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Nieuws 2015
Kenny De Ketele ziek naar de kant
09 januari 2015 - Zesdaagse van Rotterdam 2015
Tot aan de slotavond van de zesdaagse van Rotterdam bleef Kenny De Ketele met Jasper De Buyst de stand aanvoeren maar door ziekte kon hij niet
meer verder. Iljo Keisse en Niki Terpstra, die dag na dag sterker werden, wonnen voor de derde keer op rij.
Intussen zijn Kenny en Moreno De Pauw met de Belgische selectie vertrokken naar Cali Colombia voor de derde manche in de wereldbeker
baanwielrennen. De ploegenachtervolging en het omnium staan er op het programma. Nadien volgt de zesdaagse van Berlijn, Kenny rijdt er met de
Spanjaard Muntaner, en Otto Vergaerde doet dat met de Duitser Lucas Liss.
Foto's van de zesdaagse van Rotterdam vind je hier.

Aftellen naar het echte werk
21 januari 2015 - Teamnieuws
Donderdag zit onze trainingsstage in het Spaanse Villajoyosa erop, iedereen verlaat Hotel Allon Mediterrània richting België. Zaterdag volgt dan nog
een groepstraining in België en intussen blikken de renners gretig vooruit naar de eerste wedstrijden. Vanaf 1 februari beginnen we eraan, de Grand
Prix Cycliste La Marseillaise staat dan op de agenda.
Stevige trainingen, genoeg hoogtemeters, maar ook een bezoek aan een chocoladefabriek, één van de specialiteiten van deze regio, stonden op het
programma. Uiteraard werd er ook weer tijd vrij gemaakt voor interviewsessies en video opnames en deed wielerfotograaf Tim Dewaele zijn werk
voor onze officiële actiebeelden en portretten.
Moreno De Pauw en Kenny De Ketele waren er niet bij tijdens deze stage. Zij maakten met de nationale ploeg een goede beurt op de
wereldbekermanche baanwielrennen in het Colombiaanse Cali. In de ploegenachtervolging werden ze 5de in de kwalificaties en 7de in de finale.

Valpartij Sander Helven op slotdag trainingsstage
26 januari 2015 - Teamnieuws
Voor Sander Helven kreeg onze trainingsstage in het Spaanse Villajoyosa nog een vervelend staartje. Door een zware val op de laatste training
arriveerde hij pas vrijdag in België en het is nog even afwachten of hij effectief kan starten in Bessèges.
Het was een zware totter, zo liet sportdirecteur Andy Missotten weten. In de afdaling van een col moet hij op een losliggende steen gereden zijn,
waardoor zijn vóórtube gesprongen is met een valpartij tot gevolg.
Sander kwam zwaar op zijn hoofd terecht en was even van de kaart. De rechter wenkbrauw was gesprongen, de rechteroor was serieus geraakt en er
was een lelijke vleeswonde aan de linkerknie. Omdat een ambulance lang op zich liet wachten is Andy met Sander naar het plaatselijk ziekenhuis
gereden waar de eerste verzorgingen zijn toegediend en de wenkbrauw werd gehecht. Na overleg met de dokter is Sander vanuit dit ziekenhuis
overgebracht naar een ziekenhuis te Denia. Hier werden verschillende scans genomen van hoofd, nek en knie en werd de knie ook gehecht. Het was
intussen al 13 uur, de valpartij was gebeurd om 10h30. Sander zich terug bewust van heel het gebeuren, het duurde een uur of 2 vooraleer hij alles
goed besefte.
Maar Sander zijn rechteroor was er erger aan toe en dit letsel kon een gewone arts niet hechten. Het was wachten tot er een plastisch chirurg
beschikbaar was. Pas om 20 uur was het zover, en om 22u30 konden Sander en Andy het ziekenhuis verlaten.
Na een kort nachtje in het hotel heeft Sander dan het vliegtuig richting België kunnen nemen.
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Haal de koers in huis: Museum in de Living
28 januari 2015 - Teamnieuws
Leuk initiatief van het Wielermuseum Roeselare, particulieren krijgen de kans om tijdelijk een collectiestuk in huis te halen.
Het project draagt de naam ‚Museum in de Living’ en werd gelanceerd tijdens Velofollies halfweg januari. Zo’n 30 truitjes en een tiental fietsen en
kunstwerken staan ter beschikking voor uitleen gedurende meerdere periodes. Daarbij ook truitjes van Tim Declercq, Sep Vanmarcke en Patrick
Sercu en een aquarel met Eddy Merckx. De aandacht gaat zowel naar oude, huidige en toekomstige flandriens.
Hier vind je meer informatie over het project en over WieMu Roeselare:
http://www.museumindeliving.be
https://www.facebook.com/WieMuRoeselare
https://twitter.com/WieMuRoeselare
http://www.wielermuseum.be
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Kenny De Ketele met David Muntaner 2e in Berlijn
28 januari 2015 - Zesdaagse van Berlijn 2015
De Duitsers Marcel Kalz en Leif Lampater zijn de eindwinnaars geworden van de Zesdaagse van Berlijn. Kenny De Ketele en zijn Spaanse
ploegmaat David Muntaner werden tweede.
De derde plaats ging naar de Denen Alex Rasmussen en Marc Hester. Otto Vergaerde reed deze zesdaagse met de jonge Duitser Lucas Liss maar die
laatste kwam op de slotdag niet meer in actie omwille van het overlijden van zijn vader. Otto reed nog enkele individuele wedstrijden, als ploeg
werden ze geneutraliseerd.

Edward Theuns zevende
01 februari 2015 - Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1 FRA)
Het eerste optreden van onze wegrenners voor 2015 leverde een zevende plaats op voor Edward Theuns. De Nederlander Pim Ligthart won de Grand
Prix Cyclisme La Marseillaise in de spurt voor Kenneth Vanbilsen en Antoine Demoitie.
De GP La Marseillaise ging over 139.7 kilometer, een geaccidenteerd parcours met onderweg een drietal belangrijke beklimmingen. Een kopgroep
van vijf reed lange tijd voorop maar werd gegrepen op 19 kilometer van het einde. Nieuwe aanvallers op de laatste hindernissen van de dag werden
kort voor de finish eveneens bijgehaald.

Prima start in Bessèges met Edward Theuns op 2 in de stand
05 februari 2015 - Etoile de Bessèges (2.1 FRA)
Twee dagen ver zijn we in de Ster van Bessèges en onze renners zijn prima gestart. Edward Theuns scoorde een tweede en een negende plaats en
maakt samen met Eliot Lietaer kans op een mooi klassement. Sander Helven en Bert Van Lerberghe staan met 27 seconden achterstand ook nog
dicht. En rit twee van vandaag was hard, hectisch en bewogen.
De ritten gingen naar Kris Boeckmans en Roy Jans. In rit één reden Eliot Lietaer, Bert Van Lerberghe en Sander Helven dik 150 kilometer in de
aanval. De grote kopgroep werd nog bijgehaald door een tweede groep met daarbij Edward. Hij en Eliot konden meeglippen in een nieuwe groep van

12 in de achtervolging op de Nederlander Pim Ligthart. Die laatste werd net op tijd ingelopen en Eliot lanceerde de sprint voor Edward die mooi
tweede werd.
De rit van vandaag was nogal incidentrijk. Het was al ijskoud en met de stevige strakke wind erbij lag de gevoelstemperatuur nog een stuk lager. Het
peloton protesteerde en hield zelfs drie keer halt maar van annuleren of inkorten was geen sprake. De gemiddelde snelheid van de rit lag zo enorm
laag en dan werd de spurt nog eens ontsierd door een valpartij op anderhalve kilometer van de finish. Het peloton kwam in schuifjes binnen met
Edward op de negende plaats en onze ploeg kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Edward begint als leider aan de slottijdrit over 11,9 km.
07 februari 2015 - Etoile de Bessèges (2.1 FRA)
Edward Theuns mag morgen in de Ster van Bessèges ‚le maillot corail’ verdedigen in een tijdrit over net geen 12 kilometer. Vrijdag in rit 3 pakte
Edward bonificatieseconden bij een tussenspurt en aan de finish met de derde plaats in de massaspurt. Hij kwam daarmee op kop in de stand en
vandaag pakte hij opnieuw de derde plaats in een spurt waarvan de laatste 300 meters bergop liepen, le mur de Laudun.
Eén prijs is intussen al binnen, door vier opeenvolgende top 10 plaatsen waarvan drie in de top 3 is Edward al zeker van het puntenklassement. In het
ploegenklassement staan we tweede na Lotto Soudal. De rit vandaag ging naar Tony Gallopin voor Christophe Laporte. Vrijdag haalde Bryan
Coquard het voor de Italiaan Giacomo Nizzolo. Beide ritten werden gekleurd door ontsnappingen die tijdig geneutraliseerd werden. Als ploeg van de
leider moesten wij vandaag aan het werk, de vluchters liepen niet meer dan 3 minuten uit. Intussen schoof Eliot Lietaer vrijdag op naar plaats 9 in de
stand. Hij staat nu op 17 seconden van Edward en kan morgen in Alès ook voor een mooi klassement gaan. De tijdrit gaat over net geen 12 kilometer
waarvan de laatste drie bergop, over de Promenade de l'Ermitage.

Salomein in de aanval, Declercq en Van Meirhaeghe in peloton 1
08 februari 2015 - Tour of Qatar (2.HC QAT)
De openingsrit in de Ronde van Qatar was nog kort, maar de wind was op de afspraak en dan weten wielrenners daar hoe laat het is. Jarl Salomein
reed in de aanval maar een uitgedund peloton spurtte voor de zege. De Spanjaard Rojas was de snelste, Tim Declercq (22e) en Jef Van Meirhaeghe
(28e) waren mee.
Rit 1 ging over 136 kilometer. Jarl Salomein en de Italiaan Luca Sterbini zorgden voor de eerste ontsnapping van de dag. Het duo liep tot bijna 11
minuten uit en Jarl won de eerste tussenspurt maar met de wind op kop kwam het peloton heel snel terug en na 65 kilometer koers was de
ontsnapping voorbij. Daarop volgde waaiervorming, een hergroepering, de ontsnapping van een trio en nieuwe waaiervorming, waarna een uitgedund
peloton 50 man sterk naar de finish trok voor de spurt. José Joaquin Rojas haalde het voor Boonen en behalve onze 2 renners in groep één hadden we
met Vanspeybrouck, Wallays en Salomein nog 3 man in een groep op 33 seconden van de winnaar. Morgen op het programma: 194,5 kilometers van
Al Wakra to Al Khor Corniche.
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Terugblikken op een erg geslaagde Ster van Bessèges
08 februari 2015 - Etoile de Bessèges (2.1 FRA)
Onze mannen in Zuid-Frankrijk kunnen terugblikken op een erg geslaagde Ster van Bessèges. Edward Theuns pakte 3 top 3 plaatsen en zo de
eindzege in het puntenklassement, reed twee dagen in de leiderstrui en werd vijfde in de eindstand. Eliot Lietaer werd negende in de eindstand op één
seconde van de zevende plaats.
De afsluitende tijdrit ging over net geen 12 kilometer waarvan de laatste drie bergop. Bob Jungels, Luxemburger en jong supertalent uitkomend voor
Trek Factory Racing, ging enorm hard en won met 19 seconden voorsprong op de Fransman Tony Gallopin. Eliot eindigde 17de op 44 seconden,
Edward 25ste op 50 seconden. Hoe dan ook, wat onze renners hier samen neergezet hebben was knap, een schitterende start.

Vallen en weer doorgaan, en monsterlijk afzien
09 februari 2015 - Tour of Qatar (2.HC QAT)
De ingrediënten voor waaiers zijn: een vlak parcours, kaarsrecht, een open vlakte, en vooral renners die willen dat het op kant gaat. Vandaag in rit
twee van de Ronde van Qatar hadden ze goesting, veel goesting. Onze mannen hebben het geweten, het was afzien en elk hadden ze hun verhaal.
Radio-tour had Jef Van Meirhaeghe zelfs opgegeven, maar dan kennen ze onze neoprof nog niet!
Het was prijs van bij de start: that's an agitated start! The peloton is going full gas and already splitting. Vrij snel vormden zich vier groepen. Jef was
mee in de eerste waaier, net als in rit één overigens, maar nu reed hij lek en zo verzeilde hij in de laatste groep. Tien kilometer verder kwam hij ten
val. Rondom rond geschaafd maar karakter getoond door te finishen, zo liet Hans De Clercq weten. Later kregen we bevestiging dat Jef enkel
schaafwonden heeft overgehouden aan zijn val en morgen zal starten in de tijdrit. Gedurende 120 kilometer moeten achtervolgen, met dank aan Dries
Devenyns voor de mentale steun, zo liet Jef achteraf weten via twitter.
Waaierritten hebben ook hun (relatieve) pauze momenten en dat was het sein voor vijf aanvallers om ervandoor te gaan. Jelle Wallays was mee maar
ook hij reed lek en werd weer gegrepen door het peloton. De overige aanvallers hielden het ook niet lang want in de achtervolging ging alles terug op
kant, het peloton brak opnieuw en verderop kregen we een eerste groep van 36 man. Geen Tim Declercq erbij nu, onze beste man van rit 1 ging net
om drank, zat helemaal achteraan, en slaagde er wonderwel in om massaal veel renners op te rapen en te finishen op amper 15 seconden van de
winnaar. „Volledig kapot maar wel content. Denk meest afgezien van heel mijn leven." zo klonk het bij hem achteraf. Jarl Salomein zat daar ook,
knap 19de werd hij, onze dichtste finisher komt van de kust! Jelle Wallays en Pieter Vanspeybrouck eindigden in de groep Valverde op 3’08”. De rit
ging naar de Noor Alexander Kristoff die ook de nieuwe leider wordt. Morgen tijdrit over 10,9km.

Jelle Wallays in de aanval (Foto © TDWsport.com)

Jarl Salomein opnieuw in de aanval
11 februari 2015 - Tour of Qatar (2.HC QAT)
In de Ronde van Qatar pakte de Noor Aleksander Kristoff zijn tweede ritzege. Niki Terpstra blijft leider in de stand. Jarl Salomein zat in de
ontsnapping van de dag.
Dag vier in de Ronde van Qatar, we kregen een snelle start maar na dik 10 kilometer trok Jarl trok met de Kazak Dmitri Groezdev (Astana) en de
Zuid-Afrikaan Jaco Venter (MTN - Qhubeka) in de aanval. Het trio liep tot 3'30" uit en werd gegrepen op 20 kilometer van de finish. "Ik ga er
meteen invliegen", gaf Jarl nog mee tijdens de ploegstage in Januari en hier in Qatar houdt hij woord. In de openingsrit van deze ronde reed hij ook al

in de aanval. Onze renners eindigden in de buik van het pak, met licht tijdverlies door breukjes in het peloton. Dinsdag was er in Qatar nog de tijdrit
over tien kilometer. Onze beste renners finishten op wat meer dan een minuut van de winnaar, Niki Terpstra.

Jarl Salomein in de aanval (foto © TDWsport.com)

Net geen top 20 in de eindstand voor Tim Declercq
13 februari 2015 - Tour of Qatar (2.HC QAT)
In de laatste twee ritten van de Ronde van Qatar toonde onze ploeg zich met Jelle Wallays, Preben Van Hecke en Gijs Van Hoecke in de aanval.
Alexander Kristoff en Sam Bennett wonnen de ritten, Niki Terpstra de eindstand en Tim Declercq was onze dichtste in de stand op de 21ste plaats.
In de slotfase van rit 6 reden Iljo Keisse en Gijs Van Hoecke in de aanval en bij een tussenspurt pakte Tim als derde een seconde maar het lukte hem
niet nog een plaats op te schuiven in de stand. Dat laatste moest gebeuren ten nadele van de Italiaan Andrea Guardini maar die werd tweede in de rit
en scoorde zelf ook bonificatieseconden. Eerder in deze rit reed Preben Van Hecke in de aanval. In rit vijf zat Jelle Wallays in de kopgroep, zij
werden op een 20-tal kilometer van de finish gegrepen.

Tim Declercq net geen top 20 (foto © TDWsport.com)

Spaans weekend met ereplaatsen voor De Tier en Theuns
15 februari 2015 - Vuelta Ciclista a Murcia (1.1 ESP) en Clasica de Almeria (1.1 ESP)
Floris De Tier zaterdag in de Vuelta Ciclista a Murcia en Edward Theuns zondag in de Clasica de Almeria zorgden voor uitschieters afgelopen
weekend. Mede dankzij geslaagd teamwork konden ze beide knappe ereplaatsen in de wacht slepen.
Er moest wat gepuzzeld worden toen dit Spaanse wielerweekend dichterbij kwam. Een aantal renners viel ziek uit, bronchitis en griep. Zaterdag in
Murcia was het aan de klimmers met drie cols en een finish bergop. Er verschenen zeven worldtour team aan de start, met daarbij kleppers als
Mollema, Navarro, Intxausti, Herrada, Luis León Sánchez, Fränk Schleck, Scarponi, Kolobnev, Degenkolb, Mollema, Stybar en na een zeer moeilijk
2014, Rein Taaramae. Die laatste ontsnapte met wat meer dan 40 kilometer te gaan en begon met 2 minuten 20 voorsprong aan de laatste 5 kilometer.
En toch sneuvelde zijn voorsprong op de slotklim van 2 km aan 5,8% nog specatculair. Taaramae won maar hield slechts 10 seconden over op een
eerste groep. Mollema werd tweede en onze neoprof en lichtgewicht Floris De Tier werd in dit selecte gezelschap heel knap negende. Door de
terugval van Taaramae kwamen de achtervolgers tussen de volgwagens terecht, de slotfase zie je in deze video.
In Almeria was Mark Cavendish de snelste van een groep van 58 renners. Oliver Naesen en Edward Theuns waren mee, Oliver bracht Edward naar
voor en die spurtte naar de vijfde plaats. Arthur Vanoverberghe was mee in een vlucht die tot stand kwam na 7 kilometer koers, maar 60 kilometers
met klimwerk verder bleven ze vooraan nog met drie over. De benen waren nog niet hersteld van zaterdag in Murcia, zo tweette Arthur achteraf. In
Murcia eindigde hij net buiten de top 30 op een minuut van de winnaar.

Van Meirhaeghe 2 dagen aanvaller, goed voor trui combativité
18 februari 2015 - Tour of Oman (2.HC OMA)
“Eindelijk prijs” moet Jef Van Meirhaeghe gedacht hebben na afloop van rit 2 in de Tour of Oman. Twee dagen op rij trok onze neo-prof mee in de
aanval, in rit één was hij aanstoker meteen na de start en in rit twee had hij onder meer Preben Van Hecke mee in de vlucht. Al dat werk leverde Jef
de “maillot de la combativité” op. Andrea Guardini en Fabian Cancellara wonnen de ritten, Cancellara voert het klassement aan.
Zomers en tropisch weer momenteel in Oman. Van bij de start van rit één trok Jef zich op gang, op jacht naar een prijs en een trui. De sporen van zijn
val in Qatar zijn er nog maar hij heeft er zo goed als geen last meer van. De ontsnapping van vier met Jef was een feit, maar in de bevoorrading, na
76 kilometer koers, ging de Zuid-Afrikaan Van Zyl alleen door, en de drie met Jef werden 15 kilometer verder ingelopen door het peloton. Daar was
er nog een valpartij geweest waarbij Tim Declercq betrokken was, gelukkig zonder veel erg, wel met schaafwonden.
In rit twee hadden we naast Jef dus nog Preben mee in een kopgroep van vier. Gedurende 175 kilometer reden ze in de aanval, het merendeel daarvan
met zijn drieën want de Italiaan Barbin was vooraan weggevallen door een lekke band. Bij Preben en Jef zat nog de Let Smukulis. Jef won onderweg
twee tussenspurten. In de finale kregen de renners nog 2 klimmetjes voorgeschoteld en op minder dan 20 kilometer van de finish werden de vluchters
gegrepen. Cancellara was de snelste van een select groepje.
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Sander Helven even solo, top10 voor Edward Theuns
18 februari 2015 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1 ESP)
Het door ziekte afhaken van Floris De Tier en zijn vervanger Arthur Vanoverberghe, een solo ontsnapping van Sander Helven, een zevende plaats in
de rit in lijn en achtste plaats in de voorlopige stand voor Edward Theuns, en twee zware valpartijen, dat zijn de feiten van de dag voor onze ploeg op

dag één van de Spaanse Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol.
Arthur was op het allerlaatste moment opgetrommeld om de zieke Floris te vervangen maar stond vanmorgen zelf op met koorts. De ploeg is zo met
slechts zes in plaats van zeven renners gestart in deze 5-daagse rittenwedstrijd. Op minder dan 30 kilometer van de finish, nadat een vroege vlucht
van vier was ingelopen, was er een solo aanval van Sander Helven, hij wist tot een 30-tal seconden uit te lopen. In een door valpartijen geteisterde
finale kon Pim Ligthart solo de zege pakken. Onze ploeg raakte onder meer met Oliver Naesen en Eliot Lietaer betrokken bij de valpartijen. Die
gebeurden op 8 en op 5 kilometer van de finish en heel wat renners verloren kostbare tijd. Slechts een 20-tal renners gingen spurten voor de tweede
plaats. Edward werd zevende in de rit en in de namiddag 21ste in de tijdrit over 8,2 kilometer. In de stand komt Edward op plaats 8, de leider is
Alberto Contador en de winnaar van de tijdrit Javier Moreno. Onze renners reden allen de tijdrit, hopelijk valt er morgen niemand weg door ziekte of
naweeën van de valpartijen.

Aanvallen en blijven aanvallen: Jef, Preben, Gijs
21 februari 2015 - Tour of Oman (2.HC OMA)
Twee ritten verder in de Tour of Oman, en Jef Van Meirhaeghe is blijven aanvallen. Donderdag opnieuw met Preben Van Hecke en de Italiaan
Alessandro Tonelli en vrijdag met Gijs Van Hoecke, Stijn Vandenbergh en Andrea Guardini. Maar de ambities van Jef en Guardini in deze rit
droegen niet ver, na de eerste tussenspurt haakten ze af, opdracht volbracht. En de ritten, die gingen donderdag naar Alexander Kristoff en vrijdag op
de top van Green Mountain naar Rafael Valls.
De trui voor de combativité veilig stellen, daar was het Jef om te doen vrijdag. De vermoeidheid zat in de benen na drie dagen op rij in de aanval
maar deze 23 kilometers konden er nog wel bij. Guardini had min of meer dezelfde agenda, puntentrui veilig stellen. De Italiaan won de tussenspurt,
Jef werd tweede. Vanaf hier was het aan Stijn en Gijs om door te zetten. Met de wind op kop in de loden hitte, geen simpele opdracht, het
gemiddelde lag laag en de vluchters liepen tot 14 minuten uit. De rit ging over net geen 190 kilometer en aan de voet van de slotklim werd het duo
gegrepen. De Spanjaard Rafael Valls won en is de nieuwe leider. Donderdag dus zelfde scenario als woensdag, kopgroep van drie meteen na de start,
en met Jef en Preben aan boord. Preben als perfecte gids, hij won vorig jaar die trui van de strijdlust. Tot bijna 9 minuten liepen ze uit en Jef won de
twee tussenspurten. Na de laatste liet hij zich als eerste inlopen, het peloton volgde toen op 1’20”. Na de finish kon hij een nieuwe polkat-dot
combativity jersey afhalen op het podium. Met dank ook aan de goede gids, Preben Van Hecke won deze trui in 2014. Tim Declercq ging vrijdag niet
meer van start in rit vier. “Wellicht zonneslag opgelopen en slecht gereageerd op de kwetsuren opgelopen bij een val in rit 1” liet hij zelf weten op
zijn website. Na wat rust kan hij weer aan de slag.

Gijs Van Hoecke en Stijn Vandenbergh (foto © TDWsport.com)

Pieter Jacobs in trui Meta Volantes
21 februari 2015 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1 ESP)
In de Spaanse Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol pakte Edward Theuns donderdag de achtste plaats in de sprint. De rit werd gewonnen door
Juan José Lobato. In de koninginnerit van vrijdag greep Alberto Contador de macht terwijl Pieter Jacobs mee zat in de vlucht van de dag en op het
podium de trui voor de Metas Volantes mocht afhalen.
Knap dat Edward donderdag top 10 haalde want op een klim van categorie drie op 9 kilometer van de finish werd er enorm hard doorgereden door de
mannen van team Sky. In de traditionele vlucht die dag hadden we niemand mee maar vrijdag was Pieter op post. Nog voor de steile en besneeuwde
slotklim werd de kopgroep van negen man gegrepen. Pieter pakte bij tussenspurten een eerste en een tweede plaats en mocht op het podium de witte
trui aantrekken. Er staan nog wel 2 renners met het gelijke aantal punten als Pieter.
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Edward Theuns tot op 200m in slotrit
22 februari 2015 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1 ESP)
De weekendritten in de Spaanse Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol gingen naar Christopher Fromme zaterdag en Juan José Lobato zondag.
Edward Theuns zette in de finale nog een knappe aanval op en werd pas op 200 meter van de finish gregrepen.
Een vroege vlucht in de slotrit werd tijdig geneutraliseerd en in de finale stoof een uitgestrekt peloton langs meerdere rotonde’s richting finish. Een
treintje van team Lotto NL Jumbo reed op kop terwijl Pieter Jacobs en Eliot Lietaer op ongeveer twee kilometer van de finish Edward knap naar voor
brachten. Vanaf 1100 meter van de finish werd het parcours lastiger bergop en net op dat moment zette Edward aan. Hij had meteen een mooie kloof
maar werd op ongeveer 200 meter van de finish weer ingehaald.
Eindwinnaar van deze rittenwedstrijd werd Chris Froome met twee seconden voorsprong op Alberto Contador. Simon Geschke is de eindwinaar
geworden van de Metas Volantes. Pieter Jacobs had twee dagen die leiderstrui maar stond steeds met gelijke punten.
Op deze video zie je de laatste 4 kilometer met op 1100 meter de aanval van Edward. Let ook op de heerlijke commentaar.

Jef gaat nog eens en eindigt 3e in slotrit
22 februari 2015 - Tour of Oman (2.HC OMA)
Vier aanvallers vandaag in de slotrit in Oman, en yes, Jef Van Meirhaeghe was op post. En het gebeurt niet veel maar nu kwam het peloton niet meer
terug. Hardrijder en tot voor kort nog werelduurrecordhouder Matthias Brändle haalde, Jef werd derde en is eindwinnaar van de strijdlust.
Mee in de aanval waren vandaag ritwinnaar Matthias Brändle, Iljo Keisse en Danny Pate. Jef pakte dus de derde plaats, is eindwinnaar van de
strijdlust en komt in het puntenklassement nog gelijk met de Italiaan Guardini maar die won een rit en daarmee ook de puntentrui. Hoeveel
kilometers Jef in totaal in de aanval reed moeten we nog eens narekenen maar het was immens! Jef kan terugblikken op een enorm geslaagd debuut
dankzij enorm doorzettingsvermogen, kijk maar naar hoe hij in de openingsrit in Qatar na een zware val met succes de pijn verbeet om te finishen en
in koers te blijven.
Zaterdag werd er niet gekoerst in Oman, zandstorm, te heet en te gevaarlijk.

Jef Van Meirhaeghe "a bloc" (photo © TDWsport.com)

Ploegvoorstelling 2015: ambities blijven scherp!
26 februari 2015 - Teamnieuws
Op woensdag 25 februari werd onze ploeg Topsport Vlaanderen - Baloise voorgesteld aan pers, sponsors en genodigden.
Voor het vierde jaar op rij ging dit door in de gebouwen van Baloise Insurance aan de Posthofbrug in Antwerpen. Uiteraard werd er teruggeblikt op
superjaar 2014, het jaar dat we afsloten als nummer 1 in de UCI-ranking van de Europe Tour. Bij de aanvang van dat seizoen sprak de ploegleiding
ambitieuze taal, we wilden scoren en we hielden woord. Maar dit jaar is de ambitie even groot. Nieuwe renners staan klaar om zich te laten gelden.
De presentatie van de ploegvoorstelling was in handen van Wim De Meyer. Openen deed hij met een gesprekje met teammanager Christophe Sercu.
Raadgever sport van Vlaams Minister Muyters, Brecht De Vos, Bart Walraet (Baloise Insurance) en Rob Beset (CEO Eddy Merckx Cycles) volgden
nadien. Iedereen beseft dat 2014 evenaren niet simpel zal zijn maar we willen ons zoals steeds opnieuw tonen. Vervolgens kwamen Hans De Clercq,
Walter Planckaert en alle renners nog aan het woord.

Walter Planckaert en Hans De Clercq over het openingsweekend
02 maart 2015 - Classic Sud Ardèche (1.1 FRA) - Omloop Het Nieuwsblad (1.HC BEL) - Kuurne-Brussel-Kuurne (1.1
BEL) - La Drome Classic (1.1 FRA)
"Onze renners hebben zich goed uit de slag getrokken", zo blikte sportdirecteur Walter Planckaert maandag terug op ons openingsweekend met
Omloop het Nieuwsblad en Kuurne Bussel Kuurne. In de Franse Ardèche en Drôme deden de mannen met sportdirecteur Hans De Clercq het beter
dan vorig jaar, ondanks het feit dat onze speerpunten voor deze koersen allen zwaar ziek terugkeerden uit de Ruta del Sol.
Edward Theuns en Oliver Naesen waren onze beteren in de Omloop, Jelle Wallays kwam zaterdag nog een beetje te kort. Sterk was ook Bert Van
Lerberghe, hij hield Edward 100 kilometer lang uit de wind en zette hem dan nog mooi vooraan af. Iedereen reed de Omloop uit met Edward als
14de.
Probleem zaterdagavond en zondag voor Kuurne toen een 5-tal van onze renners last hadden van de maag en diarrée. Al een tijdje reist ziekte rond
door de ploeg. Iedereen is uiteindelijk wel gestart, en gelukkig terug verbeterd in koers, de meesten reden uit. Door deze toestand moesten we, net als
zaterdag overigens, niet meegaan in de vroege vlucht, aldus nog Planckaert. Ook Jelle had last maar Walter zag toch weer diens goede pedaaltred wat
hoopgevend is voor de komende weken. Helaas was er voor Jelle nog een valpartij in de aanloop naar de Kwaremont. Hij was geraakt aan de
elleboog en trok naar het ziekenhuis maar er is niets gebroken en er waren ook geen hechtingen nodig. We plaatsen hier met Jarl Salomein als 11de
en Edward opnieuw als 14de twee man in de top 15. Met wat meer training en lef zal Jarl nog een stuk verder uitkomen in dit werk. Tim Declercq
kreeg na de Omloop nog koorts, hij reed Kuurne niet en werd voor Le Samyn voor nu woensdag vervangen door Eliot Lietaer.
Loodzware kost intussen ook in Frankrijk, vooral dan zondag toen de weersomstandigheden erbarmelijk waren, ijskoud en regen. Er wordt niet veel
gesproken over deze koersen maar ze zijn echt zwaar, aldus Hans De Clercq. Onze renners hebben zich goed geweerd, maar onze vier speerpunten
voor deze koersen, zijnde Pieter Jacobs, Arthur Vanoverberghe, Floris De Tier en Eliot Lietaer waren nog niet 100% gerecupereerd na ziekte. Stijn
Steels die zich goed uit de slag trok en Jonas Rickaert, slachtoffer van een valpartij zaterdag, reden dan weer hun eerste competitiekilometers dit jaar.
En Otto Vergaerde reed vorige week nog het WK Baanwielrennen en moest hier invallen voor ook al zieke collega’s. Iedereen heeft zich geweerd
maar het was niet simpel.

Bert Van Lerberghe (foto © TDWsport.com)

Oliver Naesen knap tiende
05 maart 2015 - Le Samyn (1.1 BEL)
Knappe prestatie van Oliver Naesen in de 46ste editie van Le Samyn gisteren, op 13 seconden van winnaar Kris Boeckmans eindigde hij tiende.
Le Samyn 2015 kreeg een hertekende finale met een enorm slechte kasseistrook van een dikke kilometer en daarna nog twee lastig oplopende
kilometers. De renners kenden de finale door eerdere passages en Oliver wist goed op te schuiven voor aanvang van de kasseistrook. Onder impuls
van een Etixx QuickStep treintje brak de groep in stukken en Oliver zat in een tweede groepje, kort volgend op 8 leiders. Boeckmans haalde het in de
spurt en Oliver eindigde knap tiende.

Sporza op bezoek bij de ploeg tijdens Driedaagse van West-Vlaanderen
09 maart 2015 - Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1 BEL)
Edward Theuns was afgelopen weekend met een dertiende plaats onze best geklasseerde in de eindstand van de Driedaagse van West-Vlaanderen.
Het verschil met eindwinnaar Yves Lampaert bedroeg 23 seconden. Christophe Vandegoor volgde voor Sporza en dat resulteerde in een mooie
reportage die je hier kan herbekijken.
In de proloog vrijdag in Middelkerke hadden we met Sander Helven (knap 14de), Edward Theuns (21ste) en Victor Campenaerts (24ste) drie man bij
de top 25. In de rit naar Harelbeke met onderweg de kasseien van de Varentstraat en de Kwaremont trok Gijs Van Hoecke mee in de aanval. Gijs
sprokkelde wat bonificatieseconden wat hem finaal in de eindstand op plaats 28 bracht op 35 seconden van de eindwinnaar Lampaert. Die laatste
won de rit in Harelbeke door 4 medevluchters te verslaan in de sprint. Het peloton volgde op amper 4 seconden. In de slotrit was Danny Van Poppel
de snelste van een groep van een 50-tal renners. Een aantal van onze renners werd hier opgehouden door valpartijen in de heuvelzone met de
Monteberg en de Kemmelberg. Edward was in de finale mee in een groep van een 13-tal renners maar nog voor de spurt dikte die groep weer aan.
24 Foto's van de proloog en rit 1 vind je hier.

Edward Theuns pakt Ronde van Drenthe!
15 maart 2015 - Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe (1.1 NED)
De eerste van het seizoen op de weg is binnen, Edward Theuns won zaterdag de Albert Achterhes !Pet Profronde van Drenthe. Edward haalde het
van 54 medevluchters in de sprint. Op meer dan een kilometer van de finish kwam hij op kop, de anderen nestelden zich in zijn wiel, maar Edward
werkte subliem af, niemand kwam er nog over. Bert-Jan Lindeman werd tweede, Joey van Rhee derde.
Op het programma stonden 197,9 kilometers, vier beklimmingen van de Vamberg en een reeks keienstroken. Met daarbij de koude en gure wind wist
je dat de renners een zware koersdag te wachten stond. Een vroege vlucht was al voorbij toen er nog meer dan 60 kilometer te gaan was. De 5
vluchters die gingen sprinten voor de zege reden weg na de laatste beklimming van de VAM-berg. Ze reden meer dan een minuut weg van een eerste
peloton, doordat de koplopers in de slotkilometer elkaar beloerden kwam deze groep nog terug tot op 14 seconden. Pieter Jacobs werd 18de, Tim
Declercq 21ste.

Edward 4e, valpartij voor Pieter Vanspeybrouck en Tim Declercq
15 maart 2015 - Energiewacht Dwars door Drenthe (1.1 NED)
De Italiaan Manuel Belletti won zondag de massasprint in de wedstrijd ‘Energiewacht Dwars door Drenthe’. Edward Theuns eindigde vierde en dat
is goed, wetende dat de ploeg tot 2 keer toe een scheve situatie moest rechtzetten. Pech was er voor Tim Declercq en Pieter Vanspeybrouck, beiden
zwaar gevallen.
Tim Declercq kwam ten val toen iemand een bevoorradingszak over zijn rug wilde gooien en zijn stuur raakte. Tim zit met schaafwonden en een
gekneusde gezwollen heup en zal nog een echo laten nemen. Sportdirecteur Hans De Clercq denkt dat het met Tim voor Nokere of voor volgend
weekend wel in orde zal komen. Pieter kwam na 10 kilometer koers zwaar ten val, samen met Jef Van Meirhaeghe. Jef viel in ... (naar het schijnt) de
smerigste gracht van Nederland ... en hield er een nat pak aan over. Na snel wat kledijwissels kon hij gewoon verder, er was werk genoeg op dat
moment. Pieter is zwaar op de knie gevallen en moest gehecht worden aan de kin en de elleboog. Op foto’s was er aan de knie niets te zien maar
Pieter heeft veel last en zal vanavond of morgenvroeg nog een scan laten nemen. Nu maar hopen dat alles ok is en dat ook hij weer snel aan de slag
kan.
Over naar de wedstrijd zelf dan, vrij snel was er een kopgroep van 10 weg en niemand van onze ploeg was mee. Met nog dik 60 kilometer te gaan
werden de aanvallers gegrepen, van onze ploeg moesten daarvoor Stijn Steels, Jelle Wallays en Jef aan het werk. Maar verderop reden opnieuw 20
man weg zonder iemand van de ploeg. Nu moest iedereen aan het werk zodat het nog lukte om Edward in de finale mee vooraan te krijgen. Ongeveer
30 man spurtte voor de zege en Edward werd nog mooi vierde.

Jef Van Meirhaeghe
@JefVnMeirhaeghe
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In't begin van de wedstrijd toch even de waterkwaliteit van de
beken hier getest. Stonk serieus en was redelijk koud. Daarna
goed gewerkt.
5:56 PM - 15 Mar 2015
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Stijn Steels
@StijnSteels
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Moment van de dag: @JefVnMeirhaeghe die de smerigste
gracht van Nederland induikt. Met slappe lach op de kant, tis
eens anders...
7:17 PM - 15 Mar 2015
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In België Naesen 3de en Salomein en Van Lerberghe 5de
16 maart 2015 - Omloop van het Waasland (1.2 BEL) en Kattekoers (1.2 BEL)
Naast 2 wedstrijden in Nederland werd er het voorbije weekend ook in eigen land gekoerst. Met de Omloop van het Waasland van Lokeren naar
Stekene en de Kattekoers in Ieper stonden er twee 1.2 koersen op de agenda. Oliver Naesen pakte de derde plaats in Stekene en met Jarl Salomein en
Bert Van Lerberghe pakten we in beide wedstrijden de vijfde plaats.

De Nederlander Geert Van der Weijst won de Omloop van het Waasland in een massasprint. Victor Campenaerts en Oliver Naesen zaten hier in een
kopgroep van acht die in de slotkilometer gegrepen werd. Winnaar Van der Weijst zat ook bij de acht.
In de Kattekoers was Baptiste Planckaert de snelste van een trio. Bert volgde in een groepje van 16 dat finishte op 14 seconden van de winnaar.
Samen met Floris De Tier en Jonas Rickaert hadden we dan de wederoptredende Thomas Sprengers in een peloton op 32 seconden. Thomas kwam
echter ten val en liep verwondingen op aan de elleboog en knie maar hij zal gelukkig wel kunnen starten nu woensdag in Nokere. Arthur
Vanoverberghe was ook ten val gekomen, na 20 kilometer koers was dat. Ook hier normaal gezien zonder verdere problemen, al laat Arthur wel nog
even zijn gezwollen hand nakijken.

Oliver naesen
@OliverNaesen
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Podium plaatske behaald in de Omloop van het Waasland.
Jammer dat ik het werk van SuperCampie niet kon afmaken!
@VCampenaerts
7:07 PM - 15 Mar 2015
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Arthur Vanoverberghe
@arthurvob
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Crashed after 20k yesterday, due to a crash in front of me. My
hand is swollen and i'm going to the hospital for a second
opinion #badluck
9:08 AM - 16 Mar 2015
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Jonas Rickaert mee in de belangrijkste ontsnapping van de dag
19 maart 2015 - Nokere Koerse - Danilith Classic (1.1 BEL)
Kris Boeckmans was woensdag de snelste op de kasseien van de Nokereberg. Edward Theuns, teleurgesteld na afloop, was goed vooraan afgezet
maar kwam te vroeg op kop en viel stil. Jonas Rickaert was mee in de belangrijkste ontsnapping van de dag.
Er werd enorm snel gestart in deze 70ste editie van Nokere Koerse en pas bij het aansnijden van acht plaatselijke ronden kregen we een onstnapping
van vijf man. Daarbij voor ons Jonas Rickaert, en verder nog David Boucher, Jonas Rickaert, Frederik Backaert en Dieter Bouvry. Met nog een paar
ronden te gaan werden de vijf gegrepen en nieuwe pogingen draaiden op niets uit. Hoe dan ook, deze actie was een opsteker voor Jonas Rickaert
nadat hij maandenlang worstelde met een aanslepende hamstringblessure. In de slotronde lag het tempo zo hoog dat niemand nog aanviel en de
sprintersploegen werkten op hun pion vooraan af te zetten voor de kasseisprint bergop. Boeckmans haalde het voor de Fransman Justin Jules en de
Brit Scott Thwaites.

Jonas Rickaert aan de finish (foto © TDWsport.com)

Ereplaatsen voor Jarl (vrijdag) en Edward (zaterdag)
22 maart 2015 - Handzame Classic (1.1 BEL) & Ronde Van Zeeland Seaports (1.1 NED)
Gianni Meersman was vrijdag de snelste in de Handzame Classic. Jarl Salomein werd achtste, Bert Van Lerberghe 11de. Zaterdag topten 4 EtixxQuick Step renners de uitslag van de Ronde Van Zeeland Seaports. Edward Theuns was als vijfde de beste van de rest. Iljo Keisse won.
Iljo Keisse haalde het voor zijn ploeggenoten Niki Terpstra en Lukasz Wisniowski, zij waren al van in de bevoorrading weggereden. Yves Lampaert,
4de, finishte samen met Edward Theuns op 2’10”. Nummer zes in de uitslag volgde op bijna drie minuten. Jelle Wallays werd 13de op 3’31”. Slechts
20 renners reden de wedstrijd uit, de anderen gaven er de brui aan of werden uit wedstrijd genomen. Jonas Rickaert bijvoorbeeld, vroeg in de
wedstrijd nog mee in de aanval en de allerlaatste die uit koers genomen werd. Maar deze wedstrijd editie 2015 stond dan ook synoniem voor super
zware kost. Koude, regen, heel veel wind, en waaiers meteen na een plaspauze zorgden voor de schifting.

Massaspurt in de Handzame Classic (foto © TDWsport.com)

Alexis Gougeard en Pierrick Fedrigo winnaars in Frankrijk
23 maart 2015 - Classic Loire Atlantique (1.1 FRA) & Cholet - Pays De Loire (1.1 FRA)
Alexis Gougeard won zaterdag de Classic Loire-Atlantique en één dag later was Pierrick Fedrigo de sterkste in Chôlet - Pays de Loire. De winnaar
zaterdag was mee in een kopgroep van 15. Onze ploeg had de slag gemist maar zondag werd één en ander rechtgezet, toen waren we met drie man
mee.
Zaterdag na ongeveer 60 kilometer koers was het zover, in 2 fasen raakte 15 man weg zonder Topsport Vlaanderen - Baloise aan boord. Aan het
werk dus, samen met Cofidis, de voorsprong bleef lang hangen tussen een halve minuut en één minuut, maar uiteindelijk brak de veer. Verderop
verdwenen een aantal van onze renners uit koers nadat ze op 45 kilometer van de aankomst werden opgehouden door een val.
In Chôlet - Pays de Loire vormde zich na 50 kilometer een kopgroep van een man of 40 en hier hadden we drie man mee: Thomas Sprengers, Oliver
Naesen en Pieter Jacobs. Onze mannen toonden zich maar in de finale viel de groep helemaal uiteen en ons drietal eindigde in dezelfde tijd als de
15de op 1’43” van de winnaar.

Dwars door Topsport Vlaanderen: 1 & 2 voor Jelle & Edward
25 maart 2015 - Dwars door Vlaanderen (1.HC BEL)
Fantastische dubbelslag voor onze ploeg in Dwars door Vlaanderen: met Jelle Wallays en Edward Theuns pakken we één en twee! Deze prestatie in
een Vlaamse voorjaarsklassieker van het UCI niveau HC is uniek, 25 maart 2015 is een topdag in de geschiedenis van de ploeg.
De wijze waarop Edward Theuns en Jelle Wallays het scenario van de 70ste Dwars door Vlaanderen invulden illustreert perfect wat Topsport
Vlaanderen - Baloise in het peloton wil uitstralen. Het begint met offensief koersen: Jelle Wallays zat in een vroege vlucht en wilde zo anticiperen op
wat de favorieten uit hun mouw zouden schudden in de heuvelzone. Jelle bleef alleen vooraan op de Eikenberg en kon vlot aanpikken toen vanuit de
achtergrond het trio met wereldkampioen Kwiatkowski, Nederlander en ook jong talent Dylan Van Baarle en onze Edward Theuns hem inhaalden.
Met zijn vieren bleven ze dan voorop tot de finish. Jelle overleefde de Oude Kwaremont en de Paterberg en werkte hard om Edward te sparen voor
een eventuele spurt. Je zag aan Edward dat hij dat ging afmaken, hij straalde 100% vertrouwen uit en dat had zeker ook te maken met zijn prachtige
overwinning van een week eerder in Drenthe. Op wat meer dan een kilometer van de finish was het nog eens aan Jelle, en zijn alles of niets aanval
was zowaar de goede! In die actie zitten nog meer waarden waar onze ploeg voor staat: we gaan voor niets of niemand uit de weg en als de
eindafrekening wordt gemaakt primeert het belang van de ploeg. Jelle won en Edward spurtte naar plaats twee. En ja, er is nog zoiets waar onze
ploeg voor staat: beide renners staan nu al in de etalage voor het speurwerk van de grote ploegen.
En dan volgde een dolle avond voor renners, ploeg en supporters. Die laatsten zakten af naar 't Paviljoentje in Staden, het supporterslokaal van de
Wally’s, waar naar het schijnt 1 gratis vat geschonken werd.
28 foto's Dwars door Vlaanderen 2015 - de triomf van Edward en Jelle (foto's: © TDWsport.com)
Video Dwars door Vlaanderen 2015 op onze Multimedia pagina

Edward Theuns
@EdwardTheuns
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INCREDIBLE! 1 and 2 together with @jellewallays !!! Super
thanks @teamTVLB #proud
5:17 PM - 25 Mar 2015
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Michał Kwiatkowski
@michalkwiatek
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Congrats @jellewallays and @teamTVLB! Well deserved and
nice win;) #DDV
5:22 PM - 25 Mar 2015
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Topsp.Vl. - Baloise
@teamTVLB
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Meanwhile, back at Hotel Weinebrugge, our riders got got
congratulated by @f_cancellara @demoldirk #DDV #proud
9:02 PM - 25 Mar 2015
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Proficiat, knappe zege @jellewallays @teamTVLB #ddv. De toekomst is Belgisch! Fier dat onze wereldkampioen mee koers maakte
@michalkwiatek
— Marc Coucke (@CouckeMarc) March 25, 2015

Fons Leroy
@FonsLeroyVDAB
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Trots op team Topsport Vlaanderen - Baloise @teamTVLB
opvolger van Vlaanderen 2002 Prachtige prestatie Dwars door
Vlaanderen
6:07 PM - 25 Mar 2015
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Philippe Muyters
@philippemuyters

Proficiat @jellewallays ! Wat een prachtprestatie
#DwarsdoorVlaanderen
4:36 PM - 25 Mar 2015
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Lietaer en De Tier out na valpartij
28 maart 2015 - Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1 ITA)
In de Settimana Coppi e Bartali voert de Brit Ben Swift de stand aan. Hij won vrijdag rit 2, een lastige klus en dat dan nog in de gietende regen. De
rittenwedstrijd was donderdag begonnen met een korte rit en een ploegentijdrit per vier. Manuel Belletti en team CCC Sprandi Polkowice zijn de
winnaars. Pech voor onze ploeg, Eliot Lietaer en Floris De Tier kwamen zwaar ten val in de ploegentijdrit, voor hen was de Settimana Coppi e
Bartali al meteen voorbij.
Eliot en Floris vormden ploeg samen met Victor Campenaerts en Jef Van Meirhaeghe. Die laatste twee moesten het grootste deel van de tijdrit als
duo afwerken. Floris en Eliot kwamen elk apart ten val. Floris viel in de derde bocht en Eliot raakte verderop een fout geparkeerde wagen. Eliot had
een ontwrichte schouder en laat zich in België verder onderzoeken.
Geen makkelijke klus dan vrijdag voor onze zes overblijvers, een zware rit in de regen en koude. Alle zes reden ze de rit uit, 43 andere renners deden
dat niet. Thomas Sprengers was in de ritten in lijn respectievelijk 11de en 23ste en staat momenteel 23ste in de stand op 4’14” van Swift.

Ons ploegske toonde zich in heroïsche Gent-Wevelgem
30 maart 2015 - E3 Harelbeke (1.UWT BEL) en Gent - Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT BEL)
Gent-Wevelgem editie 2015 is er één om nooit te vergeten. In helse weersomstandigheden bereikten slechts 39 van de 200 deelnemers de finish. Met
Edward Theuns (11e), Oliver Naesen (32ste) en Jelle Wallays (37ste) hadden we nog drie man mee. Twee dagen voordien in de E3 Prijs Harelbeke
eindigden onze renners in het peloton dat volgde op 3’21” van de winnaar.
Regen en felle wind maakten van Gent-Wevelgem een waar slagveld. Met nog meer dan 100 kilometer te gaan werd het peloton al uiteen geslagen.
Het was geweldig om zien hoe te midden deze chaos Oliver Naesen en Edward Theuns zich in de eerste waaier wisten te handhaven.En ook sterk hoe
Jelle Wallays, net helemaal achteraan bij de volgwagen om een jasje af te geven toen de chaos begon, bleef doorgaan en zowaar nog kon terugkeren
in het peloton dat uitreed. Edward was ambitieus aan deze wedstrijd gestart en wilde top 10 maar zijn 11de plaats net na Alexander Kristoff en Peter
Sagan in zulk een legendarische editie is een nieuw hoogtepunt op zijn palmares. Met dank aan Oliver overigens, hij zette Edward nog goed af. Pech
was er voor Jarl Salomein, gevallen, en Stijn Steels, lek net voordat de hectiek begon.
De Italiaan Luca Paolini won voor Niki Terpstra en de Brit Geraint Thomas. Die laatste won vrijdag E3 Harelbeke. Al onze renners reden die uit,
Amaury Capiot was op plaats 41 onze dichtste finisher. Hij zat samen met Pieter Jacobs en Jelle Wallays in het peloton dat eindigde op 3’21” van de
winnaar en reed voor de 34ste plaats. In de finale zaten onze renners wat te ver toen het peloton in stukken brak op de Paterberg en de Oude
Kwaremont. Bert Van Lerberghe raakte betrokken in de zware massale valpartij op de Haaghoek. Ondanks pijn aan pols en heup zette hij door, kon
hij nog werk voor de ploeg verzetten, en uit rijden. Onder meer Stijn Steels, Jelle Wallays en Gijs Van Hoecke werden opgehouden door valpartijen
en ook dat kost energie.

Kemmelberg met oa Edward Theuns (Foto © TDWsport.com)

Vooruitblik op Driedaagse De Panne
31 maart 2015 - Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC BEL)
Zware windstoten op het menu vandaag in rit 1 van de Driedaagse De Panne. Komt er een neutralisatie, of wat anders, wait and see. In onze selectie
heel wat renners die terugkeren of opbouwen na blessures. Onze ploeg start met Stijn Steels, Kenny De Ketele, Jarl Salomein, Amaury Capiot, Pietr
Vanspeybrouck, Tim Declercq, Jonas Rickaert en Bert Van Lerberghe.
Pieter en Tim keren hiermee terug in competitie na hun zware val in Drenthe. Pieter liep daarbij een ontsteking in de knie op en was voorzien om
vanaf 5 april terug te koersen in Paris-Camenbert maar hij kan gelukkig wat vroeger aan de slag. Tim herstelde goed van een heupblessure. Stijn
begon dit jaar veel later aan zijn wegseizoen en komt stilaan goed op dreef. Pistier Kenny haakte deze winter door ziekte vroeger af en debuteert nu
wat vroeger op de weg, voor het eerst in deze voorjaarskoers en dus wel een zware opgave voor hem. En Jonas is ook goed bezig na een moeilijk
2014 door een blessure.
In Italië raakten afgelopen weekend Jef Van Meirhaeghe en Otto Vergaerde betrokken in valpartijen, gelukkig zonder veel erg. Eerder vielen Eliot
Lietaer en Floris De Tier al. Eliot zal helaas nog een hele tijd out zijn.

Jarl Salomein moet enkel uitrijden voor eindwinst bergklassement
01 april 2015 - Rit 1 & 2 Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC BEL)
Alexander Kristoff rules in de Driedaagse van De Panne - Koksijde 2015. De Noor was de snelste in de eerste twee ritten. Onze ploeg toonde zich
met respectievelijk Jonas Rickaert, Jarl Salomein en Amaury Capiot in de aanval. Jarl pakte in rit 1 de leiding in het bergklassement en moet enkel de
Driedaagse uitrijden om zeker te zijn van eindwinst voor de rode trui.
Kristof was dinsdag de snelste van een klein groepje, voor Belgisch kampioen Jens Debusschere en Stijn Devolder. Na neutralisatie van de eerste 12
kilometer, te gevaarlijk daar door de wind, ging het peloton er supersnel vandoor, snelheden liepen op tot 70 km/u. Een groep van zeven met Jonas
erbij ging nog wat sneller rijden maar nog in het eerste uur werden ze weer gegrepen. Verderop trok een kwartet in de aanval met daarbij Jarl die
onderweg maximaal punten voor de bergprijs pakte. In de finale bleef van het viertal enkel Jens Debusschere over, hij kreeg nu het gezelschap van
ploegmaats Lars Bak en Sean De Bie en van Alexander Kristoff, Stijn Devolder en Bystrøm. Het peloton kwam nog wel dicht maar meer niet.
Woensdag was Amaury mee in een kopgroep van twaalf die tot 7 minuten uitliep. Vanaf de heuvelzone, met de Mesenberg, de Monteberg, de
Kemmelberg, de Rodeberg en de Vidaigneberg, smolt hun voorsprong snel. Met de strakke wind op kop scheurde het ook in het peloton. Er werd
intussen aangevallen in de kopgroep waarna ze nog met acht overbleven, zonder Amaury. Die had wel als eerste op de Mesenberg de punten voor de
bergprijs binnengehaald, die gingen zo alvast niet naar de concurrentie. Verderop vielen nog een paar renners vooraan weg terwijl verse krachten de
sprong naar de vluchters maakte maar het peloton volgde heel kort. Nog een late uitval van Mortensen, Malaguti en Dennis Coenen hield ook niet
stand, de massaspurt was onafwendbaar. De voorsprong van Jarl in het bergklassement is intussen voldoende voor de eindzege indien hij de wedstrijd
uitrijdt.

Jarl Salomein in de rode trui (Foto © TDWsport.com)

Bergprijs naar Jarl Salomein
03 april 2015 - Rit 3a & 3b Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC BEL)
Uitrijden en het is binnen, dat was de opdracht voor Jarl Salomein op dag drie van de Driedaagse De Panne - Koksijde in verband met de rode
bergtrui. En het is vlot gelukt, dit nevenklassement siert nu zijn palmares. In de ochtendrit reed Kenny De Ketele zich aanvallend in de kijker en in de
namiddag was Jonas Rickaert sterk in de tijdrit.
Kenny was in de korte ochtendrit meegegaan in een groep van 13 maar meer dan een dikke minuut voorsprong pakten ze niet. Uiteindelijk werd er
weer voor de zege gespurt en voor de derde keer op rij was het prijs voor Alexander Kristof. In de namiddag won Bradley Wiggins de tijdrit en hier
noteerden we een mooie 15de plaats voor Jonas Rickaert op 46 seconden van Wiggins. Jonas stond heel lang in de top 10.

Pieter Jacobs in de aanval en 18e
05 april 2015 - Volta Limburg Classic (1.1)
Stefan Küng is een nieuwe naam om te onthouden. De 21 jaar jonge jonge Zwitser werd donderdag na Bradley Wiggins tweede in de tijdrit van de
Driedaagse De Panne-Koksijde en twee dagen later won hij na een straffe solo in Nederlands Limburg de Volta Limburg Classic. Onze ploeg toonde
zich met Pieter Jacobs in de aanval, hij werd nog 18de.
Het was koud en er werd hard gekoerst daar in Nederlands Limburg, veel renners werden er snel afgereden. De wedstrijd gaat over de wegen van de
Amstel Gold Race maar de finale werd dit jaar hertekend. De laatste 30 kilometers waren vroeger relatief vlak, maar nu zijn er tussen kilometer 26 en
16 van de finish nog 4 klimmetjes. Met nog dik 40 kilometer te gaan zat Pieter in een kopgroep van 9 en het peloton volgde op een dikke minuut.
Daar deden de mannen van CCC Sprandi Polkowice voor Paterski en Rebellin het werk. Op 22 kilometer van de finish gaan vanuit de kopgroep drie
man in de aanval, Stefan Küng nam het initiatief. Achter de drie liep alles samen maar het kleine peloton kon Stefan Küng die zijn medevluchters uit
de wielen reed niet meer bedreigen.

De Koppenberg, daar ging het licht uit
05 april 2015 - Ronde van Vlaanderen (1.UWT)
Edward Theuns en Jelle Wallays waren onze speerpunten voor de 99e editie van Vlaanderens mooiste. De finale rijden, daar wilden ze voor tekenen.
Maar op de Koppenberg scheurde een groep toppers zich los en onze mannen zaten hier wat verder. Daar ging het licht uit, en het is niet meer
aangegaan, twitterde Edward achteraf. Niets aan te doen, dat is koers, dat is de ronde!
Een eind na de Koppenberg kregen we een groep van 20 in de achtervolging op het ontsnapte duo Alexander Kristof / Niki Terpstra. Niemand van
ons was hierbij, Oliver Naesen zat in het daaropvolgende peloton dat reed voor plaats 23 op 3’23” van winnaar Kristof en eindigde 35e. Van onze
ploeg reed enkel Pieter Vanspeybroeck de Ronde niet uit, maar hij had zich op weg naar de tweede passage van de Kwaremont aanvallend getoond
en reed voordien lange tijd op de voorste rijen van het peloton. Met twee medevluchters ging Pieter na de Kaperij op zoek naar de kopgroep van de
dag. Vanuit de achtergrond kwamen nog meer renners aansluiten een groep van 11 maar in de aanloop naar de Oude Kwaremont werd Pieter weer
gegrepen door het peloton. Hoe dan ook een goede test na zijn valpartij op 15 maart in Drenthe, waarna hij gedurende een aantal weken door

knieproblemen niet kon trainen zoals het moet.
Er waren nog aanvallers in onze ploeg. Jarl Salomein zat bij de eerste aanval van de dag, maar die groep raakte niet weg. Preben Van Hecke viel aan
na de eerste passage op de Kwaremont. Hij reed een tijdje met een 30-tal seconden voorsprong op het peloton maar voor hem nog steeds de kopgroep
van de dag. Kort voor Volkegem was ook Preben weer gegrepen door het peloton. Pech was er voor Jelle Wallays, lek na de Leberg en bij de tweede
passage van de Kwaremont, en opgehouden op de Koppenberg.

Oliver Naesen in de afdaling van de Koppenberg (foto © cyclingmoments.com)

Victor Campenaerts in de groep voor plaats 3
06 april 2015 - Paris-Camembert (1.1 FRA)
Gelijktijdig met de Ronde van Vlaanderen werd er in Frankrijk gekoerst, sportdirecteur Andy Missotten was er met zeven renners. Julien Loubet won
Parijs-Camembert, voor Pierrick Fédrigo en Samuel Dumoulin won de sprint voor plaats drie. In dat groepje hadden we Victor Campenaerts, hij werd
14de.
Na een snelle start reden drie renners weg: de Duitser Robert Förster (UnitedHealthcare), de Deen Michael Carbel (Cult Energy) en de Fransman
Nicolas Baldo (Vorarlberg). Hun grootste voorsprong bedroeg bijna 11 minuten. Deze wedstrijd is er eentje voor de “Coup de France” en de ploegen
die daarvoor strijden zorgden ervoor dat na de eerste grote lus van 115 kilometer het peloton volgde op 5 minuten. Nu volgden nog 3 ronden van
bijna 30 kilometer. Amaury Capiot met liespijn en Moreno De Pauw hebben de slotronde niet meer gereden. Met Jef Van Meirhaeghe plaatsten we
vooraan in het peloton een mannetje mee om tempo te maken. Stijn Steels trok even in de tegenaanval met nog twee andere renners maar zij werden
weer gegrepen. Na 180 kilometer koers hadden we met hem, Victor Campenaerts en Tim Declercq nog drie man in de groep van een 40-tal renners.
Met nog wat minder dan 30 kilometer te gaan waren de mannen van de vroege vlucht gegrepen.
Op 20 kilometer van de finish, de voorlaatste klim, brak de groep in drie. Vooraan waren ze met zeven met onder meer Jan Bakelants. Verderop
volgde een 20-tal renners waaronder Victor en daarna nog een 15-tal met Stijn en Tim. Alle drie de groepen eindigden binnen 1’10”. Op de slotklim
maakten Fédrigo en winnaar Loubet zich los. Victor komt binnen in de groep die reed voor plaats drie en werd 14de. Stijn viel nog sterk terug maar
voelt zich met de tijd beter worden: “voor het eerst in bijna een jaar nog eens echt deftige benen in koers” twitterde hij achteraf.

Stijn Steels
@StijnSteels
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Edward Theuns spurt naar de tweede plaats!

09 april 2015 - Scheldeprijs (1.HC BEL)
He did it again: dat gaat op voor de winnaar Alexander Kristoff, maar ook voor Edward Theuns! Onze klasbak toonde zich opnieuw in een klassieker
van het Vlaamse voorjaar.
Bij de vlucht van de dag onder meer Kenneth Vanbilsen en Laurens de Vreese, van onze ploeg was niemand mee. Na ongeveer 30 kilometer koers
waren ze weg. Vooraf was Tim Declercq betrokken bij ontsnappingspogingen. Op amper zeven kilometer van de finish was De Vreese de laatste die
gegrepen werd door het peloton dat zich opmaakte voor de sprint. Op rechts in het peloton ontstond dan net voor die sprint een massale valpartij maar
een groepje renners met Edward erbij kon op links doorgaan. Voorafgaand aan die val was hij al vooraan afgezet door Pieter Vanspeybrouck.
Kristoff won de spurt en het was indrukwekkend te zien hoe Edward nog wist op te schuiven tot op plaats twee. De Wit-Rus Hutarovich werd derde.
Na zijn tweede plaats in Dwars door Vlaanderen dus opnieuw een top uitslag in een .HC wedstrijd voor Edward.

Foto © TDWsport.com

Tim Declercq sterk in de vlucht van de dag
13 april 2015 - Paris - Roubaix (1.UWT FRA)
Paris-Roubiax 2015 is de volgende klassieker in het rijtje koersen waarin Topsport Vlaanderen - Baloise zich in de kijker reed. Tim Declercq was
mee in de vlucht van de dag en hield stand tot op 25 kilometer van de finish.
Met de wind in de rug ging het enorm hard van bij de start. Pas na 30 kilometer raakte de kopgroep weg, bij Tim zaten Gregory Rast (Trek Factory
Racing), Adam Blythe (Orica-GreenEDGE), Alexis Gougeard (Ag2r-La Mondiale), Sean De Bie (Lotto Soudal), Aleksejs Saramotins (IAM
Cycling), Pierre-Luc Perichon (Bretange-Seche), Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en Ralf Matzka (Bora-Argon 18). De vluchters liepen tot
negen minuten uit maar richting finale deden de kasseistroken hun werk, de groep raakte meer en meer uitgedund. Op 25 kilometer van het einde zat
wat nog overschoot van het peloton zeer dicht en haakte Tim af. Op de wielerbaan van Roubaix kwam hij moegestreden en content toe als 41ste op
3'24" van winnaar John Degenkolb (Giant-Alpecin). Een sterke prestatie, want Tim was half maart na een val in Drenthe, vijf dagen van de fiets en
hervatte pas op 31 maart in de Driedaagse van De Panne. Maar de kasseien die liggen Tim wel en de tweevoudige winnaar van IWT Oetingen wilde
zich absoluut bewijzen. "Enkel jammer van het wiel dat ik van de neutrale wagen kreeg, enkel grootste tanden pasten goed zodat ik steeds op een
gontcharverzet moest rijden bovenop de inspanning om vooraan terug te keren", twitterde Tim achteraf.
Onze andere renners zaten lang goed maar vanaf het bos van Wallers werden ze niet gespaard van valpartijen (Pieter Vanspeybrouck en Jelle
Wallays), lekke banden terwijl de volgwagen ver weg is (Oliver Naesen, Edward Theuns) of depaneerden ze een ploegmaat (Stijn Steels die wiel
doorgaf aan Edward en daarop een lift kreeg richting Roubaix). Gijs Van Hoecke ging nog het langst mee met de hoofdmacht.
Ook leuk, kort nadat Tim was bijgehaald verscheen Yves Lampaert mee voorop in de finale, hij draaide zelfs als eerste de piste op. Yves, één van de
zes die vorig jaar vanuit de ploeg met succes doorstroomde naar de Worldtour.

Tim Declercq (Foto © TDWsport.com)

Sterke finale van Campenaerts, De Tier 21ste
16 april 2015 - De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.HC BEL)
Zomers weer voor de Brabantse Pijl 2015, de favorieten miskeken zich op vluchter Ben Hermans en moesten spurten voor de tweede plaats. Onze
ploeg toonde zich collectief sterk, met zes in het peloton bij het ingaan van de laatste ronde in Overijse, met een sterk aanvallend koersende Victor
Campenaerts in die finale en met de 21ste plaats van Floris De Tier.
Ben Hermans reed diep in de finale weg van zijn medevluchter David Tanner. Vroeg in de voorlaatste ronde waren zij weggereden uit het peloton
nadat de "vlucht van de dag" was ingerekend. Al is "vlucht van de dag" hier niet echt correct want het trio met onder meer Thomas De Gendt raakte
pas weg na 70 kilometer koers.
In het peloton hadden de mannen van Orica-GreenEdge wat op hun adem getrapt en er vormden zich keer op keer groepjes in de achtervolging op het
ontsnapte duo. Preben Van Hecke en nadien kilometers lang Victor Campenaerts toonden zich zeer actief. Het duo vooraan werd echter niet meer
gegrepen en de favorieten moesten spurten voor de tweede plaats. Victor werd 25ste en Floris De Tier eindigde nog dichter op de 21ste plaats. Floris
was hiermee super content, zijn seizoen was sterk gestart met een schitterende ereplaats in de Vuelta Ciclista a Murcia maar door ziekte nadien was
hij even wat teruggevallen.
Lees hier het verslag van Victor op zijn website.

Centraal Victor Campenaerts (Foto © TDWsport.com)

Floris De Tier op 52 seconden van de winnaar
20 april 2015 - Amstel Gold Race (1.UWT NED)
Michal Kwiatkowski heeft zondag de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven. De Pool was de snelste van een groepje van 18. Die 18 bleven
vooraan over vanuit het eerste peloton dat de Cauberg opdraaide voor de slotklim. NOg steeds aan boord daar was Floris De Tier. Hij reed een
knappe koers en eindigde 43ste op 52 seconden van de winnaar.
Doorheen de finale wist Floris steeds stand te houden in het peloton. Onze neoprof was uiteraard tevreden met zijn prestatie. Hij kwam als eerste over
de finish van een groepje met kleppers als Sorensen, Betancur, Pauwels, Visconti, Mollema, Schleck, Sanchez en Kelderman. Onze andere renners
haakten af op de Keutenberg. Daarbij ook Edward Theuns die nu zijn super geslaagd voorjaar afsluit als comfortabel leider in de Europe Tour.
Edward zal hervatten in de Vierdaagse van Duinkerke. Tim Declercq reed de twee grote lussen maar bleef achter met een lekke band na een
akkefietje met een andere renner aan de voet van een helling. Terugkeren was niet meer te doen.
30 Foto's van deze Amstel Gold Race vind je hier

Floris De Tier (foto © cyclingmoments.com )

Walter Planckaert: collectief goed gereden
23 april 2015 - La Flèche Wallonne (1.UWT BEL)
Valverde wint voor derde keer de Waalse Pijl en onze ploeg zette collectief een goede prestatie neer, dat is heel kort "een dagje Muur van Huy"
samengevat.
Al heel snel na de start in Waremme glipte Pieter Vanspeybrouck mee in de aanval. Een kopgroep van aanvankelijk 7 man tekende voor de vroege
vlucht van de dag. Bij Pieter hadden we Reinier Honig, Thomas De Gendt, Jérôme Baugnies, Daniele Ratto, Mike Teunissen en Brice Feillu. Pieter
haakte vooraan af na ongeveer 190 kilometer aanvalswerk tijdens de tweede beklimming van de Muur. Ratto, Baugnies en De Gendt bleven nog
langer voorop.
Op de voorlaatste helling, de Côte de Cherave met top op een dikke 4 kilometer van de Muur, ging eerst Nibali en verderop Tim Wellens in de
aanval. Het tempo lag zeer hoog en voor Floris De Tier begaf pas in de laatste meters. Een wel heel uitgedund peloton haalde bij het begin van de
beklimming van de Muur Wellens in en helemaal boven haalde Valverde het voor Julian Alaphilippe en Michael Albasini. Floris werd 43ste op 1'32"
van Valverde. Victor Campenaert, bij de eerste klim op de Muur van Huy op het steile gedeelte vooraan in het peloton, werd 52ste op 2'00".
Opmerkelijk waren de vele valpartijen met daarbij nogal wat grote namen zoals Gilbert, Froome, Vanendert en Poels. Bij de eerste 2 valpartijen
raakten Floris De Tier en Arthur Vanoverberghe betrokken maar beiden konden zonder problemen verder.
Sportdirecteur Walter Planckaert was achteraf tevreden over de ploeg: goed in beeld gereden, mee in de ontsnapping, en mooi collectief als ploeg
gekoerst!

Eerste beklimming van de Muur van Huy, Pieter Vanspeybrouck (foto © cyclingmoments.com)

Met vrijbuiters maar zonder Eliot Lietaer naar Turkije
24 april 2015 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC TUR)
Sportdirecteurs Hans De Clercq en Andy Missotten vertrokken vanochtend met acht renners naar Turkije voor 8 koersdagen in de Presidential
Cycling Tour of Turkey. Erbij zijn Victor Campenaerts en Pieter Jacobs, die kunnen mikken op een goed klassement, Bert Van Lerberghe en Jarl
Salomein, die zich kunnen mengen in de massaspurt, en Jelle Wallays in een vrije rol. Helaas niet mee is Eliot Lietaer, zijn schouderblessure is nog
niet voldoende hersteld.
Eliot kwam een kleine maand geleden ten val op dag één van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, in de ploegentijdrit. Het verdict was hard,
schouderluxatie, ligamenten en spieren zwaar geraakt. Intussen zit Eliot al terug 3 à 4 uur per dag op de fiets met daarbovenop nog dagelijks
revalidatie-oefeningen bij de kinesist. Stevig trainen op heuvelachtige wegen en klimmen zit er echter nog niet in vanwege te belastend voor de
schouder. Mogelijk kan Eliot hervatten vanaf 20 mei in Noorwegen en nadien onder meer via Slovenië verder opbouwen richting Belgisch
Kampioenschap in Tervuren. Hoe dan ook, het belangrijkste is dat hij eerst die schouder heel goed laat herstellen, aldus nog Hans De Clercq.

Afsluiter klassieke voorjaar = zware kost voor onze ploeg
27 april 2015 - Liège - Bastogne - Liège (1.UWT BEL)
Luik - Bastenaken - Luik is traditioneel een enorm zware dobber voor Topsport Vlaanderen - Baloise. Zeker als de koers verloopt zoals dit jaar: een
hevige start, een vroege vlucht die al in Stavelot eraan is, en een snel koersverloop de hele dag. Valverde won, hij klopte in de straten van Ans Julian
Alaphilippe en Joaquim Rodriguez.
Om te beginnen, het duurde vrijwel een uur vooraleer de vlucht van de dag vorm kreeg. Er leek al eens een groep vertrokken met daarbij Arthur
Vanoverberghe. Met vijf waren ze, maar een aantal ploegen die de boot gemist hadden brachten het peloton weer terug. Het bleef dus hard gaan tot
een nieuwe groep van acht slaagde. Nu hadden we Otto Vergaerde mee, eigenlijk baanwielrenner en regerend Europees Kampioen scratch.
Tot 7 minuten liepen ze uit maar al in de aanloop naar Stavelot waar het drieluik Côte de Wanne, Côte de Stockeu and Côte de la Haute-Levée het
peloton opwacht werd er serieus geknabbeld aan die voorsprong. Op de Stockeu waren ze vooraan maar met vijf meer en op de Haute-Levéé was het
over voor de vluchters. Voor Otto en Arthur ging het na al dat werk in de aanvangsfase nu te snel terwijl Floris De Tier pech had bij het opdraaien
van de Stockeu. In de scherpe bocht stond hij te voet door een aflopende ketting. Hij kreeg nog hulp van Tim Declercq waardoor beiden achteraan in
het peloton verzeild geraakten. Floris kon op de Haute-Levée nog sterk opschuiven maar in het peloton was er een breuk, een eerste deel was weg.
Tot over de Côte du Maquisard had Floris het gevoel dat hij nog kon terugkeren maar na de lange afdaling richting La Redoute was het over. Na
valpartijen in die zone begon een peloton van niet veel meer dan 40 man aan de Redoute en aan de finish hadden we enkel nog Preben Van Hecke als
72e op 9'32" van winnaar Valverde. Begrijpelijk dan ook nogal wat teleurstelling bij een aantal van onze renners maar dit is wel "La Doyenne"
natuurlijk.

Kopgroep met vooraan Otto Vergaerde (Foto © TDWsport.com)

Jacobs en Campenaerts voor top 20 na bergrit
29 april 2015 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC TUR)
In de Ronde van Turkije werd na de koninginnerit van dinsdag het klassement dooreen geschud. De eerste twee ritten kenden een rustig verloop en
eindigden in de sprint. Top 10 plaatsen pakten we niet, maar met Pieter Jacobs en Victor Campenaerts hebben we twee man met zicht op een top 20
plaats in de eindstand.
Davide Rebellin won de koninginnenrit en nam zo de leiderstrui over van Mark Cavendish, winnaar van de eerste twee ritten. Jelle Wallays reed in rit
3 in de aanval. Met minder dan vijftig kilometer te gaan raakte hij in het gezelschap van Youcef Reguigui (MTN-Qhubeka) en Pavel Brutt (TinkoffSaxo) voorop. De groep was aanvankelijk groter maar het peloton gaf niet af. En ook op het ontsnapte trio hield het peloton de voorsprong onder
controle. Kort voorbij de voet van de slotklim, de 2200 meter hoge Gogubeli Pas, was de vlucht dan ook voorbij. Er waren nog 11 helse en steile
kilometers te gaan. Pieter Jacobs en Victor Campenaerts reden respectievelijk naar de 17de en 22ste plaats, en daar staan ze ook in de stand.

Victor en Pieter binnen top 20 eindstand
03 mei 2015 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC TUR)
Onze ploeg kan terugblikken op een geslaagde Ronde van Turkije 2015. We reden in de meeste ritten vlot in beeld, werkten goed samen, hadden
mannetjes mee in de ontsnapping en scoren met Victor Campenaerts als 16e en Pieter Jacobs als 19e twee plaatsen in de top 20 van de eindstand.
Onder meer Kenny De Ketele toonde zich bij verschillende gelegenheden aanvallend. In de rit van woensdag was hij mee in wat de vroege vlucht
leek te worden maar het peloton pakte de koplopers na 45 kilometer weer terug. Bij de start van de slotrit kondigde Kenny nieuw aanvalswerk aan, en
dat lukte. Met vier waren ze weg en pas op een dikke 5 kilometer van de finish werden ze gegrepen. In die rit van woensdag, gewonnen door André
Greipel, was er ook aanvalswerk van Jef Van Meirhaeghe. Jef begon niet meer aan de slotrit, zaterdagavond was hij wat ziek geworden. Intussen is
hij weer OK maar op advies van de ploegdokter is hij niet meer gestart.
Donderdag was er de spectaculaire rit met aankomst op de “witte berg van Pamukkale” na een rechte lijn van dik 10 kilometer. De laatste 1,5 km gaat
hellend, steed meer en meer. Ook hier had Jef zich aanvallend getoond. Sacha Modolo won de loodzware massasprint en we zagen een mooie
prestatie en net geen top 10 van Van Hoecke en Salomein terwijl Victor en Pieter zich goed handhaafden en bleven flirten met de 20e plaats in de
stand. Vrijdag volgde de zware en tevens langste rit met behoorlijk wat klimwerk, een finish bergop, en de wind op kop. De Spanjaard Pello Bilbao
Lopez won en onze mannen deden het heel knap, sterk collectief. Jarl Salomein bijvoorbeeld reed mee in de aanval maar had nog genoeg energie
over om in de laatste 20 kilometer te knechten voor Victor en Pieter. Kenny De Ketele pakte de puntjes voor de bergtrui op de voorlaatste klim,
ongeveer 22 kilometer van het einde. Op de slotklim hield Victor knap stand in het spoor van Davide Rebellin die hier zijn leiderstrui moest laten aan
de latere eindwinnaar Kristijan Durasek.
De rit van zaterdag ging dan weer in de spurt naar Cavendish. Met dank aan zijn ploegmaats want een klim van eerste categorie zorgde voor een
breuk in het peloton maar in de lange afdaling richting aankomst werd de verloren minuut weggewerkt. Zondag was er dan de afsluiter in Istanbul
met Kenny De Ketele in de vlucht van de dag en een ritoverwinning voor Luis Mas die de sprinters verschalkte in spectaculaire twee slotkilometers.
Victor Campenaerts zat attent geplaatst en wist nog twee plaatsen op te schuiven in de stand, en Pieter Jacobs ging van 20 naar 19.

Foto © TDWsport.com

Sprengers 8e in koninginnerit en 15e in eindstand
03 mei 2015 - ASO/WTY - Yorkshire 3 Day (2.1 GBR)
Thomas Sprengers kan een mooie prestatie bijschrijven op zijn palmares. In de meteen fantastische nieuwe rittenwedstrijd Tour of Yorkshire werd hij
sterk 8ste in de koninginnerit en 15de in de eindstand. In de twee vorige ritten lieten Tim Declercq, Pieter Vanspeybrouck en Stijn Steels zich
opmerken.
De Noor Lars Petter Nordhaug was vrijdag de snelste van vijf in de zware openingsrit en legde daar de basis voor zijn eindzege. Nog voor de vijf in
de aanval trokken was Tim Declercq initiatiefnemer van een aanval met twee. Na 70 kilometer koers zat Tim voorop met de Fransman Quemeneur en
ze liepen tot 50 seconden uit maar het peloton onder leiding van Team Sky kwam snel terug. In een door de regen gladde afdaling kwam Tim nog ten
val. Hij belandde in de berm en ondervond nadien vooral last aan de kuit en van de netels. Quemeneur kreeg de strijdlust maar pakte ook de leiding
in het bergklassement zodat Tim in rit 2 mocht starten in de trui voor de strijdlust.
Rit twee ging in de sprint naar de Nederlander Moreno Hofland. Pieter Vanspeybrouck werd hier tiende terwijl Stijn Steels vanuit de “vlucht van de
dag” zijn ogen de kost gaf met die massa toeschouwers en aanmoedigingen langs de weg. Bert De Backer was de sterkste vooraan maar iedereen
werd netjes op tijd gegrepen zodat de spurters hun ding konden doen.
De slotrit, tevens koninginnerit met zes korte maar zeer steile klimmetjes en tussendoor nog heel veel op en af, ging naar Ben Hermans. Ook hier
kregen we een vroege vlucht met als sterkste pion de jonge Amerikaan Lawson Craddock. In de finale bleef in de achtervolging een heel select
groepje over met daarbij Thomas Sprengers. Vooral Team Sky, BMC en Cofidis waren vooraan talrijk vertegenwoordigd. Vanuit dat groepje ging
Ben Hermans op en over Craddock en aan de finish spurtte de groepje 9 seconden later voor de tweede plaats.

Thomas Sprengers mee op de eerste rijen in het peloton doorheen de massa supporters (foto © TDWsport.com)

Edward Theuns tweede in voorlopige stand
08 mei 2015 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (2.HC FRA)
Bryan Coquard haalde het woensdag in rit 1 van de Vierdaagse van Duinkerke voor Edward Theuns. De twee waren samen met Ignatas Konovalovas
aan het eind van een kasseistrook in de laatste kilometers van de rit ontsnapt uit een kopgroep van zeven. In rit 2 werd Edward vijfde in de
massasprint. En we zagen weer een collectief zeer sterke prestatie van onze ploeg.
De eerste rit opende met een ontsnapping van drie waaronder Preben Van Hecke. De vluchters liepen tot 5 minuten uit en Preben pakte de punten
voor de bergprijs maar met nog 70 kilometer te gaan werden ze al gegrepen. Regenbuien, wind en kasseistroken waaronder de van Paris-Roubaix
gekende Mons-en-Pévèle zorgden ervoor dat het peloton met nog meer dan 50 kilometer te gaan helemaal verbrokkelde. Een nieuw trio met daarbij
al Edward raakte zo voorop en kreeg verderop versterking van nog vier man waaronder sprinter Hutarovich. Een groep die kort volgde op de zeven
leek bij momenten te gaan aansluiten maar dat lukte net niet. Opvallend hoe Tim Declercq daar constant en vlot in de eerste rijen reed en samen met
Pieter Vanspeybrouck prachtig werk leverde. Hutarovich viel vooraan weg door pech, Edward werd tweede na Coquard, en met Pieter als zesde en
Tim als zevende hadden we drie man in de top 10.
In de tweede rit haalde Cofidis-renner Jonas Ahlstrand het voor Bryan Coquard en werd Edward dus vijfde. Door bonificatie's staat Edward in de
stand tweede op 12 seconden van Coquard. Tim en Pieter staan op plaats 11 en 13 omwille van 9 seconden tijdverlies door een breukje in het peloton
in de gevaarlijke finale van rit 2. Enkel Edward en Amaury Capiot verloren hier geen tijd. Preben heeft nog steeds de bergtrui en Topsport
Vlaanderen - Baloise voert het ploegenklassement aan.

Ritwinst op dag 5 voor Edward Theuns
11 mei 2015 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (2.HC FRA)
Met zijn ritoverwinning op de slotdag van de Vierdaagse van Duinkerke kan Edward Theuns terugblikken op een super geslaagde vijf daagse
rittenkoers. Bovenop die zege eindigde hij nog drie keer in de top 10 en in het eindklassement werd hij zevende. Bij dit alles moeten we zeker ook
het werk van de ploeg in de picture zetten. Meteen na de Amstel Gold Race bouwde Edward een korte rustperiode in maar hij stond er hier meteen.
Enkel in de finale van de zware rit van zaterdag kwam Edward nog wat krachten te kort. Bij de laatste van 20 beklimmingen waaronder 10 keer de
Casselberg was hij niet mee in een eerste groep. Edward werd hier 19de op 1'09" van de winnaar, de Spanjaard Omar Fraile. Pech was er hier voor
Tim Declercq die een steengoede rittenkoers afwerkte maar door een technisch probleem ten val kwam en zo een top 10 plaats in de eindstand
verspeelde. Otto Vergaerde was eveneens het slachtoffer van een valpartij. Er werd even gevreesd voor een breuken aan de elleboog en schouder en
Otto werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig waren er geen breuken en Otto bracht de nacht nog door in het hotel bij de ploeg alvorens naar
huis te vertrekken.

Jens Wallays opnieuw renner
14 mei 2015 - Puivelde Koerse
Het werd een aparte dag gisteren voor Jens Wallays in Puivelde Koerse. Eindelijk kon de jongere broer van Jelle zijn Topsport Vlaanderen - Baloise
plunje aantrekken voor koers in plaats van training. Liefst zeven maanden stond Jens aan de kant door een knieblessure nog voor het seizoen 2015
begon. De wedstrijd in Puivelde eindigde met een massaspurt waarin Oliver Naesen vierde werd en Jens zat netjes in het peloton.
We kregen een snelle koers met op het einde een massaspurt. Joeri Stallaert haalde het voor Niki Terpstra en Timothy Stevens. Oliver Naesen werd
vierde. Jens eindigde in de groep maar mengde zich niet in de spurt. De problemen bij Jens waren begonnen meteen na de ploegstage in januari,
waarvan hij met lichte kniepijn terugkeerde. Rust bracht geen oplossing en begin maart volgde een operatie. Einde maart hervatte Jens de training en
nu kan hij dus terug volop koersen. Chapeau voor al dat werk, het is niet niks om gemotiveerd te blijven werken aan de conditie terwijl iedereen rond
je volop koerst. Vrijdag komt het vervolg, dan start Jens in de driedaagse rittenkoers Tour de Picardie.
Meer details hierover lees je op de website van Jens.

Tim Declercq won dernykoers
18 mei 2015 - Matexi Profronde derny Mazenzele-Opwijk (Bel.)
Tim Declercq won zondag een dernykoers voor wielerprofs in het centrum van Mazenzele bij Opwijk. Stijn Steels werd er vierde.
De reeksen van dit dernycriterium werden gewonnen door Dominique Cornu en Kevin Seeldraeyers. In de daaropvolgende finale raakten Tim en de
Australische kampioen baanwielrennen Leigh Howard voorop en Tim haalde het in de spurt.

Jelle Wallays wint in Deux-Acren
18 mei 2015 - Grand Prix Criquielion (1.2 BEL)
Jelle Wallays pakte zondag met de Grand Prix Claudy Criquielion zijn tweede zege van het seizoen. In Deux-Acren eerde hij de overleden
wereldkampioen met een solo zege. Jef Van Meirhaeghe werd 40 seconden later mooi tweede.
Jelle reed vrijwel heel de dag in de aanval. Na 45 kilometer koers wist hij aan te sluiten bij 5 koplopers. De groep dikte verderop nog verder aan maar
richting finale vormde zich een groep van zeven met daarbij Jelle, Jef en Kenny De Ketele. Bij het ingaan van de laatste ronde had Jelle vooraan
enkel nog het gezelschap van de Fransman Thomas Vaubourzeix en op de laatste klim vertrok hij solo.

Boeckmans pakt 2 ritten en eindstand
18 mei 2015 - Tour de Picardie (2.1 FRA)
In de driedaagse rittenwedstrijd Tour de Picardië zorgde Bert Van Lerberghe voor een ereplaats in de openingsrit. Bert was ook onze best
geklasseerde in de eindstand, 19e op 26 seconden van eindwinnaar Boeckmans.
De Tour de Picardië hoort thuis in de rij wedstrijden die synoniem staan voor sprintersfestival. Kris Boeckmans won de ritten van vrijdag en zondag.
Zaterdag moest hij Andrea Guardini laten voorgaan. En ja de drie ritten eindigden telkens op een massaspurt, het peloton hield vroege vluchters
netjes onder controle.

Thomas Sprengers 23e in eindstand

24 mei 2015 - Tour of Norway (2.HC)
Onze ploeg sloot de door koude en sneeuw slopende editie 2015 van de Ronde van Noorwegen af met Thomas Sprengers als dichtste in de stand.
Thomas eindigde op plaats 23 op 2’46” van winnaar Jesper Hansen. Pieter Jacobs en Arthur Vanoverberghe toonden zich in ontsnappingen en Jarl
Salomein pakte een ereplaats in rit 2.
Onze zes renners reden allen de vijf ritten uit. Pieter Jacobs zat in de lange vlucht in rit 2 en Arthur Vanoverberghe was mee in een groep van acht in
de slotrit. In de drie laatste ritten met veel klimwerk was Thomas Sprengers respectievelijk 22e, 28e en 29e. Woensdag begint “part 2” van het
Noorwegen avontuur: de Tour des Fjords met nog meer en hoger klimwerk.

Pieter Jacobs

Stijn Steels wint in Verrebroek
24 mei 2015 - Verrebroek (Bel.)
Stijn Steels zorgde vandaag voor overwinning nummer zes voor onze ploeg dit wegseizoen. Stijn won solo de regionale wedstrijd in Verrebroek, de
Omloop van de Wase Polders. Sven Vanthourenhout en Wout Van Aert vervolledigden het podium. Met Amaury Capiot op plaats 4, Victor
Campenaerts op 8 en Jonas Rickaert op 10 hadden we vier man in de top 10.
Al heel snel na de start ging 18 man ervandoor en de winnaar was mee! De groep viel in de finale uiteen en vooraan waren ze dan nog met acht. Stijn
viel aan in de laatste van 10 ronden over 16,8 kilometer. Hij werkte de klus af in een gemiddelde van liefst 47.94 km/h en had 53 seconden
voorsprong op Vanthourenhout. Dit is een hele leuke opsteker voor Stijn, het voorbije anderhalf jaar enorm geplaagd door fysieke problemen maar
intussen gaat het steeds beter.
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Drie maal zeven voor Theuns
25 mei 2015 - World Ports Classic (2.1 NED)
Na Picardië won werd Kris Boeckmans nu ook eindwinnaar van de 2-daagse World Ports Classic. Onze ploeg scoorde met Edward Theuns een
mooie 3 x 7 maar verloor twee mooie ereplaatsen in de eindstand door een val in rit 2 op iets meer dan drie kilometer van de finish.
Jelle Wallays en Pieter Vanspeybrouck hadden uitzicht op een mooi klassement. Jelle in rit 1 en Pieter in rit 2 trokken mee in de aanval en
sprokkelden bonificatieseconden. Maar op iets meer dan 3 kilometer van de finish was er dus die valpartij waardoor heel wat renners opgehouden
werden. Jelle en Bert Van Lerberghe waren bij de slachtoffers van de val, met heel wat schaafwonden tot gevolg. Beiden reden nog wel de rit uit.
De openingsrit, van Rotterdam naar Antwerpen, werd in de sprint gewonnen door Andrea Guardini, de omgekeerde rit van zondag ging naar Kris
Boeckmans. Edward werd dus twee maal zevende en zevende in de eindstand. Dat levert hem weer wat punten op voor de Europe Tour en hij kijkt al
uit naar de Baloise Belgium Tour vanaf woensdag.

Met 5 in de top 26 van de proloog
27 mei 2015 - Baloise Belgium Tour (2.HC BEL)
Prima prestatie van onze ploeg in de proloog van de Baloise Belgium Tour: 5 man in de top 26. De overwinning ging naar de Oostenrijker Matthias
Brändle voor de Australiër Rohan Dennis van BMC, beiden recente ex-werelduurrecordhouders.
Van onze renners ging Gijs Van Hoecke het hardst: 15e op 23 seconden. Pieter Vanspeybrouck was 18de op 25 seconden, net als Jelle Wallays die
op 22 staat. Ook sterk, want Jelle startte nog met twijfels door de schaafwonden die hij zondag opliep bij een val in de World Ports Classic. Edward
Theuns werd 24e op 26 seconden en ook Victor Campenaerts, onze specialist in het langere werk tegen de klok, haalde zoals hij voorspeld had top
30: 26e. Morgen gaat het van Lochristie naar Knokke Heist met vrijwel zeker een spurt op de Wandelaar, iets wat Edward wel kan inspireren!

Gijs Van Hoecke, 15de in de proloog (foto © TDWsport.com)

Kletsnatte Topsport Baloise krijgers in Noorwegen
28 mei 2015 - Tour des Fjords (2.1 NOR)
Gelijk met de Baloise Belgium Tour begonnen 6 moedige Topsport Baloise krijgers aan de Noorse Tour des Fjords. Moedig want de
weersvoorspellingen waren extreem: koud en regen, de hele dag. Alexander Kristoff won twee keer op rij, en onze ploeg toonde zich met een gretig
koersende Preben Van Hecke in de aanval in de openingsrit.
Een groep van vijf renners reed in rit 1 in de aanval en kreeg pas veel later het gezelschap van Preben. In de laatste 25 kilometer moest een klim twee
keer genomen worden en daar viel de kopgroep uiteen. De vluchters bleven met drie over en op 11 kilometer van de finish was Preben de laatste die
gegrepen werd. Op de kletsnatte smalle afdaling richting finish kwamen er breuken in het peloton en een eerste groep van wat meer dan 20 man
spurtte voor de zege. Pieter Jacobs, Sander Helven en Tim Declercq wisten de schade te beperken tot 14 seconden. In rit 2 verloor niemand tijd.

Net geen top 10 voor Edward Theuns in rit 2
28 mei 2015 - Baloise Belgium Tour (2.HC BEL)
Net geen top 10 vandaag voor Edward Theuns in de Baloise Belgium Tour. Zoals verwacht werd er gespurt op 'De Wandelaar' in Knokke-Heist en
Tom Boonen haalde het voor Arnaud Démare en Jens Debusschere.
Edward zat iets te ver in de spurt en werd 11de. Matthias Brändle blijft leider in de stand en onze renners verloren geen tijd. Een kopgroep van zes
kleurde de rit, een sterke Sander Cordeel werd pas op een kilometer van de finish gegrepen. Morgen is er een rit over 201,1 km met een stevige portie
Vlaamse Ardennen en finish in Herzele. Onder meer de Wolvenberg, de kasseizones van de Paddestraat en Lippenhovestraat en enkele
beklimmingen van de Valkenberg, de Leberg en de Berendries staan op het programma.
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Super Naesen in Vlaamse Ardennenrit en Sprengers toont zich aan het Lacs de l’Eau d’Heure
30 mei 2015 - Baloise Belgium Tour (2.HC BEL)
Twee keer op rij winst voor de Franse kampioen Arnaud Démare in de Baloise Belgium Tour, telkens in de spurt voor Tom Boonen. Vrijdag in de
Vlaamse Ardennenrit met aankomst in Herzele zagen we een super sterke Oliver Naesen in de hoofdrol. Zaterdag zagen we een sterke Thomas
Sprengers toen Greg Van Avermaet er een lap op gaf.
De Vlaamse Ardennenrit was boeiend en aantrekkelijk, het ging hard van bij het begin, onze renners toonden zich gretig, en met nog dik 55 kilometer
te gaan bleef vooraan een peloton van een 40-tal renners over met daarbij nog zes man van onze ploeg. Verderop kwam nog een heel pak renners
terug aansluiten maar toen reed er al een trio in de aanval met daarbij Thomas De Gendt, Vicente Reynes en Oliver. Met nog 45 kilometer te gaan
waren ze weggeraakt. In Nederbrakel op de Valkenberg viel De Gendt vooraan weg. Er waren nog 30 kilometers te gaan en daar zat Oliver dan
voorop met een zeer zuinig meewerkende Vicente Reynes want die zijn kopman bij IAM is de Oostenrijker Matthias Brändle, leider in het
klassement. Maar Oliver reed een dijk van een koers en de twee werden pas gegrepen op 9,5 kilometer van de finish. Vanaf dan controleerde de
mannen van Etixx Quick-Step de koers, nieuwe aanvalspogingen werden teruggehaald en een groep van 44 man ging sprinten met het gekende
gevolg. Edward Theuns spurtte naar de achtste plaats.
Zaterdag kende een vroege vlucht wel succes, de Nederlander Kai Reus was de laatste van hen die gegrepen werd door een uitgedund peloton. Dat
gebeurde bij de derde van vier beklimmingen van de Petit Poggio. Net op dat moment ging Greg Van Avermaet er stevig vandoor, op zoek naar
bonificatieseconden die daar te rapen waren. In zijn zog ontstond een kopgroep van 12 met daarbij Thomas Sprengers. Deze vluchters werden
gegrepen kort voor de laatste beklimming van de Petit Poggio. Edward Theuns werd hier 12de.
Morgen is er de slotrit met heel wat klimwerk gekend van Luik-Bastenaken-Luik. Uitkijken naar Floris De Tier en Thomas Sprengers en al onze
anderen, in het voorlopige klassement staan we met maar liefst zes man tussen plaats 10 en 17.

Capiot, Salomein en Van Lerberghe top 10 - Rickaert in de aanval
01 juni 2015 - Garmin Velothon Berlin (1.1 GER)
De massasprint aan het eind van de Garmin Velothon Berlin gisteren leverde onze ploeg drie top 10 plaatsen op. Amaury Capiot werd vierde, Jarl
Salomein vijfde en Bert Van Lerberghe zevende. Jonas Rickaert was onze vertegenwoordiger in de vlucht van de dag.
Jonas raakte voorop met drie Duitsers en reed zo 160 kilometer in de aanval. Tot zes minuten liepen ze uit, en op acht kilometer van de finish werden
ze gegrepen. De Nederlander Ramon Sinkeldam won voor Sam Bennett en Zico Waeytens. Dan volgden Amaury en Jarl Salomein en op zeven nog
Bert.

Rickaert Jonas
@RickaertJonas
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Naesen en Sprengers ook op post in koninginnerit
01 juni 2015 - Baloise Belgium Tour (2.HC BEL)
Oliver Naesen reed zich in de slotrit van de Baloise Belgium Tour opnieuw in de kijker. Hij deed het schitterend in de loodzware Ardennenrit en dat
leverde hem een mooie zevende plaats op in de eindstand. Thomas Sprengers was eveneens op de afspraak, hij werd ondanks wat kettingproblemen
op de Spineux 13de in het klassement.
Het ging hard in de koninginnerit, we kregen een kopgroep van 24 met daarbij heel wat kleppers en voor ons onder meer Floris De Tier. Tot 2'40"
liepen ze uit. In het peloton had intussen leider Matthias Brändle opgegeven maar zijn ploeg trok nu de kaart Martin Elmiger en werkte in de
achtervolging. Vijf man uit de top 20 zat mee vooraan, onze ploeg werkte mee in het peloton en uiteindelijk werden de koplopers gegrepen. Er kwam
een nieuwe kopgroep van drie maar in het peloton werd nu een stevig tempo opgelegd door de mannen van BMC en op de Spineux en de Stockeu
brak het helemaal. Aan de voet van die Stockeu wist een groep met Oliver en Thomas nog net aan te sluiten bij een eerste groep maar meteen brak
het weer. Over de Stockeu hadden we 8 leiders gevolgd door een groep met onze mannen. Die leken even terug te kunnen aansluiten maar dan stokte
het. Met nog 8 kilometer te gaan viel de kopgroep op de Bergstrasse helemaal uiteen in Sankt-Vith pakte Greg Van Avermaet de rit en de eindzege.
Het groepje met Oliver en Thomas spurtte voor de zevende plaats, Oliver werd 12de en Thomas 18de. Oliver was na afloop dik tevreden, hij voelde
zich voor de start van deze rit al prima en stond er, met dank ook aan de ploegmaats.

BMC houdt het tempo hoog, Edward Theuns op de voorste rijen was een schitterende helper voor Oliver Naesen

Pieter Jacobs in de vlucht van de dag in slotrit
01 juni 2015 - Tour des Fjords (2.1 NOR)
De eerste drie dagen van de Tour des Fjords 2015 zullen een aantal van onze renners niet snel vergeten. Regen en koude waren de constante. Na nog
twee betere dagen ging de eindzege ging naar een Oostenrijker: Marco Haller.
Alexander Kristoff scoorde met rit 3 zijn hattrick en de laatste twee ritten gingen naar de 20-jarige Deen Soren Kragh Andersen en Edvald Boasson
Hagen. Tim Declercq werd in de derde rit nog 12de maar de weersomstandigheden eisten hun tol in de vorm van ontstekingen op de spieren en dan is
rust de beste remedie. Enkel Preben Van Hecke, Sander Helven en Pieter Jacobs reden de laatste rit nog uit. Sander toonde zich aanvallend in het
slotweekend maar het was Pieter die in de vlucht van de dag geraakte in de slotrit. Hij kreeg vier renners mee en ze bleven voorop tot diep in de
finale.

Tour des Fjords
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Ploeg blijft mooie prestaties aaneenrijgen
06 juni 2015 - Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC LUX) en Boucles de la Mayenne (2.1 FRA)
Onze ploeg blijft “in de breedte” mooie prestaties aaneenrijgen, nu zowel in de Skoda-Tour de Luxembourg als in de Boucles de la Mayenne.
In de Skoda-Tour de Luxembourg openden we woensdagavond leuk in de traditionele proloog over 2,7 kilometer met daarin een steil klimmetje tot
tien procent. Edward Theuns (8e) en Pieter Vandspeybrouck (10e) haalden top 10, de overwinning ging naar Adrien Petit. De tweede en langste rit
werd donderdag gewonnen door André Greipel. De koninginnerit staat zaterdag geprogrammeerd maar wat de renners vrijdag voorgeschoteld kregen
moest daar niet voor onder doen. In tropische temperaturen en met onderweg negen hellingen liepen de verschillen hoog op. Stijn Steels toonde zich
in de ontsnapping van de dag. Het viertal liep meer dan 8 minuten uit. De laatste helling lag op tien kilometer van het einde en pas daar werden Stijn
en zijn laatst overgebleven medevluchter ingelopen. Stijn had onderweg 2 van de 3 tussenspurten gewonnen, in totaal scoorde hij onderweg 7
bonificatieseconden.
Linus Gerdemann won de rit in de spurt tegen Marc de Maar en 37 seconden later won Jelle Wallays de spurt voor plaats drie. Nog wat later werd
Oliver Naesen zevende en Stijn werd nog knap 14de op 51 seconden van de winnaar. In de stand hebben we drie man in de top 10: Jelle op 3, Oliver
op 6 en Stijn op 10. Oliver Naesen voert het jongerenklassement aan en Topsport Vlaanderen - Baloise staat tweede in het ploegenklassement.
Victor Campenaerts werd donderdag heel mooi tweede in de proloog van de Boucles de la Mayenne en was daar terecht wel tevreden mee. De
afstand bedroeg 4,5 kilometer en de Fransman Johan Le Bon was drie seconden sneller dan Victor. Ook mooi hier was de 11de plaats van Thomas
Sprengers. Pech voor Jens Wallays, te hevig geweest in de eerste bocht, ikzelf recht gebleven maar fiets onderuit en ketting eraf, zo liet hij weten via
twitter. Vrijdag was de Italiaan Andrea Pasqualon de snelste in de massaspurt. Hier een hele mooie ereplaats voor Jarl Salomein: derde. In de stand
waren er vrijwel geen wijzigingen. Victor werd goed voorin gehouden door de ploeg, eindigde met leider Johan Le Bon in het wiel en blijft tweede in
de stand.

Victor Campenaerts in het groen na de proloog van de Boucles de la Mayenne

Naesen 6de en beste jongere, Jelle Wallays 4de
07 juni 2015 - Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC LUX)
Met twee op een dichte ereplaats in de eindstand van een .HC wedstrijd is mooi. Jelle Wallays werd vierde en Oliver Naesen zesde in de de Skoda
Tour de Luxembourg. Oliver was daarmee ook beste jongere en bevestigt zijn goede vorm van in de Ronde van België.
De rit van zaterdag ging weer naar André Greipel. Nochtans ook hier veel klimwerk maar de laatste vluchter van een groep van zeven werd gegrepen
op minder dan een kilometer van de finish en we kregen een spurt. Zondag ging het over 156 kilometer naar Luxemburg-stad met op het einde vijf
keer een plaatselijke ronde van 5,4 kilometer met daarin een helling van 800 meter aan negen procent. Leider Linus Gerdemann hield stand tegen
heel wat aanvallers en stak de eindzege op zak. De rit ging naar Sean De Bie, hij was de snelste van vijf vluchters die overbleven uit een groep van
elf. Van onze ploeg was niemand mee. Het peloton volgde op dik 40 seconden, maar vooraan in de stand wijzigde niets meer.

Oliver Naesen beste jongere

Victor Campenaerts uiteindelijk 10de in de eindstand
08 juni 2015 - Boucles de la Mayenne (2.1 FRA)
In de Boucles de la Mayenne sneuvelde zaterdag de tweede plaats in de stand van Victor Campenaerts. Hij viel terug naar plaats 10 en daar eindigde
hij ook zondag. In de slotrit werd Jarl Salomein negende. De eindzege ging naar de ritwinnaar van zaterdag, Anthony Turgis. Zondag won Danillo
Napolitano de massaspurt.
In de rit van zaterdag kregen we een ontsnapping van 11 man. Ze werden niet meer teruggegrepen. Onze mannen zijn er wel degelijk voor gegaan
maar de ploegen in deze rittenwedstrijd zwijn slechts met zijn zessen en er was weinig steun, ook niet van de ploeg van de leider. Meteen na de start
was er al hevig gestreden een aangevallen, wat de nodige energie kostte. En zo trok finaal Anthony Turgis het laken naar zich toe nadat hij zijn
medevluchters verschalkte en won. Het peloton volgde op 29 seconden en acht man schoof in de stand voorbij Victor. In de slotrit was er nog een
kopgroep van vier weg maar alles liep samen en we kregen een spurt.

Aanvaller Preben Van Hecke pakt de prijzen onderweg
12 juni 2015 - GP du canton d’Argovie (1.HC SUI)
De GP du canton d’Argovie in het Zwitserse Gippingen werd donderdag in de spurt gewonnen door Alexander Kristoff. In dat peloton, 54 man sterk,
hadden we Thomas Sprengers als 13de en eerste Belg en Tim Declercq als 19de. Preben Van Hecke zat in de ontsnapping van de dag en pakte
onderweg alle prijzen.
De wedstrijd in Gippingen bestaat uit 15 plaatselijke omlopen met daarin een stevige klim. Preben was één van de zes in de ontsnapping van de dag.
Hij pakte premies in de 3de, 6de en 9de ronde en mocht ook het podium op voor de bergprijs. Stijn Steels ondervond nog veel last van een aanrijding
op training enkele dagen geleden - licht gekneusde ribben - en staakte de strijd.

(foto: http://www.gippingen.ch/)

Uitschieters “au grand complet”
18 juni 2015 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1 NED)
Na de perfecte prestatie en derde plaats van Victor Campenaerts gisterenavond in de proloog van de Ster ZLM Toer zorgde de ploeg vandaag “au
grand complet” voor nieuwe uitschieters: door waaiers te trekken, door voltallig mee te zijn in het groepje van 38 dat spurtte voor de zege, door de
tweede plaats van Edward Theuns in de sprint na André Greipel, en door Victor die in de stand opschuift naar plaats twee.
In de voorlopige stand hebben we naast Victor nog Jelle Wallays op plaats zeven en Edward Theuns op tien. Er zijn nog 152 renners in koers en die
van ons staan allemaal bij de eerste 30! Renners vanaf plaats 39 volgen al op meer dan 7 minuten. In de vlucht van de dag hadden we niemand mee
eens die mannen gegrepen was het aan de Teamtvlb-waaier om er een lap op te geven en dat heeft opgebracht.
De proloog woensdagavond werd gewonnen door Roger Kluge. Victor stond lang op kop maar werd uiteindelijk heel mooi derde op een parcours dat
op eerste zicht toch niet echt het zijne is.
En dat zoals steeds de sfeer er weer in zit in onze bus kan je zien in deze video ...




Edward Theuns
@EdwardTheuns



Thomas Sprengers achtste in uitgeregende rit
19 juni 2015 - Tour de Slovénie (2.1 SLO)
Onze mannen in Slovenië treffen het niet, na de proloog van gisterenavond moesten ze vandaag vrijwel heel de dag in de regen aan de slag. Het
weerhield ze niet om ervoor te gaan. Jarl Salomein trok mee in de vlucht van de dag en Thomas Sprengers eindigde op de achtste plaats. In de stand
staat Preben Van Hecke voorlopig tiende.
Na ongeveer 30 kilometer koers kreeg de vlucht van de dag vorm. Bij Jarl zaten de Italiaan Simone Sterbini (Ita/Bardiani) en thuisrijder Klemen
Štimulak (Slo/Adria Mobil). Vrij snel volgden er twee beklimmingen, 2de en 3de categorie, en Jarl pakte er de punten. Ook in één van de twee
tussenspurten was hij de snelste. De vluchters liepen maximaal 3’20” uit op het peloton, op dat moment waren er ongeveer 100 kilometers afgelegd.
Een dikke 40 kilometer verder begon de derde klim van de dag, ééntje van eerste categorie, 8 kilometer lang met stroken tot 17%. Het trio had nog 35
seconden voorsprong en werd kort daarop gegrepen. Voorbij de klim lag het peloton uiteraard helemaal uiteen maar richting finish vormde zich
vooraan een peloton van een 50-tal renners. Paolo de Negri (Nippo Vini Fantini) won de sprint en Thomas Sprengers eindigde op de achtste plaats.
Preben Van Hecke was eveneens in het eerste peloton, hij werd 20e. Nogal wat valpartijen vandaag, één van de slachtoffers was Jef Van Meirhaeghe,
hij is geraakt aan knie en onderrug maar liet weten dat de schade al bij al nog meeviel.
De Ronde van Slovinië was donderdagavond gestart met een proloog. Preben Van Hecke werd daarin 13e en komt na de rit van vandaag op plaats 10
in de stand.

Kopgroep met Jarl Salomein (foto © http://www.siol.net/sportal/kolesarstvo/po_sloveniji.aspx)

Edward 3e, en met 3 in top 10 van de stand
19 juni 2015 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1 NED)
Tweede plaats vandaag voor Edward Theuns op dag drie van de Ster ZLM Toer. Greipel won opnieuw de sprint, voor Moreno Hofland. In de stand
staat Victor Campenaerts nu alleen op de tweede plaats, 12 seconden na Greipel. Edward staat vijfde op 20 seconden en Jelle Wallays achtste op 21
seconden.
De rit over 190,5 kilometer ging over een reeks Amstel Gold Race hellingen maar daarna volgde nog een lange strook zonder hellingen richting
finish. Een peloton van ongeveer 70 man rekende op tijd af met de vlucht van de dag en spurtte voor de zege. Morgen wordt er gekoerst in België
vanuit Verviers naar La Gileppe, 186,7 kilometer met behoorlijk wat klimwerk. Hieronder nog een video met vooruitblik op de ‘Amstel’ rit.

Topsport Vlaanderen laat Ster ZLM Toer ontploffen

Met 4 in top 10, met 7 in top 20
21 juni 2015 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (2.1 NED)
Een super geslaagde Ster ZLM Toer zit erop, Topsport Vlaanderen - Baloise eindigt met vier man in de top 10 van de eindstand. André Greipel pakt
de eindzege en de ritten dit weekend gingen zaterdag naar Moreno Hofland en zondag solo naar Matthew Brammeier.
In de koninginnerit van zaterdag moest het gebeuren, aanvallen op het klassement. Maar het duurde heel lang eer er gekoerst werd. Een kopgroep liep
ver uit en pas in de eerste van twee plaatselijke ronden werd de laatste vluchter gegrepen. Bijna boven op de voorlaatste beklimming richting finish
aan het stuwmeer van La Gileppe trok Jelle Wallays in de aanval maar hij hield het niet. Net als Nicolas Maes en Rob Ruijgh die het nadien
probeerden. Moreno Hofland won, onze mannen hielden goed stand vooraan en met Edward Theuns op plaats 6 en Victor Campenaerts daar net
achter hadden we 2 man in de top 10. Maar door het spel van bonificaties kropen Yves Lampaert en Moreno Hofland nu voorbij Victor in de stand.
Victor hier dus op vier, en Edward op vijf. In de slotrit lukte de Ier Matthew Brammeier solo winst en onderging de stand geen wijzigingen meer.
Victor eindigt dus net naast het podium. Hij opende sterk in de proloog met een derde plaats en de twee renners toen voor hem werden nadien ver
teruggeslagen. Door bonificaties zakte Victor terug naar plaats vier, niemand voor Victor deed dat zonder bonificatieseconden! Hoe dan ook, vooraf
had Victor zeker getekend voor een mooie vierde plaats hier. En na Victor hebben we nog Edward op plaats vijf, Jelle op 8, Gijs Van Hoecke op 10,
Tim Declercq op 14 en Oliver Naesen op 16. Behoorlijk straf toch!

Victor Campenaerts (foto © cyclingmoments.com)

Net top 20 voor Sprengers, Salomein 5e in slotrit

21 juni 2015 - Tour de Slovénie (2.1 SLO)
Thomas Sprengers is twintigste geworden in de eindstand van de Tour De Slovenie. In de slotrit was Pieter Jacobs mee in de aanval, en spurtte Jarl
Salomein naar de vijfde plaats. De verschillen in de stand werden vooral gemaakt in de rit van zaterdag, Thomas werd hier 18de op 1’56” van de
winnaar en latere eindwinnaar Primož Roglič die uitkomt voor Adria Mobil. De slotrit ging naar diens ploegmaat Marko Kump.
Met zeven waren ze zondag in de vlucht van de dag. Het duurde meer dan een uur aan hoge snelheid voor het lukte, ook Otto Vergaerde toonde zich
hier. Na 80 kilometer hadden de zeven 2’50” voorsprong op het peloton en het was aan de sprintersploegen vandaag om te werken. De best
geklasseerde renner vooraan stond immer op meer dan 7 minuten. Op 26 kilometer van het einde werden de vluchters gegrepen maar in de finale had
Pieter nog energie over om opnieuw aan te vallen. Ongeveer 5 kilometer reed Pieter solo voor de groep, op 7 kilometer van de finish werd hij
gegrepen.

Jarl Salomein spurt naar 5de plaats in slotrit (foto © http://www.siol.net/sportal/kolesarstvo/po_sloveniji.aspx)

Klaar voor de BK’s op de weg
25 juni 2015 - Ruddervoorde Koerse (BEL.) | Halle Ingooigem (1.1 BEL) | Internationale Wielertrofee Jong Maar
Moedig I.W.T. (1.2 BEL)
De laatste vier koersen zo vlak voor het komende BK zitten erop, het leverde onze ploeg nog een overwinning op in Ruddervoorde met Preben Van
Hecke, een derde plaats voor Edward Theuns in Halle-Ingooigem, een tweede plaats voor Amaury Capiot in Lede en de ploeg toonde zich ook in de
IWT Oetingen.
Dinsdag in Ruddervoorde pakte Preben zijn eerste van het jaar. Jens Wallays was hier bij de eerste aanvallers van de dag en bevindt zich verderop
samen met Sander Helven en Preben in een kopgroep van 17. De groep raakt wat uitgedund en uit de achtergrond raakt niemand meer terug. In de
finale gaan zowel Sander als Jens hun kans maar het lukt niet. Dan is het aan Preben, hij krijgt Huub Duijn en Gianni Marchand mee en maakt het af
in de sprint.
In Halle-Ingooigem ging de overwinning naar Nacer Bouhanni. Edward Theuns eindigde derde in de sprint. Een valpartij ontsierde de sprint wat
maar van ons was niemand betrokken. Jelle Wallays toonde zich solo in de aanval op drie kilometer van het einde. Na hem ging Nikolas Maes nog
ervandoor maar we kregen dus toch een massasprint. Net top 10 was er ook nog voor Pieter Vanspeybrouck.
In Oetingen - Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. - ging de zege naar Dimitri Claeys. Gijs Van Hoecke (8e) en Jarl Salomein (9e)
zorgden hier voor top 10 en ook Stijn Steels en Jef Van Meirhaeghe toonden zich hier.
De wedstrijd in Lede dateert al van vorige zondag. De Nieuw-Zeelander Aaron Gate haalde het in een spurt met twee van Amaury Capiot.
Resten nog op het programma, de BK’s op de weg tegen de klok vrijdag in Postel/Mol en de rit in lijn zondag in Tervuren. Onze mannen zijn er klaar
voor.

Preben Van Hecke Belgisch kampioen!!
28 juni 2015 - Belgisch Kampioenschap 2015 op de weg, Tervuren (BEL.)
Het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg 2015 leverde boeiend spektakel en eindigde super met Preben Van Hecke als winnaar en met 6
man van Topsport Vlaanderen - Baloise bij de eerste 17. Preben reed de hele dag in de aanval en bleef op het einde vooraan over met enkel nog

Jurgen Roelandts. De twee hielden stand en Preben haalde het in de spurt. En vanaf dan was het feest, volop genieten, een fantastische dag voor de
renners, personeel, sponsors en fans van de ploeg! Eén dag later volgde een persmoment in de gebouwen van Baloise Insurance te Brussel.
Interviews uiteraard, en Preben showde de Belgische kampioenentrui die hij nu een jaar lang mag dragen.
Al na 15 kilometer was de vlucht van de dag een feit. Met 25 waren ze en met Edward Theuns en Preben hadden we twee man mee die dit normaal
gezien niet zouden doen, tenzij dus in dit scenario: een ruime kopgroep. Met vijf waren we vooraan, naast de twee genoemden waren dat Amaury
Capiot, Kenny De Ketele en Bert Van Lerberghe. En het werd echt Prebens dagje wel, het scenario verliep helemaal op zijn maat: het was warm
weer, het parcours, vrijwel steeds op en af, lag hem goed en hij was in super vorm teruggekeerd van de zware Ronde van Slovenië waarna hij amper
twee dagen later won in Ruddervoorde. Dit soort ontsnappingen zijn Prebens specialiteit en in Slovenië had hij er ook zo eentje neergezet. De
vluchters lagen op een gegeven moment meer dan zeven minuten voorop. Op vijf ronden van het einde splitte de kopgroep een eerste keer en met nog
wat meer dan twee ronden te gaan bleven vooraan enkel Preben en Jurgen Roelandts over.
Vanuit een compact peloton werden nog acties opgezet om het duo te grijpen, maar niemand geraakte er nog bij. Er was een aanval van Devolder met
Bakelants en Dimitri Claeys, er was in de slotronde de aanval van Greg Van Avermaet die tot op zeven seconden kwam, en achter Greg was er nog
een counter van Jelle Wallays. Sprint met twee dus met het gekende resultaat en met felicitaties voor al onze renners! Zowel de mannen in de
ontsnapping als de anderen, iedereen droeg zijn steentje bij tot dit succes met naast de overwinning nog acht anderen in de top 27.
Vanaf dan was het genieten voor iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij de ploeg. Preben werd bedolven onder felicitaties een gaf interviews
aan de lopende band. Van die felicitaties maakte die van verzorger Guillaume Michiels veel indruk. 's avonds werd hij als een held onthaald in Zele,
er was even tijd voor een pakje friet en hij bekeek nog even de slotkilometers van de wedstrijd. En "the day after" werd er in de Belgische trui samen
met de trainingsvrienden losgereden. Later nog die maandag volgde een persconferentie in de gebouwen van Baloise Insurance in Brussel. In
aanwezigheid van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters kon Preben kon er meteen ook zijn nieuwe trui
showen. Minister Muyters sprak lovende woorden over de ploeg, die dankzij spirit en samenwerking met weinig middelen in vergelijking met andere
ploegen toch deze resultaten haalt en jonge talenten de nodige kansen biedt.
Foto's en video's van deze dag vind je hier.

Meteen prijs na rustperiode: Stijn Steels wint!
21 juli 2015 - Dwars door de Vlaamse Ardennen (1.2 BEL)
Zoals elk jaar nemen al onze renners wat rust meteen na het BK. Afgelopen zondag stond met Dwars door de Vlaamse Ardennen de eerste wedstrijd
van seizoen 2015 part II op het programma en het was meteen prijs. Stijn Steels won na een spurt met vijf, nationaal kampioen Preben Van Hecke
werd derde. Pech was er voor Tim Declercq die in de afdaling van de Paterberg een valpartij niet kon ontwijken en woensdag beslist over al dan niet
deelnemen aan de Tour de Wallonie.

Een rustperiode meteen na het BK, echt nodig voor onze renners. Ze zijn nog jong en we koersen veel tot eind juni. In Dwars door de Vlaamse
Ardennen verschenen we met zeven man aan de start. Meteen aan de heuvelzone, met als eerste helling de Berendries, kregen we een kopgroep van
10 met Stijn erbij. Tot 5 minuten liepen ze uit. Terwijl de groep gaandeweg wat uitgedund geraakte kregen we tegenreacties vanuit het peloton.
Onder meer Amaury Capiot, Preben Van Hecke en Floris De Tier - sterk nummertje op de Taaienberg - toonden zich en het peloton brak in meerdere
stukken. Pech was er wel weer voor Tim Declercq. Door een maneuver voor hem kon hij een valpartij niet vermijden en Tim moest voor verzorging
naar het ziekenhuis. Er waren schaafwonden van kop tot teen en een hechting aan de elleboog maar gelukkig geen breuken. Toch moest Tim
maandagavond kortstondig opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis te Veurne. Intussen is hij thuis en voelt hij zich veel beter. Morgen
(woensdag) weten we of hij zal starten in de Tour de Wallonie terwijl Jens Wallays zijn plaats inneemt in de Grand Prix Cerami.
Onder meer Preben en Dimitri Claeys konden de sprong naar voor maken. Met vijf begonnen ze aan de laatste plaatselijke ronde. Stijn en Preben
waren erbij en probeerden nog solo weg te geraken. En Stijn had nog voldoende over om de spurt te winnen, goed voor zijn tweede zege dit jaar en
dat hier na 150 kilometer in de aanval! Preben werd derde en verderop werd Jens Wallays nog achtste.
Een “Full report” videoverslag door Motomediateam vind je hier.

Sander Helven verrast spurters en wint
22 juli 2015 - GP José Dubois, Isières (BEL.)
Sander Helven won dinsdag de Grand Prix José Dubois, een profwedstrijd over 163,7 kilometer in Isières. Sterk, Sander zat in een kopgroep met
nogal wat sprinters maar hij wist ze te verrassen.
Vroeg in de wedstrijd al raakte een groep van dik 20 man weg en in de laatste van 14 ronden bleven ze daar na demarrages van Sander nog met zes
over. Al in de laatste kilometer maar nog voor de spurt wist Sander de snelle mannen te verrassen. Hij haalde het voor Dylan Groenewegen en
Moreno Hofland. Onder meer Philippe Gilbert, Kenny Dehaes en in 2014 Jelle Wallays gaan Sander vooraf op de erelijst van deze wedstrijd.

Campenaerts 2de in eindstand en beste jongere
31 juli 2015 - Tour de Wallonie (BEL., 2.HC)

Verschrikkelijke weersomstandigheden in die eerste rit van de Tour de Wallonie. Victor was mee in de vroege vlucht en wist als enige bij Nikkie
Terpstra te blijven toen die demarreerde. Het duo hield vol tot de finish, Victor werd tweede en had meteen uitzicht op een mooi eindklassement, het
peloton volgde al op 1'07". Samen met de ploegmaats wist hij dit alles goed te verdedigen met als eindresultaat: tweede in de eindstand en
eindwinnaar van het jongerenklassement.
Rit twee ging naar Danny van Poppel. Onder meer Oliver Naesen reed mee in de aanval. Rit drie - de koninginnenrit - eindigde op de Citadel van
Namen en werd gewonnen door Philippe Gilbert. Heel knappe prestatie van Thomas Sprengers hier, die na Pieter Serry derde werd maar in de stand
waren er geen noemenswaardige wijzigingen. Victor werd door de ploegmaats perfect beschermd en werd net na Oliver 13e. Hij verloor 6 seconden
op Terpstra maar draagt wel de leiderstrui van het jongerenklassement. Aan het eind van de vierde etappe was Jonas Van Genechten de snelste in de
massasprint. Top 10 was er hier voor Edward Theuns (8e) en Victor (9e). En ook in de slotrit werd de tweede plaats van Victor in de stand niet meer
bedreigd. Danny van Poppel won opnieuw, de aankomst lag op de muur van Thuin. Victor werd - met dank aan de ploegmaats - 17e in de rit, tweede
in de eindstand en eindwinnaar van het jongerenklassement.

Foto © TDWsport.com

Oliver Naesen klopt medevluchters in de sprint
03 augustus 2015 - La Poly Normande (1.1 FRA)
Oliver Naesen heeft zijn eerste beet, hij versloeg zijn medevluchters in de sprint en stak zo La Poly Normande op zak.
De wedstrijd ging over 157 kilometer en telt mee voor de Franse beker. Een kopgroep van zes liep tot vijf minuten uit. Jelle Wallays trok op zoek
naar de koplopers maar alleen lukte dat niet. Vooraan bleven ze nog met drie over en diep in de finale konden nog een aantal renners waaronder
Oliver vooraan aansluiten. De kopgroep viel opnieuw uiteen en Oliver haalde het in de sprint.

Marie G.
@MarieCycling
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Goede ereplaatsen eerste helft augustus
17 augustus 2015 - Meerdere koersen
Onze renners toonden zich aanvallend en met tal van ereplaatsen in verschillende wedstrijden tijdens de eerste helft van augustus. Daarbij onder meer
de eindwinst voor Gijs Van Hoecke in het klassement voor de strijdlust in de Eneco Tour en de ereplaatsen voor Amaury Capiot in Denemarken en in
de Arctic Race of Norway.
Daaraan voorafgaand spurtte Jarl Salomein naar de tweede plaats in Opstal Koers. Amaury pakte een vijfde en een zevende plaats in de Ronde van
Denemarken. Floris De Tier was daar onze sterkste in de koninginnenrit wat hem de 17e plaats opleverde in het eindklassement. In eigen land spurtte
Bert Van Lerberghe naar de vierde plaats in de Antwerpse Havenpijl.
Een dag later begon de Eneco Tour, worldtour, met op het programma 3 dagen normaal gezien voor de sprinters, een tijdrit over net geen 14
kilometer en dan het zware werk: een mini Amstel, een stevige LBL en een Vlaamse rit naar Geraardsbergen. Gijs Van Hoecke scoorde volop voor
de strijdlust en mocht als eindwinnaar in dat klassement de donkergroene trui mee naar huis nemen. Victor Campenaerts reed in dit sterke gezelschap
een goede tijdrit en had tot aan de slotrit uitzicht op top 15 in de eindstand maar de Vlaamse rit was er te veel aan voor hem, de inspanningen van de
dagen voordien waren niet verteerd. Edward Theuns had zich in de eerste ritten ook aanvallend getoond maar algemeen liep het niet zoals kon
verwacht worden, een conditioneel dipje, en hij kreeg tot aan de GP Scherens te Leuven rust voorgeschreven.
Intussen pakte Amaury nog een ereplaats in de eerste rit van de Arctic Race of Norway en won onze nationale kampioen Preben Van Hecke het
dernycriterium in 's Gravenwezel.

Sterke Naesen raakte snelle mannen niet kwijt en eindigt derde
18 augustus 2015 - GP Stad Zottegem (1.1 BEL)
Kenny Dehaes won de GP van de Stad Zottegem, in de sprint van een groepje van vier haalde hij het voor Demoitié en Oliver Naesen. Oliver deed er
alles aan om die snelle mannen kwijt te spelen maar het lukte niet.
Heel de dag reed Oliver in de aanval, net als Jelle Wallays overigens. Op 15 kilometer van de finish raakte het viertal voorop.

Sprengers toont zich in Frankrijk, Salomein valt in Nederland
23 augustus 2015 - Tour du Limousin (2.1 FRA) en Arnhem-Veenendaal Classic (NED., 1.1)
Thomas Sprengers toonde zijn goede vorm in de Franse vierdaagse rittenwedstrijd Tour du Limousin met twee keer een derde plaats en de achtste
plaats in de eindstand. Hij kijkt dan ook uit naar de komende wedstrijden in Leuven en Overijse. Jarl Salomein kon een valpartij niet vermijden in de
massaspurt aan het eind van de Arnhem-Veenendaal Classic. Onze ploeg scoorde er wel twee mooie ereplaatsen.
Twee keer derde en een keer dertiende in de Tour du Limousin, goed voor een mooie achtste plaats voor Thomas in de eindstand dus. De Italiaan
Sonny Colbrelli stak de eindzege op zak. In de Arnhem-Veenendaal Classic spurtte Berg Van Lerberghe naar plaats vijf, gevolgd door Amaury
Capiot op zes. In de laatste bocht kon Jarl een val niet vermijden toen naast hem een renner wegschoof. Even werd gevreesd voor een
sleutelbeenbreuk maar de schade viel goed mee: schaafwonden aan de handen, enkele kleine hechtingen op de knokkels van de rechterhand en
gekneusde ribben. Jarl zat de dag nadien al even op de fiets en alles komt in orde, hij past wel voor de GP Scherens te Leuven op zondag.

Goud voor Kenny De Ketele op EK derny Hannover
23 augustus 2015 - 2015 UEC Derny European Championship, Hannover (GER)
Kenny De Ketele pakte zaterdag goud op het EK Derny in Hannover. In de finale met 9 haalde hij het voor de Italiaan Viganò en de Nederlander
Assleman. Vorige week nog reed Kenny samen met Moreno De Pauw een ploegkoers op een UCI meeting in Derby (Groot-Brittannië). Ze werden er
tweede na Mark Cavendish en Bradley Wiggins.
Voor Kenny is deze Europese derny titel de tweede. Zes jaar geleden al won hij zijn eerste, toen en nu met als gangmaker Michel Vaarten.
De meeting in het Britse Derby was er één in het kader van de Revolution Series. Kenny reed er ook het omnium en werd daarin zesde. Cavendish
was in dat nummer tweede.

Goud op het EK Derny in Hannover

Mark Cavendish, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw en Bradley Wiggins

Sprengers lek op 3 kilometer van de finish
23 augustus 2015 - Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven (BEL., 1.1)
Bjorn Leukemans won solo de GP Jef Scherens - Rondom Leuven. Voor onze ploeg was er enkel een 27ste plaats voor Thomas Sprengers, hij was
nog steeds in strijd voor plaats 7 op een dikke minuut van de winnaar maar had af te rekenen met een lekke band op drie kilometer van het einde.
Geen Stijn Steels aan de start in Leuven, door een bacteriële infectie op wonden opgelopen in de Tour du Limousin kreeg hij een antibioticakuur
voorgeschreven. Na een viertal ronden vormde zich vooraan een groep van dik 35 man met voor ons enkel Edward Theuns mee. Thomas voelde zich
de hele dag goed en kon in een groepje van vijf nog aansluiten bij de kop van de wedstrijd maar daarachter viel het helemaal stil en de kloof bedroeg
snel anderhalve minuut. Victor Campenaerts en Jelle Wallays begonnen alsnog aan een achtervolging en kwamen terug tot op 30 seconden maar
uiteindelijk is het niet gelukt. Ons duo reed zo een straffe koppeltijdrit van bijna 100 kilometer maar werd op 1 ronde van het einde net als veel
andere groepen uit koers genomen. Edward Theuns viel vooraan nog weg, normaal vermits hij vooral gerust heeft de voorbije week.
Intussen was vooraan een groepje van zes weggereden van waaruit Leukemans in de slotronde ontsnapte. Thomas voelde zich nog top en we zagen
hem op een paar ronden van het einde nog de forcing voeren in de Wijnpersstraat in achtervolging op de zes. De groep ging op het lint met breukjes.

De koppeltijdrit van Victor Campenaerts en Jelle Wallays (foto © cyclingmoments.com )

Ereplaatsen in Overijse & Amaury Capiot wint in Meulebeke
30 augustus 2015 - Druivenkoers - Overijse (1.1 BEL) & Omloop Mandel-Leie-Schelde, Meulebeke (Bel.)
Jérôme Baugnies stak woensdag in Overijse de Druivenkoers op zak. Hij haalde het met lichte voorsprong op twee medevluchters. Oliver Naesen
eindigde vijfde en Thomas Sprengers twaalfde. Zaterdag dan won Amaury in Meulebeke de Omloop Mandel-Leie-Schelde.
Met nog een drietal plaatselijke ronden te gaan in Overijse vormde zich in schuifjes een kopgroep van een 17-tal renners. Voor ons waren dus Oliver
en Thomas mee. De drie koplopers kwamen in de finale uit die kopgroep.
Amaury was zaterdag in Meulebeke de snelste van een kopgroep. Op het podium naast hem kwamen Gianni Meersman en Jelle Cant. Deze renners
waren mee in een kopgroep van 18, daarbij zat ook Floris De Tier.

Oliver Naesen tweede in “nieuwe” Schaal Sels
31 augustus 2015 - Schaal Sels (1.1 BEL)
Er zal nog lang nagekaart worden over de "new style" Schaal Sels 2015. De organisatoren tekenden een interessant nieuwe parcours uit met daarin 33
kilometer aan kasseien en 19 kilometer landwegen maar door het hevige onweer van de nacht voordien lag een passage door een maïsveld er te slecht
bij. De karavaan volgwagens reed zich daar vast nadat een motorrijder gevallen was en de wedstrijd moest een tijd geneutraliseerd worden. De Waal
Robin Stenuit, stagiair bij Wanty-Groupe Gobert, won. In een spurt met twee haalde hij het voor Oliver Naesen.
Nog voor de neutralisatie nam onze ploeg de koers in handen. Op dat moment lag alles uiteen en waren we vooraan goed vertegenwoordigd maar na
de neutralisatie trok een groep van dik 70 man zich samen terug op gang. Er vormde zich een nieuwe kopgroep van 15 man met Tim Declercq, Oliver
Naesen, Edward Theuns en Jelle Wallays erbij. Die laatste ging solo en liep tot bijna 1 minuut uit maar na de laatste kasseistroken en richting
Merksem werd Jelle door een eerste groepje ingelopen. In Merksem moesten nog 2 kleine plaatselijke ronden gereden worden, en hier was het dat
Oliver en de latere winnaar Robin Stenuit ervandoor gingen, met het gekende gevolg. Na Oliver, tweede, hadden we Edward op plaats 7, Jelle op 9
en Tim op 13. Toch collectief een knappe prestatie van onze renners, die de koers opengebroken hadden. Pech ook voor de renners die in de
verwarring tijdens de neutralisatie andere wielen gestoken hadden, niet geschikt voor de lastige stroken die uiteindelijk toch nog een keer bereden
werden.

(Foto © Eye Catcher Photography)
Meer foto's in onze gallery.

Edward Theuns na twee .HC koersen: er zit wel weer wat op
07 september 2015 - Kortemark (Bel.), Brussels Cycling Classic (1.HC BEL), GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC
FRA), criterium Bavikhove (Bel.)
Met de Brussels Cycling Classic en de Grand Prix de Fourmies stonden dit weekend twee lastige koersen geprogrammeerd die meestal op een
massaspurt eindigen. Edward Theuns viel zaterdag in Brussel nog stil door krampen, maar zondag in Fourmies ging het vlotter en werd hij achtste.
Het vlotte niet met de conditie voor Edward halfweg augustus. Intussen zijn we een paar weken verder en na de aparte Schaal Sels van vorige week
bleek ook dat het weer beter gaat met de vorm. Dit weekend dan kon Edward testen in de sprint. In Brussel zat hij mooi geplaatst in het wiel van Tom
Boonen maar dan sloeg de kramp toe, viel hij stil, en zakte hij weg tot plaats 20. Amaury Capiot werd hier onze dichtste finisher op plaats 12. Victor
Campenaerts en Oliver Naesen volgden op plaats 14 en 15. Vroeg in deze wedstrijd was Jelle Wallays de sterke man in de vlucht van de dag. Met
vijf reden ze voorop. Na 140 kilometers in de aanval werden Jelle en een laatste medevluchter gegrepen.
Eén dag later zat er meer op bij Edward en pakte hij dus de achtste plaats. De winnaars in beide wedstrijden waren respectievelijk Dylan
Groenewegen en Fabio Felline, die laatste bleef in Fourmies nog net een spurtend peloton voor. Fellini was de enige die overbleef uit een kopgroep
waar ook Thomas Sprengers bij was.
Zondagavond nog won Preben Van Hecke het 62e Internationaal Criterium te Bavikhove. Preben en Contador reden lichtjes voorop en Preben haalde
het in de sprint. En Floris De Tier werd vorige donderdag tweede in de regionale wedstrijd in Kortemark. In een spurt met vijf ging de overwinning
naar Baptiste Planckaert.

Jelle sterk in de vlucht van de dag - Brussels Cycling Classic (foto © TDWsport.com)

Kenny scoort op de piste in Roubaix en op de weg in Hasselt
14 september 2015 - De Kustpijl (BEL., 1.2), Groene Boulevard Koers - dernycriterium, Hasselt (BEL.) en Open des
Nations de Roubaix (FRA., Cl1)
Kenny De Ketele eindigde zaterdag tweede in het omnium tijdens de pistemeeting Open des Nations in Roubaix en won zondag de Groene
Boulevard Koers, een derny criterium in Hasselt. Nationaal kampioen Preben Van Hecke was in Hasselt tweede. Zaterdag waren er ereplaatsen voor
Bert Van Lerberghe en Amaury Capiot in de Kustpijl in Knokke-Heist.
Amaury was in Hasselt de snelste in de tweede reeks, en in de finale werd hij vierde. De dag voordien was Amaury dus nog zevende in de Kustpijl in
Heist, hij werd net voorafgegaan door Bert Van Lerberghe. De Italiaan Marco Zanotti won de Kustpijl, hij was de snelste in de massasprint.
Ontsnappingspogingen met onder meer Arthur Vanoverberghe en Jelle Wallays kenden geen succes.
Winnaar van het omnium in Roubaix werd de Brit Christopher Latham. Door de ereplaatsen van Kenny in twee pistemeetings van UCI klasse 1 is
België nu zeker van deelname aan de UCI Wereldbekers en het WK de komende maanden. Moreno De Pauw was 12de in het omnium en Otto
Vergaerde werd derde in de scratch. De Belgen haalden met Gijs Van Hoecke, Otto Vergaerde, Lindsay De Vylder en Jonathan Dufrasne ook een
tweede plaats in de ploegenachtervolging.

Persbericht: neo-profs vanaf 1 januari 2016
16 september 2015 - Teamnieuws
De professionele continentale wielerploeg "Topsport Vlaanderen – Baloise" bevestigt hierbij dat met de onderstaande 5 beloften een contract als neoprof werd afgesloten vanaf 1 januari 2016 :
Aimé DE GENDT
Maxime FARAZIJN
Ruben POLS
Dries VAN GESTEL
Kenneth VAN ROOY
Waregem, 16 september 2015.
Christophe Sercu
Team Manager

De round-up voor Namen, Koolskamp en Haacht

20 september 2015 - Grand Prix de Wallonie (1.1 BEL), Kampioenschap van Vlaanderen (1.1 BEL) en Primus Classic
Impanis - Van Petegem (1.HC BEL)
Geen top 10 in drie wedstrijden de voorbije week, wat niet weg neemt dat hard gewerkt werd en dat een aantal van onze renners zich aanvallend
toonden.
De Grand Prix de Wallonie van woensdag werd geteisterd door hevige regen en valpartijen. Met nog ongeveer 45 kilometer te gaan toonde Sander
Helven zich in de aanval. Hij reed een tijdje solo voor het peloton uit en kreeg dan het gezelschap van zes renners. De groep bleef voorop tot
ongeveer 27 kilometer van de finish. In de finale vormde zich een kopgroep van negen en op de Citadel van Namen raakte winnaar Jens Debusschere
alleen weg. Floris De Tier werd twaalfde, nog net in de punten voor de UCI Europe Tour.
Vrijdag in Koolskamp spurtte Edward Theuns mee voor plaats acht. Een groep van aanvankelijk negen koplopers werd net niet gegrepen. Een paar
van onze mannen hadden hard gewerkt in de achtervolging. Even leek een hergroepering eraan te komen, slecht 10 seconden bedroeg de achterstand.
Aan de finish waren het er weer 22. Michal Golas was de winnaar.
Zaterdag tenslotte won Sean De Bie solo de GP Impanis-Van Petegem. Edward raakte wat ingesloten in de sprint en werd vijftiende. De wedstrijd
begon slecht voor hem met een val in de neutralisatie, staartbeen goed geraakt.

Klaar voor WK ploegentijdrijden
20 september 2015 - UCI Wereldkampioenschappen ploegentijdrit, Richmond (CM USA)
Of het nu bij de deur in Valkenburg is of over de plas in het Amerikaanse Richmond, ‘zich plaatsen voor’ en ‘meedoen aan’ het WK
ploegentijdrijden voor merkenploegen is één van de topdoelstellingen van het jaar voor Topsport Vlaanderen - Baloise. Jelle Wallays, Victor
Campenaerts, Oliver Naesen, Pieter Jacobs, Arthur Vanoverberghe en Stijn Steels zijn dit jaar onze hardrijders van dienst. Hen wacht een snel
parcours, slechts 38,8 kilometers, overwegend vlak met een lastige slotkilometer.
Om 19u57 Belgische tijd starten onze mannen hun WK in de mooiste discipline van het wielrennen. Met het oog op een stevige prestatie werd er de
voorbije weken weer hard gewerkt, getraind en getest op het vliegveld van Ursel. Vorig jaar eindigden we 17de en hielden we drie
WorldTourploegen achter ons.
Vanaf 18u00 kan je het WK volgen op Canvas TV of Canvas livestream.

WK ploegentijdrijden 2014 - Foto © TDWsport.com

Sander Helven aanvaller na de start en in de finale
20 september 2015 - Grand Prix d’Isbergues - Pas de Calais (1.1 FRA)
Nacer Bouhanni was vandaag de snelste in de Grand Prix d’Isbergues - Pas de Calais. Edward Theuns eindigde op plaats 12 en Sander Helven was
onze man in de aanval, meteen na de start maar ook nog diep in de finale.
Drie wedstrijden met inzet op drie dagen, het begon wat door te wegen voor Edward Theuns, Tim Declercq en Bert Van Lerberghe maar wanneer het
tijd werd om te starten konden ze zich opnieuw opladen.
Hoog tempo meteen na de start en toch kregen we vrij snel een eerste aanval, zes man was weg en Sander Helven was mee. Nog mee waren

hardrijders als Kévin Reza, Thomas Voeckler en Evaldas Siskevicius. Tot 1’20” liepen ze uit maar in het peloton viel de achtervolging niet stil, de
mannen van Cofidis en Bruxelles la Wallonnie deden het werk. Na 45 kilometer koers werden de zes gegrepen en het tempo bleef super hoog. De
gemiddelde snelheid bedroeg na anderhalf uur koers nog steeds 49/uur. Intussen vormde zich in twee schijven een kopgroep van acht die vooruit
bleef tot aan kilometer 172.
Daarna opnieuw aanvalswerk van Sander, nu kreeg hij Jean-Marc Bideau mee, en op 4 kilometer van de finish waren de vluchters opnieuw gegrepen.
In de massasprint was Nacer Bouhanni de sterkste en Edward, naar voor gebracht door Bert Van Lerberghe, eindigde op plaats 12. In de laatste 800
meters miste hij wat frisheid, zo liet sportdirecteur Andy Missotten weten. Geen Jens Wallays in de uitslag, hij was voor de start al wat ziekjes, neus
en keel, en reed 135 kilometer.

Topsport Vlaanderen - Baloise 16de op WK ploegentijdrit
20 september 2015 - UCI Wereldkampioenschappen ploegentijdrit, Richmond (CM USA)
Op het WK ploegentijdrijden voor merkenploegen is Topsport Vlaanderen - Baloise zondagavond (Belgische tijd) zestiende geworden. De ploeg
deed daarmee één stek beter dan in 2014 en was de snelste van de niet Worldtour ploegen.
Victor Campenaerts, Pieter Jacobs, Oliver Naesen, Arthur Vanoverberghe, Jelle Wallays en Stijn Steels waren onze zes renners aan de start, om
19u57 Belgische tijd begonnen ze eraan. Na bijna drie kwartier alles geven klokten ze de op dat ogenblik snelste tijd. Goed voor een stek op de
zogenaamde hotseats, maar daar zijn ze niet geraakt want het Zwitserse IAM Cycling, eerste Worldtour ploeg en net na onze jongens gestart, zette
meteen een scherpere tijd neer. En op dat ogenblik lag Jelle Wallays neer om te bekomen van de zware inspanning, hij ging zo diep dat hij verzorging
nodig had.
Tevreden gezichten toch nadien bij de ploeg, het doel was eerste continentale ploeg te worden en eventueel een Worldtour ploeg verslaan en beide
doelen werden gerealiseerd, zo liet sportdirecteur Hans De Clercq achteraf nog weten. De titel ging voor het tweede jaar op rij naar het Amerikaanse
BMC Racing Team.
Hier vind je enkele foto’s van deze ploegentijdrit.

Ereplaatsen voor Capiot en Van Lerberghe
24 september 2015 - Omloop van het Houtland Lichtervelde (1.1 BEL)
Jens Debusschere was woensdag de snelste in de Omloop van het Houtland. In de massaspurt hadden we Amaury Capiot op 9 en Bert Van Lerberghe
op 10.
Meerdere ontsnappingen kleurden de koers, daarbij toonden onder meer Thomas Sprengers en Tim Declercq zich, maar de verwachte massaspurt
kwam er.

Sprengers mee tot slotklim en 12e
27 september 2015 - Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon (2.1 FRA)
Thibaut Pinot won zaterdag rit 1 van de Tour du Gévaudan (2.1). Thomas Sprengers was mee in de groep van 23 die op ongeveer 6 kilometer van de
finish begon aan de slotklim, hij eindigde 12de op 57 seconden van de winnaar.
Rit 1 ging over 151 kilometer tussen Marvejols en Florac op de Col de la Pierre Plate op 1015 meter hoog. Pinot haalde het in een spurt met twee
voor Thomas Voeckler en Stéphane Rossetto en begint vandaag in de leiderstrui aan de slotrit van en naar Mende. Die rit gaat over maar 130
kilometer maar daarbij weer heel wat klimwerk.

Sprengers 3e in rit 2 en 10e in de eindstand

27 september 2015 - Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon (2.1 FRA)
De Fransman Alexis Vuillermoz won vandaag de tweede en laatste rit van de Ronde van Gevaudan Languedoc-Roussillon. Thomas Sprengers werd
knap derde en schuift in de eindstand net de top 10 binnen. Thibaut Pinot pakt de eindzege.
Een compacte groep spurtte voor de ritzege. Thomas, die vanaf halfweg de slotklim gisteren reed op een leegloper, blikt toch tevreden terug op dit
weekend in de Gevaudan.

Topweekend met winst voor Oliver Naesen, en Victor Campenaerts + Jelle Wallays in
koppeltijdrit
27 september 2015 - Gooikse Pijl (1.2 BEL) en Duo Normand (FRA., 1.1)
Het laatste septemberweekend betekende een topweekend voor de ploeg: Oliver Naesen won in een sprint met 7 de Gooikse Pijl, Victor Campenaerts
en Jelle Wallays wonnen in Frankrijk de 54 kilometer koppeltijdrit Duo Normand met 40 seconden voorsprong op Pardini/Clayes en Thomas
Sprengers is 3e in Frankrijk.
Over de prestatie van Thomas lees je in een vorig bericht. In Gooik zat Oliver al vroeg mee in de ontsnapping van de dag. De groep raakte meer en
meer uitgedund en in de finale werd er slag om slinger gedemarreerd maar uiteindelijk spurtte een klein groepje.

Oliver Naesen wint opnieuw in Berlare
30 september 2015 - Memorial Fred De Bruyne, Berlare (BEL.)
Opnieuw prijs voor Oliver Naesen, vandaag stak hij de Memorial Fred De Bruyne op zak, een wedstrijd over 162,4 kilometer in Berlare. Vorig
weekend in Gooik won Oliver een spurt met zeven, vandaag was het een spurt met zes. (later meer)

Boonen wint, Steels toont zich in finale en Capiot 9e
03 oktober 2015 - Sparkassen Münsterland Giro (1.HC GER)
Tom Boonen haalde het in de massaspurt in de Münsterland Giro. Roy Jans en Nikias Arndt pakten de dichtste ereplaatsen. Een kopgroep van vijf
kleurde de wedstrijd en liep meer dan 5 minuten uit, de laatste vier overgebleven renners bleven voorop tot op 12 kilometer van de finish. EtixxQuick Step controleerde met het oog op de sprint maar de sterke Tony Martin ging diep in de finale zo hard dat er even een gat viel. Stijn Steels kon
de sprong maken naar Tony Martin, reed zo voorop en werd in de laatste 500 meter ingelopen. Onze Limburger Amaury Capiot pakte met de
negende plaats weer een verdienstelijke ereplaats mee.

Edward Theuns wint in Nieuwpoort rit 3
03 oktober 2015 - Tour de l’Eurométropole (2.1 BEL)
Edward Theuns won vandaag rit drie in de Eurométropole Tour! In de spurt haalde hij het voor Michael Van Staeyen. Jelle Wallays toonde zich in de
eerste twee ritten, telkens goed voor de strijdlust. Bert Van Lerberghe en wat later Pieter Van Speybroeck en Jelle Wallays toonden zich aanvallend
maar halfweg de rit raakte een groep van zes weg met daarbij niemand van de ploeg. De kopgroep dikte nog aan tot negen maar werd diep in de
finale gegrepen. In de spurt werd alles gezet op Edward en hij maakte mooi af, voor Van Staeyen en Verhelst.
De eerste twee ritten eindigden eveneens in de sprint en werden gewonnen door Jens Debusschere en Jonas Van Genechten. Rit 2 ging over 192,2
kilometer met een passage door het Heuvelland en 11 bergprijzen. Jelle Wallays reed mee in een ontsnapping, pakte bonificatieseconden en punten
bergop, en kreeg de strijdlust. In de stand voor de bergtrui staat hij tweede. In de eerste rit toonde Jelle en ook Arthur Vanoverberghe zich
aanvallend. Jelle kreeg ook hier de strijdlust. Victor Campenaerts is uitgeschakeld na een val in rit 1. Hij was geraakt aan de linkerschouder en trok
voor verder onderzoek naar het ziekenhuis maar er waren geen breuken. Leider in de stand is Alexis Gougeard. Hij won de proloog. Zondag gaat de
laatste rit van Bergen naar Doornik.

Theuns negende in slotrit
05 oktober 2015 - Tour de l’Eurométropole (2.1 BEL)
De zondagrit in de Tour de l’Eurométropole werd in de sprint gewonnen door Jonas Ahlstrand. Edward Theuns werd nu negende. De eindzege ging
naar proloogwinnaar Alexis Gougeard. Jelle Wallays kreeg de prijs voor de "Super combatif".
Jelle toonde zich in deze rittenwedstrijd dagelijks aanvallend, de "Super combatif" is zeker verdiend. Jelle werd ook onze eerste in de stand op plaats
28 en eindigde tweede in het bergklassement. De eindzege ging naar proloogwinnaar Alexis Gougeard.

Strijdlust voor Declercq, Sprengers knap 3e
05 oktober 2015 - Tour de Vendée (1.1 FRA)
In de Tour de Vendée was Christophe Laporte de snelste in de massasprint. Thomas Sprengers werd knap derde en Tim Declercq won de prijs voor
de strijdlust.
De wedstrijd werd in slechte en natte weersomstandigheden gereden. Een vroege vlucht met vijf man aan boord werd snel weer ingelopen en halfweg
koers vormde zich een nieuwe kopgroep van vier. Met nog 52 kilometer te gaan trok Tim Declercq alleen in de achtervolging. Sterk werk want Tim
slaagde erin om de vier die 2 minuten voor hadden in te lopen en werd daarvoor beloond met de prijs van de strijdlust. De vluchters werden gegrepen
op een kilometer van de finish. Thomas werd dus derde, Oliver Naesen was tiende.

Van Lerberghe 10e in Frankrijk, Vanoverberghe in de aanval in Italië
08 oktober 2015 - Paris-Bourges (1.1 FRA) en Gran Premio Città di Peccioli - Coppa Sabatini (ITA., 1.1)
De Ier Sam Bennett won Paris-Bourges in de massasprint voor Nacer Bouhanni. Bert Van Lerberghe werd 10’, Amaury Capiot 13e. In Italië won de
Spanjaard Eduard Prades de Coppa Sabatini. Arthur Vanoverberghe zat hier in de vlucht van de dag.
In Paris-Bourges kleurde een kopgroep van drie de koers. Meteen na de start gingen de Nederlander Martijn Tusveld en Thomas Voeckler in de
aanval en zij namen snel vier minuten op het peloton. Na 25 kilometer trok Jimmy Engoulvent, ploegmaat van Voeckler bij Europcar, in de
achtervolging. Voeckler wachtte Engoulvent op, en de twee reden samen een kloof van 2 minuten op de Nederlander weer dicht. Na 140 kilometer
koers verhoogde het tempo in het peloton, de mannen van Cofidis spurter Bouhanni reden vooraan en de vluchters werden gegrepen, Voeckler als
laatste op 5 kilometer van de finish. Eliot Lietaer reed hier, na lange revalidatie, zijn eerste UCI koers sinds maart dit jaar. Gedurende 145 kilometer
reed Eliot mee in het peloton.
In de Coppa Sabatini werd er bergop gespurt voor de zege. In het eerste peloton, 50 man sterk, hadden we Thomas Sprengers (18e) en Floris De Tier
(24e). Arthur Vanoverberghe was mee in de kopgroep van drie. Op 26 kilometer van de finish werden de drie gegrepen.

Sluitingsprijs met als inzet eindklassement UCI Europe Tour 2015
12 oktober 2015 - Paris - Tours Elite (1.HC FRA), Gran Premio Bruno Beghelli (ITA., 1.HC) en Giro dell’Emilia (ITA.,
1.HC)
Nu dinsdag 13 oktober wordt in de Belgisch-Nederlandse grensgemeente Putte-Kapellen het wegseizoen 2015 afgesloten. Eduard Theuns heeft er
nog een kans om punten te sprokkelen voor het eindklassement van de UCI Europe Tour 2015. De huidige leider Nacer Bouhanni telt 16 punten
voorsprong op Eduard maar aan het eind van de ‘Sluitingsprijs’ komt het vrijwel steeds tot een massaspurt en de Fransman is een specialist. Het
eindklassement van de UCI Europe Tour voor de ploegen is wel binnen, voor het tweede jaar op rij!
Met de punten verbonden aan zijn achtste plaats in Parijs-Tours afgelopen zondag wist Eduard terug te komen tot op 16 punten van Bouhanni. Al
kort na de start was Eduard mee in een eerste grote groep die met de wind schuin in de rug weg scheurde. Bouhanni en zijn Cofidis maats hadden de
slag gemist. Matteo Trentin won en Eduard spurtte 20 seconden later mee voor de vierde plaats.
Zes van onze renners waren in het weekend nog actief in Italië. Jan Bakelants won er de Giro del Piemonte en Sonny Colbrelli was de snelste in de
GP Bruno Breghelli. In die laatste wedstrijd reed Jef Van Meirhaeghe in de vlucht van de dag.

Spurt voor 4e plaats, Eduard Theuns helemaal links (foto © TDWsport.com)

Eduard Theuns 4e in Sluitingsprijs en 2e in eindstand UCI Europe Tour
13 oktober 2015 - Nationale Sluitingprijs - Putte - Kapellen (1.1 BEL)
Eduard ging ervoor vandaag in Putte-Kapellen maar rasspurter Nacer Bouhanni kloppen in de Sluitingsprijs dat was geen simpele opdracht, in deze
wedstrijd wordt er meestal gespurt voor de zege. Zo ook dus in editie 2015, Bouhanni won de millimeterspurt voor Tom Van Asbroeck en Eduard
werd vierde en sluit zijn super seizoen af met plaats 2 in het individuele klassement van de UCI Europe Tour.
De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht waarin Bert van Lerberghe zich toonde. De laatste vluchters werden op 3 kilometer van de finish
gegrepen. Eduard kan - net als de hele ploeg overigens - terugblikken op een super geslaagd seizoen. Onze ploeg sluit voor het tweede jaar op rij het
seizoen af met eindwinst in het klassement van de UCI Europe Tour voor de ploegen.

Eindbalans wegseizoen 2015
14 oktober 2015 - Teamnieuws
Met enige trots presenteer ik jullie een kort overzicht van ons prachtige seizoen.
Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan dit succes en kijken met vertrouwen naar de toekomst.
Christophe Sercu,
Team Manager Topsport Vlaanderen – Baloise Pro Cycling Team

Topsport Vlaanderen - Baloise 2016
19 oktober 2015 - Teamnieuws
Hierbij bevestiging dat met de volgende 23 renners een contract werd afgesloten voor het jaar 2016:
Vijf renners die debuteren bij de profs: Aimé De Gendt, Maxime Farazijn, Ruben Pols, Dries Van Gestel, Kenneth Van Rooy
De blijvers zijn Amaury Capiot, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Floris De Tier, Tim Declercq, Sander Helven, Eliot Lietaer, Jonas Rickaert,
Jarl Salomein, Thomas Sprengers, Stijn Steels, Preben Van Hecke, Gijs Van Hoecke, Bert Van Lerberghe, Jef Van Meirhaeghe, Pieter
Vanspeybrouck, Otto Vergaerde, Jens Wallays

Pistiers in Londen en in Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

16 november 2015 - Revolution Series round 3, London (UK) en International Belgian Open, Gent (BEL., UCI klasse 1)
Patrick Sercu en Eddy Merckx schieten morgenavond de 75ste editie van de zesdaagse van Gent op gang. Acht landgenoten komen aan de start,
daarbij vijf renners van onze ploeg. Afgelopen weekend kwamen zij nog in actie in Londen en in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent.
Otto Vergaerde pakte in de Britse Revolution Series te London met Jasper De Buyst een derde plaats in de Madison Time Trial. En hij deed het als 7e
niet onaardig in de “longest lap”, een populaire discipline waarbij de renners starten aan de finishlijn maar ze mogen die pas opnieuw overschrijden
als het startschot weerklinkt en dat zonder intussen een voet aan grond te hebben gezet. Dat startschot kan minutenlang op zich laten wachten.
In de International Belgian Open pakte Kenny De Ketele samen met jonge Jules Hesters - een junior nog - een heel mooie 3de plaats in de
ploegkoers. De huidige wereldkampioenen waren tweede, en de Europese kampioenen van 2014 vierde. Gijs Van Hoecke toonde zich in Gent scherp
in meerdere disciplines en Stijn Steels verscheen na 2 jaar afwezigheid terug op de piste om zich het snelle beenritme opnieuw eigen maken. Stijn is
er ook bij in de zesdaagse vanaf morgen in het Kuipke. In de Belgian Open kon hij zich net niet plaatsen voor de finale van de puntenkoers maar in
de scratch ging het al een pak beter en plaatste hij zich voor de finale. Die kleurde hij door te tekenen voor 2 mooie aanvallen.

3 Koppels gaan voor de zege, en Moreno pakt baanrecord
21 november 2015 - Lotto 6daagse Vlaanderen - Gent (BEL., 6days)
De jubileumzesdaagse van de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent gaat het slotweekend in met drie koppels in elkaars buurt op kop van het
klassement. Intussen slaagde Moreno De Pauw in zijn aanval op het baanrecord, hij stelde het meteen 0.11 honderdsten scherper, indrukwekkend!
Michael Morkov en Iljo Keisse beginnen als leiders aan het slotweekend, zij zijn ook de eerste ploeg die de kaap van 300 punten overschreden. Gijs
Van Hoecke Gijs met Kenny De Ketele (296 punten) en Otto Vergaerde met Jasper De Buyst (295 punten) zullen dat zaterdagnacht ook snel doen
waardoor één van hen de leiding weer gaat overnemen. Moreno en de Fransman Morgan Kneisky staan vijfde met 270 punten op drie ronden. Maar
Moreno had uiteraard zijn gloriemomenten met dat bijzonder scherpe nieuwe baanrecord. Sinds 23 november 2012 stond dat op naam van de
Zwitsers Franco Marvulli en Tristan Marguet. Zij legden toen de 166 meter af in een tijd van 8.56. Moreno De Pauw haalde donderdag al eens 8.58
en knalde vrijdagnacht het record helemaal weg naar 8.45.
Op plaats 9 staat Steels Stijn met Muller Andreas. In de nevennummers pikt Stijn zijn graantjes mee. Met Tosh Van Der Sande won Stijn de Gentse
Toekomstzesdaagse in 2008, maar de laatste jaren had Stijn niet meer op de piste gekoerst. Na deze zesdaagse start voor hem de voorbereiding op het
nieuwe wegseizoen.
Hier vind je 24 foto's van de openingsnacht van de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent 2015.

Straf baanrecord voor Moreno De Pauw (foto © TDWsport.com)

Gijs en Kenny op 2, Otto met Jasper op 3
22 november 2015 - Lotto 6daagse Vlaanderen - Gent (BEL., 6days)
Met een verrassingsaanval op minder dan 20 ronden van de finish verzekerde het duo Keisse Morkov zich van de zege in de 75ste Zesdaagse
Vlaanderen - Gent. Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke werden tweede, Otto Vergaerde met Jasper De Buyst derde.
Op minder dan 20 ronden van het einde zaten Kenny en Gijs nog in het voordeel maar Iljo zette een zoveelste aanval op en bij Gijs en Kenny bleef de
reactie even uit. Keisse en Morkov pakten een ronde en nog 2 keer het maximum van de punten bij sprints. De aanval bleek nog eens de beste
verdediging.
Hoe dan ook, onze mannen deden het schitterend, Gijs en Kenny op plaats 2, youngster Otto in zijn 2de zesdaagse als derde meteen op het podium,
Stijn Steels die zich liet opmerken en genoot, en last but not least Moreno De Pauw, de heerser van de 166 meter! In de 75-jarige geschiedenis van de
Zesdaagse van Gent staat de snelste baanronde op zijn naam.

Foto © TDWsport.com

Pieter Vanspeybrouck op podium
29 november 2015 - Boonen & Friends, Mol (Bel., veldrijden, gentlemen)
Zaterdag vond de zesde editie van “Boonen & Friends" plaats, een liefdadigheidscross voor wegrenners op het Zilvermeer in Mol. De opbrengst dit
jaar gaat naar twee goede doelen. Sean De Bie haalde het voor Maarten Wynants en Pieter Vanspeybrouck.
Opnieuw podium dus voor Pieter Vanspeybrouck, dat deed in tot nu toe in zowat alle edities van deze cross. 44 Wegrenners begonnen eraan, daarbij
voor ons ook Bert Van Lerberghe (5e), Floris De Tier (7e) en Jelle Wallays, Sander Helven en Stijn Steels. Meer info over de cross en de 2 goede
doelen.

Pieter Vanspeybrouck (foto © TDWsport.com)

Kenny De Ketele knap vijfde!
06 december 2015 - 2015 - 2016 UCI Track Cycling World Cup #2, Cambridge, NZL
Kenny De Ketele is vijfde geëindigd in de wereldbekerwedstijd baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge. Daarmee deed hij heel wat beter
dan wat hij gehoopt had en deed hij een goede zaak voor de Olympische ranking.
De Deen Lasse Norman Hansen haalde het voor de Brit Christopher Latham en de Australiër Glenn O'Shea. Kenny De Ketele werd vijfde, slechts 2
puntjes na de Zuid-Koreaan Sang-Hoon Park. Kenny pakte mooie tweede plaatsen op dag 1 in de scratch en in de afvalling. Na 5 van de zes
onderdelen stond hij op de achtste plaats. In de afsluitende puntenkoers pakte hij 13 punten en een ronde en schoof hij op naar plaats 5 in de
eindstand. “Ik mik op een stek bij de eerste tien en hoop stiekem op een plaats bij de beste acht” klonk het bij Kenny voor de vooraf. Met die vijfde
plaats kan hij terugblikken op een super geslaagde wereldbeker.

Vlaamse Prijs voor Sportverdienste gaat naar Walter en Chrstophe
15 december 2015 - Teamnieuws
Sportbestuurder Walter Planckaert en Teammanager Christophe Sercu mochten dinsdagavond 15 december de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste in
ontvangst nemen. Die prijs wordt jaarlijks door de Vlaamse Gemeenschap toegekend aan een persoon of aan een organisatie toegekend die zich op
een bijzondere wijze voor de sport in Vlaanderen heeft ingezet. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters overhandigde de prijs aan Walter en
Christophe in The Dominican, gelegen in het historische centrum van Brussel.
Walter valt zo al voor de derde keer in de prijzen dit jaar. Eerder werd hij "ereburger van Nevele" en in 2014 en 2015 haalde hij het bij de verkiezing
van de Kristallen Fiets in de categorie "beste ploegleider".
Christophe Sercu vervoegde de ploeg als Teammanager in oktober 2004, kort nadien volgde Walter Planckaert als ploegleider. De jury koos voor ons
duo omwille van het indrukwekkende palmares van de ploeg door de jaren heen. De eindbalans van de laatste twee seizoenen was ronduit prachtig,
twee jaar op rij werd Topsport Vlaanderen - Baloise onder meer eindwinnaar van de UCI Europe Tour eindranking teams. Een overzicht van alle
prestaties van de laatste 2 jaren vind je hier (2014) en hier (2015).
Maar er is meer dan die laatste 2 jaren. De ploeg geeft al 22 jaar mee kleur aan het internationale wielerpeloton. Al die tijd bleven we trouw aan de
missie, namelijk het opleiden en begeleiden van jonge talentvolle renners binnen een professionele omkadering. Het lijstje met doorstromers naar de
top bevat liefst 64 namen! Met het succes dat zij tijdens hun verdere carrière oogstten dragen zij bij tot de uitstraling van de ploeg. De hele opzet
krijgt op internationaal niveau respect en geldt als een voorbeeld. Meer info over dit alles, jaar per jaar, vind je in ons archief op deze website.
Taekwondo-topper Jaouad Achab heeft het Vlaams Sportjuweel 2015 gewonnen. Beide Vlaamse Sportprijzen kunnen maar één keer in een
sportcarrière behaald worden.

Foto Sercu : © cyclingmoments.com / foto Planckaert : © TDWsport.com

Meetings in Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent
20 december 2015 - Competitie piste
In het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent was Moreno De Pauw op 12 en 13 december de sterkste in de Omniummeeting Wielerbond
Vlaanderen voor Elite en beloften. Samen met Nicky Cocquyt won hij ook de ploegkoers.
Moreno pakte ook nog eens uit met zijn snelle baanronde. Het duo Otto Vergaerde-James Baeyens werd tweede in de ploegkoers. Afgelopen
weekend was er nog een internationale pistemeeting UCI-klasse 2, eveneens in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent. Victor
Campenaerts werd hier vijfde in de individuele achtervolging.

Belgische titel MTB Strandrace voor Bert Van Lerberghe
21 december 2015 - Nationaal kampioen beachrace mountainbike, Oostende
Bert Van Lerberghe kroonde zich gisteren tot nationaal kampioen beachrace mountainbike. Bert werd derde in de MTB Strandrace te Oostende.
Twee Nederlanders gingen hem vooraf, zij waren sterker.
De strandrace was een "open" categorie wedstrijd, ongeveer 400 mannen en vrouwen verschenen aan de start. Eliterenners reden twee maal 32
kilometer tussen Oostende en Blankenberghe. De overwinning ging naar de Nederlander Richard Janssen, afgescheiden voor zijn landgenoot Bram
Imming. Ondanks een lekke band werd Bert nog derde. Na de eerste 32 kilometers was er een kopgroep van zeven man. Pieter Ghyllebert werd
vierde, goed voor zilver in het BK en daarop volgde Frederik Decaesteker. Jelle Wallays werd tiende.
Onze mannen reden deze race vooral als onderdeel van hun voorbereiding op het komende wegseizoen maar de overwinning van Bert is uiteraard
mooi megenomen.
Een video over dit BK vind je hier.
Verslag op mountainbike.be.
Fotos op beachbiken facebookpagina.

Vier titels voor Moreno De Pauw
29 december 2015 - BK Piste, individuele disciplines en madison, Gent
Op de nationale pistekampioenschappen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent scoorde Moreno De Pauw afgelopen weekend en
maandag vier titels. Daarbij kwam nog brons in de puntenkoers en zilver voor Victor Campenaerts in de individuele achtervolging.
Moreno opende het BK zaterdag met winst in de 1000m, de afvalling, en reeks 1 van de scratch. Op de 1000m zette Moreno een persoonlijke besttijd
neer. Zondag haalde hij het in de finale van de scratch en werd hij derde in de puntenkoers. De titel hier ging naar de Waal Laurent Evrard (WallonieBruxelles) dankzij rondewinst, Jasper De Buyst was tweede. Maandag dan vormde Moreno met succes ploeg met de afscheidnemende Nicky
Cocquyt voor de madison. En de bij onze ploeg afscheidnemende Victor Campenaerts pakte zilver in de individuele achtervolging. Hij debuteert
volgend jaar in de world tour.

