden Wesley, Van Hyfte Paul, Van Impe Kevin, Van Mechelen
Wouter, Van Speybroeck Wesley, Veuchelen Frederik, Wijnants Maarten en Willems Frederik.
Tenslotte blijft ook biketrial-kampioen Kenny Belaey met de ploeg verbonden.

Zoontje voor Arne en Mara Daelmans - Michiels (update)
(01-12-2004)
We feliciteren Arne Daelmans en echtgenote Mara Michiels met de geboorte van hun zoontje Bengt.
De kleine Daelmans zag het levenslicht op dinsdag 30 november, woog bij de geboorte 3,5 kg. en is
51 cm. groot. Bengt is van oorsprong een Scandinavische naam.
Arne, lang out na een zware val en later een nieuwe operatie draagt momenteel nog steeds een
brace rond de knie. Vanaf volgende week kan hij lichtjes met aqua-jogging starten.

6-daagse Gent: Gilmore ziek en out op slotdag, Van Mechelen steeds
beter. (29-11-2004)
Sportieve pech voor Matthew Gilmore op de slotdag van de Gentse zesdaagse. Tijdens zijn derneyreeks en in de ploegkoers moest Matthew ziek de strijd staken zodat er Robert Bartko niets anders
restte dan de wedstrijd te verlaten.
Sportieve tegenslag te over voor de organisatoren van de 64ste Zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Bij
de samenstelling van het deelnemersveld was er achtereenvolgens sprake van Tom Steels, Bradley
Wiggins, Dimitri De Fauw en Frank Vandenbroucke maar allen haakten af. Kort voor de start moest
Scott Mc Grory ziek afhaken en tijdens de laatste dagen verdwenen Franco Marvulli (ook ziek) en
Kurt Betschart (zitvlakproblemen) van de baan.
De Nederlanders Slippens-Stam werden de eindwinnaars van deze editie met 396 punten. Een
schitterende tweede werd Gentenaar Iljo Keisse, gekoppeld aan de ervaren Andreas Beikirch. De nog
maar 21-jarige Iljo Keisse ontpopte zich tot publiekslieveling in een dagelijks tot de nok gevuld
Kuipke. Toen ze aan de laatste ploegkoers begonnen zat de eindoverwinning er nog steeds in. In
2005 zitten Gilmore en Keisse samen bij onze “Jacques / T-Interim”-ploeg. Ongetwijfeld zullen ze dan
ook samen de 65ste editie van deze 6-daagse betwisten.
Wouter Van Mechelen werd samen met Nederlander Matthé Pronk zevende. Wouter boekte dit jaar
weer heel wat vooruitgang op de weg en op de baan en kreeg voor dat laatste en schitterend rapport
van organisator Patrick Sercu.
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Matthew Gilmore helemaal klaar voor
zesdaagse Gent (17-11-2004)
Aan de zijde van Scott McGrory behaalde Matthew Gilmore voor de 3de keer eindwinst in de 6daagse van München. In de slotnacht verdreven ze het Nederlandse duo Robert Slippens/Danny Stam
van de 1ste plaats. Matthew bewees meteen helemaal klaar te zijn voor de Gentse Zesdaagse die
volgende week dinsdag (23 november) van start gaat.
Het voorbije seizoen verliep niet zoals Matthew het zich had voorgesteld. Er was een goed WK en via
de wereldbekerwedstrijden wist hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen maar zowel in de
puntenkoers als in de ploegkoers was het resultaat ontgoochelend. Onder meer een val tijdens een
wegtraining lag mee aan de oorzaak van de uitslag.
In september reed Matthew voornamelijk regionale wedstrijden, de conditie verbeterde en begin
oktober werd aangekondigd dat Matthew 3 zesdaagsen aan de zijde van Frank Vandenbroucke zou
rijden. De eerste op het programma was die van Amsterdam en het duo maakte er indruk. Op de
slotdag moest Frank echter afhaken wegens ziekte. Matthew had het goede ritme te pakken en in de
6-daagse van Dortmund eindigde hij aan de zijde van Zwitser Bruno Risi op de 2de plaats. Het
daaropvolgende weekend volgde dan aan de zijde van toekomstig "Jacques – T-Interim"-ploegmaat
Iljo Keisse winst in de wereldbeker ploegkoers over 40 km. te Moskou. De wedstrijd was de eerste
van vier Wereldbeker-manches baanwielrennen voor het seizoen 2004/2005.
Vanaf nu kan Matthew vooruitblikken voor de 64ste editie van de Zesdaagse van Gent van 23 tot 28
november. Hij krijgt er de Duitser Robert Bartko als ploegmaat. Bartko was olympisch kampioen
individuele en ploegenachtervolging in Sydney in 2000 en reed enkele jaren voor Rabobank.
Wouter Van Mechelen zal in Gent aan de zijde van Matthé Pronk rijden. Voor de Brasschatenaar
primeert de weg, hij maakte flink wat progressie en reed een sterk naseizoen. Zijn pisteactiviteiten
blijven nu beperkt tot de winter en hij plande voor Gent de Zesdaagsen van Amsterdam en Grenoble
te rijden, telkens aan de zijde van Iljo Keisse. In Amsterdam deden ze het goed en in Grenoble
eindigden ze op het 3de podiumtrapje. Beiden kregen dan toch nog de kans om ook München te
rijden en zijn nu gerodeerd voor Gent. Iljo Keisse zal dat doen aan de zijde van Andreas Beikirch. De
zesdaagse van Gent kan je volgen via http://www.z6sdaagse.be.

David Meys crosst steeds beter

(02-11-2004)

In juli nam David Meys de beslissing om terug te keren naar het veldrijden. Bij de nieuwelingen
hoorde hij in die discipline nog tot de besten. Een moeilijke stap, zo besefte David zelf wel: eerst out
met mechanische pech, bij een volgende gelegenheid gedubbeld en in Erpe-Mere gefinisht op meer
dan 6 minuten. Het ging echter steeds beter, half oktober in Ardooie werd David 15de op 2 minuten
30 en in Oostende (4de) en Kayl (5de) pakte hij zijn eerste ereplaatsen.
Tijdens het afgelopen weekend bracht David dan de bevestiging van die vorderingen. In het
Luxemburgse Contern eindigde hij 2de na Bjorn Rondelez maar hij had hier net zo goed zijn eerste
zege kunnen pakken. Kort na de start liep de ketting af en raakte klem. David dook met aanzienlijke
achterstand als allerlaatste het veld in maar hij remonteerde de hele meute. In de finale was
Rondelez te sterk maar David pakte wel zijn eerste podiumplaats. In de zware Koppenbergcross te
Oudenaarde misste David zijn start niet en in de buurt van Wellens en Vanoppen hield hij in het
eerste half uur goed stand. Pech helaas, met een lekke band moest hij een halve ronde doorgaan tot
de materiaalpost en een goed klassement was om zeep. Hij bleef echter stevig doorgaan op de
lastige stroken bergop en kon nog enkele plaatsen winnen. Ik moet technisch, bijvoorbeeld in het
bochtenwerk, nog veel bijschaven, zo vertelde David zelf, maar hij heeft vertrouwen in wat komen
moet, is sterk gemotiveerd en ... goed bezig.

Nieuwe operatie voor Daelmans, Van Der Linden begint eraan op 20
november (02-11-2004)
Arne Daelmans is momenteel in revalidatie na een gebroken knieschijf en had de trainingen al hervat
maar kreeg begin deze week af te rekenen met een enorm opzwellende knie. Er bleek een stukje van
de schijf terug los te komen en een nieuwe operatie was noodzakelijk. Positief was wel dat een aantal
aangebrachte hechtingen in de knieschijf weer konden verwijderd worden. Crossen zit er dit jaar niet
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in voor Arne, hij zal wel onmiddellijk het wegseizoen aanvatten.
Het is bekend dat Wesley Van Der Linden in de eerste plaats een wegcarrière ambieert maar het is
zeker niet de bedoeling om volledig te kappen met cyclocross. Op 20 november debuteert Wesley in
het veld en hij zal een 5-tal crossen afwerken. Nadien volgt een korte pauze gevolgd door nog een
reeks crossen.

"Chocolade Jacques - T-Interim" vanaf 2005

(20-10-2004)

Onder de nieuwe naam “Chocolade Jacques – T-Interim” gaat onze ploeg de volgende 2 seizoenen
verder in het wielerpeloton. Op een persbijeenkomst te Brussel gaven Christophe Sercu, Fons Leroy
en Eddy Merckx toelichting bij de wijzigingen.
De filosofie van de ploeg, die 21 renners zal omvatten, blijft het opleiden van jonge renners. De 16
renners die nog onder contract waren bij Vlaanderen voor 2005 behoren in elk geval nog tot de
ploeg.
Klik hier om de integrale tekst van deze persbijeenkomst te downloaden.

Franco Belge: Wim Van Huffel laat zich zien en horen
(27-09-2004)
De komende week staat volledig in het teken van de wereldkampioenschappen in Verona. Dat Wim
Van Huffel opgenomen werd in de WK selectie voor de wegrit lokte hier en daar wat kritiek uit. In de
Franco-Belge beantwoordde Wim deze opmerkingen met woorden en daden.
Wim reed steeds aanvallend en ging in de rit van vrijdag samen met Stijn Devolder op pad voor een
marathonontsnapping van 140 kilometer. Stijn reed vorig jaar nog bij Vlaanderen, hij was toen zelfs
kamergenoot van Wim. Beiden gaven het volle pond maar op 10 kilometer van de aankomst werden
ze gegrepen. Wim demonstreerde in elk geval zijn stijgend vormpeil. Na de slotrit ging hij samen met
enkele toekomstige ploegmaats bij Davitamon-Lotto (Van Petegem, Baguet) bijtrainen met het oog
op het komende WK.
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Wim Van Huffel is een begaafd klimmer die eind dit jaar zijn 3de seizoen bij de profs afsluit, een
seizoen waarin hij via mooie prestaties een stek bij een ploeg voor de pro-tour wist te bemachtigen.
Zowel in de Ronde van Vlaanderen als in de Amstel Gold Race was Wim heel sterk maar werd hij
telkens door lekke banden in de finale teruggeslagen. Zijn meest opmerkelijke prestatie leverde hij in
de slotrit van de Tour du Languedoc-Roussillon met aankomst op de korte maar zeer steile Mont
Saint-Clair. Wim eindigde 27 seconden na Lance Armstrong op de 4de plaats. De rit ging van Florac
naar Sète over 203 kilometer met onderweg 6 beklimmingen waarbij twee keer de Mont Saint-Clair.
In Oostenrijk presteerde Wim knap in de 2de rit met aankomst op de steile Kitzbüheler Horn (15de)
en in de zware bergrit met de Fuscher Torl (2428 meter) en de Hochtor (2575 meter). Op die laatste
col kwam Van Huffel als 3de boven, in de rit werd hij 5de. Voor de Oostenrijkers was Wim, 8ste in de
eindstand, één van de verrassingen in hun Ronde. Wim was verder ook sterk in de Vuelta Cyclista a
Burgos en in de Ronde van de Toekomst, waar hij nipt naast een ritzege greep. In de Duitse Rund um
den Flughafen Köln-Bonn, eindigde Wim 4de en in de druivenkoers te Overijse 5de. Vorig jaar
behaalde Wim zijn eerste profzege in de “Hel van het Mergelland”.
En tenslotte voor wie graag wat verder terug gaat in de tijd: toen in 2000, na vele jaren van
buitenlands overwicht, met Jurgen Van Goolen nog eens een Belg de beloftenklassieker LuikBastenaken-Luik won eindigde Wim 2de. In de bergprijs was hij toen de beste.

Nieuws van onze gekwetsten

(27-09-2004)

Er werd wat gerevalideerd bij Vlaanderen dit seizoen. Tijdens de afgelopen maanden kregen liefst 3
renners af te rekenen met ernstige blessures als gevolg van valpartijen maar ook voordien waren
renners lange duur out met blessures.
Steven Kleynen stond lange tijd aan de kant na een operatie vorige winter. Tijdens de laatste
maanden zagen we Steven weer goed en gedreven mee koersen. Zijn moral was goed, deze winter
zal hij een goed voorbereidingsprogramma kunnen afwerken.
Wesley Van Speybroeck viel zwaar in de Ronde van België. Hij liep daarbij een breuk op aan de 7de
wervel en een lichte deuk aan de 8ste wervel. Intussen bewees ook hij met wat ereplaatsen en
enkele prestigespurtjes terug te zijn. In de slotrit van de Tour de la Somme werd hij 2de, nipt
geklopt door ploegmaat Wouter Van Mechelen. Vier andere ploegmaats hadden toen de spurt voor
Wesley en Wouter voorbereid.
Crosser Arne Daelmans kwam zwaar ten val in de Duitse Rothaus Regio-Tour met een gebroken
knieschijf als gevolg. Daarbij kwam nog een breuk in zijn hand die werd hersteld met een bout.
Vorige week maandag heeft Arne gedurende 90 minuten een eerste fietstochtje gemaakt op de
kleinste versnelling. In het voorjaar was Arne ook al out met een armbreuk.
Paul Van Hyfte liep bij een valpartij op training begin september een heupbreuk op. Ook Paul was in
het voorjaar al een hele tijd out door een armbreuk. Onze wegkapitein onderging een operatie die
goed verliep. Tijdens de Franco-Belge bracht Paul een bezoekje aan de ploeg. Fietsen kan nog niet
maar zijn winteropbouw met het oog op volgend seizoen zal hier niet onder leiden.

Caethoven wint regionale wedstrijd Viane

(20-09-2004)

Steven Caethoven won vandaag 20 september de regionale wedstrijd in Viane. In een spurt met twee
haalde hij het van Geert Steurs. Bart De Spiegelaere werd nadien 3de. Steven, goed hersteld van de
ziekte die hem uit de Toekomstronde haalde, zit zo al aan 8 overwinningen, je moet het maar doen
als neo-prof !! De ploeg zit aan nummer 17 en dat was in de 10 vorige jaren nog nooit vertoond. Met
nog enkele weken te gaan zijn de ambities nog niet uitgeblust, te beginnen bij de rittenwedstrijd
Franco Belge vanaf donderdag.

Van Mechelen wint slotrit Somme, Mertens knap in Isbergues
(19-09-2004)
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Met Wouter Van Mechelen was het afgelopen weekend weer raak. Wouter behaalde zijn 2de zege van
het seizoen in de slotrit van de Franse 2.5 rittenwedstrijd Prix du Conseil Général - Tour de la
Somme. Zo kwam er na een desastreus begin toch nog een goed einde aan deze etappekoers want in
de eerste rit ontbraken onze mannen helemaal op het appel. In een kopgroep zat toen niemand mee.
Van Mechelen en De Schrooder zaten in een groep op 4 minuten en de rest reed op ongeveer 30
minuten. De ploegleiding ongelukkig uiteraard maar op de slotdag konden de meubelen nog gered
worden. Behalve de zege van Wouter was er nog de 2de plaats in die rit van Wesley Van Speybroeck.
Vier van onze renners hadden het peloton op sleeptouw genomen en de spurt aangetrokken waarna
Wouter en Wesley voluit gingen met het gekende gevolg. Eerder die dag was er ook nog de 4de
plaats in de tijdrit van Jan Kuyckx. Met het puntenklassement (Wouter) en het bergklassement (De
Schrooder) waren we zelfs nog de besten in nevenklassementen.
In de GP Isbergues raakten na 30 kilometer wedstrijd 15 man voorop met vrij snel een voorsprong
van 30 seconden. Hier hadden we Pieter Mertens mee. Lotto Domo en Ag2r hadden echter niemand
mee en werkten hard in het peleton. De voorsprong liep traag maar gestaag terug tot amper 6
seconden. Die laatste kloof werd echter niet gedicht. In de kopgroep viel het niet stil en de
voorsprong liep even traag weer op tot 1'05". Op dat ogenblik brak de veer in het peloton en kregen
de leiders vrije baan. De voorsprong liep nu meteen op tot maximaal 8 minuten. In de finale kwam
dat peloton toch weer terug tot op 1 minuut maar de leiders, nog met 11, werden niet meer
bedreigd. In de spurt won Capelle en pakte Pieter een mooie 6de plaats.

Kort: stagiairs - Van Der Linden naar het veld - WK Biketrial Wereldbeker vrouwen - Foto's (13-09-2004)
Op 1 september gingen Peter Ghyllebert en Sven Nevens als stagiair aan de slag bij Vlaanderen - TInterim - Eddy Merckx. Zo maakten beiden bijvoorbeeld een goede beurt in de GP Jef Scherens te
Leuven. Afgelopen weekend eindigde Ghyllebert 46ste in de GP de Fourmies. Nevens was dit
weekend nog bij de beloften actief in de Tryptique des Barrages. Hieronder zie je respectievelijk Sven
en Peter op de foto.
In het Franse Les Gets eindigde Kenny Belaey afgelopen weekend 6de in het WK biketrial, 26". In de
halve finale wist Kenny nog beslag te leggen op de 3de plaats.
Na een zware maar succesvolle Ronde van de Toekomst zit het wegseizoen er op voor Wesley Van
Der Linden. Na een korte periode voor recuperatie start Wesley met de voorbereidingen op zijn
eerste cross-seizoen bij de profs. Op 1 november zal hij zijn intrede maken in het veld.
Na haar 4de plaats in Rund um die Nürnberger Altstadt, de laatste wedstrijd voor de wereldbeker bij
de vrouwen, vinden we Debby Mansveld in de eindstand voor die wereldberker terug op de 11de
plaats. Hanka Kupfernagel eindigde 23ste, Sharon Van Dromme 41ste en Mirella van Melis 56ste.

Valpartij in Parijs-Brussel nekt ploeg

(13-09-2004)

Door de massale valpartij te Nijvel werd zo goed als iedereen van onze ploeg uitgeschakeld in ParijsBrussel van afgelopen zaterdag. In een afdaling op het natte wegdek ontstond de valpartij ergens
rond de 10de positie in het peloton. Vier van onze renners lagen mee op het wegdek. Ondanks de
hoge snelheid liep niemand blijvende kwetsuren op, al ondervonden de betrokken renners 1 dag later
in de GP de Fourmies uiteraard heel wat ongemak. Zo had Steve Kleynen last van een pijnlijke
schouder, Demeyere van de rug, Kuyckx had last van bloeduitstortingen op de bil en scheenbenen en
ook Barbé ondervond hinder. In de chaos na de valpartij verloren onze andere renners kostbare tijd
waardoor ze niet mee waren met het 1ste peloton. Van Mechelen bijvoorbeeld werd opgehouden
omdat hij achteraan zat vanwege een lekke band 4 kilometer eerder.

Toekomstronde: eindwinst in ploegenklassement !!

(11-09-2004)

In de spannende slotrit van de toekomstronde slaagden onze mannen er nog maar eens in zich te
onderscheiden en dat leverde hen de eindwinst op in het ploegenklassement. Ronduit schitterend
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voor het prestige van de ploeg, deze prestatie. Een mooie bekroning op het hele seizoen ook,
de ploeg behaalde tot nu toe reeds 15 overwinningen en dat is een record. Helemaal verdiend ook in
deze ronde, onze mannen waren collectief sterk.
Caethoven pakte een rit en droeg verschillende dagen de groene trui, Van Huffel en Mertens grepen
nipt naast een ritzege en er waren heel wat top 10 plaatsen. In de loodzware slotrit kwam er nog een
6de plaats bij van Willems, Vanhuffel werd 9de en Mertens 11de. In het eindklassement schoof
Willems na 3 ereplaatsen op rij nu door tot de 10de stek terwijl Mertens 1 plaatsje lager eindigt en
samen maakt dat het succes compleet.
Klik hier voor een grote foto van onze renners op het podium.

Toekomstronde: ereplaatsen voor Vanhuffel (2de) en Willems (7de)
(10-09-2004)
In de voorlaatste rit van de Ronde van de Toekomst op vrijdag 10 september pakten Wim Vanhuffel
(2de) en Frederik Willems (7de) mooie ereplaatsen.
Na 130 kilometer wedstrijd, op de 1ste categorie-klim Col de la croix de serra, kregen we 6 man
voorop. Ondermeer Rabobanker Théo Eltink en Wim waren mee. De voorsprong van de 6 bedroeg
nooit meer dan 40 seconden. De laatste 35 kilometer van de rit verliepen voornamelijk in dalende
lijn, op smalle en bochtige wegen. De allerlaatste kilometer ging het weer bergop, gemiddeld aan
7%. Met nog 300 meter te gaan zette Wim aan en alleen Eltink reageerde. Op 100 meter van de
finish werd Wim geremonteerd. Drie seconden na Wim volgde het volledig uiteengeslagen peloton, de
andere medevluchters waren allen ingehaald. En zo kon Frederik nog beslag leggen op een mooie
7de plaats op 8 seconden. Pieter Mertens eindigde in de groep van de leider 17de op 14 seconden.
Opnieuw schitterende prestaties dus van onze jongens. In het klassement levert dit op het eerste
zicht nog steeds weinig op, Mertens staat nu 17de op 1'51" en Willems schuift van 25 naar 19 op
2'08". Het valt echter op dat na 9 van de 10 ritten nog bijna 30 renners geklasseerd staan binnen 3
minuten. We zagen een erg gesloten tour de l'avenir tot nu toe, aldus sportdirecteur Heynderickx. De
slotrit belooft boeiend spektakel te worden, voor de eindstrijd is alles nog mogelijk. In en rond Le
Grand Bornand, gelegen in de Haute-Savoie, krijgen de mannen straffe kost voorgeschoteld. Na een
grote ronde volgen 7 lokale ronden waarin telkens een klim van 1,4 kilometer aan gemiddeld 10,1%,
een "muur" dus. Het is hier dat de beslissing zal vallen ... en onze mannen hebben er zin in.

Willems op post in Toekomstronde - operatie Van Hyfte geslaagd
(09-09-2004)
Serieus werk vandaag in de 8ste rit van de Ronde van de Toekomst. Op het programma stond een rit
van 199 kilometer met daarin de beklimming van de Ballon d’Alsace, 1ste categorie, samen met 3
beklimmingen van 2de, 2 van 3de en 1 van 4de categorie. Aan kilometer 46 op de top van de Ballon
d’Alsace ontstond er een kopgroep van 8 man die snel een voorsprong van 5 minuten bijeenreden.
Aan kilometer 130, op de top van een col van 3de categorie, reed de Tsjech Vrana alleen voorop,
gevolgd door zijn 7 voormalige medevluchters, en het peloton nu al op meer dan 6 minuten. Na
ongeveer 150 kilometer wedstrijd trok Wim Vanhuffel vanuit het peloton in de tegenaanval. Wim
kreeg geen vrijheid maar er kwam nu wel meer reactie uit de achtergrond en door de versnelling was
er meteen een minuutje af voor de koplopers.
In de finale ging het dan snel. Op de Mont de Fuans zagen we een anderen Tsjech, Mares, als 1ste,
gevolgd door Vrana, Buffaz, Demarin en een sterk presterende Tom Stubbe op 1’30’’. Tom, stagiair
bij Bodysol, zat mee in de vroege vlucht en dat terwijl hij de vorige dagen hard had moeten werken
omdat Bodysol toen de leider in de ploeg had. Vier man volgden op 2’25’’ en op 3 minuten volgde
Frederik Willems in het gezelschap van Le Mevel (Credit Agricle). Geletrui drager Lövkvist zat
verderop. Aan kilometer 190, op de top van de Mont Vouillot had Mares al 2’20’’ voorsprong op een
eerste groep met 8 achtervolgers en even verderop hadden we Le Mevel met Frederik. Aan de finish
hield Mares nog 19 seconden voorsprong over terwijl Frederik zich 1 dag na zijn verjaardag
trakteerde op een mooie 8ste plaats op 1'29" van de winnaar. In het klassement schuift Frederik op
naar de 25ste plaats op 2'14" van de leider, nu de Kazak Iglinskiy. Pieter Mertens staat nu 18de op
1'51". Hij finishte vandaag 16de op 1'44". In de rit van woensdag zat Pieter nog mee in de aanval en
werd hij slecht op 1 kilometer van de finish gegrepen. Daarna was het toen de beurt aan Wesley Van
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Der Linden die in de spurt 7de werd.
Nieuws ook over pechvogel Paul Van Hyfte die bij een val op training begin deze maand een
heupbreuk opliep. De operatie die hij nu onderging is goed verlopen maar alles is momenteel zeer
pijnlijk. Bij de ingreep moest ook een pees genaaid worden. Courage Pol !!

Stand van zaken Ronde van de Toekomst

(07-09-2004)

Na zijn spurtzege in de 3de rit was het in de 4de en 5de rit opnieuw de beurt aan Sébastian
Chavanel, die na 3 zeges terug leider werd in het puntenklassement. Het werden 2 moeilijke dagen
voor onze renners. In de 4de rit was er een val zonder erg maar wel met tijdverlies voor Wim
Vanhuffel en in de 5de rit maakte Frederik Willems kennis met het asfalt. Buiten wat schaafwonden
leverde dat geen problemen op. Wel problemen waren er in de 5de rit voor Wesley Van Der Linden,
Benny De Schrooder en Steven Caethoven. Wesley reed lek op 10 kilometer van de finish terwijl de
volgwagen op dat ogenblik 2 minuten achter zat. Benny spurtte mee voor de zege en zat in 5de
positie tot zijn voortube ontplofte. Hij kon een val vermijden en bolde nog als 19de over de
aankomstlijn. Steven Caethoven kende een moeilijke dag en sukkelt met de spijsvertering.

De week van Wouter !

(06-09-2004)

Met een prachtige 3de stek in de Grote Prijs Jef Scherens te Leuven plaatste Wouter Van Mechelen
zondag een (voorlopig?) orgelpunt op een reeks knappe resultaten.
Een voorbode kregen we al op 22 augustus toen Wouter 4de werd in Dwars door Gendringen. En
vorige dinsdag was Wouter 11de in de Schaal Sels. Op 500 meter van de finish had hij toen nog zicht
op een 4de plaats maar een achtervolgende groep kon hem nog net bijhalen. Zaterdag dan was
Wouter 5de in de Delta Profronde.
In de Grote Prijs Jef Scherens zat Wouter al in de eerste ronde in de voorste linies. Toen een groep
van 12 voorop geraakte was Wouter op post. Naarmate de wedstrijd vorderde raakte de groep
vooraan uitgedund en even leek het er op dat ook Wouter 4 man moest laten gaan. Na een sterk
nummertje kon hij toch terug aansluiten in de kop van de wedstrijd en we gingen met 5 man de
finale in. In de laatste van 14 af te leggen ronden raakte dan de Deen Allan Johansen alleen voorop
op weg naar de zege. Wouter werd 3de na Karsten Kroon. De hele wedstrijd lang schommelde de
voorsprong van de koplopers rond de 2 minuten, de leiders kenden dus nooit even rust. De 3de
plaats die onze Antwerpenaar behaalde op een parcours dat hem niet ligt is dan ook een schitterend
resultaat. Binnenkort plaatsen we hier nog een reeks foto’s genomen te Leuven.
Onmiddellijk na Wouter kwam ook het peloton over de streep. Kevin Van Der Slagmolen, de hele dag
erg actief, finishte 6de. Onze stagiairs Ghyllebert (10de) en Nevens (18de) kunnen eveneens
terugblikken op een knappe koers.

Ladiesteam: ereplaatsen voor onze Nederlandse rensters
(06-09-2004)
In de door Mirjam Melchers gewonnen Holland Ladies Tour kaapten thuisrensters Debby Mansveld en
Mirella Van Melis in de laatste 3 ritten nog heel wat ereplaatsen weg. In het eindklassement voor de
punten strandde Debby op de 2de plaats, slechts 3 punten achter Mirjam Melchers. In de slotrit
finishte Mirella 2de plaats, een opsteker na de een periode met veel pech en blessures.
De Holland Ladies Tour geldt ook als een voorbereidingswedstrijd op de Rotterdam Tour, de 8ste
wedstrijd voor de wereldbeker bij de vrouwen. De wedstrijd eindigde op een massaspurt en werd
gewonnen door de Duitse Petra Rossner. Debby werd 12de en Mirella 15de. Belleter, Ingels, Wannijn
en Werner eindigden verderop in het peloton.
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(06-09-2004)

Vorig weekend werden de eerste en de tweede ronde van de Europese Fall Cup race verreden in het
Oostenrijkse Baierdorf. De Fall Cup is de tweede grootste Europese BMX-competitie na het europees
kampioenschap. Ellen Bollansée eindigde tijdens de eerste wedstrijd op zaterdag 4de bij de elite
dames. Zondag deed ze het een stuk beter en legde ze beslag op de derde plaats. De volgende twee
rondes voor de Fall Cup worden op 18 en 19 september verreden op Ellens thuisbaan in
Massenhoven.

Caethoven wint 3de rit Ronde van de Toekomst

(04-09-2004)

Steven Caethoven won zaterdag de 3de rit in de Ronde van de Toekomst en werd meteen leider in
het puntenklassement. De rit ging van Mers-les-Bains naar Fontaine-au-Pire over 206,5 kilometer en
was daarmee ook de langste rit van deze ronde. Steven was de snelste in een massaspurt. In de rit
van vrijdag was Steven al 3de in de sprint. Leider Thomas Dekker kwam ten val, en ziet de gele trui
naar Relax Bodysol-renner Gustavo Cesar-Veloso gaan.
In de rit van zaterdag waren 3 tussenspurten voorzien en Steven was daarin erg actief. De eerste
sprint na 28 kilometer nam hij voor zijn rekening en in de volgende 2 werd hij telkens 2de. De eerste
plaats ging toen naar renners die ontsnapt waren. Neo prof Caethoven zit zo al een 7 profzeges in
2004, de ploeg zit aan 15! Klik hier voor enkele foto's van deze overwinning (foto's © Eric Meaux).
Tussen Middelburg en Goes werd ok de Delta Profronde gereden en hier was Nico Eeckhout (LottoDomo) de snelste. Eeckhout zat al in een eerste ontsnapping van 9 waarbij nog Steven de Jongh en
Thor Hushovd. Voor onze ploeg was Jan Kuyckx mee. Na 95 km kwam alles terug samen. Met nog 12
kilometer te gaan ging Ludo Dierckxsens in de aanval. Eeckhout, Wauters en Rooyakkers gingen
mee. Eeckhout liet verderop zijn medevluchters in de steek en won solo. Robbie McEwen won later de
spurt voor Stefan Van Dijk zodat we een top 3 van Lotto-renners op het podium kregen. Wouter Van
Mechelen, eerder deze week ook al goed in de Schaal Sels, werd 5de.
Morgen zijn we aanwezig in de GP Scherens te Leuven en in de loop van volgende week voegen we
nog foto's toe aan de website van het BK Tijdrijden, de GP Eddy Merckx en de GP Scherens. Ook de
uitslagen zullen we dan weer bijwerken.

Van Hyfte out met heupbreuk, Demeyere met Whiplash
(02-09-2004)
Bij een valpartij op training liep Paul Van Hyfte donderdag een heupbreuk op. Een operatie werd nog
niet uitgevoerd, zaterdag worden nieuwe foto's genomen waarna mogelijk een bout aangebracht
wordt. Onze wegkapitein treft het niet dit jaar. In het voorseizoen was Paul al een hele tijd out door
een armbreuk, nu zit zijn seizoen 2004 er op.
Ook pech voor man in vorm Geoffrey Demeyere. Hij botste bij de start van de wedstrijd in Kortemark
op een toeschouwer met een nekletsel (Whiplash) tot gevolg. Geoffrey draagd een halsband en zal
minstens tot het weekend niet fietsen.

Winst voor Demeyere (Schaal Sels) en Mansveld (rit Holland Ladies
Tour) (31-08-2004)
Geoffrey Demeyere won dinsdag 31 augustus op schitterende wijze de Schaal Sels, een wedstrijd van
categorie 3 in het Antwerpse Merksem.
Na 43 kilometer wedstrijd begon Geoffrey aan een marathonvlucht met Peter Wuyts (MrBookmakerPalmans) en Peter van Agtmaal (Axa Cycling Team). De maximale voorsprong van de 3 bedroeg iets
meer dan acht minuten maar een achtervolgende groep kreeg die kloof niet meer dicht. Bij het
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binnenrijden van Merksem moesten nog drie plaatselijke ronden afgewerkt worden. Van Agtmaal zat
door zijn beste krachten en liet kopwerk aan zich voorbij gaan. Demeyere was er evenwel niet gerust
en wilde de jonge Nederlander de kop opdringen. Op dat ogenblik demarreerde Wuyts met meteen
een kleine kloof tot gevolg. Demeyere counterde echter stevig, bleef even in het spoor van Wuyts en
zette dan aan voor de spurt. Wuyts drong niet verder aan en werd tweede, Van Agtmaal derde.
Na een ritzege in de Spaanse rittenwedstrijd Circuito Montanes (2002) en een zege in Zwevezele
(2001) is dit de 3de profzege voor Meyerke. Absoluut verdiend, Geoffrey was al een tijdje sterk op
dreef en werd een dikke week terug nog tweede na Stefan Schumacher in de Druivenkoers van
Overijse. Voor de ploeg is dit al de 14de zege dit jaar, nog nooit deden we beter. En intussen
vertrekken Caethoven, Van der Linden, Van Huffel en co ambitieus naar de Ronde van de
Toekomst ... !!
Bij de damesploeg was er winst in de openingsetappe van de Holland Ladies Tour voor Debby
Mansveld. Debby versloeg Mirjam Melchers en 30 andere rensters in de sprint. Vorig jaar behaalde
Debby de eindzege in deze rittenwedstrijd. In de namiddag werd een ploegentijdrit gereden waarna
Mirjam Melchers de leiding in het klassement over nam.

Eindwinst UCI World Cup voor Belaey - Dochtertje van Jef Peeters
geboren (26-08-2004)
Onze trial-rijder Kenny Belaey haalde in het Zwitserse Lausanne de eindwinst in de wereldbeker trial
26" binnen.
De competitie startte uitstekend voor Kenny met winst in de eerste manche in Graz (Oostenrijk) op
27 juni. De tweede wereldbekerwedstrijd in Pra Loup (Frankrijk) leverde een derde plaats op. De
derde en laatste wedstrijd werd op 22 augustus in Lausanne gereden. Kenny won en haalde meteen
ook de eindwinst in de wereldbeker binnen.
Voor de puntenlijst van de verschillend manches en een actiefoto van Kenny kan je terecht op de
website van de UCI World Cup Trials.
Goed nieuws van een heel andere orde bereikte ons van Jef Peeters. Op 24 augustus werd immers
zijn dochtertje Stien geboren. Mamma en Stien stellen het goed. We wensen Jef en zijn gezin alvast
proficiat.

Demeyere grijpt nip naast winst in Overijse

(25-08-2004)

Gisteren werd Geoffrey Demeyere knap tweede in de Druivenkoers in Overijse. Hij verloor in de spurt
met twee van de Duitser Stefan Schumacher.
Al na drie kilometer reed een eerste groepje van zes man weg met daarin ook al meteen Geoffrey
Demeyere. Nog drie keer kwamen er renners aansluiten wat de kopgroep uiteindelijk 35 man sterk
maakte. Bij die 35 zaten vijf renners van Vlaanderen: Demeyere, Kleynen, Van Huffel, Caethoven en
Willems.
In de laatste ronde reden Schumacher en Demeyere samen weg. Scheirlinck en Caethoven
probeerden nog aansluiting te vinden maar raakten niet meer tot bij het kopduo. Geoffrey greep dus
nipt naast de zege, Caethoven werd even later vierde en Van Huffel won de pelotonspurt voor de
vijfde plaats.
De ploeg domineerde de wedstrijd en kan met drie renners in de top-vijf een mooi resultaat
voorleggen. Jammer voor Demeyere dat hij met een snelle man op kop kwam, maar deze wedstrijd
ligt hem wel. In 2002 werd hij ook al een keer tweede, toen na Christoph Brandt.

Van Mechelen 4de in Dwars door Gendringen - BK Tijdrijden
(23-08-2004)
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Wouter Van Mechelen werd zondag knap vierde in de Nederlandse 1.3 wedstrijd Dwars door
Gendringen die eindigde op een massaspurt. Winnaar was de Nederlander Stefan Van Dijk.
Wanneer na 90 kilometer wedstrijd een groep van 35 man op kop komt, zitten daarbij 5 renners van
de ploeg. De ontsnapping houdt 40 kilometer stand, maar dan volgt de hergroepering. Op twee
ronden van het einde ontstaat er een kleine breuk in het peloton en geraken 17 renners voorop.
Daarbij echter geen renner van Vlaanderen, dus werd beslist te rijden om het peloton weer te doen
aansluiten en een massasprint te forceren. In de sprint werd de kaart Van Mechelen getrokken.
Wouter werd in de laatste 500 meter gehinderd door een valpartij in het peloton, maar eindigde toch
nog knap vierde. Jehudi Schoonacker finishte op de zevende plaats.
Eveneens zondag werd in Wachtebeke het BK Tijdrijden gereden. Daar eindige Jan Kuyckx op een
mooie achtste plaats op 2'08" van winnaar Bert Roesems (ex-Vlaanderen).

Ploegleiding nu eens niet in de volgwagen

(21-08-2004)

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Als het einde van de zomer dichterbij komt wordt
in Sint-Pieters-Leeuw de DUO Gentlemen Classic gereden, een wedstrijd voor ex-renners en andere
grote namen uit de wielerwereld.
Net als voorgaande jaren was ook de ploegleiding van
Vlaanderen-T Interim-Eddy Merckx vertegenwoordigd. Manager
Fons Leroy reed de koppeltijdrit samen met sportdirecteur JeanPierre Heynderickx. Wie het meest op kop gesleurd heeft weten
we niet helemaal zeker, alleszins de eindtijd voor beiden werd
afgeklokt op 12min 06sec. De afstand waarover gereden werd
bedroeg 7.2km. Het parcours was heuvelachtig met weinig
rechte stroken en vandaag stond er ook een stevige wind. Een
podiumplaats zat er niet in, maar there's always next year...
Meer info over de wedstrijd van vandaag en over de
organiserende VZW Wielerpromotie Cycli Prom vind je op deze
website.

Van Speybroeck terug in peloton - 2 stagiairs bij de ploeg
(20-08-2004)
Zondag 22 augustus maakt Wesley Van Speybroeck zijn terugkeer in het peloton. Hij hervat de
competitie in de Nederlandse wedstrijd Dwars door Gendringen.
Wesley was lange tijd out als gevolg van een valpartij in de eerste rit van de Ronde van België waar
hij een breuk aan de 7de wervel en een lichte deuk in de 8ste wervel opliep. Na een perdiode van
verplichte rust begon hij aan de revalidatie. Vandaag werd het licht dan op groen gezet voor zijn
terugkeer in competitie, iets waar hij al een tijdje naar uitkeek.
Dit jaar krijgen Pieter Ghyllebert en Sven Nevens een kans als stagiair in de ploeg. Sven is de zoon
van ex-prof Jan Nevens die zelf nog uitkwam voor Vlaanderen in 1994 en 1995.

Revalidatie begint voor Daelmans - GP Stad Zottegem
(17-08-2004)
Crosser Arne Daelmans mag vandaag het ziekenhuis verlaten en kan thuis aan de revalidatie
beginnen. Na de zware val in de Duitse Rothaus Regio-Tour (zie bericht 06-08-2004) bleek operatief
ingrijpen noodzakelijk.
De linkerknie werd geopereerd met als doel de gebroken knieschijf van Arne opnieuw aan mekaar te
zetten. Dat lukte ook. De breuk in zijn hand werd hersteld met een bout.
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Arne kan ondertussen al licht steunen op het linkerbeen en begint nu aan de
revalidatie. In eerste instantie moet hij de knie weer leren plooien.
Een inschatting van de duur van de revalidatie is er nog niet.
In Zottegem werd vandaag gekoerst. Vier ronden voor het einde reed een groep van 28 renners weg
met daarbij De Schrooder, Caethoven en Van der Slagmolen. Koen Barbé reageerde nog en
probeerde aansluiting te vinden, maar strandde op 10 seconden. In de groep van negen renners die
met nog anderhalve ronde te gaan wegreed was de ploeg niet meer vertegenwoordigd.

Contract Miek Vyncke - Winst in Puivelde

(16-08-2004)

Huidig wereldkampioene duathlon bij de beloften Miek Vyncke zette haar handtekening onder een
contract dat haar de rest van dit jaar en volgend jaar aan Vlaanderen-T Interim bindt. Ze start nu
dus ook als wegrenster. Haar eerste wedstrijdervaring afgelopen zondag was alvast positief.
Meer goed nieuws uit de damesploeg: op het PK van Oost-Vlaanderen in Puivelde haalde Veerle
Ingels de titel van provinciaal kampioen binnen. Ze eindigde vijfde in de wedstrijd die door onze
Nederlandse Debby Mansveld werd gewonnen.

Vandromme 21ste in Olympische wegrit

(15-08-2004)

In een broeierig Athene eindigde de nog maar 20-jarige Sharon Vandromme verdienstelijk 21ste in
de Olympische wegrit voor vrouwen. De Australische Carrigan behaalde goud.
Titelverdedigster Leontien Van Moorsel kwam 25 kilometer voor het einde ten val en moest de race
staken. Sharon kon tot op dat ogenblik nog relatief vlot mee met het peloton. Wanneer twee ronden
voor het einde een kopgroep van een achttal rensters gevormd werd, moest ze hen laten gaan. Ze
bleef wel verder meedraaien in het peloton, eindigde uiteindelijk dus op een verdienstelijke 21ste
plaats en loste daarmee de in haar gestelde verwachtingen in.
Sharon was de enige Belgische renster die geselecteerd was voor de Spelen. Veel tactische plannen
konden er dus niet gemaakt worden. Het was in elk geval een prachtige ervaring voor de jonge
Westvlaamse en een prestatie om verder op te bouwen in de toekomst.

Let the games begin... vooruitblik op de Olympische Spelen
(12-08-2004)
Vrijdag 13 augustus gaan in Athene de Olympische Spelen van start met de traditionele
openingsceremonie. Achter de Belgische vlag stappen ook twee atleten van Vlaanderen-T Interim
mee op, namelijk Matthew Gilmore en Sharon Vandromme.
Sharon maakt sinds 2002 deel uit van het damesteam. Het is de eerste
deelname aan de Spelen voor deze derdejaarsprof uit Roeselare. Dit jaar
presteerde ze onder meer sterk in eendagswedstrijden zoals MilaanSanremo en de Ronde van Vlaanderen, wat haar deze selectie opleverde.
In Athene neemt ze deel aan de wegrit, die gereden wordt zondag 15
augustus.
Matthew Gilmore van zijn kant is in het baanwielrennen al aan zijn
tweede Olympisch avontuur toe.
In 2000 haalde hij in Sydney al eens zilver aan de
zijde van Etienne De Wilde. In Athene neemt hij
deel aan de puntenkoers en de koppelkoers. Hij
vormt daarin een koppel met Jong-Vlaanderen
2016-renner Iljo Keisse. Gilmore komt in actie
vanaf dinsdag 24 augustus.
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Voor alle sportieve en achtergrondinfo in verband met de Spelen in Athene kan je gedurende het hele
tornooi terecht op de officiële website.

Caethoven wint massaspurt in Duitse Rothaus Regio-Tour
(07-08-2004)
De 4de rit van de Duitse Rothaus Regio-Tour (cat. 2.3) eindigde in een massaspurt. Steven
Caethoven won voor Sebastian Siedler van Team Wiesenhof en Olaf Pollack van Gerolsteiner. Meteen
de zesde seizoenszege voor neo-prof Caethoven.
Het begin van de etappe werd gekleurd door enkele ontsnappingen. Zo reed ook Frederik Veuchelen
in een groepje van acht gedurende bijna 60 kilometer mee op kop. T-Mobile, de ploeg van leider
Vinokourov, zorgde echter voor de hergroepering. De rit eindigde dan ook in een massaspurt met
succes voor Vlaanderen-T Interim. Morgen wordt de laatste rit gereden in deze etappekoers.

Arne Daelmans lange tijd out na zware val (2de update)
(06-08-2004)
In de 3de rit van de Duitse Rothaus Regio-Tour kwam crosser Arne Daelmans zeer zwaar ten val met
breuken aan de linkerknieschijf en de hand tot gevolg. Zaterdagavond 7 augustus wordt Arne
overgebracht naar België. Na consultatie van dokter Claes op maandag wordt beslist over de verdere
behandeling en revalidatie.
Arne reed voorop met vijf andere renners. Toen de renner voor hem in een bocht ten val kwam kon
hij hem niet ontwijken. Hij kwam met zijn knie op een boordsteen terecht, maar bleef bij bewustzijn.
Zodra we meer info hebben over de gevolgen voor Arne's cross-seizoen lees je dat hier. We wensen
Arne alvast veel goede moed en sterkte toe.

Beste Belgische ploeg in Burgos

(06-08-2004)

Onze ploeg werd over de ganse lijn het beste Belgische team in de deze week verreden Ronde van
Burgos. Zowel in de 2 aankomsten bergop (Demeyere en Van Huffel) als in de massaspurten (Van
Der Linden) zagen we mooie prestaties. Voorafgaand werd er in de ritten die op een spurt zouden
eindigen gewerkt om Van Der Linden in een gunstige positie vooraan te krijgen. In het
eindklassement vinden we Wim Van Huffel terug op de 16de plaats op 3'43" van veel-winnaar
Alejandro Valverde.

Wielerliefhebster even te gast in koers, of hoe dromen soms echt
gaan leven (30-07-2004)
An Wauters is de auteur van het stripverhaal "King Lance V" waarover je elders in deze site info kan
terugvinden. Op donderdag 29 juli volgde An in de volgwagen aan de zijde van Valerio Piva de 4de rit
van de Tour de la Région Wallonne, hier volgt haar (rit)verslag:
Het is einde juli. De zomer is dan toch nog wakker geworden en ook in België stijgen de
temperaturen tot zo'n graad of dertig. Het is vakantie en in het zuiden van ons land wordt de Tour de
la Région Wallonne gereden. Is er meer nodig om een mooie dag te beleven? Neen dus. Behalve
misschien een mogelijkheid om nog een keer in een volgwagen plaats te nemen voor de vierde
etappe. Dan is het alsof de wereld even mijn eigen kleine definitie van perfectie benadert. Blij als een
kind met andere woorden, zo voel ik me op zo'n dag.
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Op het moment dat ik aankom aan het hotel in Waver staat alles op de parking vertrekkensklaar:
fietsen piekfijn in orde op de daken van de wagens, voedselpaketten en bidons gevuld, nog wat
afspraken maken tussen verzorgers, mecaniekers en ploegleiding en dan weg, de auto in voor een
dagje in de koers en dus uit de rolstoel. Die bleef aan het hotel in de vrachtwagen veilig op me
wachten.
Van Waver naar Jodoigne dan waar de start van de etappe lag. In de tijd tussen onze aankomst en
de start had ik ruim de tijd om rond te kijken en wat meteen opviel in het centrum: veel mensen.
Wielrennen is en blijft populair. Op de plaats waar alle auto's, bussen en campers van de ploegen
staan lopen supporters rond op zoek naar die ene handtekening of een foto samen met een renner.
Sommigen "outen" zich en dragen het truitje van hun favoriete ploeg of toch minstens een petje,
anderen zijn minder kieskeurig en klampen iedereen aan die een rugnummer draagt en op de fiets
zit. Kinderen staan soms echt met open mond te kijken. Iets ouderen roepen al van ver op de renner
die in aantocht is. Ikzelf? Ik zit daar ergens tussenin denk ik. Ik ben natuurlijk iets ouder en dus geen
kind meer, maar mijn bewondering voor die mannen op hun fiets is groot. Laat mij dus maar rustig
op een afstandje zitten kijken hoe de Belgisch kampioen voorbijkomt en telkens als hij zijn naam
hoort stopt en even tijd maakt voor de supporters. Misschien is het omdat ik hen vaak teken, thuis
aan mijn bureautje, dat ik ook in koers liever vanuit de luwte wat observeer. Wie zal het zeggen, in
elk geval zo in de ploegwagen blijven zitten en kijken... voor mij mocht het uren duren.
Om 12 uur verterkt het peloton. Is het doordat Geldenaken, wat de Vlaamse benaming is voor
Jodoigne, maar net over de taalgrens ligt of is het gewoon toeval? In elk geval deden de straatstenen
me meer denken aan de koersen die normaal in het voorjaar "bij ons" of in Noord-Frankrijk gereden
worden dan aan een etappekoers doorheen het Waalse gewest: kasseien dus en nog geen klein
beetje. Na een viertal kilometer vaak slecht liggende kasseien kwam dan ook volgende mededeling
van de jury over de wedstrijdradio: "veel renners zijn bidons verloren, aangezien we nog niet aan de
officiële start zijn, mogen de ploegleiders nog extra bevoorraden". Het hobbelige wegdek had er
inderdaad voor gezorgd dat er niet enkele maar tientallen bidons over het wegdek verspreid lagen.
Eens de officiële start gegeven duurde het niet lang of renners probeerden weg te geraken, met in
het begin ook een erg bedrijvige Paul Van Hyfte, maar ook Steven Kleynen en Jef Peeters reden een
tijdje mee voorop in een ontsnapping. Spijtig genoeg niet de juiste zo bleek. Toen Vinokourov,
Kirsipuu, Putsep en Joachim weggeraakten, grote jongens dus, leek het peloton te berusten. Zeker
toen de best geplaatste in de stand, Joachim, zich liet uitzakken. Verschillende ploegen probeerden
nog wat om naar dat drietal te rijden. Uiteindelijk slaagden alleen Devolder, Bodrogi en Kern daarin.
Die zes mannen reden weg en zouden het peloton niet meer terugzien tenzij na de aankomst onder
het Atomium in Brussel.
Achter het peloton rijden doe je niet elke dag, althans ik toch niet en dan is het soms gewoon
prachtig om het peloton rechts of links uit een bocht te zien komen. Ik denk dan meteen aan de
tekening die ik daarvan zou kunnen maken. Tijdens de koers moest het voorwiel vervangen worden
bij Caethoven, kwam Van Hyfte aan de ploegwagen even praten en haalde Kleynen twee keer een
voorraad bidons op voor de ploeg. Een renner aan de auto, het klinkt ongetwijfeld minder spannend
dan hoe ik het beleefd heb, maar zo ook de contacten met andere ploegleiders of praatjes en grapjes
in de auto... ik vind het absoluut een fijne ervaring en kan niet meteen een betere manier van
ontspanning bedenken.
Zelf kon ik dan ook wel een hele namiddag gewoon genieten. Niet alleen door naar het landschap te
kijken dat er nochtans bij wijlen, het moet gezegd, heel mooi bijlag. Golvende korenakkers in WaalsBrabant wisselden af met kleine dorpskernen om dan weer een stuk op lange rechte banen te
koersen. Elke kilometer die getrapt werd kwamen we zo dichter bij Brussel. Ook dat is wel speciaal,
de kleine ring oprijden achter een peloton wielrenners. Of iedereen die in de auto zat van zijn werk
op weg naar huis het ook zo fijn vond dat er een koers door Brussel reed dat durf ik betwijfelen,
maar het is natuurlijk een mooie plek voor een aankomst daar op de brede lanen aan het Atomium.
Kirsipuu won uiteindelijk de rit, Steven Caethoven spurtte zich nog naar een 15de plaats in de
rituitslag en dan was het wachten tot iedereen klaar was om te vertrekken en met de auto's terug
richting hotel in Waver.
Daar begint dan de dagelijke grondige poetsbeurt van de fietsen terwijl de renners door de
verzorgers één voor één onder handen genomen worden. Voor mezelf betekende het het einde van
een mooie dag. De wielersport blijft voor mij toch echt wel de schoonste sport. Mijn respect voor "de
coureur" blijft en na zo'n dagje in koers kan ik ook alleen maar bewondering hebben voor het werk
van de hele omkadering: ploegleiding, verzorgers, mecaniekers... iedereen. Chapeau. Thuis
tekeningen maken is gemakkelijk, en op een vakantiedag meerijden is heel fijn, maar de mensen die
een heel jaar dag in dag uit met de reners werken, ook als het regent en slecht weer is, ook als de
resultaten tegenvallen daar kijk ik wel naar op. Ik blijf dus wel een supporter en zal op de dagen die
komen en waarin ik vaak veel minder leuke dingen meemaak nog vaak aan de koers terugdenken.
Bedankt... en tot later!
An Wauters.
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(29-07-2004)

Wesley Van Speybroeck werkt momenteel goed verder aan zijn revalidatie en fietst trainingstochtjes
tot 4 uur. Wesley was betrokken in een massale valpartij in de eerste rit van de Ronde van België en
liep daarbij een breuk op aan de 7de wervel en een lichte deuk aan de 8ste wervel. Net in die periode
was onze spurter in goede doen.
De recentste UCI-klassering van onze wegrenners, mannenploeg:
25 juli 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement categorie II:
9: Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx: 725
263 Kuyckx

210

382 Van Huffel

144

540 Van Hyfte

88

586 Peeters

77

619 Van Der Slagmolen

69

633 Mertens

66

683 Caethoven

59

683 Van Mechelen

59

866 Demeyere

36

896 Schoonacker

34

1020 De Schrooder

25

1293 Barbé

19

1329 Willems

12

1443 Van Der Linden

9

1653 Kleynen

5

1653 Meys

5

1653 Van Speybroeck

5

1653 Veuchelen

5

1944 De Spiegelaere

1

De recentste UCI-klassering van onze wegrenners, vrouwenploeg:
18 juli 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement categorie II:
13: Vlaanderen - T-Interim - Univega: 199,5
35 Kupfernagel

117,5

74 Mansveld

36

77 Van Dromme

35

137 Belleter

11

137 Pieters

11

152 Ingels

Ellen Bollansée 4de plaats op WK BMX

9

(29-07-2004)

Afgelopen weekend werden de wereldkampioenschappen BMX verreden in het Nederlandse
Valkenswaard. Ellen Bollansée kwam zowel vrijdag als zondag in actie.
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Vrijdag reed Ellen het WK met de cruiser. Ze kwalificeerde zich door een zware loting tot in de finale.
In die rit viel ze net naast het podium. De overwinning was voor Cyrielle Convert uit Frankrijk.
Zondag kwam Ellen bij de elite dames tot in de halve finale. Daarin moest ze zich na een slechte start
terugvechten. Ellen lag een tijd op de vierde plaats maar moest een francaise laten voorgaan. De
overwinning ging naar de Argentijnse Gabriella Diaz.
De grote wedstrijden zijn nu achter de rug en de komende weken doet Ellen Bollansée het rustig aan.
De eerste grote ontmoeting is eind augustus in het Oostenrijkse Baiersdorf. Daar worden de eerste
twee wedstrijden voor de European Fall Cup verreden.

Van Huffel en Kuyckx stromen door naar Omega Pharma - Lotto
(28-07-2004)
Wim Van Huffel en Jan Kuyckx deden het schitterend dit jaar en na 3 jaar Vlaanderen resulteert dat
voor beiden in een contract voor 2 jaar bij de nieuwe "Omega Pharma - Lotto"-ploeg. Opnieuw 2
doorstromers dus op het palmares van de ploeg! Ook ex-Vlaanderen renner Bjorn Leukemans zet de
stap naar deze nieuwe Belgische topploeg, die in principe start in de Pro-tour. Uitgerekend gisteren
nog verdween Jan, ziek, uit de Tour de la Region Wallonne. Hopelijk dan ook snel beterschap.

TRW - 3de rit: Van Hyfte naar 6de plaats in klassement
(28-07-2004)
De 3de rit van de Tour de la Région Wallonne haalde het klassement grondig door elkaar. De rit ging
over 212 kilometer van Andenne naar Nivelles met nochtans slechts 2 beklimmingen voor de
bergprijs.
Na ongeveer 70 kilometer wedstrijd hadden we vooraan een koppeloton van 35 man. Daarin waren
alle ploegen vertegenwoordigd en het 2de peloton van ongeveer 60 man hield het voor bekeken. Ze
zouden met ruime achterstand en buiten de tijdsgrens finishen maar kunnen morgen allen weer de
start nemen.
Bij de 35 vooraan ging 3 man aan de haal en daarbij hadden we Steven Kleynen. Een opsteker voor
Steven, hard werkend om zijn stek in het peloton terug op te eisen na zijn operatie en lange
revalidatie. Zijn gezellen waren Johan Coenen (Mr. Bookmaker) en Frédéric Amorison (Quick Step).
De maximale voorsprong van de 3 bedroeg 1’40” maar op 30 kilometer van het einde liep vooraan
alles samen. Nieuwe aanvalspogingen resulteerden nu in een kopgroep van 11 met daarbij Paul Van
Hyfte. Bij de achtervolgers hadden we naast Steven Kleynen ook nog Frederik Veuchelen maar de 11
bleven voorop en de Fransman Nicolas Reynaud haalde het met lichte voorsprong. Paul werd 10de en
in het voorlopig klassement staat hij mooi 6de op 22 seconden van ook al Fansman Frédéric Gabriël.
De 1ste rit van de TRW werd gewonnen door Hayden Roulston in een sprint met 4. Op 17 seconden
volgde het peloton en Steven Caethoven legde beslag op de 10de plaats. De 2de rit eindigde in een
massaspurt.

Ellen Bollansée 4de op EK BMX #9, klaar voor WK

(16-07-2004)

Tijdens het weekend van 10 en 11 juli werden in het Tsjechische Klatovy de Europese
kampioenschappen BMX verreden. Bij de elite dames presteerde Ellen Bollansée uitermate goed. Op
vrijdag kwam ze ten val tijdens de halve finale bij de cruisers. Op zaterdag lag Bollansée een tijdje in
strijd voor de 3de plaats tijdens de finale elite women maar uiteindelijk moest ze in de sprint de
duimen leggen voor de Lithouwse Rimsaite. Op zondag kwam Bollansée met een 6de plaats niet door
de halve finale. In de einstand eindigt Ellen Bollansée op de 11ste plaats. Met deze prestaties kijkt
Bollansée met een goed vormpeil uit naar het WK in Valkenswaard.
Komend weekend rijdt Bollansée de pré world race in Valkenswaard als voorbereiding op het grote
WK dat verreden wordt van 23 t.e.m. 25 juli. Voor Ellen Bollansée staat het WK al heel het jaar met
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stip aangeduid. De laatste jaren werd het WK over de plas verreden. Met 2500 deelnemers uit meer
dan 30 verschillende landen is dit WK nu al het grootste uit de BMX geschiedenis. Ellen Bollansée
komt vrijdag 23 juli uit in de cruiser klasse 19 +. Vorig jaar pakte ze nog zilver in deze categorie op
het WK in Perth. Zondag 25 juli strijden de elite dames voor de felbegeerde wereldtrui. Ellen
Bollansée wil op haar trainingsparcours de finale rijden maar zal in de kwalificatiereeksen, kwart
finale en halve finale moeten afrekenen met sterke tegenstanders uit alle continenten. De wedstrijd
wordt zondag live uitgegeven op Nederland 2. Er zal live verslaggeving zijn van de finales juist voor
de uitzending van de laatste rit in de Tour de France.

Steven Caethoven doet er nog eentje bij !

(13-07-2004)

Steven Caethoven won op dinsdag 13 juli de GP Houtem / Vilvoorde en bracht hiermee zijn teller
voor 2004 op 5 profzeges.
Steven zat samen met Wouter Van Mechelen en Frederik Veuchelen in een kopgroep van 13. Frederik
zat voordien ook al in een kleinere kopgroep. Onze mannen in de beslissende vlucht hadden het
gezelschap van ondermeer Hans De Clercq, Björn Leukemans, Geert Omloop, Dave Bruylandts en
Michel Vanhaecke. Die laatste ging er in de finale vandoor maar Frederik en Wouter offerden hun
kansen op en reden het gat dicht. Aan de finish spurtte Steven het snelst.
Na een zege in het voorjaar, 3 zeges in juni en onmiddellijk daarna een knappe prestatie in het
Belgisch Kampioenschap zou je denken dat Steven net als heel wat collega's wat kalmer aan zou
doen. Hij nam ook wel wat rust maar bleef toch uitstekend in vorm, zo illustreerde hij hier.

Kevin Van Der Slagmolen wint te Denderwindeke

(08-07-2004)

In de open wedstrijd te Denderwindeke van zondag 5 juli gingen 65 renners van start onder grote
publieke belangstelling. Na de openingsdebatten onder aanvoering van Francesco Planckaert ging na
ongeveer 70 km een kopgroep van 8 aan de haal met Vlaanderen renners Bart De Spiegelaere en
Kevin Van Der Slagmolen. Na korte tijd hadden de vluchters al een voorsprong van ruim één minuut
op de rest. De reactie in de achtergrond van 7 renners met Wouter Van Mechelen kwam te laat. In de
slotronde ging thuisrijder en ex-prof Frederik Penne alleen in de aanval, Kevin reageerde onmiddellijk
en in de eindspurt stond er geen maat op hem. Even later finishte Bart 5de en Wouter 9de.
Na het Belgisch Kampioenschap ging Kevin naar Spanje waar hij na wat rust de training hervatte.
Met Denderwindeke boekt Kevin zijn 1ste zege van dit seizoen en zijn 3de bij de profs. Voor de ploeg
is dit de 11de zege, een evenaring van het aantal van 2003.

Bij het overlijden van Stive Vermaut

(01-07-2004)

Woensdagochtend 30 juni overleed de 28-jarige ex-wielrenner Stive Vermaut. Op 13 juni werd Stive
tijdens een fietstocht getroffen door een hartstilstand en raakte hij in de coma. Stive maakte in 1998
zijn profdebuut bij onze ploeg en na 2 jaar stroomde hij door naar achtereenvolgens US Postal en
Lotto. Hartproblemen maakten echter een einde aan zijn carrière, topsport was niet meer mogelijk.
Ichtegemnaar Stive werd geboren op 22 oktober 1975. Als jonge
wielrenner doorliep hij de jeugdreeksen in de Lombardenformatie van
Michel Pollentier. Zo won hij in 1993 bij de junioren de Ronde Van
Henegouwen. Bij de beloften won hij ondermeer "de Drie
Zustersteden" te Willebroek, de 1e rit van de Ronde Van Lerida en de
5de rit van de Ronde van Namen. Hij werd geselecteerd voor
Europese en wereldkampioenschappen. In 98 volgde de overstap naar
toen nog Vlaanderen 2002.

Stive Vermaut

Bij onze ploeg raakte Stive goed op dreef in zijn 2de jaar. Niemand in
het team pakte toen meer UCI punten dan Stive. Zo won hij een rit in
de Franse rittenwedstrijd Circuit des Mines. Bij de start van het
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Belgisch seizoen zat hij in de omloop Het Volk mee in een
marathonontsnapping. Hij bracht de Ardense klassiekers tot een goed einde en behaalde ereplaatsen
in de GP Cholet Pays-de-Loire (6e), de GP van Wallonië (10e), de Dr. Tistaert Prijs te Zottegem (5e),
de Naamse Pijl (2e), de Spaanse Circuito Montanes (6de) en de Ronde van Duitsland (10de). Op het
einde van het seizoen was er dan de Ronde van de Toekomst, zeg maar de "kleine Tour de France"
waar Stive ambitieus van start ging. De ronde deed toen Pyreneeëncols aan zoals de Aspin, de
Tourmalet, de Aubisque en de Soulor. Stive werd 9de in de eindstand, pakte de bergprijs en kreeg er
de felicitaties van Tourbaas Jean Marie Leblanc bovenop voor zijn gretige rijstijl. Twee jaar later, in
dienst van de Lotto-ploeg, presteerde Stive op hetzelfde terrein schitterend in de echte Tour en leek
een mooie toekomst weggelegd.
De ploegleiding, personeel en renners van Vlaanderen leven mee met de echtgenote, dochtertje,
familie en vrienden van Stive.

BK Tessenderlo: met 3 in top 10 na prima prestatie

(28-06-2004)

Na een prima prestatie, afgerond met de 8ste, 9de en 10de stek in de uitslag, blikte de “Vlaanderen
– T-Interim – Eddy Merckx”-ploegleiding tevreden terug op een geslaagd BK.
Hier en daar waren er nog wel wat schoonheidsfoutjes maar dat maakt deel uit van het leerproces
waarin onze jonge mannen zitten. Zo geraakte er na verschillende pogingen waarbij ondermeer
David Meys in de 1ste ronde een groep van 8 voorop en daarbij hadden we alleen Pieter Mertens. De
voorsprong van de 8 liep op tot 7’45” en in de 7de ronde trokken 20 renners in de achtervolging. Nu
hadden we wel voldoende volk aan boord: Steven Caethoven, Jehudi Schoonacker, Kevin Van Der
Slagmolen, Paul Van Hyfte en Wouter Van Mechelen. De rest van het peloton bleek uitgeschakeld.
Vooraan verdween Marichal (Lotto) uit koers en liep alles samen zodat we een ruime groep van 27
hadden.
Zo’n grote groep samenhouden is niet makkelijk en onder impuls van de jonge Gilbert kregen we
opnieuw 8 leiders en ook nu was er met Wouter slechts ééntje van Vlaanderen aan boord. Een
groepje van 6 kon vooraan nog aansluiten en daarbij bevond zich onze man in vorm Steven
Caethoven en de 4de van het BK 2003, Kevin Van der Slagmolen. Op 50 km van het einde hadden
we zo dus veertien leiders.
In de finale geraken ex Vlaanderen-renners Steels en Verheyen samen met uittredend kampioen
Omloop voorop. Wat volgt is een aantal individuele pogingen om mee voorop te komen maar allen
tevergeefs. Zowel Wouter als Steven gingen er voor maar alleen tegen de wind lukte het niet. Tom
Steels pakte in de spurt met 3 zijn 4de nationale titel.
Er waren momenten in Tessenderlo dat we konden hopen op een podiumplaats en dat is geleden van
in 1997 toen Van de Wouwer brons haalde in Beerzel. Hoe dan ook, de prestaties onderweg waren
sterk, de 3 top tien plaatsen zijn prima en de titel van Tom Steels werd binnen de ploeg op veel
applaus onthaald.
Binnenkort voegen we een reeks bk-foto's aan de site toe.

Brussel-Ingooigem: 4de zege voor Caethoven

(23-06-2004)

Neo-prof Steven Caethoven was woensdag de sterkste in de categorie 5 wedstrijd BrusselIngooigem. De wedstrijd start in Sint-Agata-Berchem en voert het peloton doorheen Oost-Vlaanderen
en een stukje Henegouwen naar het West-Vlaamse Ingooigem waar nog 6 plaatselijke ronden van 15
kilometer wachten. Het werd echter een zware koers en door de helse weersomstandigheden werd
beslist slechts 5 van die plaatselijke ronden af te werken.
Nog ver voor Ingooigem was er al een ontsnapping van 29 man. Alle ploegen waren
vertegenwoordigd en dan weet je het wel. Toen Bert De Waele (Landbouwkrediet) alleen in de aanval
trok gingen Gorik Gardeyn (Lotto-Domo) en Steven Caethoven even later in de achtervolging. De 3
kwamen samen en bouwden een geruststellende voorsprong uit. In de finale werd Gardeyn gelost en
spurter Caethoven pakte zijn 4de seizoenszege.
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Koninginnerit in Circuito Montanes - GP Erembodegem
(21-06-2004)
Koninginnerit in Circuito Montanes maandag waar Jef Peeters kon stand houden in een groep van 16
die 23 seconden na de ritwinnaar finishte. Jef zelf eindigde 8ste.
In de regionale wedstrijd te Erembodegem reed een goede David Meys naar de 3e plaats en een
doorbijtende Kevin Van Der Slagmolen werd 5e. Er kwamen 43 renners aan de start waaronder ook
weer Steven Kleynen. Hij finishte in een derde groep op de 24ste plaats. Een gigantisch onweer
kwam de renners in de voorlaatste ronde bijna wegspoelen. Tegen een sluwe Hans De Meester was
geen kruit gewassen. Stefan Wijnands van Jong Vlaanderen werd tweede.

Wesley Van Der Linden plaats orgelpunt op topweekend voor
mannenploeg ! (20-06-2004)
Onze crosser met klimambities Wesley Van Der Linden won zondagmiddag met panache de 5de rit in
de Spaanse rittenwedstrijd Circuito Montanes. De rit over 139 kilometer eindigde in Santander waar
de aankomst getrokken was na een steile klim van 700 meter. Wie tijdens de vorige jaren deze
rittenwedstrijd volgde weet dat hier steeds een klimtijdrit doorging over 1 kilometer. Niet dus in
2004. Een gesloten peloton bood zich nu aan aan de voet van de klim en dat was het werk van onze
mannen die de laatste 35 kilometer voor hun rekening namen. Wesley reed op de klim iedereen uit
het wiel en won met 50 meter voorsprong. Een straffe tour, Wesley is hier zeer gemotiveerd en
gedreven, won elke dag zijn spurtjes en droomt ook al vooruit over de Ronde van de Toekomst.
Morgen staat de koninginnerit op het programma. Minpunt tijdens deze rit was een valpartij in de
finale waarbij Frederik Willems betrokken was. In de namiddag kon Frederik niet meer starten in de
tijdrit.
In de eerste rit noteerden we al een 5de plaats voor Pieter Mertens en in de zaterdagrit was er de
2de plaats voor Jef Peeters, die samen met Willems en Veuchelen in een kopgroep van 8 zat. Het
peloton zat toen op meer dan 2 minuten en vooraan gingen onze mannen om beurt in de aanval
maar ze kregen geen vrijheid. Even leek het Veuchelen te lukken, met een mooie kloof ging hij de
laatste kilometer in maar een Spaanse renner zette zich op kop van de groep en zorgde voor de
aansluiting. De spurt van het peloton voor de 9de plaats werd gewonnen door … Wesley Van Der
Linden. In de 3de rit deed Wesley dit ook al voor de 6de plaats.
Het hoofdstukje Paul Van Hyfte dan. In de Nederlandse rittenwedstrijd Ster Elektrotoer waren het
vooral de jonge Belgen die de show stalen maar tussen al dat talent was het Polle die in de zware
zaterdagrit met een 2de plaats de basis legde van zijn 2de plaats in het eindklassement. In de rit van
donderdag met ondermeer de Cauberg was het al Paul die samen met Steven Caethoven het langst
kon standhouden vooraan in de wedstrijd. Na de deels geannuleerde etappe van vrijdag stond
zaterdag in eigen land een kleine Luik-Bastenaken-Luik geprogrammeerd tussen Coo en La Gileppe.
Al vroeg in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van zestien renners. In de laatste 30 kilometer zat
Paul samen met Nick Nuyens (Quick Step) voorop. In een spannende en slopende finale hielden ze
samen renners als Pil (CSC), Gilbert en Montfort af maar in de slotklim moet Paul de zege aan Nick
laten. Hoe dan ook een knappe prestatie van onze wegkapitein wiens 2de plaats in de stand in de
vlakke slotrit niet meer in gevaar kwam.
In de regionale wedstrijd te Lede tenslotte was er een 2de plaats voor Bart De Spiegelaere. Geert
Omloop spurtte sneller maar Bart schoof in volle spurt uit zijn klikpedaal. Ook nog dit, na een lange
revalidatie als gevolg van een operatie aan de heup eind vorig jaar verscheen Steven Kleynen hier
voor het eerst dit jaar aan de start van een koers, een stap vooruit voor onze Vlaams-Brabander.

Drie zeges van Mansveld (2) en Ingels voor de Ladiesteam !
(20-06-2004)
Afgelopen weekend kon de damesploeg 3 zeges bijschrijven op haar erelijst voor 2004. In de
driedaagse wielerklassieker Ster van Walcheren won Debby Mansveld 2 van de 4 ritten. Debby won
de 2de rit in een massaspurt en in de 4de rit was ze de snelste van een kopgroep van 15. Daarnaast
pakte ze in de 1ste rit na een massaspurt de 2de plaats. Veerle Ingels won zaterdag de
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dameswedstrijd in Passendale, voor Veerle de 1ste zege van het seizoen.

Jan Kuyckx wint 6de rit Ronde van Oostenrijk ! (update)
(12-06-2004)
Jan Kuyckx won zaterdag de 6de en langste rit van de Ronde van Oostenrijk. Jan was met overschot
de sterkste spurter van een kopgroep van 3.
De rit ging over 195 kilometer van St. Veit naar Bad Radkersburg en maakte een ommetje door
nieuwe EU-staat Slovenië. Onderweg waren er nog beklimmingen van 2de en 3de categorie. Samen
met Lotto-man Koos Moerenhout was Jan na 50 kilometer wedstrijd ontsnapt en even verderop was
de Italiaan Massimiliano Mori van Team Domina nog komen aansluiten. Het was een hels en snel 1ste
wedstrijduur met tal van ontsnappingspogingen maar steeds zonder succes. Frederik Willems was bij
één van die pogingen betrokken. Het groepje Kuyckx bleef voorop en had op een gegeven moment
9.30 minuten voorsprong. Van de 3 stond Moerenhout het beste geklasseerd met 9.06 minuten
achterstand op leider Evans. In de achtergrond was het dus opnieuw aan de mannen van T-mobile
om te werken maar de vluchters zagen ze niet meer terug. Het peloton had aan de finish nog
anderhalve minuut achterstand.
In zijn 3de profjaar is Jan bezig aan een zeer regelmatig seizoen. Al sinds half maart laat hij zich
overal opmerken. Met de 2 ritzeges in de Ronde van Rioja (cat. 2.3) van een aantal weken geleden
en deze zege in Oostenrijk (cat. 2.2) zit Jan nu aan 3 overwinningen bij de profs. Toen hij een tijdje
terug voor het eerst de kaap van 200 UCI-punten overschreed was zijn commentaar: en nu op weg
naar 300. Het palmares dat hij recent bijeen reed biedt in elk geval uitzicht op een mooie
wielertoekomst. Op volgende pagina vind je een aantal mooie foto's van de 6de rit in Oostenrijk:
http://www.wiesbauer-tour.at/09_fotos/09_fotos.htm.
Morgen volgt in Wenen de slotrit, een criterium over 125 kilometer. Zonder problemen zal onze
andere uitblinker Wim Van Huffel dan de ronde afsluiten als 8ste van het klassement. Gisteren schoof
Wim ten nadele van Popovych nog een plaatsje naar voor en zo werkt ook hij aan een sterk
eindrapport van zijn 3de profjaar.
Voeg hierbij nog de 2 Belgische overwinningen van Steven Caethoven vorige maandag en dinsdag,
dan kan je concluderen dat het een schitterende week was voor de ploeg. We totaliseren nu 8 zeges,
vorig jaar waren er dat 11 voor het hele seizoen ... !

Oostenrijk: klimmer Van Huffel voorlopig 9de in stand.
(10-06-2004)
Na 4 ritten in de Ronde van Oostenrijk staat onze klimmer Wim Van Huffel op de 9de plaats in het
klassement. Wim presteerde al knap in de 2de rit met aankomst op de steile Kitzbüheler Horn met
een 15de plaats. Opvallender nog was zijn prestatie in de zware bergrit van donderdag waarin hij
beslag legde op de 8ste plaats. De renners moesten in de 150-kilometer lange rit over de Fuscher
Torl (2428 meter) en de Hochtor (2575 meter) en op die laatste col kwam Van Huffel als 3de boven.
In de finale waren er nog 2 beklimmingen van 3de categorie. In de voorlopige stand staat Wim 9de
op 2’52” van leider Cadel Evans, voor de Oostenrijkers geldt hij als één van de verrassingen in hun
Ronde. In de ritten van vrijdag en zaterdag wacht de renners nog klimwerk maar niet meer van
zware kaliber. Zondag eindigt de Ronde van Oostenrijk met een criterium in Wenen.
In de zware donderdagrit liet ook Frederik Willems zich opmerken. Hij zat in een vroege vlucht van 4
die een maximale voorsprong verwierf van 4’30” op het peloton. In die groep was Frederik de best
geklasseerde maar achteraan onderhielden de ploegmaats van leider Evans steeds een degelijk
tempo. De vluchters begonnen wel nog als eersten aan de Großglockner. De voorbije dagen liet
eveneens Paul Van Hyfte zich opmerken. In de 2de rit zat hij mee in een vroege vlucht en in de 3de
rit ondernam hij nog een ontsnappingspoging op 10 kilometer van de finish.

Caethoven pakt in Gullegem nummer 3 !

(08-06-2004)
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Eén dag na Strombeek-Bever won Steven Caethoven de regionale wedstrijd in Gullegem. Ook nu ging
een klein groepje naar de finish en was Steven de snelste.
Nationaal kampioen Geert Omloop, Arthur Farenhout en Stefan Adamsson zaten met Steven mee
voorop. Onze neo-prof uit Assenede had het mede door het warme weer knap lastig in de finale maar
zoals dat wel eens meer gaat met snelle mannen zijn ze aan de finish dan toch weer niet te vloeren.
Winst voor Steven dus die in gedachten al bezig is met het nationaal kampioenschap in Tessenderlo
eind deze maand. Als voorbereiding start hij eerst nog in de Ster Elektrotoer die gereden wordt van
16 tot 20 juni. Nadien volgen er nog enkele regionale wedstrijden.

Caethoven wint te Strombeek-Bever

(07-06-2004)

Twee dagen na een generale repetitie in de Leeuwse Pijl stoof Steven Caethoven in het gezelschap
van 4 medevluchters zegezeker naar de finish te Strombeek-Bever. In de eindsprint raakte niemand
voorbij Steven, die hiermee in zijn debuutjaar bij de profs zijn 2de zege boekte. Voor de ploeg is dit
de 6de zege van het wegseizoen.
De 5 vooraan waren de laatsten die overbleven van een vlucht van oorspronkelijk 15 man. Die groep
viel in 2 fasen uiteen. David Meys en Wouter Van Mechelen zaten ook in de kopgroep. David haalde
nog net top 10, Wouter werd 11de.

Gastrenster Yolandi du Toit - foto's Cras-Avernas

(01-06-2004)

In Cras-Avernas zagen we de Zuid-Afrikaanse Yolandi du Toit debuteren. Als gevolg van een
samenwerkingsprogramma op vlak van sport tussen Vlaanderen en de Zuid-Afrikaanse provincie
Vrijstaat kan Yolandi voor een aantal wedstrijden opgenomen worden in de vrouwenploeg als
gastrenster. Volgende week gaat ze mee naar Spanje voor de Emakumeen Bira. De 18-jarige renster
geldt als één van de talentrijkste jonge Zuid-Afrikaanse rensters en behoort tot de nationale selectie
van haar land. Vorig jaar reed ze nog het junioren-WK te Hamilton.
Uit Cras-Avernas brachten we foto's mee van de zege van Mansveld bij de vrouwen en de 4de plaats
van Barbé bij de mannen. Een paar dagen geleden hadden we ook al een reeks foto's van de Ronde
van België toegevoegd.

Mansveld wint tweedaagse voor vrouwen

(01-06-2004)

De tweedaagse voor dames die afgelopen weekend doorging in achtereenvolgens Hennuyeres en
Cras-Avernas was een geslaagd initiatief. Met een mooie 1ste en 2de plaats in de ritten wist Debby
Mansveld bovendien het eindklassement van dit “Weekend Wallonie du Velo Feminin” binnen te
halen.
In de eerste rit te Hennuyeres in de buurt van Ronquières met zijn hellend vlak was de Nederlandse
Mirjam Melchers de snelste. Eén dag later gingen de dames van start te Cras-Avernas, een
deelgemeente van Hannuit net over de taalgrens waar ook de Flèche Hesbignonne voor de mannen
werd georganiseerd. Na één grote ronde van 62 km reed 1 renster met lichte voorsprong op het
peloton Cras Avernas binnen. In de plaatselijke ronden liep als snel alles weer samen en vooraan
raakte nu niemand meer weg. De ploeg leverde knap werk af en zette zich in de finale op kop om de
spurt voor te bereiden. Debby maakte het werk perfect af, ze won met verschillende lengten
voorsprong.

Barbé 4de in Flèche Hesbignonne te Cras-Avernas
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De Flèche Hesbignonne viel pas laat in zijn beslissende plooi. Toen 2 gorepen vooraan samen
kwamen hadden we 20 koplopers en daarbij zaten Frederik Willems en Koen Barbé. Frederik zat
oorspronkelijk in de eerste groep terwijl Koen later nog kon aansluiten. Ondanks het grote overwicht
van de mannen van Landbouwkrediet-Colnago (met 5 vooraan) behaalde Australiër Rory Sutherland
(Rabobank) de zege in een spurt met 2 tegen Geert Van Bondt. Beiden waren in de lokale ronden
ontsnapt uit de kopgroep. Die groep was bij het ingaan van de laatste ronde helemaal verbrokkeld
maar alles liep nog samen in de laatste honderden meters voor de finish. In de spurt werd Koen
Barbé dan 2de, goed voor de 4de plaats in de wedstrijd.

Gilmore met Keisse naar Olympische Spelen

(01-06-2004)

Enkele dagen na zijn tegenvallende resultaat in de puntenkoers tijdens het WK op de piste te
Melbourne kon Matthew Gilmore samen met Iljo Keisse (Jong Vlaanderen 2016) een knappe prestatie
neerzetten in de ploegkoers. Het Belgische duo eindigde 5de en is meteen ook geselecteerd voor de
Olympische Spelen. Bij de vrouwen eindigde Hanka Kupfernagel 17de in de achtervolging.

Pechdag in Teag Hainleite.

(31-05-2004)

In de Duitse wedstrijd Teag Hainleite van zaterdag 29 mei moesten de renners 1 grote ronde van 146
km afwerken, gevolgd door 5 plaatselijke ronden. Geen ruimte voor vroege aanvallers in deze
wedstrijd, het peleton hield er een hoog tempo op na. Opschulding door een valpartij aan km 100
waar liefst 4 Vlaanderen-renners bij betrokken waren. Demeyere en Kuyckx, schaafwonden, konden
hun weg verder zetten maar Van der Linden en Peeters moesten de strijd staken. Bij Wesley was de
achterversnelling volledig afgebroken en Jef had vooral last van de rug en heup. Pech voor Jef die net
had laten weten zich goed te voelen.
In de plaatselijke ronde was er nog een valpartij zonder erg van Schoonacker, in een afdaling kon hij
een eerder gevallen renner niet meer ontwijken. Van Huffel staakte de strijd met pijn in de
rechterachillespees. Veuchelen kon met nog 3 kilometer te gaan uit het peleton ontsnappen en werd
knap 13e, Kuyckx finishte 14de ondanks die val.

Nieuws van Kenny Belaey en Ellen Bollansée

(26-05-2004)

Afgelopen weekend ging in Frankrijk te Plouha de 3de ronde van de French cup Biketrial door. Kenny
Belaey legde er beslag op de 2de plaats.
Voor BMX-renster Ellen Bollansée stond de 5de en de 6de ronde voor het Europees kampioenschap
op het programma. In het Nederlandse Kampen presteerde Ellen 2 dagen heel sterk met een mooie
5de plaats als bekroning op zondag. Ellen kwam zowel in de kwalificatiereeksen als in de halve finale
en finale sterk voor de dag. Zaterdag werd ze nog 5de in de halve finale van de 5de ronde. Met deze
prestaties staat Bollansée op een voorlopige 10de plaats in de tussenstand om het Europees
kampioenschap.
De volgende twee wedstrijden voor het EK gaan door op 26 en 27 juni in Sandnes, Noorwegen. Ook
daar wil Ellen sterk presteren met een top-8 plaats in het vooruitzicht.

Actief op 2 fronten met Van Huffel als uitblinker

(24-05-2004)

Met 5-daagse rittenwedstrijden van categorie 1 (Tour du Languedoc-Roussillon) en categorie 2
(Ronde van België) waren we afgelopen week op 2 fronten actief. Vooral in het weekeinde kregen
onze renners een mooi maar zwaar programma voor de wielen geschoven. Onze mannen presteerden
op een goed niveau en de meest opmerkelijke prestatie kunnen we op naam van Wim Van Huffel
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schrijven.
In de slotrit van de Tour du Languedoc-Roussillon met aankomst op de korte maar zeer steile Mont
Saint-Clair finishte Wim 27 seconden na Lance Armstrong op een mooie 4de plaats. De rit ging van
Florac naar Sète over 203 kilometer met onderweg 6 beklimmingen waarbij twee keer de Mont SaintClair. Wat Wim deed was indrukwekkend en kort na hem eindigde Frederik Willems schitterend 9de.
In de koninginnerit van 1 dag eerder gingen Wim en Frederik ook gretig van start. Na 4 kilometer
wedstrijd trokken ze mee in de aanval met 7 andere renners waaronder Camenzind en Hushovd. US
Postal had echter niemand mee in de vlucht en liet niet begaan. Zes beklimmingen stonden op het
menu, daarbij hadden we de slotklim en 2 anderen van 1ste categorie. Wim finishte hier 12de op iets
meer dan 2 minuten van winnaar Moreau, een prima resultaat.
In de eerste 3 vlakke ritten kwamen de spurters aan hun trekken. Steven Caethoven, Koen Barbé en
Wesley Van Der Linden konden hierbij enkele ereplaatsen behalen. Wesley reed na Picardië zijn 2de
rittenwedstrijd uit en kon hier goed testen hoever hij meekan in het klimwerk.
De Ronde van België eindigde met een zware krachtenslopende koninginnerit. Veel opgevers dan ook
op weg naar Eupen waar 39 renners de finish bereikten en daarbij hadden we nog een bedrijvige
Geoffrey Demeyere en Benny De Schrooder. Bij de eerste vluchters van de dag zat Wouter Van
Mechelen maar onze spurter moest de rol lossen op de zware Ardense wegen.
In de 2de rit zagen we Benny De Schrooder als eerste zijn thuisstad Heist binnenrijden. In de 3de rit
zat Bart De Spiegelaere in een lange ontsnapping waar hij punten verzamelde voor het
bergklassement op de Berendries, de Muur en de Putberg. Francesco Planckaert was hier dus niet de
enige vluchter die na een jaar stilliggen van heel ver moest terugkomen en dat dan ook nog prima
voor mekaar kreeg. Na de Putberg kon een 2de groep bij de vluchters aansluiten en hier was Paul
Van Hyfte mee maar met nog 33 kilometer te gaan liep alles vooraan weer samen. In elk geval was
duidelijk dat Paul en zijn pony er terug staan na die elleboogbreuk opgelopen in de E3-prijs te
Harelbeke. Verder zagen we elke dag een attente en gedreven Kevin Van Der Slagmolen en in de
korte rit te Mechelen zat … Wouter Van Mechelen steeds in de voorste gelederen. Door de gekende
omstandigheden werd die rit echter geannuleerd.
Binnenkort plaatsten we een reeks foto's over de Ronde van België op de site.

Zes weken rust voor Wesley Van Speybroeck

(24-05-2004)

Wesley Van Speybroeck werd daags na zijn val in de eerste rit van de Ronde van België overgebracht
naar het ziekenhuis in Gent. Wesley liep een breuk op aan de 7de wervel en een lichte deuk aan de
8ste wervel. Na een 6-tal weken rust (zoveel mogelijk platte rust) kan de situatie opnieuw
geëvalueerd worden. Eén van de volgende dagen kan Wesley terug naar huis keren. Langs deze weg
wensen we hem veel goede moed en sterkte.

Zware val Wesley Van Speybroeck in 1ste rit Ronde Van België
(19-05-2004)
Op 90 kilometer van het einde in de eerste rit van de Ronde van België raakte Wesley Van
Speybroeck betrokken in een massale valpartij. Wesley werd afgevoerd naar het ziekenhuis van
Veurne waar na onderzoek een gebroken en een gebarsten ruggenwervel werden vastgesteld.
Donderdag of vrijdag zal Wesley worden overgebracht naar Gent, en verder wordt het afwachten de
volgende dagen alvorens we kunnen spreken over hoe lang Wesley onbeschikbaar zal zijn. Pech
natuurlijk voor onze spurter die steeds beter en beter begon te draaien en zeer gemotiveerd was
voor deze ronde.
De rit zelf kende een aantrekkelijk verloop. Er was een vroege vlucht en na de massale valpartij viel
het peloton uiteen in 3 groepen. De eerste 2 groepen liepen terug samen maar daarvoor werd er wel
40 kilometer lang zwaar gekoerst en geknokt. Nadien konden 4 renners waaronder de latere winnaar
Bortolami en nationaal kampioen Omloop de sprintersploegen verschalken.
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Peeters (2de) en Van Huffel (4de) sterk in
Köln-Bonn, ereplaatsen voor Caethoven in
Picardië (16-05-2004)
In de Duitse Rund um den Flughafen Köln-Bonn, een wedstrijd van categorie 3 over 205 kilometer,
miste Jef Peeters op een haar na zijn eerste profzege en eindigde Wim Van Huffel 4de. Na ongeveer 1
uur wedstrijd zaten beiden in een vlucht van 19. De meeste ploegen zaten vooraan en uit de
achtergrond zou niemand nog terugkeren. Na 144 kilometer wedstrijd viel de kopgroep uiteen en
vooraan waren ze nu nog met 9, daarbij nog steeds Jef en Wim. Met nog 20 kilometer te gaan
hadden de vluchters een voorsprong van 3’30” en werd duidelijk dat ze voor de zege reden. Er werd
dan wel aangevallen maar op 5 kilometer van de finish zaten ze nog steeds allen samen. Uiteindelijk
won de Zwitser Pascal Hungerbühler de spurt en werd hij op de erelijst opvolger van Steffen
Wesemann.
De Tour de Picardie werd zoals verwacht een festival voor de sprinters. Steven Caethoven pakte een
ereplaats in de eerste en tweede rit en al onze renners reden de Franse rittenwedstrijd uit.

Kupfernagel momenteel 4de in stand Tour de l'Aude féminin
(16-05-2004)
In Frankrijk gingen afgelopen vrijdag Kupfernagel, Ingels, Mansveld, Pieters, Van Dromme en de
Zwitserse gastrenster Priska Doppmann van start in de 10-daagse rittenwedstrijd Tour de l'Aude
féminin.
Doppmann en Kupfernagel zorgden al voor ereplaatsen in de eerste 3 ritten. De eerste rit eindigde op
een massaspurt maar werd ontsierd door valpartijen in de laatste kilometer. Sharon Van Dromme
was één van de slachtoffers. Ze kwam nog als laatste over de finish en kreeg de tijd van de groep
waarin ze zich bevond op het ogenblik van de val. Er werd echter een sleutelbeenbreuk vastgesteld
zodat Sharon niet meer aan de start verscheen van de 2de rit, een tijdrit over 5,7 kilometer. De 3de
rit betekende meteen een belangrijke test, 109 kilometer, stevige wind en kort na de start al een
klim buiten categorie over 18 kilometer met op het einde een stijgingspercentage tot 15%. De Duitse
Trixi Worrack maakte er een demonstratie van door in die klim te ontsnappen en een solo van 83
kilometer met succes af te werken. Een peloton van 54 rensters bood zich aan voor de 2de plaats en
Hanka Kupfernagel was de snelste. In het klassement staat Hanka 4de op 2’06” van de leider
Worrack en in het klassement van de tussenspurten staat Mansveld 2de op 1 puntje.

Zege voor Belleter te Burcht

(16-05-2004)

In Burcht reden de dames op 9 mei een nationale wedstrijd over 94 kilometer. In vroege vluchten
gingen zowel Laure Werner als Cindy Pieters mee maar na een 50-tal kilometer zat alles nog steeds
samen. Dan vertrok een groepje van 4 met Veerle Ingels en zij bleven 20 kilometer lang vooraan. Nu
was het de beurt aan Veronique Belleter om haar kans te gaan en zij kreeg Natasja Nobels mee. Vero
was aan de finish de snelste en vrijwel onmiddellijk daarna werkte Debby Mansveld voor de ploeg
knap af door de groepsspurt voor de 3de plaats te winnen.

Ploeg collectief sterk in Vierdaagse van Duinkerke

(10-05-2004)

De Vierdaagse van Duinkerke is de hoogst geklasseerde rittenwedstrijd op ons programma dit jaar en
onze mannen hebben er een mooie prestatie neergezet. In het algemeen ploegenklassement
eindigden we 5de en bijvoorbeeld in de zware koninginnerit van zaterdag lieten eerst Van Hyfte en
later Demeyere en Van Huffel zich ondanks de verschrikkelijke weersomstandigheden opmerken.
In die rit was er eerst een vroege vlucht van negen renners met daarbij Van Hyfte. Driekwart van de
rit zou hij mee op kop vertoeven maar op de lokale omloop van iets meer dan 22 kilometer in en
rond Boulogne sur Mer viel de kopgroep uiteen en toen met nog ongeveer 30 kilometer te gaan de
laatste overblijvers ingelopen werden ging Demeyere zijn kans. Geoffrey kreeg snel het gezelschap
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van Stijn Devolder. Een 6-tal kilometer verder op één van de beklimmingen ging Stijn fors alleen
verder, indrukwekkend op weg naar zijn 1ste profzege. Geoffrey hield nog lang stand tegen de
Franse klassementsrijders en finishte mooi 13de terwijl Van Huffel enkele seconden eerder 8ste
eindigde. Wim en Geoffrey legden hier de basis van hun respectievelijk 14de en 16de plaats in het
eindklassement.
Jan Kuyckx eindigde in dat klassement 18de. In de 2de rit mengde hij zich in een tussenspurt en met
de verworven bonificatieseconden stond hij een tijdje in de top 10 van het klassement. In de
koninginnerit kon Jan de schade beperken en via een goede prestatie in de tijdrit kon hij terug wat
opschuiven. In de 3de rit, tevens de langste rit, was er een belangrijke ontsnapping waarbij we Kevin
Van Der Slagmolen mee hadden. Bij hem zaten ondermeer Rous, Cooke, Mengin en Devolder.
Uiteindelijk bleef echter alleen Rous over en die kreeg het gezelschap van de latere eindwinnaar
Sylvain Chavanel. Nog dit, in de eerste 2 ritten zagen we Wesley Van Speybroeck weer mee spurten
voor de ereplaatsen en Bart De Spiegelaere reed de hele rittenwedstrijd uit, een nieuwe opsteker na
een jaar van kommer en kwel.

Van Mechelen 2de in Omloop der Kempen

(10-05-2004)

In de Nederlandse 1.5-wedstrijd Omloop der Kempen, een vlakke koers, behaalde Wouter Van
Mechelen de 2de plaats in de groepsspurt. Marvin van der Pluijm, Nederlands kampioen bij de elites
zonder contract, ging Wouter vooraf.
Wesley Van Speybroeck verscheen in plaats van de zieke Meys aan de start en samen met Jef
Peeters en onze debuterende crosser Wesley Van Der Linden moest hij achtervolgen op 3 ontsnapte
renners. Later in de wedstrijd, op een kasseistrook, nam de ploeg de koers in handen en vooraan
ontstond een groep van 45 renners waarbij we 5 man mee hadden. Ook nu raakten 2 renners weg en
moesten we achtervolgen. Eens die klus geklaard werd er tempo gemaakt en gewerkt om de
groepsspurt voor te bereiden voor Wouter.

Belleter 6de in Omloop van Borssele, Nederland

(04-05-2004)

Veronique Belleter was zaterdag 6de in de Omloop van Borssele. Het werd een erg vlugge wedstrijd
waarin het peleton snel in waaiers uiteen viel. In de tweede van de vijf af te leggen ronden kregen
we een kopgroep met daarbij Debby. Na tal van demarrages kregen we dan uiteindelijk een kopgroep
van drie. Debby, nog steeds sukkelend met maagproblemen, was daar niet meer bij. In de
achtergrond reden Cindy Pieters en Sharon Van Dromme, in dienst van Veronique, voortreffelijk de
kloof dicht op de gelosten uit de kopgroep. In de spurt voor de vierde plaats werd Veronique dan
derde. Er was ook nog een grote valpartij was met daarbij Ine Wannijn en Veerle Ingels. Mirella Van
Melis deed in Borssele haar wederoptreden na een kniekwetsuur en kon de wedstrijd finishen in een
groot peleton.
Op dinsdag 4 en donderdag 6 mei zijn er als voorbereiding op Tour de l'aude groepstrainingen te
Brakel.

Wouter doet het weer in Circuit des Mines

(02-05-2004)

We hadden zo een voorgevoel in verband met Wouter Van Mechelen en het kwam nog uit ook: net
als vorig jaar won hij de slotrit van de Franse rittenwedstrijd Circuit des Mines, Wouters 2de profzege
en al het 5de succes van de ploeg dit seizoen.
In het eindklassement bleef Frederik Willems na de tijdrit net in de top 10. De bais hiervoor legde hij
in de zware 3de rit naar Manderen met de "mur d'arrivée" naar château de Malbrouck, 900 meter
met stijgingspercentages tot 20%. In die rit werd Frederik knap 4de.
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Rund um den Henninger-Turm: Veuchelen mee
in lange vlucht (02-05-2004)
Frederik Veuchelen zat op 1 mei mee in de lange vlucht van 10 die ontstond na 18 kilometer
wedstrijd. In erbarmelijke weersomstandigheden reden de vluchters een voorsprong bijeen van
maximum 10 minuten. De mannen van T-Mobile moesten in de achtervolging alleen het werk
opknappen en toen de vluchters, op dat moment nog met 8, op het plaatselijke parcours kwamen
werd duidelijk dat ze vooraan gewonnen spel hadden.
Helaas was net op dat moment Frederik door een val vooraan weggevallen. In een link(s)e bocht
schoof niet alleen hij uit op het natte wegdek en vooraan bleven ze met 5 over voor de zege. Karsten
Kroon versloeg zowaar Hondo in de spurt terwijl Frederik uiteindelijk 30ste finishte. Hoe dan ook, dit
was een schitterende wedstrijd van onze man uit Korbeek-Lo, zonder die val had hij er zeker vooraan
bijgebleven.
In de 1ste groep achtervolgers zagen we Wim Van Huffel (18de) en Jef Peeters (20ste) sterk
meegaan. Jef heeft blijkbaar wat met dit soort Duitse wedstrijden, ook in Rund um Köln was hij sterk
en goed voor een ereplaats. En nog voor de 10 vluchters er in het begin van de wedstrijd vandoor
gingen was er ontsnappingspoging van 6 met daarbij Wim.

Circuit des Mines: Willems op 4de stek in klassement
(27-04-2004)
In de Franse rittenwedstrijd Circuit des Mines staat Frederik Willems na de 3de rit op de 4de plaats in
het klassement.
De rit ging naar Château de Malbrouck, een lastige aankomst. Halfweg raakte een groep van 18
renners voorop met daarbij Frederik en Wouter Van Mechelen. In de groep zaten ook 4 Rabobankrenners, waaronder leider Vastaranta. Wouter werkte onderweg voor Frederik die een bonificatiespurt won. In de rit werd hij 4de en in het klassement staat hij 4de op 1'08". Tot en met zaterdag
zijn er nog 6 ritten te gaan.
De eerste rit was een ploegentijdrit waarin Vlaanderen 5de werd, en de 2de rit eindigde op een
massaspurt.

Terugblik op succesvol weekend met 3 x 2 zeges - UCI klassement
(26-04-2004)
De Vlaanderen - T-Interim wielerploeg komt uit een erg succesvol weekend met overwinningen op de
weg bij de mannen (2 x Kuyckx) en de vrouwen (2 x Mansveld) en in Biketrial (2 x Belaey).
Jan Kuyckx was enigzins ontspannen naar Rioja afgereisd. Zijn voorseizoen was immers goed gelukt.
Eind maart pakte Jan ereplaatsen in categorie 2 wedstrijden als Cholet (9de), Dwars door Vlaanderen
(8ste) en de Brabantse Pijl (11de). In Dwars door Vlaanderen was hij aanstoker van de beslissende
vlucht en we herinneren ons nog de schitterende inspanning waarmee hij zijn wagonnetje kon
aanhaken bij Pencole, Bruylandts en Knaven. Hij reed goed in de 3-daagse (40ste) en de Ronde
(63ste) en in de GP Cerami zat hij bij de kopgroep en werd hij 5de. In de Scheldeprijs zagen we Jan
in de voorlaatste lokale ronde de hele kasseizone op kop van het peloton en het daaropvolgende
weekend volgde die marathonontsnapping - 180 km. - met Van Summeren in de Amstel Gold Race.
Recuperatie en rust waren welkom en Jan begon zonder stress aan de 1ste rit van de Ronde van
Rioja. Het gevolg kennen we, succes in de 1ste rit, terug druk in de 2de (leiderstrui verdedigen) en in
de 3de rit (puntentrui verdedigen). De buit is nu binnen, Jan werkte prima af en in het UCI
klassement maakt hij een sprong van plaats 791 (43 punten halfweg maart) naar plaats 293 (191
punten eind april).
Het moet gezegd, de hele ploeg stond er in Rioja. Paul Van Hyfte had zich zijn terugkeer uit blessure
(elleboogbreuk) wellicht anders voorgesteld. In plaats van 3 dagen rustig mee te koersen zat hij hier
kilometerslang op kop van het peloton. Samen met De Schrooder, Veuchelen en Demeyere verzette
hij bergen werk in de 2de rit, en zo ook Peeters, Demeyere en Van Huffel in de 3de rit. Die laatste
pakte ook nog een schitterend resultaat in de 2de rit op een col van 1ste categorie. Nu maar hopen
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dat deze prestaties onze mannen in Circuit des Mines kunnen inspireren. Binnenkort plaatsen we heel
wat Rioja-foto's op de site.
Bij de dames waren er de overwinningen die Debby Mansveld dit weekend voor haar rekening nam:
zaterdag Ottergem en zondag Hoogstraten. Sharon Van Dromme was dan weer goed in de Zwitserse
1-dagswedstrijd Tour de Berne met een 8ste plaats. En Kenny Belaey, onze biketrial specialist boekte
dubbel succes in Anthisnes en Spa Francorchamps.
Hier volgt de nieuwe UCI-klassering van onze wegrenners:
26 april 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement categorie II:
9: Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx: 315
239 Kuyckx

191

492 Van Der Slagmolen

103

548 Van Hyfte

85

630 Kleynen

66

656 Mertens

61

698 Demeyere

55

762 Schoonacker

48

794 De Schrooder

44

880 Peeters

36

944 Van Huffel

31

1085 Van Mechelen

22

1223 Veuchelen

15

1312 Caethoven

13

1588 Barbé

7

1694 Meys

5

1970 De Spiegelaere

1

Rioja: 2de ritzege en puntenklassement voor Jan Kuyckx (update)
(25-04-2004)
Jan Kuyckx won na de 1ste nu ook de derde (en laatste) rit van de Vuelta Cyclista a la Rioja. De 2
ritzeges zijn goed voor eindwinst in het puntenklassement en in het eindklassement werd Jan 7de.
De laatste rit ging over 154 km met op 22 kilometer van het einde een klim van 3de categorie. Na 20
km. wedstrijd ontstond er een kopgroep van 5 man met daarbij Jef Peeters. Mee vooraan was ook
Dominguez van team Relax en hij was de best geklasseerde op meer dan 3 minuten van leider
Karpets. Die kloof was meteen ook de richttijd voor de mannen van Illes Balears-Banesto en toen de
voorsprong van de 5 opliep tot 2'40" trokken ze in het peloton het tempo op. Nog voor de top van de
klim waren de vluchters ingelopen. De klim bleek lastiger dan voorspeld en de Spaanse specialisten
vlogen er onmiddellijk in. Op de top bleven vooraan 25 man over en in de afdaling konden er nog 4
terugkeren. Na de afdaling volgde nog 10 vlakke kilometers en Euskaltel controleerde de kopgroep.
Het hoge tempo maakte dat niemand nog weg geraakte en in de laatste kilometers namen Geoffrey
Demeyere en Wim Van Huffel het commando van de Euskaltels over. Ze piloteerden Jan perfect naar
de 2de ritzege. Hoewel nog 500 meter te gaan zette Jan aan, ging vol op kop door de laatste bocht
en niemand kwam er nog over.
De buit mag er wezen, 2 ritzeges, het puntenklassement, de 7de plaats in het eindklassement en niet
te vergeten een ploeg die functioneerde als 1 geheel. En nog even dit, naast deze website kan je
voor meer info over Jan en zijn persoonlijke gastenboek ook terecht op http://www.jankuyckx.be.

Rioja: Van Huffel 6de, Kuyckx 7de in stand en leider
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(24-04-2004)

Als niet-klimmer stond Jan Kuyckx vandaag voor de zware taak om zijn leiderstrui te verdedigen in
een rit met aankomst op een col van categorie 1. Jan reed een prachtige beklimming maar het tempo
van de topklimmers haalde hij niet. In het klassement neemt de Rus Vladimir Karpets de leiding over.
Jan blijft mooi zevende op 1'30" en behoudt de leiding in het puntenklassement. Met het zelfde
aantal punten als Jan staat de ritwinnaar van vandaag, Jonathan Gonzales, maar die staat na Jan in
het algemeen klassement.
Na 30 kilometer wedstrijd gingen 14 renners aan de haal en met nog 50 kilometer te gaan hadden
die 7 minuten voorsprong. Mee vooraan hadden we deze keer die andere "man van het voorjaar"
Wim Van Huffel. Verder bij de groep niemand die een bedreiging vormde voor Jan en de anderen met
ambities voor het klassement. Het peleton volgde met nog 20 kilometer te gaan op 5 minuten en het
waren onze mannen die het tempo regelden. In de slotklim eindigde Wim knap 6de.
Morgen volgt al de laatste rit, 154 kilometer met op 22 kilometer van het einde een klim van 3de
categorie.

Jan Kuyckx wint 1ste rit Vuelta Ciclista a la Rioja (update)
(23-04-2004)
Jan Kuyckx won vrijdag de openingsrit van de Spaanse Vuelta Ciclista a la Rioja, een rittenwedstrijd
van categorie 3 die zondag eindigt. De rit viel in een beslissende plooi na ongeveer 45 kilometer toen
een groep van 22 man voorop geraakte. Alle ploegen waren vooraan vertegenwoordigd al zat Jan
daar wel alleen tussen het Spaanse overwicht van Illes Balears-Banesto, Relax-Bodysol,
Euskaltel, Costa de Almeria en anderen. Ook de Saunier Duval-ploeg had met Zaballa slechts 1
mannetje mee vooraan en die werkte niet mee. In het peleton deden zijn ploegmaats lange
tijd het werk maar uiteindelijk kapten ze ermee. De 22 kregen dan de vrije baan en bouwden een
voorsprong van 15 minuten uit, waarmee ze meteen ook het aantal kandidaten op eindwinst
reduceerden tot 22.
Vanaf 10 kilometer van de finish gingen verschillende renners in de kopgroep hun kans. Zo ook op 4
kilometer van het einde Jan. Tegen de grote Spaanse overmacht met renners als Pradera en Zaballa
en tegen hardrijders als de Rus Karpets hield onze man van het voorseizoen stand tot net op de
finish, ritzege en leiderstrui waren een feit. Jan pakt zo zijn eerste profzege en de derde zege van de
poeg in 2004.
Zaterdag staat er een bergrit over 188 kilometer op het programma met aankomst boven op
Valdezcaray, een col van 1ste categorie. Vooraleer daar te komen krijgen de renners 2 cols van 3de,
1 van 2de en 1 van 1ste categorie voor de wielen geschoven.

Ladiesteam: Minister Landuyt fotograaf - Mirella Van Melis - flinke
zoon voor Vanja (23-04-2004)
Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme en politieke peter van onze
wielerploegen volgde begin april de eerste editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen vanuit
de volgwagen. Van die gelegenheid maakte de minister gebruik om het evenement zelf te
fotograferen. Klik hier voor de foto's.
Mirella Van Melis treft het echt niet. Na al veel blessureleed kwam ze begin april terug uit de Vuelta
Castilla y Leon met een knieblessure. Momenteel traint Mirella vooral met de kleine versnelling.
Onze gelukwensen gaan naar Vanja Vonckx. Na het WK te Zolder eind 2002 zette ze een punt achter
een jarenlange carrière als wielrenster. Op 13 april 2004 werd Vanje moeder Rune, een flinke zoon !

Hanka Kupfernagel kort bij 2de zege in Waalse Pijl
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Na een uitstekende wedstrijd eindigde onze Duitse Hanka Kupfernagel 2de in de Waalse Pijl voor
vrouwen, de vijfde wedstrijd in hun wereldbeker wielrennen.
Met twee begonnen ze aan de klim van de Muur van Huy. Hanka was zes kilometer eerder samen
met de Franse kampioene Sonia Huguet ontsnapt uit een eerste peloton. Op het meest steile deel
van de beklimming moest Hanka de Française laten gaan maar achteraf was ze heel tevreden over
haar prestatie. In 1999 was Hanka hier nog winnares. Hanka kende de laatste jaren wat problemen
maar momenteel draait het goed. Tijdens de winter was ze al sterk bezig in de cross en ze was ook
nog veel actief op de baan met het oog op een Olympische selectie. Een verkoudheid maakte dat ze
niet op volle kracht startte in de Ronde van Vlaanderen zodat ze zich daar volop wegcijferde in steun
van Sharon Van Dromme. Inmiddels zijn we een paar weken verder en nu zat alles mee. 'Ik voelde
dat er iets op til was', aldus sportdirecteur Christel Herremans. Voor de start was Hanka behoorlijk
nerveus en dat was een goed teken.
Verderop eindigde de jonge Sharon Van Dromme als 16de en eerste Belgische, een enorme prestatie
opnieuw. In de 4 Wereldbekerwedstrijden die ze reed eindigde ze steeds binnen de punten en in de
tussenstand is ze de eerste Belgische op de 25ste plaats.
Klik hier voor enkele foto's genomen tijdens de Waalse Pijl.
Hier volgt nog de UCI-klassering van onze rensters opgemaakt na de Waalse Pijl:
21 april 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement dames elite:
15: Vlaanderen - T-Interim - Univega: 129,5
68 Mansveld

46

73 Kupfernagel

43,5

87 Van Dromme

29

123 Belleter

11

139 Ingels

9

190 Pieters

4

Ladiesteam: Belleter 6de in Ronde van Gelderland

(19-04-2004)

Het wedstrijdverhaal van de Ronde van Gelderland is snel verteld. We kregen een ontsnapping van
drie rensters, nl. Van Moorsel, Melchers en Grimberg, die samen 60 km. voorop reden met een
maximale voorsprong van 45sec. Niemand wilde of kon de kloof dichten. De drie spurtten dan voor
de overwinning en Van Moorsel was de snelste. Belleter legde beslag op de 6de plaats. Ine Wanijn
deed een geslaagd wederoptreden en finishte in een achterkomend peloton.
Ook voor onze vrouwen gaat het allemaal snel. Woensdag staat alweer de Waalse Pijl op het
programma, met start en aankomst op de muur van Huy. Belleter, Ingels, Kupfernagel, Mansveld,
Pieters en Van Dromme verschijnen aan de start.

Kort: Kenny Belaey wint - UCI klassement wegrenners
(19-04-2004)
Kenny Belaey won afgelopen weekend de eerste manche voor de Franse beker te Guéret.
Zondagavond nog kregen we op VRT-sportweekend een mooie illustratie van de moeilijkheidsgraad
van deze discipline. Triatlon-youngster en Europees kampioen Peter Croes deed alle moeite van de
wereld maar zag het na verloop van tijd niet meer zitten. Meer info over de overwinning lees je op
Kenny's website (http://www.belaey-trials.be). Voor een biketrialkalender kan je hier terecht.
Hier volgt de UCI-klassering van onze wegrenners na de Amstel Gold Race:
18 april 2004 - UCI Klassement wegrenners
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Ploegenklassement categorie II:
10: Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx: 240
449 Kuyckx

116

491 Van Der Slagmolen

103

556 Van Hyfte

85

631 Kleynen

66

659 Mertens

61

701 Demeyere

55

759 Schoonacker

48

796 De Schrooder

44

881 Peeters

36

939 Van Huffel

31

1072 Van Mechelen

22

1211 Veuchelen

15

1306 Caethoven

13

1591 Barbé

7

1690 Meys

5

1967 De Spiegelaere

1

Amstel: Kuyckx 180 km. in de spits, sterke Van Huffel lek in finale
(18-04-2004)
Onze 2 vooruitgeschoven mannen hebben een sterke prestatie neergezet in de Amstel Gold Race.
Eerst was er Jan Kuyckx die nog eens gretig mee ging in een vroege vlucht met Johan Van
Summeren en Erik Dekker. Die laatste liet zich echter terug uitzakken tot in het peloton en vanaf dan
kregen de 2 Limburgers vrije baan en konden ze een voorsprong tot bijna 10 minuten uitbouwen. Na
180 kilometer in de spits van de wedstrijd, een stapel beklimmingen en steeds tegen de strakke wind
raakten bij Jan de reserves opgebruikt. Op ongeveer 60 km. van de finish werd hij bijgehaald door de
eerste achtervolgers. Een 10-tal km. verderop werd ook Van Summeren bijgehaald. Jan zat kapot
maar pakte nog maar eens een stapel publiciteit.
Voor Wim Van Huffel moet het scenario van de finale bekend zijn overgekomen, net als in de Ronde
van Vlaanderen zat hij nog mee vooraan in koers maar nu reed hij in Gulpen op een 30-tal km. van
de finish lek. Zo kort in de finale is dat steeds een slecht moment, de grote groep viel op dat ogenblik
uiteen in verschillende stukken. Wim had sterke benen en kon in zijn eentje op een helling
achtervolgen en aansluiten bij een voorliggende groep. Zonder die pech had Wim stand gehouden bij
de 1ste 25 van de wedstrijd, aldus Valerio Piva. Hij reed immers de hele dag goed en attent vooraan.
Nu eindigde Wim 44ste op 3 min. 43 in een groep waar ook Gilbert, Verheyen en Van Goolen zaten.
Ook onze jongeren deden het goed. Pieter Mertens beëindigde de wedstrijd op net geen 12 min. van
winnaar Rebellin, Peeters reed lek en verloor veel krachten in een lange achtervolging, en Veuchelen
en De Schrooder gingen lang goed mee.

Van Der Slagmolen 4de in Omloop Vlaamse Scheldeboorden
(17-04-2004)
In de Omloop Vlaamse Scheldeboorden te Bazel zat Kevin Van Der Slagmolen in de kopgroep van 13
die na 189 kilometer wedstrijd in de spurt voor de zege gingen. De Nederlandse Lotto-man Stefan
Van Dijk won en Kevin werd 4de.

Nieuws van Belay & Bollansee

(17-04-2004)
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Zondag 18 april kan je onze biketrial-specialist Kenny Belaey nog eens aan het werk zien in
sportweekend. Kenny zal Peter Croes, junior-wereldkampioen triatlon, een initiatie geven in biketrial.
Sabine Appelmans presenteert!
Voor wat meer info over BMX en Ellen Bollansee kan je terecht op www.bmxmania.com voor een
interview.

David Meys 18de in categorie 2 koers in het Nederlandse
Veenendaal (16-04-2004)
David Meys pakte vrijdag in de Nederlandse categorie 2 koers Veenendaal-Veenendaal de 18de
plaats.
David zat in een groep van 22 die na ongeveer 130 kilometer koers weg raakte uit het peloton. In de
finale gingen 6 renners weg uit de groep van 22 en aan de finish pakte de Italiaan Simone Cadamuro
solo de zege. David zat bij de volgende groep. Nadien volgde nog een groep van 17 en daarbij
hadden we nog Caethoven, Van Der Slagmolen en Van Mechelen. Kort na de start van de wedstrijd
was er een ontsnapping van 15 man en daarbij hadden Wesley Van Speybroeck. Na een 20-tal
kilometer werden de vluchters echter gegrepen. Vooral de renners van Rabobank en Mr. Bookmaker
deden het werk. Nadien volgde een ontsnapping van 7 man maar daarbij hadden we niemand.
Achtervolgen dus en enkele van onze renners kregen hierbij de steun van opnieuw Rabobank.
Bart De Spiegelaere kwam in de Scheldeprijs te Schoten ten val maar ondervindt hiervan geen
hinder. Op zaterdag 17 april start ook hij in de Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden te Bazel.
We hebben nog een foto genomen tijdens Circuit de la Sarthe, Klik hier voor de foto.

Ladiesteam: Ronde van Drenthe - Ronde van Vlaanderen - Bollansee
(12-04-2004)
In de Nederlandse Ronde van Drenthe die plaatsvond tijdens het Paasweekend werd Sharon Van
Dromme de beste jongere.
De eerste rit werd beslecht in een spurt van 56 rensters, dit ondanks de 2 beklimmingen van de
Vamberg. Debby Mansveld (2de), Veronique Belleter (3de) en Sharon Van Dromme (6de) eindigden
in de top 10. Ritwinst ging naar de Italiaanse Bronzini. Zaterdag werd een zware dag, barslecht weer
en op het programma een rit van net geen 140 km. met daarbij een 4 tal kasseistroken en 3
beklimmingen van de Vamberg. Op de laatste kasseistrook ging Sandra Missbach (Farm FritesHartol) in de aanval en ze verwierf een voorsprong van 1.30 min. Daarop begonnen Veerle Ingels en
Cindy Pieters met de achtervolging. Cindy gaf een beresterke indruk en reed de laatste 45 sec. op
haar ééntje dicht. Op dat ogenblik waren er nog een 25tal km. te rijden. Meteen volgde een aanval
van een groepje van 8 met niemand van Vlaanderen erbij. Sharon trok met een elitegroepje nog in
de achtervolging maar helaas te laat. Sissy Alebeek won de rit en Sharon eindigde 16de als 1ste van
de ploeg. De slotrit van 60 km. was er eentje zonder geschiedenis en werd beslecht in de sprint. Nu
was Bertine Spijkerman de snelste, Debby werd 11de. De eindoverwinning ging naar Sissy Alebeek.
We komen nog even terug op de Ronde van Vlaanderen van vorige week. In de finale op de muur
van Geraardsbergen zat ook Veronique Belleter nog mee in de kopgroep maar verderop zat ze op
haar tandvlees en moest passen. Hoe dan ook een prachtprestatie, aldus coach Christel Herremans.
Vero begint nog meer te groeien, heeft ook meer zelfvertrouwen gekregen en dat doet toch veel.
Veerle Ingels is spijtig genoeg gevallen in de Haaghoek, op dat ogenblik zat ze rond de 20ste positie
en ze gaf de indruk vrij makkelijk te rijden.
Ellen Bollansee haalde zaterdag en zondag de finale in de BMX Easter Classic in het Amerikaanse
Sarasota. Tijdens de finale van zondag kwam Ellen buiten het parcours toen ze op de vierde plaats
lag. Een aanraking met een tegenstander betekende het einde en een 8ste plaats. Zaterdag kon Ellen
in de finale nog beslag leggen op de 6de plaats. Hiermee rond ze een zeer geslaagde voorbereiding
op het Europese BMX seizoen af. Vrijdag keert ze terug van haar 3 weken voorbereiding in Amerika.
Klik hier voor een foto van Ellen Bollansee in actie.
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(12-04-2004)

Voor de ogen van een massa toeschouwers beëindigde Jef Peeters op Paasmaandag de Duitse
categorie 2 wedstrijd Rund um Köln op de 6de plaats. Jef zat in een groep van 19 die spurtte voor de
zege.
Een groep van 8 man ging er vroeg in de wedstrijd vandoor. Later trok een 2de groep met daarbij Jef
en de latere winnaar Zabel in de achtervolging. Pas een 6-tal kilometer voor het einde kwamen de 2
groepen samen. Ploegmaats van Zabel (T-Mobile) en Hondo (Gerolsteiner) hielden het tempo hoog
en in de spurt werd Jef dus mooi 6de. Knap, vooral ook omdat Jef pas sinds een 2-tal weken zonder
problemen mee koerst. Voordien stond hij door ziekte een tijdje aan de kant.

Kort: Rund um Köln (paasmaandag) live op TV - Van Hyfte
(12-04-2004)
De wedstrijd Rund um Köln die traditioneel doorgaat op Paasmaandag kan je zoals elk jaar volledig
live volgen op de Duitse TV-zender WDR (Duitsland 3). De uitzending start om 11 uur 's ochtends en
gaat door tot de finish, ongeveer rond 16 uur 30. Voor Vlaanderen - T-Interim verschijnen Van
Huffel, Willems, Peeters, De Schrooder, Mertens, Schoonacker, Veuchelen en Van der Slagmolen aan
de start. Vorig jaar zette Stijn Devolder hier een sterke prestatie neer en behaalde Jan Ullrich een
indrukwekkende solo-zege.
Paul Van Hyfte heeft vorige maandag de trainingen hernomen en hoopt terug in competitie te komen
in de Vuelta a Rioja die doorgaat van 23 tot 25 april.

Jan Kuyckx 5de in GP Cerami, De Schrooder op dreef in Sarthe
(08-04-2004)
Met een 5de plaats in de GP Cerami voegde Jan Kuyckx er vandaag nog eentje toe aan zijn mooie
reeks ereplaatsen van de voorbije weken.
In de GP Cerami werken de renners 1 grote ronde af gevolgd door 4 plaatselijke ronden met daarin 2
beklimmingen kort achter elkaar. De laatste en stijlste van die 2 ligt op 3 kilometer van de finish. Bij
het begin van de grote ronde kregen we een ontsnapping van Jong Vlaanderen renner Stefan
Wijnands en de Duitser Grabsch (Phonak). De 2 behaalden een maximale voorsprong van ongeveer 7
minuten en reden gedurende een 100-tal kilometer voorop. Nadat ze waren ingelopen kregen we in
de plaatselijke ronden een afvallingskoers en met nog 2 ronden te gaan ontstond er een kopgroep
van 5 man met daarbij Jan Kuyckx en oude bekende Nico Sijmens (Landbouwkrediet). Verderop kon
uit de achtergrond Rabobank-talent Thomas Dekker nog aansluiten bij de koplopers. Op 10 kilometer
van de finish trok Nico in de aanval en hij liep 15 seconden uit. Op de laatste helling ondernam
Bruylandts nog een tegenoffensief maar Nico bleef buiten schot en pakte zijn eerste seizoenszege.
Jan finishte 5de, knap van de Limburger die nochthans ook aanvoelde dat het nodig is nu even wat te
recupereren. Pas volgende week woensdag komt Jan terug in actie in de Scheldeprijs. Verderop in
het peleton eindigden Barbé, verlost van zijn knie-perikelen, en Van Speybroeck, die ook stilaan
beter op dreef geraakt.
In de Franse rittenwedstrijd "circuit cycliste de la Sarthe" staat morgen op een selectief parcours de
slotrit geprogrammeerd. Hier hebben De Schrooder (al goed voor 2 top10 plaatsen in de ritten) en
Van Huffel uitzicht op een goed klassement.

Kort: Gent-Wevelgem - Bollansee - foto's - UCI klassement
(06-04-2004)
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Geoffrey Demeyere neemt een dag langer rust en wordt voor Gent-Wevelgem vervangen door David
Meys.
Ellen Bollansee is in haar eerste wedstrijd in het Amerikaans Sebring op een 5de plaats geeindigd.
Ellen vertrok een week geleden naar Amerika om zich voor te bereiden op de Europese
kampioenschappen BMX die eind april van start gaan. Ze nam het in Sebring op tegen de
Amerikaanse top. Volgend weekend rijdt Ellen de Easter Classic in Sarasota.
Op de foto's-pagina hebben we nog wat foto's van de 3-daagse De Panne en een foto van de "Hel van
het Mergelland" toegevoegd.
Hier volgt de UCI-klassering van onze renners na de Ronde van Vlaanderen:
4 april 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement categorie II:
10: Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx: 146
528 Kuyckx

92

558 Van Hyfte

85

593 Van Der Slagmolen

76

632 Kleynen

66

645 Mertens

64

701 Demeyere

55

753 Schoonacker

48

788 De Schrooder

44

813 Van Huffel

41

1060 Van Mechelen

22

1088 Peeters

20

1190 Veuchelen

15

1286 Caethoven

13

1561 Barbé

7

1938 De Spiegelaere

1

Youngster Sharon Van Dromme 11de en 1ste Belgische in
vrouwenronde (04-04-2004)
De Oezbeekse Zoulfia Zabirova (team Let's Go Finland) won zondag solo de Ronde van Vlaanderen bij
de vrouwen. De eerste Ronde van Vlaanderen voor vrouwen vertrok in Oudenaarde en finishte enkele
uren voor de mannenwedstrijd te Meerbeke. Eénendertig ploegen met samen 185 rensters
vertrokken voor 94 km wedstrijd met onderweg 9 klassieke Ronde-hellingen.
Het werd een zware dag voor de vrouwen, een afvallingswedstrijd met vele valpartijen. Op de eerste
helling van de dag, de Kluisberg, achtte de Franse Virginie Moinard haar moment gekomen om een
aanval op te zetten. Moinard verwierf een maximale voorsprong van 35". Op de volgende helling, de
Boigneberg, werd ze terug gegrepen door het peleton. Vooraan in koers verscheen dan onze Hanka
Kupfernagel samen met enkele favorieten zoals Leontien Zijlaard-Van Moorsel en Mirjam Melchers
(beide Farm Frites-Hartol), Trixi Worrack (Nürnberger), Olga Slyusareva (Nobili Rubinetterie) en de
latere winnares Zabirova. Zij voerden de forcing en aan de Berendries bood zich een sterk uitgedund
eerste peleton aan.
Op de Muur van Geraardsbergen was het dan Zabirova die aanviel en achter haar brak de
hoofdmacht in verschillende groepen. De Russische had nooit meer dan 15" op de eerste 3
achtervolgers (Worrack, Van Moorsel, Melchers) maar hield stand tot in Meerbeke. Worrack won de
spurt voor de 2de plaats voor Van Moorsel en Melchers. Een eerste grote groep met 24 rensters
volgde op 1'20" en spurtte voor de 5de plaats. Voor "Vlaanderen - T-Interim - Univega" zaten Sharon
Van Dromme en Hanka Kupfernagel in deze groep. Sharon werd uiteindelijk net als in de Primavera
Rosa knap 11de. Sharon was daarmee 1ste Belgische en bracht bevestiging van haar prestaties bij de
vorige 2 wereldbekerwedstrijden waar ze ook steeds goed in de koers zat met ereplaatsen en punten
als resultaat. De twintigjarige Sharon heeft talent en bouwt via een internationaal getint programma
geduldig aan een mooie wielercarrière, gisteren werd ze alvast een fantastische ervaring rijker.
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Hier volgt nog de UCI-klassering van onze rensters opgemaakt na de Ronde:
5 april 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement dames elite:
16: Vlaanderen - T-Interim - Univega: 109,5
69 Kupfernagel

43,50

73 Mansveld

37

88 Van Dromme

25

183 Belleter

4

183 Pieters

4

197 Ingels

3

Een aparte Ronde van Vlaanderen bij de mannen

(04-04-2004)

De 88ste editie van de Ronde van Vlaanderen kende een apart en spannend verloop. Zoals steeds
kregen we kort na de start aanvalspogingen met ondermeer Caethoven en verderop Schoonacker. Na
13 kilometer wedstrijd lokte Bart De Spiegelaere een ontsnapping uit. Bart kreeg Jan van Velzen,
Carlos Barredo en Michael Rich mee en zij geraakten uit de greep van het peleton. Toch legde men
zich daar niet neer bij de feiten en in verschillende fasen kwamen er groepjes bij de 4 aansluiten.
Met nog 220 kilometer voor de boeg kregen we uiteindelijk een kopgroep van 26 man en ook Jehudi
Schoonacker was mee. In de heuvelzone werd de leidersgroep stelselmatig uitgedund. Onze mannen
moesten op de Molenberg hun medevluchters laten gaan. Bart De Spiegelaere was hierover achteraf
ontgoocheld maar we mogen toch niet vergeten dat Bart in 2003, zijn 1ste jaar bij de profs, omwille
van een ernstige virusinfectie sinds half maart niet meer koerste. Pas in Qatar 2004 reed hij terug
wedstrijden zodat de wijze waarop hij hier in beeld reed toch een opsteker is.
Jan Kuyckx (63ste) en Wim Van Huffel (70ste) reden de ronde uit. Van Huffel was sterk, dixit
sportdirecteur Heynderickx, maar hij kreeg zijn deel van de pech wel. Wim reed lek net voor de
Patersberg, moest lang wachten op de volgwagen en kon pas aansluiten bij het peleton op de
kasseien van de Haaghoek, waar op dat ogenblik het peleton scheurde. Wim had zeker mee geweest
met de groep Museeuw en zou zeker in beeld gekomen zijn, maar dat is nu eenmaal de Ronde. Als
ploeg van 2de klasse zitten we met de volgwagen helemaal achteraan, we hadden hier plaats 24.
Voorop bevinden zich immers de wagens van de ploegen met een wereldbekerklassement en daarna
wordt er eerst geloot bij de ploegen van 1ste klasse.

Nieuwe wallpapers - Hel van het Mergelland

(03-04-2004)

Op de download-pagina in de fanzone van onze website voegden we 2 nieuwe wallpapers toe,
"designed by An Wauters". An tekende Frederik Willems in de 3-Daagse van De Panne en Jan Kuyckx
in Dwars door Vlaanderen. Klik hier voor de wallpapers.
Onze renners die niet in de Ronde starten reden zaterdag de Nederlandse 1.5-wedstrijd Hel van het
Mergelland. Welgeteld 188 renners tekenden het startblad en in de beginfase van de wedstrijd
kregen we een zeer actieve David Meys te zien. Na 42 kilometer zat David in een kopgroep van 5 en
iets verderop volgde Pieter Mertens. De vluchters werden echter allen terug ingelopen waarna een
nieuwe groep van 4 op pad ging en zij verwierven een maximale voorsprong van 2 minuten. Na 115
kilometer koers slaagde David Meys erin om samen met Rabobank-renner Reus bij de vluchters aan
te sluiten en met David op kop passeerden ze de volgende helling. Het peleton had hier nog 40
seconden achterstand en aan kilometer 128 kregen we een hergroepering. Na 164 kilometer vormde
zich vooraan een groep van 15 man en opnieuw was David op post. Iets verderop volgde een groepje
met Jef Peeters terwijl uit de kopgroep 4 man er vandoor ging. De 4 bleven voorop en Allan Johansen
van Bankgiroloterij won de wedstrijd.
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Bergprijs 3-daagse voor Willems - selectie's voor de Ronde
(01-04-2004)
Geen problemen meer voor onze manne in De Panne en Frederik Willems mag zich bergkoning van
de 3-daagse noemen. Deze prachtige prestatie zal hem deugd doen, precies wat hij nodig had na een
moeilijk jaar. Frederik pakte heel wat publiciteit, stond elke dag op het podium en herstelde ook goed
van de marathon-ontsnapping.
Klik hier voor nog 3 foto's van Frederik in de trui van de leider in het bergklassement.
De ploegleiding selecteerde voor de Ronde van Vlaanderen de renners die in de 3-daagse aan de slag
waren met uitzodering voor Wouter Van Mechelen. Wouter is out door een bronchitis en werd
vervangen door Steven Caethoven.

Ladiesteam: op naar de Ronde - verslagje over Vuelta Castilla y
Leon (01-04-2004)
De selectie van de damesploeg voor de ronde is gekend: Veronique Belleter, Debby Mansveld, Sharon
Vandromme, Veerle Ingels, Cindy Pieters & Hanka Kupfernagel zullen de start nemen. Hanka is met
haar ervaring van grote waarde voor de ploeg maar zal niet op haar best zijn. De oorzaak hiervan
moeten we zoeken in de Spaanse week met de rittenwedstrijd Vuelta Castilla y Leon. In de 3de en
laatste rit moest Hanka afhaken, geplaagd door een stevige verkoudheid. Twee dagen later in de
werelbekerwedstrijd verscheen ze zelfs niet aan de start en moest ook Veerle Ingels afhaken door
een verkoudheid. Beide rensters komen normaal gezien dus wel aan de start van de ronde. Reserves
Laure Werner en Elke Devreese houden zich klaar om in te springen indien nodig.
We blikken ook nog even terug op die Spaanse wedstrijden van vorige week. De 1ste rit werd
gekleurd door een ontsnapping van 15 rensters en daarbij hadden we Sharon en Hanka present. Op 3
kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen en onze sprinsters Debby en Mirella zaten
dankzij Vero en Veerle goed in stelling. Helaas een zware valpartij op 750 meter van de finish gooide
roet in het eten.
De 2de rit werd een zware tocht door het middengeberchte van Spanje. Toch leek het peleton zich op
te maken voor een 2de massasprint tot Katherine Bates en Anouska Van Der Zee nog door de mazen
van het net konden glippen. Een valparij, met daarbij Sharon, op 1,5km van het einde verstoorde
onze goed opgezette trein voor de eindsprint. De slotrit werd er eentje met een strakke koude wind.
Eén renster was duidellijk te sterk voor de rest, haar naam Mirjam Melchers, één van de
topfavorieten voor de Ronde Van Vlaanderen. Een groep van een 30-tal rensters waarbij vier dames
van onze ploeg spurtten voor de tweede plaats. Mirella Van Melis werd 2 dagen lang geplaagd door
een pijnlijke knie maar toonde karakter en reed de alle ritten uit.
Tenslotte was er dan de wereldbeker "Casilla y léon", verreden in het centrum van Salamanca. De
rensters moesten er 12 rondjes doen van 10 km. Er waren een paar ontsnappingspogingen met
daarbij een erg bedrijvige Veronique. Het werd toch een massassprint waarbij Mansveld (12de) en
Sharon (20ste) voorin te vinden waren.

3-Daagse: Willems heeft eindzege bergprijs in zicht

(31-03-2004)

Status Quo voor onze mannen vandaag na de 2de rit van de 3-Daagse van De Panne. De rit werd na
een massaspurt gewonnen door Baden Cooke. Frederik Willems zag enkele tegenstanders voor de
bergprijs uit koers verdwijnen en kan morgen na de individuele tijdrit die prijs definitief gaan afhalen.
In de tijdrit kijken we ondermeer uit naar de prestatie van Jan Kuyckx, hij wil er nog eens stevig
tegenaan gaan.
Klik hier voor een foto van Frederik in de rode trui van de leider in het bergklassement.
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Frederik Willems kleurt 1ste rit 3-Daagse en
heeft website (30-03-2004)
Na 12 kilometer in de 1ste rit van de 3-daagse van De Panne toog Frederik Willems solo op pad voor
een avontuur dat ruim 150 kilometer zou duren.
In Cholet-Pays de Loire had Frederik er ook al zo'n onderneming op zitten maar toen kreeg hij snel
het gezelschap van 4 renners. Hier bleef Frederik alleen en dat met stevige zijwind, en soms wind op
kop. In de bergzone brokkelde Frederiks voorsprong die maximaal 17 minuten bedroeg af maar voor
het bergklassement deed Frederik een schitterende zaak. Op 7 van de 9 hellingen kwam hij als 1ste
boven zodat hij morgen de trui als leider in het bergklassement mag dragen. In de komende 2 ritten
in lijn zijn er telkens 3 hellingen die in aanmerking komen voor de bergprijs.
Op 31 km van de streep werd Frederik ingehaald waarna een ruime kopgroep van 20 man in
Zottegem voor de zege spurtte. Danilo Hondo won de rit terwijl Kuyckx en Van Huffel in een eerste
achtervolgend peleton finishten op 41 seconden van de winnaar.
Van Gino Verhulst kregen we een aantal zeer mooie foto's van Frederik & co tijdens deze 1ste rit, Klik
hier voor de foto's;
Dit is uiteraard ook het uitgelezen moment om Frederik's website aan te kondigen, klik hier voor de
website Frederik Willems.

Kort: Van Hyfte - jong talent breekt door - foto's

(29-03-2004)

Een operatie aan de gebroken elleboog drong zich niet op voor Paul Van Hyfte die zaterdag ten val
kwam in de E3-prijs te Harelbeke. De elleboog kreeg een gipsverband maar vanaf volgende week kan
Paul met een speciaal verband de training hervatten.
De ploegleiding kan terugblikken op een geslaagd koersweekend. Verheugend is te zien hoe een
aantal net doorgestroomde jongeren zoals Devolder, Sijmens en Van de Walle een flinke stap vooruit
zetten terwijl binnen de ploeg hun plaats alweer opgevuld is door mannen als Kuyckx, Van Huffel,
Willems en anderen.
Voor een terug blik op het succesvolle weekend hebben we weer wat foto's klaar staan:
Klik hier voor foto's E3-prijs Harelbeke;
Klik hier voor foto's Brabantse Pijl;
Klik hier voor foto's van het wagenpark van de ploeg;

Ladiesteam actief in Spaanse Castilla y Leon - Bollansée naar USA
(29-03-2004)
Het Ladiesteam was afgelopen week actief in Spanje voor de rittenwedstrijd Vuelta Ciclista Castilla y
Leon en de daarop volgende wereldbekerwedstrijd. Kupfernagel, Van Dromme, Mansveld, Van Melis,
Ingels en Belleter verschenen er aan de start.
In de rittenwedstrijd over 3 dagen pakten de dames de 4de plaats in het algemeen
ploegenklassement. Knap vermits er 26 teams aan de start verschenen waarbij alle topteams die er
de wereldbekerwedstrijd voorbereidden. In het individueel eindklassement eindigden Belleter (17de),
Mansveld (20ste) en Ingels (27ste), allen in de zelfde tijd als de 4de geklasseerde renster. De
eindoverwinning ging naar de Nederlandse Mirjam Melchers.
In de wereldbekerwedstrijd van zondag, de GP Feminas Castilla y Leon, werd Mansveld met een 12de
plaats onze best geklasseerde renster. Sharon Van Dromme eindigde nog net binnen de top 20. Hier
volgt de UCI-klassering van onze renners, stand van zaken na de laatste wereldbeker:
28 maart 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement dames elite:
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17: Vlaanderen - T-Interim - Univega: 98,5
67 Kupfernagel

42,50

71 Mansveld

37

107 Van Dromme

15

181 Belleter

4

181 Pieters

4

194 Ingels

3

Ellen Bollansée vertrok voor een 3-weken durende BMX trainingsstage naar Florida - Amerika. Ze zal
er deelnemen aan vier grote nationale wedstrijden in 2 weekends. Ellen wil zich zo optimaal
voorbereiden op de eerste twee wedstrijden voor het Europees kampioenschap die op 24 en 25 april
verreden worden in het Franse Lempdes. Hierin wil Ellen een top 5 plaats behalen.

Kuyckx voegt ereplaats in Brabantse Pijl toe aan mooie reeks
(28-03-2004)
Het was de week van Jan Kuyckx wel, met een 11de plaats in de Brabantse Pijl behaalde hij voor de
3de keer in een week een mooie uitslag in een koers van categorie 2.
Al bij de eerste doortocht op de Alsemberg zagen we Jan fors op kop het pak op een lint trekken.
Tijdens de eerste 2 van 6 ronden werd in verschillende fasen een ruime kopgroep gevormd en daarbij
hadden we naast Jan ook Benny De Schrooder. Na een 3-tal ronden ging bij een aantal van de
koplopers waaronder ook Benny echter het licht uit, iets wat onze neoprof "een ervaring rijker"
sportief opnam. Frederik Willems reed de wedstrijd goed uit in het peleton maar zat er mee dat hij
niet meegeglipt was met de vluchters. David Meys zat mee in een ontsnapping tijdens de grote ronde
van Zaventem via Leuven naar Alsemberg en liet zich zo opmerken aan zijn supporters. David komt
net als Jef Peeters terug uit ziekte en de komende weken kunnen ze beide verder werken en
competitieritme op doen.
In de finale kwam Jan Kuyckx wat kracht te kort om mee vooraan te blijven maar hij was toch weer
mee in de strijd voor de 8ste plaats en eindigde nu 11de.

Selecties mannenploeg noodgedwongen aanpassen

(28-03-2004)

Liefst 5 renners zijn out door ziekte of kwetsuren zodat de ploegleiding opnieuw moet sleutelen aan
de selecties van de komende wedstrijden. Om te beginnen is er de valpartij van Paul Van Hyfte.
Maandag ondergaat Paul een nieuwe controle, de bloeduitstorting was momenteel immers te groot
om een juiste diagnose te stellen. Paul zal vermoedelijk 4 tot 5 weken out zijn. Verder is er Barbé die
zijn knie bezeerde, maar hij kan wel licht trainen. Matthew Gilmore hervatte pas recent de training na
zijn valpartij in de werelbekerwedstrijd op de piste in Mexico. Arne Daelmans zit met een armbreuk
en Kevin Van Der Slagmolen is out door ziekte.
Naast die 5 renners heb je dan nog Steven Kleynen die naarstig werkt aan zijn terugkeer in het
peleton na de operatie eind vorig seizoen en crosser Wesley Van Der Linden op wie je momenteel ook
nog geen beroep kan doen. Eén van de volgende dagen kunnen we dus de aangepaste selecties voor
komende wedstrijden bekendmaken.

E3-prijs: elleboogbreuk voor Van Hyfte, Van Huffel goed in de koers
(27-03-2004)
Paul Van Hyfte kwam in de E3 Prijs Harelbeke zwaar ten val en liep daarbij een breuk op aan de
linker-elleboog. De eerste diagnose luidde enkel schaafwonden maar uiteindelijk blijkt de situatie dus
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veel ernstiger. Meer nieuws hierover later.
Win Van Huffel zat vandaag opnieuw goed in de koers. De finale werd net als vorig jaar gekleurd door
3 aanvallers en eveneens net als vorig jaar was Stijn Devolder van de partij. Nu had hij gezelschap
van Boogerd en Bruylandts. In de achtervolging ontstond er op de laatste klim, de Tiegemberg, een
ruime elite-groep met daarbij Wim. De groep bestond verder uit Mattan, Museeuw, Zanini, Van
Petegem, Van Bon, Kirsipuu, Bartoli, Löwik, Peers en Klier. Er werd echter niet doorgezet en nog een
ruim peleton kon uit de achtergrond terugkeren. Van Huffel reed een verdienstelijke koers en finishte
30ste.

Koen Barbé voor korte tijd out

(26-03-2004)

Door een verkeerde beweging te maken liep Koen Barbé een lichte knieblesure op zodat hij niet kan
starten in de E3-prijs te Harelbeke. Normaal gezien zal Koen volgende week terug van de partij zijn
in de Hel van het Mergelland.
Doordat we dit weekend ook nog starten in de Brabantse Pijl komen we zaterdag in Harelbeke met
één renner minder aan de start. De twee ontbrekende namen voor De Panne en de Ronde van
Vlaanderen worden zaterdag na de wedstrijd ingevuld.

Gretige Jan Kuyckx naar 8ste plaats in Dwars door Vlaanderen
(24-03-2004)
Drie dagen na zijn knappe uitslag in Cholet zette Jan Kuyckx opnieuw een sterke prestatie neer. In de
59ste editie van Dwars door Vlaanderen werd hij voor zijn aanvallende ingesteldheid beloond met
een 8ste plaats. Ludovic Capelle won solo nadat hij op ietsje meer dan één kilometer van de streep
vier medevluchters in de steek liet. Die 5 waren de eersten van een eerder verbrokkelde kopgroep
van 14 waarbij Jan zich bevond.
Van bij de strart waren er al vele aanvallers en werd er snel gereden ondanks de stevige wind. De
groep van 14 ontstond op 75 kilometer van de aankomst en aansteker was Jan Kuyckx, gesteund
door Wim De Vocht, Karsten Kroon en Jeremy Hunt. Na de Eikenberg kon een groep van 10
aansluiten bij de 4 leiders terwijl het peleton volgde op 1 min. 40 sec. Na de Knokteberg was die
voorsprong al opgelopen tot 2'40". Op en na de Patersberg viel de kopgroep onder impuls van de
sterke Fransman Franck Pencole en Dave Bruylandts uiteen. Servais Knaven kon snel aansluiten en
verderop kon na een bijzonder schitterende inspanning Jan zijn wagonnetje aanhaken. Intussen liet
in het peleton Wim Van Huffel zich niet onbetuigd, we zagen hem afstoppingswerk leveren en nadien
meegaan met kleppers als De Jongh, Museeuw en Boonen toen die in de achtervolging gingen. Ter
hoogte van het Vossenhol liep vooraan alles terug samen op 2 man na, voor het ging het te snel.
Terwijl het in de kop van de wedstrijd aanvallen regende begonnen in de achtergrond Hammond en
Kirsipuu aan een sterke achtervolging. Zij realiseerden wat de rest van het peleton niet meer lukte:
de aansluiting bij de kop van de wedstrijd. Zo kregen we dus de 14 man voorin die de finale
maakten. Tegen 6 man won Jan een minuut later de spurt voor de 8ste plaats, meteen zijn 2de top
10 plaats in een wedstrijd van categorie 2 op de UCI kalender.
Jan reed de hele dag prominent in beeld, een heerlijke prestatie en ook veelbelovend voor koersen
zoals de Brabantse Pijl van volgende zondag, koersen Jan op het lijf geschreven !!

Kort: website Kevin Van Der Slagmolen online - UCI standen 21
maart (22-03-2004)
Tweedejaarsprof Kevin Van der Slagmolen heeft zijn website klaar. Kevin laat weten dat er nog werk
aan is maar je kan de site nu al consulteren - klik hier voor de website Kevin Van Der Slagmolen.
Hier volgt de recentste UCI-klassering van onze renners, mannen:
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21 maart 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement categorie II:
11: Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx: 103
535 Van Hyfte

90

592 Van Der Slagmolen

76

607 Mertens

72

637 Kleynen

66

681 Kuyckx

59

712 Demeyere

55

753 Schoonacker

48

774 Van Huffel

46

785 De Schrooder

44

1053 Van Mechelen

22

1076 Peeters

20

1182 Veuchelen

15

1275 Caethoven

13

1545 Barbé

7

1920 De Spiegelaere

1

Hier volgt de recentste UCI-klassering van onze renners, vrouwen:
21 maart 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement dames elite:
15: Vlaanderen - T-Interim - Univega: 102,5
66 Kupfernagel

42,50

78 Mansveld

28

78 Van Dromme

28

179 Pieters

4

191 Ingels

3

235 Belleter

1

Cholet: aanvaller Willems wint bergprijs, Kuyckx finisht 9de
(21-03-2004)
Frederik Willems en Jan Kuyckx waren vandaag onze uitblinkers in de Franse categorie 2 wedstrijd
Cholet-Pays de Loire.
Het was Frederik die alleen zijn kans ging na 40 kilometer wedstrijd. Op de top van de 1ste van 10
hellingen had hij anderhalve minuut voorsprong op het peleton waar zich op dat ogenblik een mooi
groepje vormde dat de achtervolging inzette. Na bijna 70 kilometer wedstrijd kreeg Frederik het
gezelschap van Jurgen Van de Walle, Frédéric Guesdon, Thomas Voeckler en Patrice Halgand. De 5
werkten goed samen en aan kilometer 100 bedroeg hun maximale voorsprong 5'15". Op zes van de
10 hellingen ging Frederik als eerste over de top en toen al was zeker dat hij aan de finish
eindwinnaar zou zijn van de bergprijs.
Intussen vormde zich in de achtergrond een groep van 20 achtervolgers met daarbij voor Vlaanderen
Jan Kuyckx. Frederik kreeg het vooraan intussen moeilijk aan de voet van de laatste klim. Verderop
zou alles samenlopen maar Van de Walle en Guesdon zetten hun inspanning verder en kregen 4
andere renners mee, daarbij de latere winnaar Bert De Waele. Jan Kuyckx zette met 2 medevluchters
nog een tegenaanval op en finishte knap negende.
Sterke prestatie van onze beide renners. Jan heeft het wel voor deze wedstrijd, ook bij vorige edities
was hij hier op post. Bij Frederik Willems zat een prestatie als deze er aan te komen. In tegenstelling
tot vorig jaar rijdt hij al het hele voorseizoen met een goed gevoel. Geen kwaaltjes meer zoals in
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2003, hij kon steeds goed trainen en dat bleek onlangs nog tijdens de groepstraining in de Ardennen
waar hij veruit de sterkste van de ploeg was. Even problemen in Nokere Koerse toen hij aan de kant
moest met maagklachten maar dat is nu al vergeten. Frederik kwam netjes binnen als 60ste en kon
op het podium de bergprijs gaan afhalen.

Sharon Van Dromme knap 11de in Primavera Rosa

(21-03-2004)

Sharon Van Dromme behaalde zaterdag een knappe 11de plaats in de Primavera Rosa, de 2de
wereldbekerwedstrijd voor vrouwen dit seizoen. Op de laatste 118 kilometer van het parcours van
Milaan-Sanremo voor de mannen begon een gesloten peleton aan de beklimming van de Cipressa. De
Russische Zulfia Zabirova plaatste hier net als vorig jaar haar aanval, pakte ongeveer 30 seconden
voorsprong en behield die tot de finish. De Nederlandse Mirjam Melchers, kort voor het einde nog
ontsnapt, bleef nipt uit de greep van het peleton en werd 2de. Het peleton spurtte voor de 3de plaats
met het gekende resultaat voor Sharon. Cindy Pieters werd 31ste.

Van Huffel 5de in Classic Loire Atlantique

(19-03-2004)

Wim Van Huffel werd vrijdag 5de in de "Classic Loire-Atlantique", een Franse wedstrijd van categorie
5 verreden over 181 kilometer in de regio rond Nantes. De organisatoren willen snel promoveren en
konden voor de 5de editie van hun wedstrijd rekenen op een sterk deelnemersveld met Franse
profploegen zoals Ag2r Prévoyance, le Crédit Agricole, la FDJeux.com, RAGT Semences-MG Rover,
Oktos enz. Vorig jaar behaalde Thomas Voeckler hier de zege.
In slechte weersomstandighedenen met de wind stevig op kop zette de hele ploeg een sterke
prestatie neer en maakten we mee de koers. Wanneer er waaiers ontstonden waren onze renners
vooraan present. Op 20 kilometer van het einde hadden we vooraan in 2 fasen een kopgroep van 9
met Wim Van Huffel en daarachter een groep van 15. Later kon Paul Van Hyfte samen met een
Franse renner vooraan nog aansluiten. De wedstrijd zat nu in een beslissende plooi. In de finale viel
de kopgroep uiteen, we kregen 3 man voorop, daarachter een groepje van 4 met Wim en Paul. De
Est Erki Putsep van Ag2r won de wedstrijd, Wim werd dus 5de en Paul 8ste. Verderop eindigde Jan
Kuyckx 18de en Frederick Veuchelen 19de.

Kort: Jef Peeters - foto's Nokere Koerse

(19-03-2004)

Jef Peeters gaf vorige week, geveld door koorts, forfait voor de Omloop van het Waasland. Nog niet
geheel gerecupereerd besliste hij na overleg met de ploegdokter ook dit weekend niet in actie te
komen. Demeyere ging in zijn plaats mee naar Frankrijk en zondag in de GP Dhaenens komt David
Meys terug aan de start.
Van Gino Verhulst en van Marcel Van Hoecke ontvingen we 5 prachtige actiefoto's genomen tijdens
Nokere Koerse, Klik hier voor de foto's.

Geoffrey Demeyere toont zich in Nokere Koerse

(17-03-2004)

Gevoed door een stralende lentezon hield het peleton er van bij de start een goede vaart in. Veel
ontsnappingspogingen, dat wel, maar vooraan liep telkens alles weer samen. De belangrijkste poging
was die van Johan Vansummeren samen met Stefan Kupfernagel, de jongere broer van Vlaanderen
Ladiesteam-renster Hanka. Hun voorsprong bedroeg op een gegeven moment 3 minuten. Bij de
talrijke pogingen nadat de 2 waren ingelopen waren ondermeer Jehudi Schoonacker en Wouter Van
Mechelen actief. Het peleton was intussen in verschillende delen uiteengevallen.
Met nog ongeveer 40 kilometer te gaan was het de beurt aan Geoffrey Demeyere om in de aanval te
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gaan. Hij kreeg eerst het gezelschap van Thorwald Veneberg en verderop voegden Michel Van
Haecke en Roy Sentjes bij de 2. De snelheid bleef echter hoog en het viertal werd in de laatste
kilometers ingelopen. In de massaspurt pakte Max Van Heeswijk zijn 5de seizoenszege. Geoffrey
reed een verdienstelijke koerse te Nokere. In de slotrit van de Record 3-daagse van West-Vlaanderen
werd Geoffrey met enkele medevluchters ook pas in de slotkilometers terug gegrepen.

Arne Daelmans breekt arm bij val van trap

(16-03-2004)

Pech voor Arne Daelmans, hij liep zondagmiddag bij een val van de trap een breuk aan de
rechterbovenarm op. De arm moet een 10-tal dagen in het gips. Arne zou normaal deze week de
fietstrainingen hervatten en hij hoopt vanaf volgende week op de rollen te kunnen trainen. Over een
2-tal maanden zou hij in wedstrijden willen uitkomen.

Ladiesteam op weg naar klassiekers – Bollansée 2de in BMXseizoensopener (15-03-2004)
Met een 2 op 2 op zak zit het Ladiesteam op schema voor de komende belangrijke internationale
wedstrijden. Dinsdag wordt er nog eens stevig getraind op het parkoers van de Ronde van
Vlaanderen en donderdag vertrekken ze dan richting Italië voor de Primavera Rosa, zijnde Milaan
Sanremo voor vrouwen, de wereldbekerwedstrijd van volgende zaterdag.
Zondag 14 maart werd het BMX seizoen geopend met de eerste wedstrijd voor de Beneluxcup. Dit is
een ontmoeting tussen de Nederlandse en de Belgische BMX rijders. Ellen Bollansée, die dit jaar dus
uitkomt voor “Vlaanderen – T-Interim”, eindigde zowel in de kwalificatiereeksen als in de finale op
een tweede plaats achter de Nederlandse Angelique Van Gemert. Voor Bollansée tellen de
Beneluxwedstrijden als voorbereiding op het Europese seizoen dat eind april van start gaat. De
volgende Beneluxwedstrijd vindt volgende week zondag plaats in het Nederlandse Schijndel. Daar
gaat Bollansée resoluut voor de eerste plaats.

Barbé en De Spiegelaere top 10 in Omloop van het Waasland
(15-03-2004)
De Omloop van het Waasland te Kemzeke van afgelopen zondag kreeg een ruim (176 renners) en
sterk deelnemersveld aan de start. De sterke wind speelde een belangrijke rol en op 40 kilometer van
het einde ontstond in 2 fasen een kopgroep van 20 renners. Diep in de finale konden Vaitkus,
Gardeyn, Stamsnijder, Coenen en de latere winnaar Roodhooft voorop geraken en met een ultieme
inspanning kon Koen Barbé nog aansluiten bij de 5. Aan de finish werd Koen knap 5de kon ook Bart
De Spiegelaere nog net de top 10 halen. Benny De Schrooder werd 13de.

Kort: zege voor Van Dromme - Kemzeke - foto's

(13-03-2004)

Youngster Sharon Van Dromme zorgde zaterdag voor de 2de zege van het Ladiesteam en voor de
4de zege in 1 week tijd voor "Vlaanderen - T-Interim". Sharon won de wedstrijd in Oostduinkerke. 87
rensters verschenen er aan de start verschenen. In de finale raakten ze met 4 voorop en daarbij
zaten Sharon en Veronique Belleter. Veronique werd 4de en Mirella van Melis won de peletonspurt
voor de 5de plaats voor Debby Mansveld.
Wijziging in de selectie van de Omloop van het Waasland te Kemzeke van morgen / zondag. Peeters
en Van der Slagmolen stonden zaterdag op met koorts en worden vervangen door De Spiegelaere en
Barbé.
We kregen een reeks foto's van Kuurne-Brussel-Kuurne en van de GP Wanzele, Klik hier voor de
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foto's

Steven Caethoven wint GP Wanzele

(10-03-2004)

Neoprof Steven Caethoven won vandaag de GP Wanzele, de eerste wedstrijd op de nationale
Belgische kalender van het nieuwe seizoen. In de spurt versloeg Steven een 10-tal medevluchters.
132 renners trotseerden de koude en verschenen aan de start voor 17 ronden. Bij de deelnemers
onder meer 8 man van Lotto-Domo, een ruime delegatie van Jong Vlaanderen 2016 en van Rabobank
en de voltallige ploegen van Mr. Bookmaker en Bankgiro. Al van bij de start werd er gekoerst en
aangevallen en telkens had Vlaanderen - T-Interim iemand mee. Met nog 3 ronden te gaan ontstond
er dan een ruime kopgroep van 27 man en daarbij zaten voor ons Steven Caethoven, Bart De
Spiegelaere, Koen Barbé en Jehudi Schoonacker. Eén ronde verder viel de kopgroep uiteen en
hadden we nog 10 man voorop. Voor onze ploeg zaten Steven en Bart mee. Zij hadden het
gezelschap van o.a. Nico Sijmens, Kristof Trouvé, Christoph Roodhooft, Sjef De Wilde, Roy Sentjens,
Thomas Dekker en Pronk.
In de sprint, licht bergop, haalde Caethoven de buit binnen voor Jong Vlaanderen-man Sjef De Wilde
(ook knap). Bart De Spiegelaere werd ongeveer 6de. Chapeau voor Steven, na ook al neoprof Benny
De Schrooder zorgt hij zo voor het 2de succes van de ploeg in minder dan 1 week, schitterend
allemaal. Opsteker ook voor Bart De Spiegelaere die van ver terugkomt (uitslag later).

Kort: wildcard Amstel Gold Race - foto's zege De Schrooder in GP
Lillers (09-03-2004)
Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx kreeg een wildcard voor de Amstel Gold Race, de Nederlandse
wereldbekerwedstrijd die doorgaat op 18 april. In tegenstelling tot vorige jaren zal de ploeg echter
niet deelnemen aan de Waalse Pijl.
We vonden een reeks foto's van de GP de Lillers van afgelopen zondag waar Benny De Schrooder zijn
eerste profzege behaalde. klik hier voor de foto's.

Kort: Mansveld wint - mecanicien - groepstraining - UCI klassement
(09-03-2004)
De vrouwenploeg reed met succes in Hoogstraten, de eerste dameswedstrijd van het seizoen in
België. Debby Mansveld haalde het voor haar landgenote Mirella van Melis. Verder in de uitslag
vinden we Belleter (7de), De Vreese (15de) Werner 19de) en Veerle Ingels (20ste) terug.
François Verleysen haakt af als mecanicien van de ploeg en wordt vervangen door Partick Vermeulen.
François startte recent ook een fietsenzaak en het ontbreekt hem aan tijd om dat te combineren met
een functie als mecanicien bij de profploeg.
De renners die dat wensen starten woensdag in de nationale wedstrijd te Wanzele. Onmiddellijk
daarop blazen al onze wegrenners verzamelen in Hotel Hove Malpertuus te Riemst waar donderdag
een groepstraining richting Ardennen doorgaat. Zij die niet koersen in Wanzele werken ook woensdag
al een gezamelijke training af.
Hier volgt nog de recentste UCI-klassering van onze renners:
7 maart 2004 - UCI Klassement wegrenners
Ploegenklassement categorie II:
13: Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx: 82
555 Van Hyfte
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589 Van Der Slagmolen

76

616 Mertens

72

645 Kleynen

66

705 Schoonacker

56

711 Demeyere

55

787 De Schrooder

44

791 Kuyckx

43

818 Van Huffel

40

1059 Van Mechelen

22

1085 Peeters

20

1155 Caethoven

17

1189 Veuchelen

15

1917 Barbé

Neoprof Benny De Schrooder wint Prix de Lillers

1

(07-03-2004)

Onze eerste zege op de weg is een feit, neoprof Benny De Schrooder won zondag in Frankrijk de
40ste editie van de Grand Prix international de Lillers - Souvenir Bruno Comini, een wedstrijd over
175 kilometer. Op de erelijst van deze wedstrijd van 5de categorie volgt Benny daarmee Damien
Nazon op. Kevin Van Der Slagmolen eindigde 3de.
De wedstrijd bestond uit 2 verschillende groten ronden gevolgd door 3 plaatselijke ronden. Kort na
aanvang van de wedstrijd gingen 2 Franse renners er vandoor. Bij het ingaan van de bergzone kon
Benny De Schrooder bij de 2 aansluiten en meermaals de punten voor het bergklassement pakken.
De 3 werden kort nadien ingelopen maar onze ploeg nam samen met Rabobank de koers in handen.
Het peloton scheurde in 2 stukken en bij de eerste groep van 40 zaten alle Vlaanderen-renners en
alle Rabobankers. Benny bleef punten pakken voor het bergklassement zodat hij eindwinnaar werd in
dat nevenklassement.
In de finale moesten nog 3 ronden van 13 kilometer afgelegd worden. Hier raakte een Franse renner
voorop en zijn voorsprong schommelde tussen 20 en 30 seconden. Verderop kon Koen Barbé bij de
Fransman aansluiten en de voorsprong van de 2 liep op tot 50 seconden. In de achtervolging moest
Rabobank nu alleen werken, hun kopman was Thomas Dekker. Vooraan reed Koen zijn vluchtgezel
los en pas op 800 meter van de finish werd hij gegrepen. In de groepsspurt werd Benny De
Schrooder naar zijn eerste profzege gelanceerd door Pieter Mertens. De 2de plaats was voor een
Franse renner terwijl Kevin Van Der Slagmolen de 3de werd. Steven Caethoven werd 7de, Pieter
Mertens 9de en Jef Peeters ongeveer 11de.
We hebben vandaag de koers in handen genomen, de koers gemaakt en gewonnen, aldus
sportdirecteur Valerio Piva. Deze zege is goed voor de moral van onze jongens en de sfeer in de
ploeg. Aan de start van deze wedstrijd verschenen 17 ploegen waaronder UCI divisie III ploegen
zoals Rabobank, Credit Agricole en Aubervilliers, nationale ploegen en beloftenploegen. Het is dan
ook een koers van categorie 5 maar het is belangrijk dat we op dat niveau internationaal de sterkste
ploegen kunnen kloppen. Benny De Schrooder was de sterkste man in koers, heersend in de
bergzone en dan ook nog de snelste in de eindspurt. Die goede kwaliteiten had Benny eerder in de
Italiaanse Trofeo Laigueglia ook al gedemonstreerd.

Aanvallen in Record 3-daagse van West-Vlaanderen

(07-03-2004)

De Record 3-daagse van West-Vlaanderen werd van bij het begin sterk gecontroleerd door de
Rabobank ploeg van proloogwinnaar Robert Bartko. Net als zaterdag eindigde de rit op een
massaspurt en was Jaan Kirsipuu de snelste. De wedstrijd was een goede zaak voor de
conditieopbouw van onze renners en op de slotdag hadden we in elke ontsnapping iemand mee.
Het begon al meteen na de start toen Frederik Willems er vandoor ging. Hij kreeg geen steun en
werd na 5 kilometer terug ingelopen, waarop een groep van 5 ontsnapte met daarbij Pol Van Hyfte.
De vlucht ging niet door en de groep viel uiteen in waaiers met in de eerste terug Pol Van Hyfte, Wim
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Van Huffel en Jehudi Schoonacker. Toen weer alles samenliep kregen we in de heuvelzone nieuwe
aanvallers met als resultaat 5 man voorop en opnieuw Frederik Willems erbij. Ook dit verhaal ging
niet door maar de volgende aanvallers raakten voor langere tijd weg en nu was Geoffrey Demeyere
één van de vijf. Op 10 kilometer van de finish werden de vluchters ingehaald met de gekende afloop.

Beetje gemengde gevoelens na Kuurne en GP José Samyn.
(03-03-2004)
De eerste 2 wedstrijden op Belgische bodem zitten er op en gemengde gevoelens overheersen bij de
ploegleiding. Het slechte weer tijdens de laatste dagen in Frankrijk en nadien in België eiste zijn tol.
Gezondheidsproblemen zorgden ervoor dat mannen als Caethoven, Van Mechelen, Van Speybroeck
en anderen momenteel wat tijd nodig hebben om terug te komen. Andere renners zoals Peeters en
De Schrooder vinden pas verderop in het seizoen de wedstrijden terug die hen goed liggen.
In Kuurne vonden we Van Hyfte, Kuyckx en Van Huffel in de grote groep terug terwijl vandaag –
woensdag – in de Grote Prijs José Samyn 7 van onze renners meezaten in het peloton toen dat
scheurde op 5 kilometer van de finish. Bij de 26 die vooraan geraakten hadden we dan neoprof Pieter
Mertens. Hoewel geen spurter wist hij toch een mooie 10de plaats in de wacht te slepen. Willems, De
Schrooder, Veuchelen, Peeters, Van der Slagmolen en Van Mechelen eindigden in de grote groep. In
de plaatselijke ronden verloren we wel met de klap 3 renners. Demeyere en Schoonacker reden
gelijktijdig lek, Gilmore gaf nog een wiel af maar de 3 konden niet meer terugkeren in de
hoofdmacht. Afwachten nu hoe de koersen van volgend weekend verlopen en nadien zal de ploeg nog
enkele groepstrainingen inlassen om het wegvallen van de GP Eric Breukink op te vangen.

Ploegvoorstelling vrouwenploeg te Oudenaarde

(03-03-2004)

In het Centrum Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde is het tiende wegseizoen van de 'Vlaanderen T-Interim - Univega' vrouwenploeg editie 2004 definitief op gang geschoten. Klik hier voor het
verslag en foto's.

Openingsklassieker afgelast, gewijzigde selecties voor Kuurne
(28-02-2004)
Na 2 dagen speculeren viel vanochtend de moeilijke maar correcte beslissing om vanwege de
gekende weersomstandigheden de Omloop het Volk niet te laten doorgaan. De ontgoocheling was
groot bij een aantal renners, zeker bij de neoprofs die er lang naar uitkeken om in deze klassieker te
debuteren voor eigen publiek. Het seizoen 2004 komt maar moeilijk op gang. Renners als Van Hyfte
en Kuyckx werden in de Ronde van Liguria al geconfronteerd met het schrappen van ritten en in de
Tour du Haut Var liet het weer de renners ook al in de steek.
Door deze afgelasting voert de ploeg enkele wijzigingen door in de selectie voor Kuurne - Brussel Kuurne. Van Mechelen (ziek), De Schrooder en Peeters (niet hun favoriete parcours) worden
vervangen door Paul Van Hyfte, Wim Van Huffel en Jan Kuyckx. De selecties voor latere wedstrijden
zullen later nog aangepast worden. Nu nog afwachten of Kuurne - Brussel - Kuurne gewoon kan
doorgaan, maar volgens de laatste berichten is dat voor 99% zeker.
Klik hier voor enkele foto's van de laatste weken.

Ingekorte groepstraining door barre weersomstandigheden
(25-02-2004)
Met het oog op de Omloop Het Volk van volgende zaterdag hebben onze renners vandaag het
parcours verkend. De groepstraining moest omwille van de barre weersomstandigheden
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(sneeuwbuien) echter ingekort worden. Niettemin werd er gedurende een 4-tal uur toch 130
kilometer getraind. Vermits het weer de komende dagen niet veel zal wijzigen verwachten we een
loodzware Omloop Het Volk. Vorige week in de Franse Tour du Haut Var moest het peloton ook al
moeilijke weersomstandigheden trotseren. Toen zagen we een sterke Wim Van Huffel op de
beklimmingen goed meegaan.

Kort: hard trainen in Zuid-Frankrijk / cyclocross-foto's
(19-02-2004)
Begin deze week reden onze renners nog de GP Laigueglia waar Benny De Schrooder met een 20ste
plaats onze beste man was. Door geheel en deels afgelaste wedstrijden komt het er voor onze
renners vooral op aan om stevig te trainen. Er werd er dan ook hard gewerkt en op vrijdag werd een
rustigere dag ingelast. Zaterdag (Tour du Haut Var) en zondag (Classic Haribo) staan er weer
wedstrijden op het programma (aangepaste selecties), waarna iedereen terug naar België afzakt voor
het Belgisch openingsweekend.
Intussen breken voor Daelmans en Van Der Linden de laatste crossen aan. Voor Kupfernagel is het
crossen nu al afgelopen, haar geslaagde campagne zag ze vorige zondag nog bekroond met winst in
de wereldbeker. Met dank aan http://www.cyclocrossprosport.be ontvingen we bij wijze van terugblik
op het voorbije cross-seizoen een aantal prachtige foto's, Klik hier voor de foto's.

Problemen voor Giro della Liguria, Van Hyfte 7de in criterium
(16-02-2004)
Door organisatorische problemen moesten de inrichters van de Italiaanse rittenwedstrijd Giro della
Liguria de 1ste rit aflassen en de 2de rit herleiden tot een criterium over 88 kilometer. Halfweg die
wedstrijd kwam er een kopgroep van 9 tot stand met daarbij Paul Van Hyfte. De 9 bleven voorop en
op 1 kilometer van de finish geraakte Bo Hamburger alleen voorop. De Deen won en Paul werd 7de.
De 3de rit eindigde in een massaspurt, gewonnen door de Italiaan Pozzato.

Kupfernagel met succes doorheen hectisch weekend
(16-02-2004)
Met het oog op kwalificatie voor de komende Olympische Spelen en het W.K. startte Hanka
Kupfernagel zaterdag tijdens de 1ste wereldbekermanche op de piste te Moskou in de 3km
achtervolging. De Berlijnse reed sterk, eindigde in de finale 3de, en hoopt dat dit voldoende is voor
de beoogde kwalificaties.
Rond 19.00 's avonds, een 2-tal uren na haar finale, vertrok Hanka's vlucht vanuit Moskou richting
Brussel, vandaar ging het naar Lovendegem en de volgende middag stond ze aan de start van de
laatste wereldbekercross in het Nederlandse Pijnacker. Ondanks een val en daaropvolgend
mechanische problemen kon Hanka de 2de plaats behalen en dat was voldoende voor eindwinst in
het wereldbekerklassement cyclocross. Intussen is Hanka samen met de andere renners en
ploegverantwoordelijken afgereisd naar Spanje voor een trainingsstage.

UCI klassement wegrenners d.d. 8 februari 2004

(11-02-2004)

Op 9 februari publiceerde de UCI haar eerste wereldranglijst van het nieuwe seizoen. Wegkapitein
Paul Van Hyfte is momenteel onze best geklasseerde renner.

8 feb. 2004 - UCI Klassement wegrenners
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Ploegenklassement categorie II:
4: Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx: 63:
550 Van Hyfte

87

638 Van Der Slagmolen

68

645 Kleynen

66

681 Mertens

61

712 Schoonacker

56

717 Demeyere

55

802 Kuyckx

43

885 Van Huffel

35

1017 De Schrooder

24

1064 Van Mechelen

22

1091 Peeters

20

1199 Veuchelen

15

1292 Caethoven

13

1932 Barbé

1

Kupfernagel: van de piste in Moskou naar het veld in Pijnacker op
24 uur (10-02-2004)
Wat Hanka Kupfernagel volgend weekend gaat uitvoeren is ongezien in wielerland. De Duitse bevindt
zich momenteel te Moskou waar ze zaterdag start in de eerste manche van de wereldbeker op de
piste. Nadien reist ze via Brussel onmiddellijk door naar Lovendegem waar ze overnacht bij coach
Christel Herremans. De volgende ochtend vertrekt ze naar het Nederlandse Pijnacker om er in de 6de
en laatste manche van de wereldbeker cyclocross haar eerste plaats veilig te stellen. Het lijkt
gekkenwerk, maar Hanka wil zich op de piste zo snel mogelijk kwalificeren voor de spelen te Athene
zodat ze zich vanaf maart ten volle kan concentreren op de wegcompetitie.
Van maandag 16 februari tot en met 23 februari vertrekt het Ladiesteam vervolgens voor een
trainingsstage naar Spanje.

Demotour van biketrial-specialist Kenny Belaey in Qatar
(09-02-2004)
Niet alleen onze wegrenners waren afgelopen week actief in Qatar, zij hadden ginder immers het
gezelschap van Biketrial-specialist Kenny Belaey. Kenny gaf er aan de aankomstzone van de ritten
een trial-demo. De optredens gingen niet onopgemerkt voorbij, Kenny haalde meermaals de
plaatselijke krant en er zou een interview geweest zijn op tv-zender Al Jazeera.
Klik hier voor enkele foto's van onze demo's.

Kort: Bessèges - Daelmans & Van Der Linden

(08-02-2004)

Ster van Bessèges: Pieter Mertens werd in zijn 1ste rittenwedstrijd bij de profs meteen eindwinnaar
van het jongerenklassement. Debuteren met zulk een resultaat is sterk, vroeg in het jaar is de Ster
van Bessèges immers een rittenwedstrijd waarin velen gemotiveerd zijn en voluit gaan. In de laatste
rit werden de posities niet meer bedreigd, winst was er na een massaspurt voor Jaan Kirsipuu terwijl
Laurent Brochard eindwinnaar werd. We onthouden ook nog de knappe prestatie van Frederik
Willems in de 3de rit en het feit dat de voltallige ploeg de rittenwedstrijd uit reed.
Arne Daelmans werd 9de in de Superprestige-veldrit in het Franse Raismes. Bij de beloften won
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Wesley Van Der Linden met ruime voorsprong.

Mertens op zijn best in koninginnerit Bessèges

(07-02-2004)

Opnieuw een knappe prestatie van Pieter Mertens in de Ster van Bessèges. De vierde rit, tevens
koninginnerit, ging over 150 kilometer van Branoux les Taillades naar Les Salles du Gardon met
onderweg heel wat klimwerk. Op de 10 kilometer lange col de La Baraque gingen 7 renners aan de
haal, daarbij Pieter. In de afdaling kwam uit de achtergrond nog Laurent Brochard terug, de rest van
het peleton zag de 8 pas na de finish terug. Met nog 50 kilometer te gaan hadden de vluchters 7
minuten 30 voorsprong, nog later werden dat zelfs 12 minuten.
In de finale lieten Brochard, Calzati en Zubeldia hun medevluchters in steek. Brochard won de rit en
is de nieuwe leider. Pieter eindigde knap 7de, staat in het algemene klassement 6de op 1'29" en
staat in het jongerenklassement op kop met 4 seconden voorsprong op de 2de en 10 minuten op de
derde. Beste Belg in de rit was Cofidisman Staf Scheirlinckx (6de).

Marathonontsnapping Willems, Van Mechelen 3de in slotrit Qatar
(07-02-2004)
Man van de dag in de 3de rit van de Ster van Bessèges was Frederik Willems. Na ongeveer 30 km.
koers ging hij er in de aanloop naar een bonificatiespurt alleen vandoor. Frederik pakte de seconden
en zette zijn inspanning door. Hij moest lang vechten om een minuut voorsprong te krijgen maar
eens dat lukte ging het makkelijker en met nog 90 km. te gaan had hij een 5-tal minuten voorsprong
op het peleton. In de finale deden de sprintersploegen hun werk en bij het ingaan van de laatste
plaatselijke ronde werd Frederik ingelopen. Door de bonificatieseconden onderweg schuift hij in het
klassement op naar de 8ste plaats op 13 seconden van de leider. Frederik werd op het podium
geroepen als uitblinker van de rit. Tijdens de voorbereiding van het seizoen was al gebleken dat
Frederik in goede doen was. 2004 zou een ander jaar worden dan 2003 en daarvan kregen we hier al
een eerste teken.
Hoge snelheid in de finale dus en in de laatste haakse bocht op 700 meter van de finish was er nog
een valpartij. Pieter Mertens zat bij de eerste 10 en moest voet aan de grond zetten. Hierdoor
verspeelde hij een zekere ereplaats maar het tijdverlies telde niet mee en hij blijft in de witte trui van
de beste jongere. In het klassement staat hij 20ste op 18 seconden, net voor Jan Kuyckx. Al onze
andere renners staan op niet meer dan 18 seconden van de leider.
Ook opvallend was de 3de plaats in de massaspurt van de slotrit in Qatar. Wouter Van Mechelen werd
er 3de, net voor Mc Ewen, knap !

Bessèges: Mertens behoudt leiderstrui beste jongere na 2de rit
(05-02-2004)
Na de 2de rit in de Ster Van Bessèges blijft Limburger Pieter Mertens op kop van het
jongerenklassement. De rit werd gewonnen door Jaan Kirsipuu. Pieter werd 23ste en rijdt ook
morgen in de witte trui.

Ereplaatsen voor Kuyckx en Van Mechelen, Mertens beste jongere
(04-02-2004)
Wouter Van Mechelen pakte in de 3de rit van de Ronde van Qatar al zijn 2de toptien plaats van het
prille wegseizoen. Na zijn 7de plaats in de Grote Prijs van Doha vorige zaterdag finishte hij nu 8ste.
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In Bessèges eindigde de eerste rit op een massaspurt. Vrijwel volledig vlakke rit daar, alleen op het
einde was er een klim van een 3-tal kilometer. Een 80-tal renners bleven vooraan bijeen, daarbij
iedereen van de ploeg. Jan Kuyckx werd naar voor gepiloteerd door Pieter Mertens en eindigde 8ste.
Een bijzonder actieve Pieter Mertens overigens, aanvallend en alert, ook al gisteren in de GP
Marseillaise waar hij 19de werd. In het jongerenklassement van de Ster van Bessèges staat hij dan
ook aan de leiding, terwijl we 3de staan in het ploegenklassement.

WK Cyclocross: pech voor Van Der Linden, brons voor Kupfernagel
(01-02-2004)
Aan de vooravond van zijn laatste maand bij de beloften startte Wesley Van Der Linden als
topfavoriet in de WK-cross te Pont-Château maar het was de jonge Kevin Pauwels die de zege
behaalde. De Pool Gil en de Tsjech Zlamalik werden 2de en 3de. Wesley zat nog mee vooraan in de
finale maar een slipper op 200 meter van de finish was er teveel aan. In de eerste ronde werd
Wesley meegesleurd in een val van uitredend kampioen en grote rivaal Franzoi. Wesley kon terug
vooraan postvatten maar dat zal wel krachten gekost hebben.
Bij de dames haalde favoriet Hanka Kupfernagel brons. Op het goed berijdbare parcours voelden de
Françaises Leboucher (1ste) en Salvetat (2de) zich in hun sas. Hanka was nog niet geheel hersteld
van haar inspanningen van afgelopen donderdag. Toen nam ze met succes deel aan een
kwalificatiewedstrijd achtervolging ... op de piste! Kupfernagel wil immers op de weg en de piste
schitteren tijdens de Olympische Spelen van Athene. Ze zette donderdag een zeer scherpe tijd neer
op de 3 kilometer maar enkele dagen later ook nog presteren in de cross ligt natuurlijk niet voor de
hand. Veerle Ingels werd 22ste op 5’53” en was daarmee 3de Belgische.

Van Mechelen 7de in GP Doha te Qatar

(01-02-2004)

Zaterdag organiseerde het Franse Amaury Sport Organisation (afgekort ASO), voordien gekend als la
Société du Tour de France in Qatar de eerste editie van de Grote Prijs van Doha, een wedstrijd van
categorie 3. De wedstrijd is eigenlijk een soort criterium op een ronde van 10 kilometer tussen 2
ronde punten van de Corniche langsheen de Golf van Doha. In totaal moesten de renners 120
kilometer afleggen. Het werd een massaspurt gewonnen door de Italiaan Cadamuro van de De Nardiploeg. Wouter Van Mechelen werd zevende.

Kort: Van Der Linden later prof - Hanka Kupfernagel tekent contract
(22-01-2004)
Het profdebuut van veldrijder Wesley Van der Linden werd in samenspraak met zijn huidige club
uitgesteld tot 1 maart van dit jaar. Normaal gezien werd Wesley prof op 1 februari, precies 1 dag na
het WK cyclocross bij de beloften. Door dit uitstel kan Wesley zijn eindoverwinning in de
Superprestige en in de trofee Gazet van Antwerpen veilig stellen.
We spraken in Alden Biesen een gelukkige Christel Herremans
Kupfernagel
nadat de Duitse toprenster Hanka Kupfernagel een tweejarig
kontrakt tekende bij de vrouwenploeg. De 29-jarige Duitse uit
Berlijn reed in 2002 en 2003 voor team Nürnberger. Kupfernagel
koerst op de weg en in het veld. Momenteel staat ze op kop in
de stand voor de wereldbeker bij de vrouwen en ze won dit
seizoen 12 van de 13 crossen die ze reed. Recent werd ze nog
Duits kampioen cyclocross en op 18 januari stond ze al met
Vlaanderen-logo's op het podium na haar zege in de
wereldbekercross te Nommay - Hanka staat ook op kop in het
wereldbekerklassement.
Kupfernagel's eigen website zie je op http://www.hanka-kupfernagel.de. Een nieuwe toprenster dus
voor het Ladiesteam "Vlaanderen - T-Interim - Univega".
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(18-01-2004)

Arne Daelmans won op zondag 18 januari de categorie 2 cross in het Luxemburgse Muhlenbach. Arne
had aan de finish een 40-tal seconden voor op Van Santvliet en 50 seconden op Commeyne. Na
Rijkevorsel begin december is dit de 2de zege van Arne deze winter. Een belangrijke zege, goed voor
zijn moral en voor wat nog komen moet.

Geheel vernieuwde site Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx
online ! (18-01-2004)
Op zondagavond 18 januari 2004 is de geheel vernieuwde site voor wielerploeg "Vlaanderen - TInterim - Eddy Merckx" online gegaan. Als basis werd de site van afgelopen jaar gebruikt, de inhoud
werd aangepast aan het nieuwe wielerseizoen en het geheel werd in een nieuw jasje gestoken. Na 2
jaar drong een nieuwe look zich op, vooral om technische redenen. Meteen kon ook de nieuwe
structuur van 3 wielerploegen onder het Vlaanderenlabel (profs-, dames- en beloftenploeg)
gevisualiseerd worden door vaste links naar de betrokken partners. Het nederlandstalige gedeelte
van de site is volledig klaar, het engelstalige en franstalige gedeelte zal snel volgen.
Structuur en rubrieken van de site zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Na taalkeuze kom je op de
openingspagina en die toont vanaf nu een mix van het meest recente nieuws, de eerstkomende
wedstrijden enz. Nieuw is dat een aantal rubrieken zoals links en een nieuw gastenboek werden
ondergebracht in de "fanzone". Daar werd ook een faq-rubriek toegevoegd en onder de titel "beurzen
etc." staat er een agenda met evenementen die betrekking hebben tot de wielersport (voor beurzen,
infoavonden, gentlemankoersen enz.). Er is nu ook een meer doorgedreven onderscheid tussen de
pagina's over de mannen- en de vrouwenploeg. De pagina's over de vrouwenploeg kunnen bovendien
via de eigen domeinnaam (http://www.cyclingteam-damesvlaanderen.be) rechtstreeks bezocht
worden. Verder zijn er nog wat kleine aanpassingen aan de site gemaakt die niet heel erg opvallen,
maar die de website wel ten goede komen.

Arne laat de schouders niet hangen en rijdt prachtcross
(11-01-2004)
Arne Daelmans trof het niet in Lille. We hielden het wat stil maar onze zandstuiver was als sinds half
december 100% gefocust op die éne cross: het Belgisch Kampioenschap op 'zijn' zandparcours te
Lille, het parcours waar hij vorig jaar de Krawatencross won. In de drukke eindejaarsperiode nam
Arne bewust niet te veel hooi op zijn vork. En dan sta je daar aan de start, weg alle zand, modder in
de plaats (zie ook verslag verderop over beloften-kampioenschap), en door de smalle slijkerige
aanloopstrook niet bepaald ideale omstandigheden indien je niet vanop de eerste rij kan starten.
Halfweg ronde 1 zagen we Arne dan ook in 17de positie doorkomen.
Terwijl Bart Wellens toch enigzins moeizamer dan enkele weken terug weer op weg was naar een
nieuwe zege zagen we Arne verbeten maar eenzaam opduiken achter een ruimere groep met de
Belgische toppers uit de crosswereld. Aan het eind van de 3de rond zat Arne in 7de positie maar de
mannen die streden voor de derde stek verloor hij nooit uit het oog. We betrapten onszelf al op enige
gelatenheid voor wat Arne's positie betreft maar onze man uit Malle liet niet af en passeerde
thuisrijder Vervecken. Het siert Arne dat er voor bleef gaan en in het zog van Sven Nijs eindigde hij
sterk vierde. Een plaats in de top 5 zou mooi zijn hoorden we van de ploegleiding vooraf maar wat
Arne hier liet zien was super en doet het beste verhopen voor de crossen die nog komen moeten.

Van Der Linden verlengt Belgische beloftentitel - Ingels
verdienstelijk (11-01-2004)
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Wat al wekenlang werd aangekondigd als een cross voor zandstuivers werd door overvloedige
regenval in de laatste nacht een loodzware moddercross. De nu meer verharde zandstroken bleken
plots best berijdbaar te zijn en in de modder waren de mannen van de macht, de krachtpatsers, in
het voordeel. Bij de beloften was Wesley Van Der Linden met overschot de sterkste. Na 1 ronde
zagen we nog 10 man vooraan maar dan sleurde Wesley op kop en vrij snel verwierf hij een mooie
voorsprong op zijn concurrenten. Wesley genoot van zijn 2de Belgische titel op rij en kan zich nu
opladen voor het komende WK.
Bij de vrouwen zagen we Veerle Ingels de ganse wedstrijd mee in strijd voor een podiumplaats.
Finaal eindigde ze 5de, maar hoe dan ook chapeau voor een verdienstelijke wedstrijd van Veerle in
deze zware omstandigheden.

Steven Kleynen terug de weg op - crossers klaar voor BK
(08-01-2004)
Wie mogelijk in de omgeving van Drieslinter en Tienen donderdagavond een wielrenner met fietslicht
opgespeld gedreven zag trainen mag het weten, Kleynen is terug op de weg. Deze namiddag kreeg
hij tijdens een laatste geneeskundige controle het licht op groen om terug op de weg te gaan trainen.
Na weken binnen op de rollen trainen, de laatste tijd tot 100 kilometer, was de honger naar
buitenlucht enorm groot. Steven Kleynen onderging halfweg oktober een operatie aan de heup. Uit
radiografie van het heupgewricht bleek immers dat er op bepaalde plaatsen een zéér slechte
doorbloeding was, met pijn tot gevolg. Operatief werden in beide heupgewrichten heel keine gaatjes
geboord, teneinde de doorbloeding te verbeteren. Steven was een tijdlang aan de rolstoel gekluisterd
en er volgde een lange revalidatie.
Arne Daelmans en toekomstig Vlaanderen-crosser Wesley Van Der Linden zijn klaar voor het Belgisch
Kampioenschap te Lille. Vorige week nog in Hoogerheide zat Arne goed in de wedstrijd met een
mooie 3de plaats tot gevolg. Wesley verdedigd zijn Belgische titel bij de beloften.
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