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Nieuws 2016
Vierde Belgische titel omnium voor Moreno De Pauw
04 januari 2016 - BK baanwielrennen 2015/2016 - Omnium (Bel.)
Moreno De Pauw pakte afgelopen weekend zijn vierde Belgische titel in het baanwielrennen, omnium. Deze titel is meteen ook zijn
vijfde Belgische titel van het winterseizoen baanwielrennen 2015/2016. Otto Vergaerde werd na pech in de scratch toch nog derde in
het omnium.
De tweede plaats ging naar Bryan Boussaer. Moreno sloot de openingsdag al af als leider.

Kenny en Moreno 5e in Rotterdam
13 januari 2016 - Zesdaagse van Rotterdam (NED.)
Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben dinsdag de Zesdaagse van Rotterdam afgesloten op de vijfde plaats. Ze plaatsten op
de vijfde avond ook een nieuw baanrecord op de tabellen in de 400 meter tijdrit, samen met het duo Marcel Kalz en Lucas Liss
weliswaar, die reden kort na hen exact dezelfde tijd, tot op de duizendste seconde.
"Uiteindelijk 5e geëindigd, er had misschien meer in gezeten maar het was moeilijk koersen met een paar andere ploegen aan ons
been" zo klonk het achteraf bij Moreno. Intussen zijn onze mannen al op weg naar Bremen waar ze donderdag starten. Kenny wordt
gekoppeld aan Christian Grasmann, Moreno aan Lucas Liss.
De overwinning in Rotterdam ging naar de Europese kampioenen ploegkoers Albert Torres en Sebastian Mora Vedri. De DuitsFranse combinatie Morgan Kneisky-Christian Grasmann eindigde als tweede, Niki Terpstra werd met Yoeri Havik derde.

Trainingsstage in het Spaanse Playa del Albir
16 januari 2016 - Teamnieuws
Sinds woensdag zijn onze renners in het Spaanse Playa del Albir (bij Calpe) voor de jaarlijkse trainingsstage. Nog tot volgend
weekend wordt er getraind, gemasseerd, gefotografeerd, geﬁlmd, enz. Trainingsbegeleider Wim Van Hoolst (Energy Lab) zorgde
voor een gedetailleerd programma met sprintjes, krachtblokken, klimwerk, duurtraining, herstelwerk en nog veel meer.
Niet van de partij zijn onze pistiers Kenny De Ketele en Moreno De Pauw, beiden zijn momenteel aan het werk in de zesdaagse van
Bremen. Ook niet mee, helaas, is Jarl Salomein. Hij werd opnieuw geopereerd aan de knie, nog steeds een gevolg van zijn valpartij
in de Arnhem-Veenendaal Classic eind augustus 2015.
De fotoshoots met fotograaf Tim Dewaele zijn intussen gebeurd, met onze nieuwe ofﬁciële beelden volgt nu snel ook een grondig
gewijzigde website.
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Wegrenners klaar voor de start
27 januari 2016 - Teamnieuws
De trainingsstage in het Spaanse Playa del Albir zit erop, de selecties voor de eerstkomende wedstrijden zijn gemaakt, en de website
van de ploeg is opgefrist en up to date. Tijd nu voor de Grand Prix Cycliste la Marseillaise, traditioneel de eerste wedstrijd op
Europese bodem voor onze ploeg.
Terwijl onze pistiers Kenny De Ketele en Moreno De Pauw samen aan het werk zijn in de zesdaagse van Berlijn kijken onze
wegrenners uit naar hun eerste afspraken. De selecties vind je hier terug, en een kort ﬁlmpje over de stage vind je hier. Meer video’s
hierover volgen tijdens de ploegvoorstelling van 24 februari.

Devenyns wint, Sprengers 15de
01 februari 2016 - Grand Prix Cycliste la Marseillaise (FRA, 1.1)
Dries Devenyns won zondag de GP la Marseillaise, in een spurt met twee versloeg hij de fransman Thibaut Pinot. Een eerste peloton
volgde op 42 seconden, daarbij Thomas Sprengers die 15e werd.
De wedstrijd ging op een hertekend parcours over 143,8 kilometers. Een kwartet tekende voor de ontsnapping van de dag maar in
het peloton hielden de mannen van FdesJeux, werkend voor Thibaut Pinot, alles onder controle. In de lastige ﬁnale op de route des
Crêtes werd de laatste vluchter gegrepen en het peloton brak helemaal uiteen. Devenyns en Pinot raakten samen voorop en hadden
42 seconden voorsprong op een eerste groep.
Zes van de acht renners bleven in Frankrijk voor de rittenwedstrijd Etoile de Bessèges die woensdag start. Zij kregen vandaag op
training doorheen de Ardeche het gezelschap van Kenneth Vanbilsen.

De Ketele - De Pauw winnen prestigieuze zesdaagse Berlijn
04 februari 2016 - Berliner 6 Tage-Rennen 2016
Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben de Zesdaagse van Berlijn op zak. Al in de voorlaatste nacht namen ze meer afstand
van hun belagers en die leidersplaats hielden ze vast op de slotdag. Na Bremen en Londen is dit voor Kenny de derde zesdaagse
overwinning deze pistewinter. Moreno was erbij in Londen en Berlijn. Het Duitse duo Kluge-Kalz en de Nederlanders HavikStöpler eindigde op 2 en 3.

Ereplaatsen voor Van Lerberghe, Sprengers out na val
05 februari 2016 - Etoile de Bessèges (FRA, 2.1)
De eerste twee ritten in de Franse rittenwedstrijd Etoile de Bessèges gingen in de spurt naar Bryan Coquard (Team Direct Energie).
Bert Van Lerberghe zorgde voor de ereplaatsen: zesde en vierde. Thomas Sprengers is helaas out na een val in de spurt aan het einde
van rit 2.
Het was nipt voor Coquard in rit twee. Dimitri Claeys, de laatst overgebleven renner van een kopgroep van vijf, werd pas op het
allerlaatste moment gegrepen en werd zelf nog derde. Maar daarnaast was er nog een valpartij in die sprint en daarbij raakte oa
Thomas Sprengers betrokken. Thomas reed de rit nog uit en kreeg dezelfde tijd als de winnaar. Er waren schaafwonden en
hechtingen nodig aan de elleboog maar gelukkig dan weer geen breuken. Vandaag is er een rit op zijn maat en ... zijn verjaardag,
maar Thomas zal helaas niet meer starten.
Rit 1 werd gekleurd door een kopgroep van vier en ook hier was er een de ﬁnale een valpartij.

Jérôme Coppel eindwinnaar
07 februari 2016 - Etoile de Bessèges (FRA, 2.1)
Vrijdag was er een dubbelslag voor Sylvain Chavanel, hij won de lastige rit en verscheen aan de leiding in de stand, maar zondag in
de klimtijdrit pakte Jérôme Coppel zege en eindzege in de Ster van Bessèges. Gijs Van Hoecke was op plaats 28 onze eerste in de
stand.

De lastige rit van vrijdag ging dus naar Chavanel. Onze man voor deze dag was Thomas Sprengers maar hij kwam donderdag in de
ﬁnale van rit 2 ten val en hechtingen in de elleboog plus vele schaafwonden weerhielden hem te starten (zie ook vorig bericht). Pech
was er ook voor Jonas Rickaert, opgestaan met een geblokkeerde nek, wel gestart maar achterop geraakt na materiaalpech en zo uit
koers verdwenen. Zaterdag ging de vierde rit naar de Spanjaard Angel Madrazo. Gijs was hier dertiende.

Ritwinst voor Mark Cavendish
08 februari 2016 - Tour of Qatar (QAT, 2.HC)
Mark Cavendish is de eerste ritwinnaar in de Tour of Qatar 2016. Preben Van Hecke was de eerste aanvaller van de dag en Stijn
Steels werd op plaats 21 onze dichtste ﬁnisher.
Het ging weer super hard in het eerste koersuur, 52,2 kilometer werd er afgelegd. Het tempo bleef nadien even hoog en met de wind
kregen we weer de waaiers. Zo kregen we een uitgedunde groep die spurtte voor de zege. De groep met Stijn, Preben en Pieter
Vanspeybrouck spurtte voor plaats 17 op 1’43” van Cavendish. Pech voor Tim Declercq, hij viel vooraan weg door een lekke band
en eindigde zo in een groep op bijna 8 minuten. Bij hem ook Jef Van Meirhaeghe en tot diep in de ﬁnale nog Kenneth Van Rooy die
voordien eveneens af te rekenen kreeg met materiaalpech. Nog wat later volgden dan Floris De Tier en Amaury Capiot.
Aparte aandacht was er vandaag voor neoprof Kenneth Van Rooy, hij werd gevolgd door Christophe Vandegoor voor een reportage
in het journaal van TV Eén. De reportage kan je hier herbekijken.
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Preben Van Hecke 2 x in de aanval
11 februari 2016 - Tour of Qatar (QAT, 2.HC)
In Qatar gingen de overwinningen van rit 2 en 3 naar de Noren Alexander Kristoff en Edvald Boasson Hagen. Preben Van Hecke
kleurde de rit van dinsdag met veel aanvalswerk. In de stand staat Boasson Hagen momenteel aan de leiding.
Peben trok dinsdag meteen na de start in de aanval met nog drie andere renners. Zodra zich verderop waaiers vormden werden de 4
gegrepen door de eerste waaier en na dik 60 kilometer kregen we een hergroepering. Preben ging er dan opnieuw vandoor, nu in het
gezelschap van de let Gatis Smukulis. Op 26 kilometer van de ﬁnish werd het duo gegrepen.
De rit van woensdag was een tijdrit over 11 kilometer, afgewerkt op gewone koersﬁetsen.

Peben Van Hecke gretig in de aanval
12 februari 2016 - Tour of Qatar (QAT, 2.HC)
Rit vier in de Ronde van Qatar ging donderdag naar Alexander Kristoff, hij was de snelste van een uitgedund peloton. Preben Van
Hecke toonde zich opnieuw gretig in de aanval.
Er vormde zich eerst een kopgroep van elf met Preben, maar snel na de eerste tussenspurt werden zij terug gegrepen. Samen met de
Brit Mark McNally, de Duitser Patrick Gretsch en de Nederlander Jesper Asselman ging Preben er dan opnieuw vandoor. Deze vier
werden in de ﬁnale gegrepen.
Pech voor de leider in de stand, Boasson Hagen, hij reed lek, verloor kostbare tijd, en moest de leiderstrui overlaten aan Marc
Cavendish. Die heeft slechts twee seconden voor op Greg Van Avermaet, dat belooft dus voor vrijdag in de slotrit.
Foto's van deze en vorige ritten vind je hier..

Tim Declercq aanvaller in slotrit
13 februari 2016 - Tour of Qatar (QAT, 2.HC)
Net geen ritwinst vrijdag maar wel voor de tweede keer in zijn carrière eindwinst voor Marc Cavendish in de Tour of Qatar. Tim
Declercq was mee met de aanval van de dag.
Veel wind opnieuw in deze slotrit, waar Tim er vandoor ging in het gezelschap van Steve Tronet en Jesse Sergent. Die laatste en Tim
werden door het peloton gegrepen op 10 kilometer van de ﬁnish.

Tim Declercq in de aanval (foto © Tim De Waele)

Sander Helven aanvaller in Murcia
15 februari 2016 - Vuelta Ciclista a la Region de Murcia (ESP, 1.1) en Clasica de Almeria (ESP, 1.1)
Afgelopen weekend in Spanje was Sander Helven mee in de vlucht van de dag in de Ronde van Murcia. Zondag stond de Clasica
Almeria op het programma maar deze wedstrijd werd door het stormweer drastisch ingekort.
In de Ronde van Murcia werd er aangevallen zodra de groene vlag naar beneden ging. Ruben Pols en Bert Van Lerberghe mengden
zich in de debatten maar uiteindelijk raakte Sander Helven weg in een groepje van zes dat tot bijna acht minuten uitliep. Die

voorsprong zakte snel toen het klimwerk van eerste categorie eraan kwam, er waren daar nog 80 van de 199 kilometers te gaan. De
vluchters werden daarop één na één gegrepen. Een klein groepje bleef vooraan over en Philippe Gilbert was de snelste.
Zondag was er dan de Clasica Almeria, die moest gaan over 184 kilometer maar de wedstrijd werd ingekort tot 21 kilometer
omwille van de zeer sterke wind. De Australiër Leigh Howard won. Niet iedereen verscheen nog aan de start, onze renners nog wel.
Bert Van Lerberghe was 12e, Gijs Van Hoecke 13e.

Beautiful Day in Oman voor Floris, Amaury, Pieter en co
16 februari 2016 - Tour of Oman (OMA, 2.HC)
Onze mannen zijn hun Tour of Oman sterk begonnen. Pieter Vanspeybrouck was mee in de "lange vlucht”, Amaury Capiot pakt de
trui voor "most aggressive rider" en Floris De Tier eindigt na enkele lastige slotkilometers tussen de toppers op plaats 9. Bob
Jungels wint de rit en is de eerste leider. Hij is ook beste jongere maar die trui zal Floris morgen dragen, hij staat tweede in het
jongerenklassement.
De vlucht van vijf met Pieter hield stand tot op ongeveer 23 kilometer van de ﬁnish. Tot zes minuten waren ze uitgelopen. Amaury
Capiot bleef daarop niet stilzitten. Hij neemt de trui voor "most aggressive rider" door punten te nemen in een tussenspurt na 136
kilometer en op de ”Climb of Al Hamriyah” na 125,5 kilometer.
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Stijn Steels in de aanval
17 februari 2016 - Tour of Oman (OMA, 2.HC)
In Quriyat lag de nieuwe ﬁnishplaats in de Tour of Oman vandaag, 2,8 kilometers bergop. Man in vorm Edvald Boasson Hagen
haalde het voor Vincenzo Nibali and Greg Van Avermaet. Stijn Steels zat in de vlucht van de dag.
De rit ging over 162 kilometer. Na 9 kilometer kwam een ontsnapping van zes tot stand met daarbij onder meer Stijn Steels. Hun
maximale voorsprong bedroeg 4’15”. Na een eerste tussenspurt, aan kilometer 81, brak de kopgroep in twee. Stijn zat in de tweede
groep en verderop, met nog 20 kilometer te gaan, waren alle vluchters weer ingelopen.
Richting ﬁnish, met stevige wind in de rug, brak het peloton dan in stukken en een eerste groep van bijna 50 man nam heel wat
voorsprong. Kenneth Van Rooy, Amaury Capiot en Pieter Vanspeybrouck waren mee. Floris De Tier was niet mee en de ploeg, met
Jef Van Meirhaeghe, trachtte hem nog terug naar voor te brengen. Een aantal andere belangrijke renners had ook de trein gemist en
de leider, Bob Jungels, moest passen op de slotklim. Boasson Hagen is de nieuwe leider, en Alexander Kamp, mee in de
ontsnapping, neemt de trui van Most Aggressive rider over van Amaury Capiot.

Floris in de witte trui van het jongerenklassement, verderop Amaury in de trui van Most Aggressive (Foto © Tim De Waele)

Bert Van Lerberghe 2e, Gijs Van Hoecke 5e
17 februari 2016 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (ESP, 2.1)
Daniele Bennati won rit 1 van de Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Het peloton ging met Gijs Van Hoecke op kop en Bert
Van Lerberghe in zijn wiel door de laatste bocht richting ﬁnish. Bert werd mooi tweede.
De Spanjaard Juan José Lobato werd nog derde en Gijs eindigde mooi vijfde. Bennati is uiteraard leider in de stand en in de
“Regularidad” en die laatste trui, blauw, draagt Bert morgen in rit 2.

( foto © vueltaandalucia.es )

Ruben Pols aanvaller in rit 2
19 februari 2016 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (ESP, 2.1)
Nacer Bouhanni en Oscar Gatto zijn de winnaars van ritten 2 en 3 in de Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Ben Swift reed in
rit 3 Nacer Bouhanni uit de leiderstrui. Ruben Pols was onze man in de ontsnapping in rit 2.
De rit met Ruben in de aanval ging over 186 kilometer met een lastige klim in de ﬁnale. Een select groepje zonderde zich af en
spurtte voor de zege. Voordien reden ze met vier voorop. Ze werden ingelopen richting ﬁnale daar waar de klim van de dag begon.

Schitterende ereplaats voor Floris De Tier op Green Mountain
19 februari 2016 - Tour of Oman (OMA, 2.HC)
Floris De Tier pakte vrijdag uit in de Tour of Oman met een geweldige negende plaats op Green Mountain. In het spoor van de grote
namen trok Floris mee naar boven om uiteindelijk knap negende te eindigen op 1’08” van ritwinnaar Nibali. En dan was er nog Stijn
Steels die zaterdag als leider van start gaat in het klassement voor Most Aggressive Rider.
Floris was eerder al opvallend negende tussen de toppers in de eerste rit, die eindigde ook bergop, met een korte lastige klim. In rit
twee verloor hij kostbare tijd door een waaier te missen maar vandaag stond hij er weer op zijn terrein. De lastige slotklim naar
Green Mountain was dit jaar nog twee kilometer langer dan bij de vorige edities: 7,5 kilometer lang met een gemiddeld
stijgingspercentage van 10,7 procent.
Hier kan je een interview beluisteren met Floris na aﬂoop van rit 4. Hij heeft het onder meer over hoe de ploegmaats hem perfect
vooraan hielden, over groeimarge, over doelen voor de komenden maanden, enz.
Intussen pakte Stijn Steels in dezelfde rit genoeg punten om de leiderstrui in het klassement voor Most Agressive Rider over te
nemen van Kenny Dehaes. In de uitslag die eerst vrijgegeven werd was dit nog niet zo en Kenny ging de trui afhalen op het podium
maar de uitslag werd gecorrigeerd na een blik op de fotoﬁnish van de 2e tussenspurt. Stijn was hier tweede in plaats van derde. De
dag voordien was er ook al strijd voor dat nevenklassement. Kenneth Van Rooy was mee in een kopgroep met daarbij ook Kenny De
Haes. Die laatste haalde het in de eerste tussenspurt maar beiden verdwenen ze verderop uit de kopgroep van vijf terwijl onze
mannen jaagden in het peloton. Aan de ﬁnish trokken we de kaart Amaury Capiot maar hij raakte ingesloten in de massaspurt. De
zege ging naar Alexander Kristof.

Floris De Tier (foto © Tim De Waele)

Stijn out na val, Jef out door ziekte
20 februari 2016 - Tour of Oman (OMA, 2.HC)
Opnieuw Boasson Hagen vandaag in rit vijf van de Tour of Oman. En veel pech bij onze ploeg, waar Stijn Steels na een val en Jef
Van Meirhaeghe door ziekte uit koers verdwenen.
Veel plezier heeft Stijn niet beleefd aan zijn leiderstrui voor het klassement van de Most Aggressive Rider in koers. Gisteren werd
pas na de podiumceremonies het klassement bijgesteld in zijn voordeel en vandaag kwam hij kort na de start ten val. Stijn reed nog
wat kilometers verder maar dat was niet vol te houden. Hij was geraakt aan de rechterhand ter hoogte van de pink die hij niet kon
bewegen, had een snijwonde in de kuit en zware schaafwonden. Gelukkig bleek later dat er geen breuken waren, enkel kneuzingen.
En wegens ziekte moest Jef Van Meirhaeghe ook nog de koers verlaten. Onze andere renners reden deze lastige en “warme” rit
netjes uit, met Tim Declercq op plaats 19 en verderop Floris De Tier in de eerste groep van bijna 40 man. Tim zat wat ingesloten en
eindigde 19e. Vincenzo Nibali blijft leider in de stand.

Zo kan je niet verder - Stijn Steels na zijn valpartij (foto © Tim De Waele)

Amaury 7e, Pieter in de aanval
21 februari 2016 - Tour of Oman (OMA, 2.HC)
Alexander Kristoff won de massasprint van de slotrit van de Tour of Oman. De eindzege komt van Vincenzo Nibali kwam niet meer
in het gedrang. Amaury Capiot spurtte naar plaats 7 en Pieter Vanspeybrouck kleurde net als in rit 1 de kopgroep van de dag.
Met zeven reden ze in de aanval. Pieter won tussenspurten en bergprijzen waardoor hij nog op plaats 2 terecht kwam in de eindstand
van het combativity klassement (oftewel: most aggressive rider in koers). In de eindstand hebben we revelatie Floris De Tier op
plaats 16. Morgen keert onze Qatar en Oman delegatie weer huiswaarts.

Pieter Vanspeybrouck (foto © Tim De Waele)

Ploegvoorstelling Topsport Vlaanderen - Baloise 2016
26 februari 2016 - Teamnieuws
Het Vlaamse wielervoorjaar komt eraan, te beginnen zaterdag met de Omloop het Nieuwsblad, maar woensdagavond 24 februari
was er eerst nog de ofﬁciële ploegvoorstelling van Topsport Vlaanderen - Baloise editie 2016 aan de pers, partners, sponsors en
genodigden en in aanwezigheid van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters.
Voor het vijfde jaar op rij ging dit door in de gebouwen van Baloise Insurance aan de Posthofbrug in Antwerpen. Uiteraard werd er
tijd uitgetrokken om terug te blikken op dit tweede superjaar op rij. Opnieuw sloot de ploeg een seizoen af als nummer 1 in de UCIranking van de Europe Tour. Velen hadden dit niet verwacht maar nieuwe namen stonden klaar, de ploegleiding sprak van bij de
start ambitieuze taal en de resultaten waren ronduit schitterend. En ook nu in 2016 zullen er weer nieuwe renners een ﬂinke stap
hogerop zetten.
Bart Walraet (Baloise Insurance) opende met felicitaties voor het ganse team waarna Sabine Appelmans over nam als presentatrice
van deze ploegvoorstelling. Zij begon met een gesprek met Rob Discart, koersdirecteur van de Baloise Belgium Tour. Onder die
naam gaat de Ronde weer minstens 2 jaar door, als wedstrijd “hors categorie” met een rijk gevuld palmares. Discart beloofde een
gevarieerd parcours met uitdagingen voor alle types van renners.
Vlaams minister Philippe Muyters had niets dan lof voor de renners en omkadering. Het is ongelofelijk knap dat op basis van talent,
inzet en doorzettingsvermogen, en dankzij de deskundige en professionele begeleiding en omkadering, de renners resultaten halen
en doorstroming realiseren. Daardoor volgt meer en meer ook internationale erkenning en zien we dat deze aanpak nu gekopieerd
wordt.

Teammanager Christophe Sercu ziet ook het komende seizoen met veel vertrouwen tegemoet. De renners krijgen opnieuw een mooi
programma voorgeschoteld zodat ze weer hun kansen kunnen grijpen. Hij dankte ook de trouwe en loyale partners, de grote
meerderheid van hen is 8 tot 23 jaar verbonden met de ploeg en dat is echt luxe. Met deze partners kan je op lange termijn werken.
Walter Planckaert geniet hoe langer hoe meer van al die renners die uitgezwaaid zijn richting top maar zeker zo graag nog langs
onze bus passeren voor een gesprekje. In het kader van de begeleiding van onze jonge renners is Walter ook verheugd dat de
“oortjes” weer toegelaten zijn in de koers. Hans De Clercq sloot hierbij aan, en gaf wat meer duiding bij het toch al weer verrassend
goed begin van 2016 en de steeds offensieve ingesteldheid en wat dat oplevert.
Tot slot kwamen nog heel kort alle renners aan het woord. De gesprekjes met hen kan je allemaal bekijken op wielerverhaal.com.
Foto's en video's van de ploegvoorstelling vind je hier.

Walter Planckaert: ziekenboeg puilt uit, geef ons 14 dagen
28 februari 2016 - Omloop Het Nieuwsblad Elite (BEL, 1.HC) en Kuurne-Brussel-Kuurne (BEL, 1.HC)
Het werd zo een beetje een “half” weekend voor onze renners in de Vlaamse openingskoersen. Maxime Farazijn was mee in de
lange vlucht van de Omloop het Nieuwsblad en Gijs Van Hoecke zat dicht toen de koers ontplofte op de Taaienberg maar eigenlijk
werd vrijwel niemand gespaard van ziekte.
Iedereen reed de Omloop uit maar een aantal renners gaven al aan dat er iets broeide en dat ze niet op volle kracht reden. Enkel Gijs
Van Hoecke had niet echt klachten Dezelfde avond nog werd al duidelijk dat Pieter Vanspeybrouck en Tim Declercq, beiden met
koorts, niet zouden starten in Kuurne Brussel Kuurne. De ochtend voor de start moest Kenneth Van Rooy forfait geven. Floris De
Tier kwam erbij in Kuurne Brussel Kuurne waar we zo met zes man van start gingen maar behalve Bert Van Lerberghe hadden alle
anderen last en een gebrek aan macht in de benen. Bert hield goed stand maar in de spurt viel er een gaatje, was hij een wiel kwijt en
kreeg hij de ketting na een val eerder in koers niet meer op de juiste spurt-versnelling. Bert werd zo 18de.
Ze liggen massaal in de lappenmand, aldus Walter Planckaert. Dries Van Gestel waar eerder in de week ook al ziek, en dan heb je
nog de renners die eerder al out waren, zoals Jens Wallays met zona en Thomas Sprengers, Jarl Salomein en Aimé De Gendt met
blessures aan de knie. We hebben gepuzzeld voor Le Samyn en kunnen nu enkel maar afwachten, aldus nog Walter. Geef ons 14
dagen.

Maxime Farazijn in de kopgroep (foto © Tim De Waele)

Tim Declercq uitgeziekt en 8e na loodzware dag
02 maart 2016 - Le Samyn (BEL. 1.1)
Achtste in Le Samyn: Tim Declercq reed vandaag een dijk van een wedstrijd in een door barre weersomstandigheden loodzware GP
Le Samyn.
Eerst uitzieken en dan hopelijk starten woensdag in Le Samyn, zo klonk het bij Tim zaterdag na aﬂoop van de Omloop het
Nieuwsblad. Hij was één van onze vele zieken, had koorts en moest afhaken voor Kuurne. Maandag en dinsdag kon hij weer
losrijden en wat trainen en vandaag pakte hij uit in de door barre weersomstandigheden loodzware GP Le Samyn.
In vorige edities was Tim hier ook al goed, de kasseien rond Dour liggen hem. Op het plaatselijke parcours bleven ze vooraan maar
met weinig meer over, slecht 28 man reed de wedstrijd uit en daarbij voor ons toch vier man, we waren slechts met zeven gestart.
Jef Van Meirhaeghe zat na een lekke band helemaal achteraan toen het brak en Eliot Lietaer was gevallen. Op 13 km van de ﬁnish
vertrok Niki Terpstra vanuit een eerste groepje voor een solo. Tim bleef in strijd voor plaats drie en eindigde uiteindelijk achtste op
46 seconden. En ook weer knap, Floris De Tier werd 14de op een terrein toch helemaal niet het zijne. Sander Helven eindigde 17e
en Stijn Steels zette helemaal alleen door op plaats 28.

Foto © Tim De Waele

Moreno De Pauw meegestreden en elfde geworden
02 maart 2016 - WK baanwielrennen, scratch - London
Op het WK baanwielrennen in Londen reed Moreno De Pauw vanavond de scratch, een korte snelle wedstrijd over 15 kilometer, 60
ronden. Moreno De Pauw reed een goede en attente wedstrijd en was bij de eersten die een ronde nam maar werd uiteindelijk elfde.
We kregen een boeiende race te zien en Moreno schoof mee in een eerste kwartet dat een ronde nam. Wat later volgde een nieuwe
aanval van zeven man zodat weer elf renners in dezelfde ronde stonden. De groep brak ook in twee en de Spanjaard Mora was in de
ﬁnale alleen weg. Mora is de regerende Europese kampioen en daar kwam zo deze wereldtitel bij.
UPDATE, reactie van Moreno achteraf: "Goed gevoel in de Scratch. Te lang getwijfeld 2e deel in de wedstrijd en iets te veel
krachten verspeeld met ronde te nemen halfweg. 11e plaats is niet waar ik op voorhand voor hoopte! Op naar de ploegkoers nu
zondag!"

Foto © Tim De Waele

Jonas Rickaert staat er ook

06 maart 2016 - 3-Daagse van West-Vlaanderen (BEL, 2.1)
Jonas Rickaert werd op plaats 14 onze eerste renner in de eindstand van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Na een goede proloog
was Jonas zaterdag mee in de ontsnapping van de dag. Amaury Capiot eindigde achtste in de massaspurt. In de slotrit hadden we
niemand in de top 10.
Na twee moeilijke jaren was de proloog vrijdag een opsteker voor Jonas. Tussen Middelkerke en Westende ging hij voor top 20
maar plaats 22 is echt wel OK. Eén dag later schoof Jonas mee in de aanval van de dag. Het duurde wel lang eer die ontsnapping tot
stand kwam, pas na de bevoorrading ging een groep van acht er vandoor. De spurtersploegen behielden de controle en in Harelbeke
spurtte Amaury naar plaats acht. Dylan Groenewegen won de rit.
De slotrit ging naar Timothy Dupont na een spurt met zeven. Sean De Bie werd tweede en pakte de eindzege. Tom Bohli,
proloogwinnaar en leider in de stand, was immers niet mee in de kopgroep. Onze renners deden hun deel van het werk in de
achtervolging maar het peloton reed voor plaats 10 op 54 seconde van de winnaar. In de stand hebben we Jonas als 14e en Gijs Van
Hoecke als 20ste.

WK-brons voor Kenny De Ketele in puntenkoers
06 maart 2016 - WK baanwielrennen, scratch - London
Gedurende vijf dagen konden we genieten van een zeer boeiend WK baanwielrennen in Londen. Moreno De Pauw en Kenny De
Ketele waren smaakmakers, en Kenny keerde terug naar huis met brons na een super spannende puntenkoers.
Die ploegkoers vrijdagavond was topsport. Het brons voor Kenny was dik verdiend, met al zijn ervaring reed hij een sterke
wedstrijd, attent en erin vliegen wanneer het moet. En al kort nadien ging hij weer in focus voor de ploegkoers van zondag, die hij
samen met Moreno De Pauw reed. Zevende werd ons duo, na alweer een erg goede wedstrijd. De concurrentie was groot, en met
een aanval diep in de ﬁnale missten ze op een haar na een bonusronde. Teleurstelling na aﬂoop, maar onze mannen deden het goed
en Kenny scoorde nu al 3 keer op een WK, goud vier jaar geleden met Gijs Van Hoecke in de ploegkoers en twee keer brons in de
puntenkoers. We eindigen met een citaat van Kenny zelf na aﬂoop: "hartelijk dank voor de vele berichten! Het doet enorm deugd
om op jullie steun te kunnen rekenen. WK Londen 2016 werd niet 100% wat ik in gedachten had. Maar het is niet anders... Dank U
De Pauw Moreno! Gij houdt mij jong en gedreven! Dit moet even doorsijpelen... Maar ik durf zeggen dat we er klaar voor waren en
bij de 3 beste koppels hoorden. Hong Kong 2017? Schrijf maar al op!". Mooie woorden van de man die al jaren een vaste waarde is
in het Belgische baanwielrennen.

Stijn Steels wint, Tim Declercq derde!
06 maart 2016 - Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini (FRA, 1.2)
De eerste overwinning op de weg voor de ploeg anno 2016 is een feit, Stijn Steels won vandaag in Frankrijk de “GP de la Ville de
Lillers” en Tim Declercq voegde daar nog een mooie derde plaats aan toe.
“De hele wedstrijd lag onder controle van de ploeg, in de ﬁnale was het dan aan Tim en mij om het af te maken”, zo schreef Stijn
achteraf. “De laatste kilometers hebben we perfect aangepakt met de eerste en derde plaats als resultaat”. Ons duo reed voorop in
een kopgroep van zes en eindigde met 38 seconden voor op het peloton.

De wedstrijd ging over 10 ronden van 18,5 kilometer rond Lillers, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais. Otto
Vergaerde was onze eerste man in beeld, hij schoof mee in de ontsnapping van de dag. Ze waren met zes en geraakten voorop na 8
kilometer koers. Meer dan vier minuten kregen ze niet. Met nog ongeveer 20 kilometers te gaan werden de 3 laatst overgebleven
renners van de kopgroep gegrepen, Otto was daar nog steeds bij. Nieuwe aanvallers gingen hun kans, uiteindelijk zijn ze met vijf
weg en kan Tim nog komen aansluiten. In de slotkilometer is er een aanval van Tim, het groepje komt terug en Stijn maakt het mooi
af voor de Fransman Christopher Piry en Tim die nog knap stand houd op plaats drie.

Amaury 6e + keienprijs voor Stijn
13 maart 2016 - Energiewacht Ronde van Drenthe (NED, 1.1)
Amaury Capiot spurtte gisteren naar de zesde plaats in de Energiewacht Ronde van Drenthe, een wedstrijd bij onze Noorderburen
van UCI categorie 1. Stijn Steels won de Keienprijs. De jarige Nederlander Jesper Asselman won de koers.
Deze wedstrijd staat bekend om de vijf beklimmingen van de VAM-berg, en het aantal kilometers Drentse keien dat is opgenomen
in het parkoers. In totaal moeten 8 stroken worden bereden over een afstand van ongeveer 15 kilometer. De Keienprijs wordt
verreden over 2 sprints: de 1e na 112.4 km, de 2e na 121.3 km. Stijn pakte de prijs en de bijhorende trui.
Met al die kasseien was dit ook een “Tim Declercq” parcours, hij en Amaury waren mee met de eerste groep, 20 man sterk. In de
achtervolging op één vluchter deed Tim in functie van Amaury het werk. Winnaar Asselman viel aan kort voor de slotkilometer en
haalde het met één secondje voor de spurtende groep. Amaury was dus zesde, Tim eindigde vijftiende.

Stijn Steels (foto © Eye Catcher Photography)

Ereplaatsen voor Pieter en Amaury

14 maart 2016 - Rabobank Dorpenomloop Rucphen (NED, 1.2)
De Rabobank Dorpenomloop Rucphen zondag in Nederland eindigde op een massaspurt en leverde top 10 plaatsen op voor Pieter
Vanspeybrouck en Amaury Capiot. De Litouwer Aidis Kruopis won.
Een groep van 22 renners reed in de aanval maar werd weer gegrepen en een aanval van Jonas Rickaert in het gezelschap van de
Duitser Alexander Krieger werd geneutraliseerd op ongeveer 7 kilometer van de ﬁnish. Niemand raakte nog weg en een groep
ongeveer 40 man sterk spurtte voor de zege. Pieter Vanspeybrouck werd zesde, Amaury Capiot zevende en Kenneth Van Rooy
twaalfde.

Jonas Rickaert, aanvaller in de ﬁnale (Foto: Eye Catcher Photography)

Preben Van Hecke wint in Stekene
14 maart 2016 - Omloop van het Waasland (BEL)
Hij won er al eens in 2012 en zondag was het opnieuw prijs, Preben Van Hecke bleef nog net uit de greep van een achtervolgende
groep en won zo de Omloop van het Waasland 2016. Bert Van Lerberghe won de spurt voor de tweede plaats.
De Omloop van het Waasland is sinds dit jaar geen geklasseerde UCI wedstrijd meer. Onze ploeg verscheen met een sterke delegatie
aan de start en opende al vanaf de eerste kilometers de debatten. Na 10 kilometer kwam vormde zich een kopgroep met Preben,
Moreno De Pauw en Gijs Van Hoecke aan boord. In schijfjes kwam er volk bij vooraan, en viel er ook volk weg. Uiteindelijk trok
een groep van 16 naar de ﬁnale, voor ons zaten Preben, Bert, Gijs en Eliot Lieataer erbij. Verschillende aanvalspogingen kenden
geen succes tot dan Preben ging in de slotkilometer.

Massasprint op Nokereberg

17 maart 2016 - Nokere Koerse - Danilith Classic (BEL, 1.HC)
Elfde plaats gisteren voor Bert Van Lerberghe in Nokere Koerse. Onze mannen zaten goed gepositioneerd in de aanloop naar de
slotsprint maar verloren uiteindelijk toch enkele posities toen die sprint op gang kwam. Kenny De Ketele was onze man in de
ontsnapping van de dag.
Zeven renners kleurden de ontnsapping van de dag. Kenny was mee, meer dan 100 kilometer reden de vluchters voorop. Nadat de
vluchters gegrepen waren werd er slag om slinger aangevallen maar echt weg raakte niemand. Onder meer Tim Declercq, Gijs Van
Hoecke en Bert Van Lerberghe reden attent in de voorste rijen en Preben Van Hecke schoof een aantal keren mee in de aanval. Een
poging met Preben strandde op tien kilometer van de ﬁnish en nieuwe aanvallers daarna kenden eveneens geen succes. De sprint op
Nokereberg werd daarop gewonnen door Timothy Dupont (Verandas-Willems).

Net geen podium voor Bert Van Lerberghe
20 maart 2016 - Handzame Classic (BEL, 1.1)
Massaspurt in de Handzame Classic afgelopen vrijdag, met daarin een vierde plaats voor Bert Van Lerberghe. De zege ging naar de
Slovaak Erik Baska (Tinkoff). Gijs Van Hoecke en Jonas Rickaert reden in de aanval.
De Handzame Classic gaat over 199 kilometer van Bredene naar Handzame. Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en Gianni
Meersman (Etixx-Quick Step) vervolledigden de top drie. De wedstrijd bleef een 50-tal kilometer gesloten, tot dan Gijs Van Hoecke
samen met Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert) in de aanval trok. Het duo liep tot 3 minuten uit maar werd toch snel
teruggegrepen, de hergroepering kwam er op 90 kilometer van het einde. Er kwam snel een nieuwe kopgroep van zeven met daarbij
voor onze ploeg Jonas Rickaert. De laatst overgebleven vluchter uit deze groep werd gegrepen op 11 kilometer van de ﬁnish. Jonas
reed 70 kilometer in de aanval. Pech was er voor Stijn Steels, hij kwam na 120 kilometer koers ten val en blesseerde zich aan nek en
heup.

Coﬁdis demonstreert, Vanspeybrouck zesde
20 maart 2016 - Classic Loire Atlantique (FRA, 1.1)
De jonge Fransman Anthony Turgis won gisteren in eigen land de Classic Loire Atlantique. Zijn ploeg domineerde met vijf man in
een kopgroep van acht. Daarbij ook Pieter Vanspeybrouck, hij eindigde mooi zesde.
Met nog dik 50 kilometer te gaan kwam de kopgroep tot stand. Op 20 kilometer van de ﬁnish viel er één Coﬁdis pion af maar in de
ﬁnale konden zij om beurten demarreren en zo raakte Turgis solo voorop. Slechts 49 renners reden de wedstrijd uit. De 12de in de
uitslag volgde al op meer dan zeven minuten. Kenneth Van Rooy moest snel ziek afhaken en zal zondag niet starten in Chôlet - Pays
de Loire.

Pieter Vanspeybrouck nu zevende
20 maart 2016 - Chôlet - Pays de Loire (FRA, 1.1)
Pieter Vanspeybrouck breide een vervolg aan zijn mooie prestatie op Franse bodem zaterdag. Zondag werd hij zevende in Chôlet Pays de Loire. De overwinning ging naar Rudy Barbier (Roubaix-Lille Métropole) in een massasprint.
De wedstrijd werd gekleurd door een kwartet in de aanval. Op ongeveer 20 kilometer van de ﬁnish werden de vluchters gegrepen en
kort daarop volgde een aanval van Sander Helven. Aan de voet van de slotklim werd hij ingelopen en daarop kregen we Floris De
Tier. Hij kreeg Frederik Backaert mee maar ook deze aanval bleef niet duren.

Met vier mee in de eerste groep.
23 maart 2016 - Dwars door Vlaanderen (1.HC)
Jens Debusschere heeft vandaag Dwars door Vlaanderen gewonnen. Een groep van bijna 40 man spurtte voor de zege. Onze renners
hebben zich sterk getoond, ze zaten heel de dag goed mee in de koers. Met vier waren ze mee in de eerste groep.

De 71e editie van Dwars door Vlaanderen hield om 12 uur halt voor de nationale minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers
van de aanslagen van dinsdagochtend in Brussel. Een raar gevoel voor iedereen binnen de ploeg. We staan voor een eerste reeks
wedstrijden waar we naartoe werken en vorig jaar was dit een topdag met Jelle Wallays op 1 en Edward Theuns op 2. Nu is er
vooral veel ongeloof en medeleven, ook al gaat de wedstrijd door.
Terug in de wedstrijd kregen we snel een kopgroep van zes die tot zeven minuten voorsprong verwierf. Op de Katteberg, gevolgd
door de kasseien van de Holle Weg, opende Preben Van Hecke de debatten in de tegenaanval. Onder meer Kenneth Vanbilsen
schoof mee, richting Haaghoek zat heel het peloton op een lint en de voorsprong van de koplopers slonk snel. Op de Haaghoek
toonde Pieter Vanspeybrouck zijn goede benen en na de Leberg nam Jonas Rickaert initiatief in de tegenaanval, samen met Mike
Teunissen. Verderop kwam Luke Durbridge nog aansluiten. Het trio had heel snel 20 seconden, liep langzaamaan verder uit en
naderde de koplpers die maar met vier meer waren.
Op de Taaienberg kwam er onder impuls van Theuns een breuk in het peloton en vanuit het eerste deel maakten een 8-tal renners
waaronder Amaury Capiot de sprong tot bij het groepje Rickaert. Verderop kregen we in de achtervolging op de laatst overgebleven
vluchter - Kévin Van Melsen - een groep ongeveer 25 man sterk. Naast Amaury en Pieter hadden we nog Bert Van Lerberghe en
Tim Declercq mee vooraan. Van Melsen werd gegrepen en er waren nog pogingen van een groepje met Tiesj Benoot en in de ﬁnale
Greg Van Avermaet. Hij werd gegrepen in de slotkilometer door een spurtende groep, 36 man sterk. Amaury (14e), Pieter (17e),
Bert (21e) en Tim (23e) waren erbij.
Twee reeksen van foto's van deze wedstrijd vind je hier.

Foto © Layla Vancompernolle
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Volgens #strava 2de deel van de Pater toch aan 9km/u omhoog
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E3 Harelbeke 2016, lastige kost
25 maart 2016 - E3 Harelbeke (BEL, 1.UWT)
De E3 Harelbeke 2016 betekende lastige kost voor onze mannen. Door het ingekort parcours met in de ﬁnale de hellingen kort
volgend op elkaar was het van belang om zich goed vooraan in het peloton te positioneren. Met het sterke deelnemersveld - dit is
“worldtour” - is dat niet simpel.
Het was op de Taaienberg dat de tenoren vol doorgingen en er zich een elitegroep vormde. Maxime Farazijn zat kort daarvoor zeer
goed vooraan maar hij was die renner die pal in beeld van de helicopter ten val kwam in een bocht. De max was snel weer weg maar
verloor uiteraard heel wat posities. Wat verder op de Stationberg was er ook een val van Tim Declercq, zonder veel erg overigens.
Hij eindigde 43e op 6’54” van de winnaar Michal Kwiatkowski. Verderop eindigden Maxime Farazijn, Stijn Steels en Sander
Helven op 11’35”.
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Misschien vreemd om te zeggen, maar best een goed gevoel
vandaag! Ik kon me echter helemaal niet goed positioneren en
dat is cruciaal.
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4e koersdag op 6 dagen eist zijn tol, niet gerecupereerd voor
#E3harelbeke op naar #gentwevelgem
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Eliot en Floris met uitzicht op een mooi klassement
25 maart 2016 - Settimana Internazionale Coppi e Bartali (ITA, 2.1)
Eliot Lietaer en Floris De Tier hebben uitzicht op een mooi klassement in de Italiaanse rittenwedstrijd Settimana Internazionale
Coppi e Bartali. In de voorlopige stand staan ze op 11 en 12, 49 seconden van de leider, de Rus Sergey Firsanov.
Donderdag begon deze wedstrijd met een korte rit in lijn en een ploegentijdrit per 4 over 13,3 kilometer. De korte rit werd in de
spurt gewonnen door de Italiaan Manuel Belletti. Door een breukje in het peloton verloren de renners vanaf plats 16 drie luttele
seconden. Eliot Lietaer en Otto Vergaerde zaten vooraan en verloren geen tijd. In de namiddag reden onze klassementsmannen Eliot
en Floris De Tier de tijdrit samen met Kenny De Ketele en Ruben Pols. Ze deden het goed, 11e op 24 seconden van de winnaars van
de Russische formatie Gazprom-RusVelo.
Vrijdag won Sergey Firsanov solo de lastige klimrit. De Rus werd ook de nieuwe leider in de stand. Kenny De Ketele trok mee in de
vroege vlucht maar het peloton hield het kwartet binnen bereik. In de ﬁnale lagen er drie beklimmingen van de Monte Tifﬁ, een col
over 8,6 km aan 4,6% gemiddeld. Kenny moest vooraan afhaken en bij de tweede beklimming waren alle vluchters gegrepen. Floris
en Eliot deden het goed en eindigden respectievelijk 13e en 20e. Morgen krijgen we een vlakke rit, zondag wordt er weer
geklommen.

Knappe prestaties in Italië en Vlaanderen maar zwart weekend voor wielerwereld
28 maart 2016 - Gent - Wevelgem in Flanders Fields (BEL, 1.UWT) en Settimana Internazionale Coppi e
Bartali (ITA, 2.1)
De ploeg heeft er een zeer knap weekend op zitten in Italië en in Vlaanderen maar al die prestaties verzinken in het niets bij het
vreselijke nieuws dat de wielerwereld trof. Vanwege onze ploeg heel veel sterkte aan familie, vrienden, ploeg en ploegmaats van
Antoine Demoitié en Daan Myngheer.
In Gent Wevelgem konden we weer rekenen op een sterke Jonas Rickaert, mee in de ontsnapping van de dag. Het peloton viel met
nog veel meer dan 100 kilometers te gaan al uiteen in waaiers en hier viel Bert Van Lerberghe op, mee met waaier één, daarbij alle
tenoren, een groep van 34 man sterk. Een minuut verderop hadden we onder meer Pieter Vanspeybrouck, Amaury Capiot, Gijs Van
Hoecke en Sander Helven mee in een tweede groep. Een delegatie uit die groep wist vooraan nog aan te sluiten en zo zaten we daar
een tijdje met vier man: Pieter, Bert, Amaury en Jonas, want de vijf vluchters waren intussen bijgehaald. Pieter, knap mee op de
eerste rijen bij de eerste beklimming van de Kemmelberg, was opnieuw onze topper in koers. Na een tweede passage in de
heuvelzone vormde zich een kopgroep van vier en bij de achtervolgers, een groep van een 20-tal renners, nog steeds Pieter. Peter
Sagan won de klassieker, en 11 seconden later spurtte Pieter mee voor plaats 5. Pieter werd zo 13e, Bert werd 41e op 6’05”, Amaury
44e op 6’08” en Sander 75e op 11’11”.
In de Italiaanse rittenwedstrijd Settimana Internazionale Coppi e Bartali eindigde Eliot Lietaer na een sterke ﬁnale zesde in de slotrit
en negende in de eindstand. Wat verder in de eindstand vinden we Floris De Tier op plaats 13. De slotrit was zware kost met al in de
eerste 70 kilometer 3 beklimmingen van 6 tot 7 kilometer met stroken tot 23%. Voor Jens Wallays, pas terug in competitie, had dit
nog weinig zin en op aangeven van sportdirecteur Missotten drong hij niet verder aan. Dries Van Gestel, ondanks een val na 10
kilometer, en Ruben Pols slaagden erin wel ver mee te gaan. Na 100 kilometer kon Dries zo Eliot helpen toen die lek reed, want het
peloton lag op dat moment in 5 stukken. Dries waren we zo kwijt maar Ruben en Otto Vergaerde brachten Eliot terug. Op 25
kilometer van het einde bleef er vooraan nog 28 man over met daarbij Floris en Eliot.
Maar zoals gezegd in de inleiding, dit alles verzinkt in het niets bij het vreselijke nieuws dat de grote wereld en de kleinere
wielerwereld de voorbije week te verwerken kreeg. Daar worden we heel stil van, geen woorden voor.
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Maxime Farazijn mee met de 16
30 maart 2016 - Driedaagse De Panne-Koksijde (BEL, 2.HC)
Alexander Kristoff won gisteren rit één van de Driedaagse van De Panne - Koksijde in een spurt met drie. Walter Planckaert was na
aﬂoop tevreden over de prestaties van onze renners. Maxime Farazijn zat in de kopgroep van 16 waaruit het groepje met de winnaar
ontsnapte en in het eerste deel van het achtervolgende peloton hadden we vier man mee.
Door de wind ging het van bij de start in De Panne supersnel richting heuvelzone. Het peloton viel uiteen in waaiers en voorin
hadden we een kopgroep van 16 en Maxime Farazijn was mee. Verder nogal wat sterke kerels vooraan zoals Kristoff, Zabel,
Durbridge, Phinney, Vliegen, Keukeleire, Rowe, Lutsenko, Westra en Van Poppel. Op helling 9, de Ten Bosse straat in Brakel,
vormde zich vooraan een kwartet met Kristoff, Westra, Lutsenko en Rowe. De overige vluchters werden ingelopen en vooraan viel
Rowe nog weg door pech. Het peloton slaagde er niet in de drie koplopers bij te halen. Kristoff haalde het van de twee Astana
ploegmaats en in het eerste peloton waren voor ons Pieter Vanspeybrouck (11e), Amaury Capiot (15e), Gijs Van Hoecke (22e) en
Bert Van Lerberghe (25e) mee.

Foto © cyclingmoments.com

Capiot knap vierde, Van Lerberghe in de vlucht van de dag
30 maart 2016 - Driedaagse De Panne-Koksijde (BEL, 2.HC)
Zoals verwacht kregen we een massasprint in Oostduinkerke, eindpunt van rit 2 in de Driedaagse De Panne - Koksijde. Amaury
Capiot werd knap vierde en eerste Belg, en Bert Van Lerberghe toonde zich in de ontsnapping van de dag.
Met acht waren ze in de kopgroep van de dag. Na 10 kilometer waren ze met zeven weg, een renner van team Bardiani trok in de
achtervolging en sloot aan na 40 kilometer koers. Na 60 kilometer telde de voorsprong 6 minuten, het peloton werd intussen
gecontroleerd door Katusha, Astana en team Sky. In de heuvelzone viel er al iemand weg en op een 75-tal kilometers van de ﬁnish
op een door de wind moeilijke strook brak de groep in twee stukken en bleven ze vooraan met drie over. Bert was mee, bij hem Ivar
Slik (Roompot) en Pim Ligthart (Lotto). In en rond Oostduinkerke waren er nog drie plaatselijke ronden te gaan en bij het ingaan bij
de tweede zat enkel Ligthart nog vooraan, zij het niet meer voor lang. Intussen was de voorbereiding op de spurt in volle gang en
onze mannen trokken de kaart Amaury Capiot. Het team leverde perfect werk af, de laatste mannen voor Amaury waren Gijs Van
Hoecke en Jonas Rickaert en in het spoor van winnaar Elia Viviania en Marcel Kittel werd Capiot mooi vierde en eerste Belg.

Kopgroep met Bert Van Lerberghe - Foto © Cyclingmoments.com

Amaury opnieuw vierde, strijdlust voor Stijn en Jonas
01 april 2016 - Driedaagse De Panne-Koksijde (BEL, 2.HC)
De voor de ploeg prima verlopen Driedaagse De Panne-Koksijde zit erop. Op de slotdag was er opnieuw een knappe vierde plaats
voor Amaury Capiot in de korte rit, nadat Stijn Steels er zich toonde in de vlucht van de dag. Na aﬂoop van de tijdrit was Gijs Van
Hoecke onze eerste renner in de eindstand, zestiende op 1’42” van de winnaar, Lieuwe Westra.
Door zijn “drive” in de kopgroep kreeg Stijn de prijs voor de strijdlust. Indrukwekkend hoe Jonas Rickaert nog in de slotkilometer
Amaury Capiot naar voor bracht, netjes bij de toppers Kristoff en Kittel, en in derde positie gleed Amaury door de gevaarlijke
laatste bocht op wat minder dan 400 meter van de ﬁnish. Pech was er voor Jonas in de namiddag. In de tijdrit was hij op weg naar
een toptijd, onder de 18 minuten en dus goed voor een plaats in de top 10. Maar op ongeveer 1,5 kilometer van het einde bij het
wegdraaien van de dijk in De Panne, kwam hij ten val. Weg toptijd, gelukkig waren er geen kwetsuren en kon Jonas met een
gewone ﬁets verder richting ﬁnish. En nadien mocht hij nog de prijs voor de strijdlust van deze Driedaagse afhalen op het podium.

BMC overmacht - Floris en Eliot toonden zich
02 april 2016 - Volta Limburg Classic (NED, 1.1)
Overmacht van de BMC ploeg deze namiddag in Nederlands Limburg waar op een Amstel-achtig parcours de mooie Volta Limburg
Classic gereden werd. De Nederlander Floris Gerts won, voor onze ploeg waren Eliot Lietaer en Floris De Tier sterk, het scheelde
niet veel om mee te zijn in de ﬁnale.
Van bij de start werd er gevochten om voorop te geraken. Jef Van Meirhaeghe streed mee vooraan en na 12 kilometer leek de
ontsnapping van de dag een feit. Jef was mee, maar de zes kregen geen vrijgeleide en na lang knokken werden ze alsnog gegrepen.
Daarop vormde zich een nieuwe groep van acht en nu lukte het wel. Na dik twee uur koers hadden ze zes minuten. In het peloton
begon BMC te rijden en de voorsprong liep snel terug. Met nog 55 kilometer te gaan waren de vluchters gegrepen en Philippe
Gilbert en veteraan Davide Rebellin openden de debatten op de heuvels. Floris en Eliot zaten mooi op de voorste rijen en een
groepje met ook nog Teuns en Colbrelli zonderde zich af en pakte 13 seconden.
In het peloton bleef Crelan werken, de hergroepering volgde, en op de Gulpenberg vormde zich een kopgroep van zes met overwicht
van BMC alweer. Al bij al raakten de vluchters nooit echt weg, het bleef een secondenspel met onze mannen toch regelmatig in
beeld. Na de laatste klim, op weg naar de plaatselijke ronde in Eijsden, reed 11 man voorop met daarbij 5 man van BMC. In de
laatste twee kilometer lieten zij het gat vallen voor Floris Gerts. het eerste peloton met ons duo aan boord spurtte voor plaats 12,
Floris werd 32ste en Eliot 34e. Otto Vergaerde eindigde 58e op 1’42”. 78 renners reden de wedstrijd uit.

Sterke Gijs kleurt vlucht van de dag en wordt 30e
04 april 2016 - Ronde van Vlaanderen (BEL, 1.UWT)
Dat zijn conditie top was dat wisten we en toen we hoorden dat hij mee was in de vlucht van de dag wisten we dat dit top diep in de
ﬁnale kon blijven duren. Gijs Van Hoecke werd uiteindelijk mooi dertigste. Maar de andere kant van de medaille van onze Ronde
was de pech en valpartijen die de halve ploeg uitschakelde.
Het ging meteen snel na de start in Brugge en onder meer Jonas Rickaert en Preben Van Hecke toonden zich in de
ontsnappingspogingen. Pas na 78 kilometer kwam de vlucht van de dag tot stand en nu was Gijs mee. Bij de vijf ook de ervaren
Spanjaard Imanol Erviti, bezig aan zijn 12de Ronde Van Vlaanderen. Na het drieluik Leberg, Berendries en Valkenberg bleven Gijs
en Erviti vooraan alleen over maar verderop kwamen vanuit het peloton verse krachten aansluiten. Gijs wist zo mee voorop te
blijven tot de Koppenberg, kon in het spoor van Stijn Vandenbergh en Gruzdev nog voor de Steenbeekdries weer vooraan
aansluiten, en moest dan op de Taaienberg deﬁnitief de rol lossen.
Intussen was het in het peloton "koers in de koers". Daarbij toonde Preben zich opnieuw aanvallend. Vier van onze renners bleven
niet gespaard van valpartijen, vooral in de valpartij na de Eikenberg was de schade groot. Amaury Capiot moest naar het ziekenhuis
voor de pols, er werden geen breuken vastgesteld maar vandaag wordt de pols nog eens opnieuw onderzocht. Jonas Rickaert, Bert
Van Lerberghe en Pieter Vanspeybrouck waren ook betrokken. Jonas en Bert brachten Pieter nog terug tot in het peloton maar
daarna was het voor hen over. Bert viel nog een tweede keer en kloeg over last van de onderrug. Pieter viel eveneens nog een
tweede keer, echt pech want onze man in vorm zat voor de Koppenberg vrij goed gepositioneerd. Pieter kon echter niet "bewegen"
in het zadel en is mogelijk geraakt aan het heiligbeen. Ook hier is het even afwachten nu.
Naast Gijs hadden we nog Tim Declercq, Stijn Steels en Preben Van Hecke aan de ﬁnish. Zij verloren vooral tijd op de Koppenberg,
Tim was er één van de laatsten die nog op de ﬁets tot boven raakte. Alle drie eindigden ze in een groep die streed voor plaats 35 op
7'19" van winnaar Peter Sagen.

Gijs terug mee vooraan op de Steenbeekdries (foto © Cyclingmoments.com)

Capiot helaas out, afwachten nog voor Vanspeybrouck
05 april 2016 - Teamnieuws - verkenning Paris Roubaix
Bij de valpartij in de afdaling naar de Wolvenberg liep Amaury Capiot een breukje op aan de pols. De komende weken zit koersen
er voor hem helaas niet in. Voor Pieter Vanspeybrouck is het nog afwachten, hij test donderdag tijdens de verkenning van ParijsRoubaix.

Amaury trok maandag naar dokter Toon Claes in Herentals waar nieuw onderzoek een breuk toonde in het trapeziumbeentje net
boven het scaphoid. Geen Scheldeprijs dus voor onze spurter in vorm, met een brace rond de pols en arm kan hij rustig blijven
trainen. Wanneer hij terug in competitie komt is nog niet duidelijk.
Voor Jonas Rickaert en Bert Van Lerberghe komt alles in orde. Samen brachten zij Pieter Vanspeybrouck weer naar voor na diens
eerste val in de Ronde. Nadien reed Pieter knap en vlot mee op de eerste rijen tot aan de afdaling van de Koppenberg waar hij
opnieuw betrokken raakte in een valpartij. De last door een verschoven wervel werd bij de osteopaat opgelost maar er is ook de pijn
ter hoogte van het heiligbeen waarvoor nog nieuw onderzoek volgt. Pieter heeft nog een aantal dagen om te bekomen en test
donderdag tijdens de verkenning of hij kan starten in Parijs-Roubaix. Uiteraard hopen we dat onze man in vorm zondag in actie kan
komen, aldus Walter Planckaert. Volgende renners nemen deel aan de verkenning: Sander Helven, Stijn Steels, Jonas Rickaert, Gijs
Van Hoecke, Pieter Vanspeybrouck, Maxime Farazijn en Preben Van Hecke. Er wordt vanaf de start verkend met de wagen, en
vanaf een 130-tal kilometers voor de ﬁnish met de ﬁets tot en met Carrefour de l'Arbre.

Amaury Capiot (Foto © Tim De Waele)

Vergaerde 8e, De Tier test klimmersbenen
05 april 2016 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (FRA, 2.1)
De jonge Fransman Marc Fournier won vandaag de openingsrit in de Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire. Het peloton spurtte
voor plaats 2, Otto Vergaerde werd achtste.
Fournier was al kort na de start ontsnapt, samen met de Duitser Grischa Janorschke. Het duo kreeg een enorme voorsprong: 17’30”
maximaal. Op de drie beklimmingen onderweg pakte Floris De Tier telkens de derde plaats. Fournier bleef in de ﬁnale alleen over
en haalde het met 2’15” op het peloton.

Sander Helven in vlucht van de dag
06 april 2016 - Scheldeprijs (1.HC)
Geen top 10 in editie 104 van de Scheldeprijs. Sander Helven reed in een groepje van zes 140 kilometers in de aanval en Bert Van
Lerberghe eindigde in de sprint net buiten de top 10.
Elfde plaats dus voor Bert. De kopgroep van zes met Sander was snel een feit. Bij Sander zaten Lieuwe Westra (Astana), Berden De
Vries (Roompot), Steven Tronet (Fortuneo), Nico Denz (AG2R) en Tomasz Kiendys (CCC). Gedurende 140 kilometer reden de zes
voorop. Na een poging van Tim Declercq kregen we een duo aan kop van de wedstrijd: Van Goethem en Backaert. Daarachter
roerde Preben Van Hecke zich even, er waren op dat moment nog iets meer dan 48 kilometers te gaan. In het peloton begonnen de
spurtersploegen zich te organiseren en op 25 kilometer van het einde was er de hergroepering. Marcel Kittel haalde het voor Mark

Cavendish en André Greipel, kortom een echt Scheldeprijs podium.
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Sander Helven in de kopgroep (Foto © Tim De Waele)

Eliot sprokkelt boniﬁcatieseconden in en is 9e in eindstand
09 april 2016 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (FRA, 2.1)
Onze mannen voor de komende heuvelklassiekers hebben hard gewerkt in de Franse rittenwedstrijd Circuit Cycliste Sarthe - Pays
de la Loire. Eliot Lietaer sloot deze af met een mooie negende plaats in de eindstand.
Floris De Tier was donderdag knap zesde geëindigd in de lastige koninginnenrit, net na Thomas Voeckler. Eliot was toen in dezelfde
tijd als Floris 15e en kwam zo terecht op plaats 12 in de stand op 2’29” van de leider, Marc Fournier. Plaats acht in de stand was
maar acht seconden voor op Eliot. In de slotrit vrijdag trok Eliot van bij de start mee in de aanval. Een groepje van zes was weg,
daarbij ook de winnaar van twee ritten, de Rus Anton Vorobyev, en François Bidard, Chris Anker Sorensen, Delio Fernandez en
Daniele Ratto. Het peloton behield de controle maar Eliot kon wel boniﬁcatieseconden sprokkelen door twee tussenspurten te
winnen. Op 25 kilometer van het einde waren de vluchters ingelopen en de massaspurt werd gewonnen door de Spanjaard Juan José
Lobato. Otto Vergaerde werd negende, zijn tweede top 10 hier. De Franse neo-prof Marc Fournier stak de eindzege op zak.
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Tim Declercq opnieuw onze aanvaller maar uitgeschakeld na val
10 april 2016 - Paris-Roubaix (FRA, 1.UWT)
We waren al meer dan 70 kilometer ver in de Helleklassieker vooraleer een kopgroep echt ruimte kreeg en net als in 2015 was onze
man voorin Tim Declercq. In de ﬁnale namen de tenoren over en werd Tim uitgeschakeld door een val. Datzelfde overkwam eerder
in de wedstrijd Jonas Rickaert en Gijs Van Hoecke was onze dichtste ﬁnisher als 21ste op 6’18 van winnaar Haymen. Nationaal
kampioen Preben Van Hecke werd een kleine minuut later 31ste.
Net als in de Ronde van Vlaanderen lukte het na aanvang van de wedstrijd niet om snel een aanval op te zetten. Verschillende
pogingen met daarbij onze renners draaiden op niets uit en na dik 70 kilometer koers zat alles nog steeds samen. Met nog 174 van de
257,5 kilometer te gaan lukte het dan toch, zestien man raakte weg en net als in 2015 was Tim Declercq onze pion. Met een
voorsprong rond de minuut trokken de vluchters richting eerste kasseistrook. Een val in het peloton zorgde intussen voor oponthoud
van enkele van onze renners, en dat herhaalde zich nog een aantal keren op de eerste stroken. Het peloton brak zo in stukken en het
eerste deel, met Tony Martin op kop en Tom Boonen aan boord, aarzelde niet nu een aantal favorieten zoals Cancellara en Sagan
niet mee waren. Niemand van ons was mee in die eerste groep, de meeste van onze renners doken het bos van Wallers in aan boord
van het peloton Sagan. Geen Stijn Steels hier, hij was opgehouden door een lekke band en zat zo ver achter ondanks goede benen.
Een uitgedunde eerste groep raapte na bijna 200 kilometer koers de overgebleven koplopers op, Tim was hier nog steeds mee maar
werd even opgehouden door een val van Tom Vanasbroeck. Tim kwam terecht in de volgende groep waar hij op de strook van
Mons-en-Pévèle betrokken raakte in de val van Cancellara en Terpstra. Geraakt aan de knie stopte hier zijn Parijs-Roubaix. Intussen
waren we ook Jonas Rickaert kwijt door een valpartij, hij ﬁetste nog even verder maar dat was niet te houden door pijn. Achteraf
werd een barstje in de zevende rib vastgesteld. De kopgroep raakte in de ﬁnale meer en meer uitgedund en met bij het opdraaien van
de wielerpiste waren ze nog met vijf en won Mathew Hayman de sprint.

Tim Declercq (foto © Tim De Waele)

Floris De Tier knap op 12
14 april 2016 - De Brabantse Pijl (BEL, 1.HC)

De 23-jarige Tsjech Petr Vakoč won woensdag in Overijse de Brabantse Pijl, Floris De Tier werd er knap twaalfde.
Snel na de ofﬁciële start kregen we een kopgroep van vier man maar bij het aansnijden van de drie plaatselijke ronden in Overijse
was de voorsprong van de vier niet zo groot. We kregen heel wat schermutselingen vooraan in het peloton en nieuwe namen doken
op in de spits terwijl een aantal van onze mannen in de buurt van Floris attent in het peloton bleven. Even was er een actie van
Sander Helven die verderop, op weg naar de ﬁnale, Floris nog eens mooi naar voor bracht. Ook sterk hoe Preben Van Hecke
klassieker na klassieker blijft doorgaan, hij mende het peloton op de eerste beklimming van de Hertstraat.
De winnaar kwam uit een groep van vijf die tot stand kwam tijdens de laatste beklimming van de IJskelderlaan. Op weg naar de
ﬁnish bleven ze daar nog met drie over en Vakoc won. Floris zat mooi in het daaropvolgende groepje van een man of 15 en spurtte
mee voor plaats vier met als resultaat een knappe twaalfde plaats.

Spectaculaire val van Bert loopt gelukkig goed af
15 april 2016 - GP de Denain - Porte du Hainaut / Valenciennes Métropole (FRA, 1.HC)
De Brit Daniel McLay (Fortuneo-Vital Concept) won donderdag in de sprint de GP de Denain - Porte du Hainaut, sinds dit jaar een
wedstrijd van UCI-categorie HC. Bert Van Lerberghe spurtte niet mee, hij kwam in de slotfase spectaculair en hard ten val en hield
er gelukkig enkel kneuzingen aan over.
Bert Van Lerberghe kwam kwam op ongeveer twee kilometer van het einde in de problemen aan een middenberm. Hij ging
spectaculair over kop maar reed vijf minuten later de wedstrijd gewoon uit. "Alles OK enkel wat kneuzingen" wist hij 's avonds te
melden.

Bert Van Lerberghe
@bert_bvl
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Floris De Tier steeds tussen de favorieten over de 34 hellingen
18 april 2016 - Amstel Gold Race (NED, 1.UWT)
Enrico Gasparotto won zondag voor de tweede keer de Amstel Gold Race. Floris De Tier, 21ste, hield heel de dag stand in de eerste
grote groep met favorieten die spurtte voor plaats drie op een handvol seconden van de winnaar. Pech voor Preben Van Hecke,
zonder die lekke band op de Keutenberg zat hij ook bij die dertig eersten.
Het scenario van de Amstel Gold Race was zoals bij eerdere edities: een kopgroep die onder controle gehouden wordt en 34
hellingen die het peloton moeten afmatten en uitdunnen. Vooral in de laatste 40 kilometer zie je de gevolgen van de afstand, het
draaien en keren, en het klimwerk. Loodzwaar, en daar kwam dit jaar in de ﬁnale nog wat hagel, smeltende sneeuw en een terugval
van de temperatuur tot 5° bij. Schitterend dan ook om te zien hoe Floris De Tier op geen enkel moment moest afhaken in het peloton
met de favorieten. Na de Keutenberg hebben nogal wat renners weer kunnen aansluiten bij dat peloton maar Floris hield steeds
stand. Een top 20 plaats had erin gezeten maar nu is het ook super vertelde Hans De Clercq achteraf. Het toont nog maar eens aan de
progressie die Floris blijft maken. Preben Van Hecke deed het ook weer schitterend, maar precies op die Keutenberg reed hij lek en
de volgwagens zijn daar veraf. Echt jammer, want Preben was zeker aan boord gebleven bij die eerste groep maar moest nu vrede
nemen met plaats 100 op 8'02". Wat verder eindigde Gijs Van Hoecke, 105e op 8'49". Pech was er nog voor Dries Van Gestel,
valpartij zonder veel erg maar de koers was wel voorbij. Otto Vergaerde raakte ook betrokken bij een val en moest dik 10 kilometer
achtervolgen om weer aansluiting te vinden bij het peloton. Aan de voet van de Vrakelberg was het hem gelukt. Hij toonde heel wat
karakter, aldus sportdirecteur Hans De Clercq, want het ging super hard op dat moment. Otto reed de Amstel uit als laatste, 120e op
17'16". Eliot Lietaer kende een mindere dag, door de ziekte waarvoor hij ook al moest afzeggen voor de Brabantse Pijl. Sander
Helven zagen we zich vooral geven in de beginfase om mee te gaan in de vlucht van de dag. Die strijd duurde een dik uur, het ging
zo hard dat Sander even in moeilijkheden kwam, maar verderop kon hij toch weer zijn plaats in het peloton innemen.

Floris De Tier een 5-tal kilometer voorbij de Keutenberg (foto: cyclingmoments.com)

Floris De Tier 23e
21 april 2016 - La Flèche Wallonne (BEL, 1.UWT)

Alejandro Valverde boekte woensdag zijn vierde zege in de Waalse Pijl. Floris De Tier deed het weer knap en eindigde 23e op
evenveel seconden, in het wiel van Michael Matthews en Jan Bakelants.
De ploeg trok de kaart Floris De Tier en toen een eerste peloton van goed 50 man begon aan de slotklim van de Muur van Huy
schoof Floris mooi op tot in de top 10. Een aantal ervaren Worldtour renners gingen hem verderop nog voorbij.
Sander Helven was onze man in de vroege vlucht. Met negen raakten ze weg na een goed uur koers maar meer dan vier mintuen
voorsprong haalden ze niet, de ploegmaatsen van Valverde hielden het tempo hoog. Op de hellingen brak de kopgroep in twee
stukken en nog voor de tweede beklimming van de Muur was zo goed als iedereen ingerekend door het peloton.

Floris De Tier
@FlorisDeTier
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Floris De Tier en verzorgers Steven en Robert D’hont meteen na de ﬁnish (foto © Tim De Waele)

Van Dwars door Vlaanderen tot Luik, Preben doet ze allemaal!
23 april 2016 - Teamnieuws
Een aantal van onze renners hebben de voorbije weken een druk programma afgewerkt met een mix van Vlaamse en
heuvelklassiekers. Bovenaan op dat lijstje staat nationaal kampioen Preben Van Hecke. Van Dwars door Vlaanderen tot en met Luik,
hij doet ze allemaal. “Ik rijd een mooi Belgisch programma, tot en met Luik - Bastenaken - Luik, en die laatste is voor mij de
mooiste van allemaal” zo vertelde Preben begin maart.
Hoeveel renners hem dat nadoen weten we niet. Imanol Erviti (Movistar team) zagen we overal straf bezig maar verder hebben we
hierover geen statistiekjes verzameld. Preben doet zijn nationale trui alle eer aan en is super gemotiveerd om zich morgen in La
Doyenne nog maar eens te tonen. Hopelijk blijft hij gespaard van pech zoals die lekke band in de ﬁnale van de Amstel Gold Race,
en we wensen hem, onze speerpunten Floris De Tier en Eliot Lietaer, en alle anderen veel succes op de wegen van de oudste

wielerklassieker.

(foto © cyclingmoments.com)

Quattro stagioni op weg naar Ans, de Italiaanse wijk van Luik
25 april 2016 - Liège-Bastogne-Liège (BEL, 1.UWT)
Zoals al een paar dagen werd aangekondigd, we kregen zondag een barre gure editie van Luik Bastenaken Luik. Regen, hagel,
sneeuw, wind, zon, oftewel een mix van vier seizoen waarvoor adjectieven werden bovengehaald die verwijzen naar de memorabele
Hinault-editie van 1980. Maar 2016 is niet 1980, de renners waren goed voorbereid en goed gekleed, stapten niet massaal af aan het
keerpunt in Bastogne, reden met 154 de wedstrijd uit en onze dichtste ﬁnisher was Floris De Tier op plaats 40, 1’53” na winnaar
Wout Poels.
Floris was er terecht tevreden mee, hij kan terugblikken op knappe prestaties in vier belangrijke klassiekers, hij viel constant op in
de voorste regionen van het peloton en behaalde goede uitslagen. Preben Van Hecke voert samen met twee worldtour renners een
klassement aan dat het aantal gereden voorjaarsklassiekers oplijst, hij reed er 7 van de 8 - geen Milaan Sanremo want daar starten
we niet - en eindigde in Luik op plaats 87. Sander Helven reed nu niet uit maar op het lijstje van deelnames aan klassiekers scoort
ook hij hoog met 6 op 8 en dan is wat rust welkom. Pieter Vanspeybrouck, terug sinds de Waalse Pijl, eindigde op plaats 100. Later
haalden nog Eliot Lietaer, Otto Vergaerde en Tim Declercq de straten van Ans. Doornat, verkleumd, daardoor kracht uit de benen en
blik op oneindig, bij Eliot bijvoorbeeld ging het licht uit op de côte de Roche aux Faucons en op de kasseitjes van de Côte de la Rue
Naniot reed hij ongeveer in alle richtingen. Tim zat in het peloton tot aan La Redoute en eindigde samen met Otto in een groep op
wat meer dan 14 minuten. Jens Wallays tenslotte trok de remmen dicht na ongeveer 200 kilometer maar hij zag zijn voorbereiding
van het seizoen verstoord door zona en hij hervat de competitie nu vrijdag in de Tour de Yorkshire. De andere renners nemen een
week rust, de meesten zullen hervatten in Frankfurt.

Floris De Tier
@FlorisDeTier

Follow

Hard weather @LiegeBastogneL ﬁnishte 40th. Happy over my 4
classics. 12th @DeBrabantsePijl , 21th @Amstelgoldrace and
23th @ﬂechewallonne
8:43 PM - 24 Apr 2016
3

22

Eliot Lietaer
@eliotlietaer

Follow

Epic Liège-Bastogne-Liège yesterday, on la redoute still strong,
on roche aux faucons game over. Cruel race... #rain #snow #hail
#sun #wind
8:45 AM - 25 Apr 2016
3

Floris De Tier (foto © Tim De Waele)

Geslaagde driedaagse doorheen Yorkshire
02 mei 2016 - Tour de Yorkshire (GBR, 2.1)
De ploeg kan terugblikken op drie geslaagde ritten doorheen Yorkshire. De omstandigheden waren super zwaar, lastige ritten in
regen en kou, maar onze mannen reden er zich dagelijks in de kijker. Ondanks die weersomstandigheden stond net als vorig jaar
weer een massa volk langs de weg, rijen dik, en ook dat maakt van deze ronde een unieke belevenis voor de renners.
Elke dag was er iemand mee in de vlucht van de dag en toonden we ons op de voorste rijen van het peloton. Het begon met Jens
Wallays in de openingsrit vrijdag. Richting ﬁnale raakte het groepje van zes uitgedund maar Jens hield lang stand en was op de
beklimming van Greenhow Hill getuige van de strijd voor de bergprijs tussen de Brit Pete Williams en Nils Politt. Die gingen daar
zo in op dat Jens zelf nog kon aanzetten. De Brit haalde het en pakte zo de leiding in de bergprijs waardoor Jens de dag nadien kon
starten in de trui van de strijdlust. Op 35 kilometer van het einde kregen we de hergroepering en de massasprint werd gewonnen
door Dylan Groenewegen. Bert Van Lerberghe werd tiende, Gijs Van Hoecke elfde. Pech was er hier voor Ruben Pols, door een val
was hij geraakt aan het scheenbeen en met aanzienlijke achterstand. Met stevig ingepakt been verscheen hij een dag later aan de
start van de tweede rit, de kortste van de drie. Hier trok Stijn Steels mee in de aanval. Stijn won twee tussensprints en dankzij
boniﬁcatieseconden schoof hij in de stand op naar plaats vijf. De slotrit op 1 mei richte heel wat “schade” aan. Het begon met een
kopgroep van 10 met daarbij Maxime Farazijn maar met nog 80 kilometer te gaan was de vlucht al over. De renners van Sky legden
een moordend tempo op en het peloton was in stukken gebroken. Slechts een 20-tal renners streden in de ﬁnale maar niet Nicolas
Roche, wel Thomas Voeckler trok aan het langste eind: ritwinst en eindwinst voor de Fransman.
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Pieter Vanspeybrouck spurt naar vierde plaats
02 mei 2016 - Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (GER, 1.HC)
Alexander Kristoff was zondag de beste in Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Een uitgedund peloton spurtte voor de
zege en Pieter Vanspeybrouck, mooi vooraan gebracht door Tim Declercq, eindigde op de vierde plaats.
Een kopgroep van zeven werd al op zestig kilometer van de ﬁnish gegrepen. Er volgde nog aanvalswerk maar uiteindelijk stevende
het peloton af op een sprint. Nog in dat eerste peloton dus Tim die 19e werd, Preben Van Hecke werd 36e en Floris De Tier 39e.
Dertien secondjes later werd Eliot Lietaer 46e.

Bryan Coquard eindwinnaar
09 mei 2016 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (FRA, 2.HC)
De eerste drie van vijf ritten in de Vierdaagse van Duinkerke gingen in de sprint naar de Fransman Bryan Coquard. De laatste 2
ritten afgelopen weekend waren voor Xandro Meurisse en Kenny Dehaes. Bert Van Lerberghe pakte twee top tien plaatsen en kon
één keer niet meesprinten door materiaalpech.
Het was een schitterend stukje teamwork hoe Bert in rit één vooraan gehouden werd door Tim Declercq en co. Bert werd vierde en
de bedoeling was de dag nadien dit nog eens over te doen maar materiaalpech op 10 kilometer van het einde was er te veel aan. Jens
Wallays bracht Bert nog terug bij het peloton maar de spurt haalde hij niet. Leuk voor Ruben Pols, hij mocht na aﬂoop de "dossard
vert" gaan afhalen op het podium. Die prijs gaat naar de renner "die opvalt door zijn milieuvriendelijk gedrag en door zijn
vriendelijke en participatieve houding ten opzichte van de organiatie, de media en het publiek".
Zaterdag werd de koninginnenrit met 18 beklimmingen van de Casselberg knap gewonnen door Xandro Meurisse (CrelanVastgoedservice). Stijn Steels reed hier in de vlucht van de dag. De slorrit ging in de sprint naar Kenny Dehaes. Stijn bracht Bert
naar voor, Bert werd tiende in de spurt, en eerder in de rit was Jens onze man in de vlucht van de dag.

Enedis en NPDC
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Persbericht: Baloise Insurance verlengt partnership met wielerploeg Topsport
Vlaanderen - Baloise
13 mei 2016 - Teamnieuws
Verzekeraar Baloise Insurance heeft haar partnership met de professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen - Baloise
met minstens 2 jaar verlengd tot eind 2018.
Baloise Insurance : veilige sponsorpartner in de wielersport
Baloise Insurance is nu al 10 jaar vaste sponsorpartner van het team van manager Christophe Sercu. Daarmee bevestigt de
verzekeraar haar reputatie als veilige en stabiele langetermijnpartner in het wielrennen. Naast sponsor van de wielerploeg is de
verzekeraar ook hoofdpartner van de Baloise Belgium Tour en al jaren vaste partner van de Lotto z6s-daagse Vlaanderen-Gent.
Fiere partner
Baloise Insurance bevestigt met de contractverlenging ook haar vertrouwen in het wielerteam en zijn leiding. “Wij blijven achter de
missie van het team staan om jonge en talentvolle renners een veilige omkadering te bieden en hen kansen te geven om door te
groeien naar de World Tour-teams. We zijn ook heel tevreden over de manier van werken van manager Christophe Sercu en
ploegleiders Walter Planckaert en Hans De Clercq”, zegt Bart Walraet, woordvoerder van Baloise Insurance. “Mede dankzij ons
partnership is de toekomst van de ploeg verzekerd, en kan ze haar succesvolle parcours verder uitbouwen.

Spurten in Picardië en Deux-Acren
17 mei 2016 - Grand Prix Criquielion (1.2), Omloop van de Fruitstreek, Alken (Bel.), Tour de Picardie
(FRA, 2.1)
De voorbije dagen toonden onze renners zich in drie ritten van de Franse Tour de Picardië en in de Grand Prix Criquielion in het
Waalse Deux-Acren. Alle wedstrijden eindigden in een massasprint, er waren ereplaatsen voor Jonas Rickaert als negende in rit 1
van Picardië en voor Bert Van Lerberghe als vijfde in Deux-Acren. Daarnaast was er ook een zevende plaats voor Amaury Capiot in
het Limburgse Alken.
Nogal wat renners keerden terug in competitie na een rustperiode of na blessure. Thomas Sprengers was out door een knieblessure
na een val in Bessèges begin februari. Amaury Capiot bleef na een val in de Ronde van Vlaanderen achter met een breuk van het
trapeziumbeentje. Pistiers Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn er terug na een rustperiode die eind maart begonnen was.
De winnaars in Picardië waren Nacer Bouhanni (rit 1, 2 en eindstand) en Kenny Dehaes. Jonas werd dus negende in rit 1. In rit 3
was Jonas onze man in de vlucht van de dag, een groepje van vijf. Bert spurtte naar plaats vijf in Deux-Acren, daar had veel meer
ingezeten maar Bert zat met een slepend wiel nadat een spaak losgekomen was. Timothy Dupont was hier de winnaar. In Alken,
waar Amaury zevende werd, won Kenneth Vanbilsen.

Eliot na drie dagen op plaats 8 in de stand
20 mei 2016 - Tour of Norway (NOR, 2.HC)
Drie dagen ver zijn we in de Tour of Norway, en Eliot Lietaer staat er op plaats acht in de stand. Basis hiervoor legde hij in rit twee
met een tiende plaats in dezelfde tijd als de tweede. In rit drie werd Eliot twaalfde.
De openingsrit van deze Ronde van Noorwegen werd woensdag na een massasprint gewonnen door de Australiër Steele Von Hoff.
Bert Van Lerberghe werd elfde. In de volgende ritten was het aan de klimmers. Rit twee had een klim van categorie 1 in de ﬁnale
gevolgd door een afdaling en nog een stukje vlak richting ﬁnish. Eliot ging knap mee op de klim en kwam als vijfde over de top.
Pieter Weening viel aan op een kleine twee kilometer van de top van de klim, hield stand in de afdaling naar Rjukan en won met 46
seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. Die waren met negen, daarbij Eliot, maar de samenwerking in het groepje liep niet
vlot. Eliot eindigde dus tiende in de rit en schoof in de stand op naar plaats vijf.
Rit drie dan had twee stevige beklimmingen in de laatste 12 kilometers. Vooraan bleven twee vroege vluchters uit de greep van het
in de ﬁnale sterk uitgedunde peloton. De Deen Mads Pedersen haalde het voor de Spanjaard luís Guillermo Mas. De eerste
achtervolgers kwamen 35 seconden later binnen, Weening was erbij en blijft op kop in de stand. Eliot werd dus twaalfde en verloor
wat meer tijd, 50 seconden op de winnaar, en komt zo op nog steeds mooie achtste plaats in de stand.

Finish Eliot Lietaer aan het eind van de 3e rit (photo © Peder Gjersoe / Tour of Norway)

Preben Van Hecke 2e in Verrebroek
22 mei 2016 - GP Wase Polders, Verrebroek (BEL.)
Timothy Stevens (Crelan-Vastgoedservice) won vandaag in een spurt met twee tegen Preben Van Hecke de Grote Prijs Wase Polders
te Verrebroek. Jef Van Meirhaeghe werd 12 seconden later derde.
De koplopers waren met nog een 10-tal kilometers te gaan ontsnapt uit een groep 18 man sterk. Op 16 seconden werd Stijn Steels
vierde, meteen gevolgd door Jonas Rickaert. Stijn won vorig jaar deze wedstrijd solo.

Eliot Lietaer 8e in eindstand .HC koers!

22 mei 2016 - Tour of Norway (NOR, 2.HC)
Eliot Lietaer keert terug uit Noorwegen met een knappe achtste plaats in de eindstand van de Tour of Norway, een wedstrijd van
UCI categorie HC over 5 dagen met behoorlijk wat klimwerk. De laatste twee ritten werden gewonnen door Edvald Boasson Hagen
en Pieter Weening is de eindwinnaar. Bert Van Lerberghe werd achtste in de slotrit.
Boasson Hagen won zondag solo met 9 seconden voorsprong op een uitgedund spurtend peloton, maar voor de eindzege kwam hij
nog 23 seconden te kort. De achtste plaats van Eliot kwam zaterdag wel nog even in gevaar. Op 15 kilometer van het einde kwam
hij ten val maar met dank aan Thomas Sprengers en Bert Van Lerberghe kon hij zijn plaats weer innemen in de groep die volgde op
9 seconden van 12 koplopers en daarmee was zijn klassement gered.

Bert Van Lerberghe (photo © Peder Gjersoe / Tour of Norway)

Gijs Van Hoecke knap 9e in proloog - Spey 10e in rit naar Heist
27 mei 2016 - Baloise Belgium Tour (BEL, 2.HC)
Verrassing in de proloog van de Baloise Belgium Tour woensdag, toen veldrijder Wout van Aert het haalde voor specialist Tony
Martin. Bij ons deed Gijs Van Hoecke het knap met een negende plaats op 11 seconden van de winnaar. Donderdag won Edward
Theuns de rit met aankomst op de De Wandelaar in Knokke-Heist.
Knappe proloog van Gijs dus, beetje tot zijn eigen verrassing ook. Vrijdag in de rit door de Vlaamse Ardennen wil hij zich alvast
opnieuw tonen. Pech voor Bert Van Lerberghe in de rit van donderdag, hij ontsnapte net niet aan een valpartij in volle voorbereiding
van de eindsprint. Amper twee kilometers waren er nog te gaan op dat moment. Hierdoor werd onze dichtste man in de sprint Pieter
Vanspeybrouck op plaats tien. Wout Van Aert blijft in de leiderstrui en Gijs staat in de stand op plaats 11 en op 11 seconden. Tot slot
nog meegeven dat Amaury Capiot zich mengt in de tussenspurten en zo op plaats drie staat in het Primus strijdlustklassement.

Pieter & Floris mee in kopgroep van 9 eindigen 5e en 9e
27 mei 2016 - Baloise Belgium Tour (BEL, 2.HC)
Onze mannen deden een prima zaak in de Vlaamse-Ardennenrit van de Baloise Belgium Tour vandaag. Pieter Vanspeybrouck en
Floris De Tier waren na de laatste passage over de Berendries mee in een sterke kopgroep van 9 en eindigden respectievelijk vijfde
en negende. Dries Devenyns won en pakt de leiderstrui terwijl Amaury Capiot de groene trui van het Primus puntenklassement
overneemt van Ludwig De Winter.
Na de start aan de kust ging het met de wind in de rug supersnel richting Herzele. Er waren wel aanvallers en Capiot scoorde zijn

punten voor het Primus puntenklassement in een groepje dat tot 3 minuten uitliep maar vooruit bleven die niet. Nieuwe
aanvalspogingen kenden geen succes, op minder dan 40 kilometer van de ﬁnish zat alles samen. Volop strijd kregen we dan op het
drieluik Valkenberg Leberg Berendries. Aanvankelijk zat niemand van onze ploeg in de spits maar op de Berendries kwamen Floris
en Pieter in beeld. Beiden reageerden attent op de versnellingen en waren mee toen zich een sterk groepje van negen vormde met
mee aan boord Stijn Vandenbergh, Tiesj Benoot, Enrico Gasparotto, Baptiste Planckaert, Sergei Chernetski en de IAM ploegmaats
Reto Hollenstein en Dries Devenyns. Bij de passage op de kasseien van de Paddestraat en de Lippenhovestraat was Vandenbergh de
aanvaller maar Devenyns counterde steeds en haalde het in Herzele. Het peloton kwam binnen op 40 seconden en daarmee doen
onze mannen een goede zaak in de stand: Pieter staat op plaats 8 op 23 seconden van Devenyns en Floris op plaats 15 op 49
seconden.

Pieter Vanspeybrouck eindigt 5e, naast hem Sergei Chernetsk (foto © Tim De Waele)

Aangeslagen peloton naar Tongeren
29 mei 2016 - Baloise Belgium Tour (BEL, 2.HC)
Het was een aangeslagen peloton dat zondagochtend begon aan de slotrit van de Baloise Belgium Tour. Iedereen was en bleef nog
onder de indruk van de massale valpartij zaterdag op weg naar Verviers, en de zware gevolgen daarvan. Er werd terug gekoerst en
gestreden zondag, dat wel, maar velen zaten met hun gedachten vooral bij Stig Broeckx, Pieter Jacobs en alle andere slachtoffers, en
allen hopen we dat iedereen goed en snel mag herstellen.
Er werd wel gekoerst ja, en die van ons lieten zich hierbij ook opmerken. Amaury Capiot stelde de Primus puntentrui veilig en
Pieter Vanspeybrouck pakte zijn derde top tien plaats in deze ronde. In de eindstand is Pieter zevende, Floris De Tier 14de en Gijs
Van Hoecke 15de. En Tim Declercq, ja Tim, wat een koers reed hij alweer, constant vooraan in het peloton, dwars door de regen
heen werkend voor de ploegmaats, sterk!

Top 10 plaats voor Amaury & 3 dagen op rij top 10 voor Pieter
03 juni 2016 - Skoda-Tour de Luxembourg (LUX., 2.HC)
Met dank aan het harde labeur van de ploegmaats blijft Pieter Vanspeybrouck ereplaatsen pakken, drie dagen op rij deed hij dat nu
in de Skodatour Luxembourg. En in de rit van donderdag spurtte Amaury Capiot naar plaats drie.
Zijn knappe vierde plaats in de proloog heeft Pieter uiteraard helemaal aan zichzelf te danken. De super korte proloog, 2,8 kilometer
maar, was hard want bergop op kasseitjes i de gietende regen dit jaar. Jempi Drucker won, Pieter was vierde op 5 seconden. Met
Gijs Van Hoecke, Amaury Capiot en Sander Helven hadden we nog drie man in de top 25.
De rit van donderdag eindigde in een massaspurt. André Greipel won voor Adam Blythe en Amaury en Pieter. Vrijdag reden de

renners over 162 kilometer naar Schifﬂange waar een korte maar stevige klim - tot meer dan 12 procent - garant stond voor een
lastige ﬁnish. Philippe Gilbert haalde het terwijl zijn ploegmaat en leider in de stand viel. Pieter werd nu mooi zesde op amper 3
seconden en staat in de stand op plaats vier op elf seconden van de nieuwe leider, Maurits Lammertink. Zaterdag gaat het over 177,4
kilometer naar Differdange, een heuvelachtige rit die eindigt met drie plaatselijke ronden waarin de Col de l'Europe.
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Nog 2 dagen te gaan in La Mayenne
04 juni 2016 - Boucles de la Mayenne (FRA., 2.1)
Met een ploeg van zes zijn we sinds donderdag aan de slag in de vierdaagse rittenwedstrijd Boucles De La Mayenne. Met nog twee
ritten te gaan is Jonas Rickaert er onze best geklasseerde, 19e op 16 seconden van de leider, Bryan Coquard. Stijn Steels mist er
mogelijk wel een top 10 plaats in de proloog, hij werd opgehouden door een toeschouwer.
Bryan Coquard won de proloog en de Italiaan Francesco Chicchi won in een spurt rit 1. Jonas werd 11e in die rit. Het was een
hectische sprint daar, met in de ﬁnale nog een valpartij.

Foto © Boucles de la Mayenne

Reeks ereplaatsen afgelopen weekend
06 juni 2016 - Skoda-Tour Luxembourg (LUX., 2.HC) / Boucles de la Mayenne (FRA., 2.1) / Heistse Pijl
(BEL., 1.1) / Profronde Deurne (BEL.)
Pieter Vanspeybrouck werd ﬁnaal knap zesde in de eindstand van de Skodatour de Luxembourg. Zowel zaterdag als zondag werd
Pieter tiende in de rit, daarmee was hij in alle ritten van deze .HC ronde goed voor top 10. Preben Van Hecke toonde zich in de
aanval in de slotrit. In Frankrijk was Jonas Rickaert kort bij ritwinst in de Boucles de la Mayenne. Als laatste overblijver van een
kopgroep werd hij pas helemaal aan het einde voorbij gereden door drie man. Het peloton zat nog zes seconden achter. En in de
Heistse Pijl werd Bert Van Lerberghe tiende.
Anthony Turgis en Philippe Gilbert waren de winnaars van het weekend in Luxembourg, en Maurits Lammertink stak de eindzege
op zak. Preben trok zondag kort na de start in de aanval en dat was de aanzet van een kopgroep van vijf. Tot zeven minuten liepen
ze uit en in de ﬁnale werden de vluchters gegrepen. In de Boucles de la Mayenne reed Eliot Lietaer zaterdag in de kopgroep van de
dag. Bryan Coquard won de rit in de sprint. Zondag trok Jonas mee in een kopgroep van zes. Er was op dat moment nog slechts een
20-tal kilometers te gaan. De groep raakte uitgedund en Jonas bleef alleen over met nog twee kilometer te gaan. Jonas werd dus
vierde en werd elfde in de eindstand. Bert Van Lerberghe wist in de Heistse Pijl nog een 10de plaats te pakken. Hij zat goed vooraan
in het peloton en wist op de klim in het centrum van Heist nog aansluiting te vinden bij een sterke kopgroep. Dylan Groenewegen
sloot daar ook aan en werd door zijn ploegmaats uit die kopgroep naar de overwinning gepiloteerd. Onze ploeg had in het peloton
hard gewerkt om de aansluiting in de ﬁnale mogelijk te maken. In het dernycriterium te Deurne tot slot, werd Moreno De Pauw
zesde.

Jonas Rickaert met solo tot aan de slotkilometer
09 juni 2016 - Ruddervoorde Koerse (BEL.)
Derde plaats woensdag in Ruddervoorde voor Jonas Rickaert. Na een solo van 10 kilometer werd Jonas door Mathieu van der Poel
en Michael Vingerling ingelopen op 1 kilometer van de aankomst.
We kregen een snelle wedstrijd in Ruddervoorde. Een groepje van negen met daarbij Jens Wallays raakte na 25 kilometer voorop
maar werd kort voor halfkoers al weer ingerekend. Meer dan 40 seconden voorsprong kregen ze nooit. Kort daarop kende een
kopgroep van 22 meer succes. Onze ploeg had vier man aan boord: Jonas Rickaert, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Jef Van
Meirhaeghe. Bij het ingaan van de laatste ronde ging Jonas alleen en enkel de Nederlanders Mathieu Van der Poel en Michael
Vingerling raakten er nog bij. Spurten zat er niet meer in voor Jonas, de derde plaats was voor hem. Meteen na hem spurtte een
eerste groep voor plaats vier. Bert werd zesde, Stijn tiende, Jef veertiende.

Preben Van Hecke heel de dag in de aanval
10 juni 2016 - Grand Prix du Canton d’Argovie (SUI., 2.HC)
Giaccomo Nizzolo won donderdag in Zwitserland de Grand Prix du Canton d’Argovie. Preben Van Hecke reed heel de dag in de
aanval en werd in de massasprint toch nog elfde.
Een groep van veertien renners kleurde de vlucht van de dag. Naast Preben hadden we vooraan onder meer drie man van de
Italiaanse ploeg Androni Giocatolli-Sidermec, tweevoudig winnaar Michael Albasini en Danilo Wyss en Reinardt Janse van
Rensburg. Pas in de laatste van tien 18 kilometer lange rondes zouden de vluchters gegrepen worden. Nizzolo won de sprint, Preben
werd elfde en Tim Declercq werd dertiende.

Kenny Dehaes & Dylan Groenewegen in Limburg en Duitsland
13 juni 2016 - Ronde van Limburg (BEL., 1.1) & Rund um Köln (GER., 1.1)
Kenny Dehaes was zondag de snelste in de Ronde van Limburg, en in Rund um Köln ging de overwinning naar Dylan
Groenewegen. Pieter Vanspeybrouck eindigde in Köln op de negende plaats.
De Ronde van Limburg met aankomst in Tongeren eindigde met een massaspurt waarin Kenny Dehaes het haalde voor Tom
Boonen. Thuisrijder Amaury Capiot was twaalfde. “De frisse benen ontbraken in de ﬁnale, samen met de ploeg alles gegeven voor
het thuispubliek maar er zat niet meer in”, liet Amaury achteraf weten via social media. In de honderdste editie van Rund um Köln
vloerde Dylan Groenewegen André Greipel en Pieter Vanspeybrouck werd eerste Belg op de negende plaats. Er was hier een
valpartij van Jens Wallays maar gelukkig zonder veel erg.

Pieter Vanspeybrouck blijft zich in de kijker ﬁetsen
18 juni 2016 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (NED., 2.1)
Pieter Vanspeybrouck blijft zich in de kijker ﬁetsen. Na een bezoek bij de tandarts kende hij een wat mindere start van de Ster ZLM
Toer maar in de lastige ritten van vrijdag en zaterdag verscheen hij weer in de top 10.
De rit van vrijdag ging door de heuvelzone van de Amstel Gold Race maar toch kregen we een massaspurt in aankomstplaats
Buchten. Dik 90 man in het eerste peloton, man in vorm Dylan Groenewegen haalde het en Pieter werd negende. Door de regen en
het zware parcours waren er heel wat opgevers in deze rit maar onze mannen bleven allen in koers. De koninginnenrit zaterdag met
de gekende ﬁnish aan de stuwdam van La Gileppe werd gewonnen door Sep Vanmarcke. Op de klim kort voor de ﬁnish reed hij met
Wout van Aert weg en Pieter Vanspeybrouck pakte op drie seconden de derde plaats. Gijs van Hoecke werd 13e, Thomas Sprengers
14e. Met nog een vlakke slotrit te gaan staat Gijs in de stand 10e op 1 seconde van plaats 7. Pieter staat 11e, 2 seconden na Gijs.

Jonas Rickaert pakt eerste profzege
19 juni 2016 - GP Frans Melckenbeek Lede (BEL.)
Hij was de laatste weken al een paar keer dicht en vandaag was het prijs: Jonas Rickaert won in Lede de GP Frans Melckenbeek. In
een spurt met 3 haalde Jonas het van Oliver Naesen en Dimitri Claeys.
De wedstrijd in Lede wordt betwist over 168 km, verdeeld over 15 ronden van elk 11,2 kilometer. In de tweede ronde vormde zich
een kopgroep van 8 en het peloton zag de besten daarvan nooit meer terug. In de ﬁnale raakten de drie voorop en Jonas was de
snelste.

Ster ZLM Toer en Ronde van Slovenië goed afgesloten

20 juni 2016 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (NED., 2.1) & Tour de Slovénie (SLO., 2.1)
De slotrit van de Ster ZLM Toer zondag ging naar de Nederlander Wim Stroetinga. Gijs Van Hoecke spurtte mee en werd mooi
zesde. De eindzege ging naar Sep Vanmarcke. Gijs werd nog achtste en Pieter Vanspeybrouck elfde. De slotrit in de Ronde van
Slovenië ging naar de Rus Alexander Porsev, Bert Van Lerberghe was vierde. De eindzege hier is voor Rein Taaramäe, Eliot Lietaer
is zesde en Floris De Tier twaalfde.
Bij enkele tussenspurten van de Ster ZLM Toer werd er nog gestreden voor boniﬁcatieseconden, en zo wist Gijs nog wat op te
schuiven in de stand. Op plaats 25 in de eindstand vinden we Thomas Sprengers terug. Met hem gaat het steeds beter, zijn 14e plaats
in de Ardennenrit zaterdag was een opsteker.
In Slovenië noteren we dus de knappe zesde plaats van Eliot in de eindstand. Zijn vierde top 10 al in een rittenkoers. Eerder deed hij
dat in de "hors categorie" Ronde van Noorwegen (8e) en in de 2.1 koersen Coppi e Bartali (8e) en Circuit Cycliste Sarthe (9e).
Ook knap, in beide rittenwedstrijden werden we vierde in het ploegenklassement.

Dries De Bondt de verrassende winnaar
23 juni 2016 - Halle-Ingooigem (BEL., 1.1)
Dries De Bondt werd woensdag de verrassende winnaar van Halle-Ingooigem. In een sprint met twee haalde hij het van Jens
Keukeleire. Preben Van Hecke ging niet van start, zijn laatste koers in de trui van nationaal kampioen 2015 reed hij in de Ronde van
Slovenië.
Bij een valpartij in de slotrit daar blesseerde Preben zich aan de rechterknie, hij kreeg er een ﬁets op. De pijn was wat te veel, maar
zondag start Preben zeker in het BK 2016 aan de stuwmeren van l'Eau d'Heure.
Dries De Bondt en Jens Keukeleire waren ontsnapt uit een kopgroep van 10. Onze ploeg had niemand mee vooraan en ging met
onder meer Stijn Steels en Tim Declercq aan het werk in het peloton. Het peloton kwam bij momenten heel dicht maar dan stokte de
samenwerking weer, en de vluchters bleven buiten schot. Pieter Vanspeybrouck (13e) en Gijs Van Hoecke (14e) waren onze dichtste
ﬁnishers.

Top 5 BK Tijdrijden debuteerde als prof bij onze ploeg
24 juni 2016 - Belgisch Kampioenschap op de weg, ITT, Mol (BK)
In een bloedheet Mol-Postel reden de profs gisteren hun Belgisch kampioenschap individueel tijdrijden. Onze renners kenden een
moeilijke dag maar tegelijk kunnen we met trots vaststellen dat alle renners in de top-5 van de uitslag hun profcarrière gestart zijn
bij onze ploeg: Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Ben Hermans, Thomas De Gendt en Sep Vanmarcke. Allen zijn ze
doorgestroomd naar de top en dat is ﬁnaal de doelstelling van onze ploeg.
De profs reden in en rond de Abdijlaan van Mol-Postel 34 vlakke kilometers tegen de klok. Campenaerts haalde het met amper drie
seconden voorsprong op Lampaert, Ben Hermans vervolledigde het podium. Onze renners kenden een moeilijke dag, dichtste
ﬁnisher was Jens Wallays, hij klokte de zeventiende tijd, 3'31" na Campenaerts.

Jens Wallays (foto © Erik Van Breugel)

Preben Van Hecke nationaal kampioen 2015: terugblikken op een onvergetelijke
periode
24 juni 2016 - Belgisch Kampioenschap wegrit, Lac de l’eau d’Heure (BK)
Vorige zondag reed Preben Van Hecke zijn laatste koers in de Belgische driekleur. Nu zondag 26 juni gaan de profs in het
Henegouwse Les Lacs de l'Eau d'Heure voor de Belgische titel 2016. Daarmee komt er een eind aan een onvergetelijke periode voor
Preben en voor de ploeg. Preben zal er uiteraard alles aan doen om de titel te verdedigen of binnen de ploeg te houden maar op het
selectieve parcours rond Les Lacs de l’Eau d’Heure zal het een zware strijd worden.
Organisator oud-profrenner Jean-Luc Vandenbroucke is lyrisch over het 15 kilometer lange parcours: “De unieke omgeving te
midden van de natuur en dicht bij de grootste meren van België, met brede wegen en dus geen stedelijke infrastructuur, zorgt ervoor
dat dit parcours perfect is voor wielerwedstrijden”. Er zijn drie hellingen over circa 900 meter met een stijgingspercentage van 9 %.
Op het parcours rond Les Lacs de l’Eau d’Heure is er zelfs een beklimming die de ‘Petit Poggio’ wordt genoemd, uiteraard
verwijzend naar de wielerklassieker Milaan-San Remo.
Als regerend nationaal kampioen won Preben dit jaar de Omloop van het Waasland, een wedstrijd die tot vorig jaar nog op de UCI
kalender stond. Eind vorig jaar won hij ook enkele criteriums. Daarnaast toonde Preben zich top in heel wat voorjaarskoersen. Door
pech had er soms wat meer ingezeten, zoals bijvoorbeeld in de Amstel Gold Race. In 2015 was hij daar al sterk tot diep in de ﬁnale,
dit jaar was hij vlot mee in de kop van de koers en nog in beeld op de Keutenberg tot hij net daar werd geremd door een lekke band.
De auto’s zijn daar ver achter, de koers was voorbij. En is de vergelijking van de Amstel met Les Lacs de l'Eau d'Heure al niet
gemaakt? Hoe dan ook, we kunnen samen met trots terugblikken op een mooie en onvergetelijke periode, de tricolore mouwtjes
zullen er ons steeds aan herinneren, en de koers van zondag ... die moet eerst nog gereden worden

En de titel gaat naar Philippe Gilbert - fotoverslag BK 2016
27 juni 2016 - Belgisch Kampioenschap wegrit, Lac de l’eau d’Heure (BK)
Zware kost is het geworden, de wegrit van het Belgisch Kampioenschap aan de Lacs de l’Eau d’Heure. Met meer dan 4000
hoogtemeters, stevige regenbuien en favorieten die koers maakten van bij de start deden onze renners wat in deze omstandigheden
in hun mogelijkheden lag.
Dreigende lucht boven Lacs de l’Eau d’Heure nog voor de start. Toen al konden we vermoeden dat het een zwaar dagje ging worden
op zulk een selectief parcours.

Met 20 renners aan de start was voor ons personeel alle hens aan dek. Fietsen, reserveﬁetsen, bevoorrading, alles tot in de puntjes
goed voorbereid.

Titelverdediger Preben Van Hecke werd voor de start nog even voor de micro van Sporza gehaald.

Met wat vertraging werd en dan gestart en Preben, met rugnummer 1, was ook de eerste aanvaller van de dag. In ronde 2 al ontstond
er een grote kopgroep met heel wat favorieten aan boord. Voor onze ploeg waren Gijs Van Hoecke en Floris De Tier mee. Dit was
vooraf al het plan van Floris, hij wilde hoe dan ook meteen mee zijn.
Het was dan ook niet aan onze renners om te rijden in het peloton, waar het niet meteen stil viel. We hadden twee sterke renners mee
vooraan, zij konden zich zo laten meedrijven. De voorsprong schommelde lang rond de minuut tot we na een 6-tal ronden hevige
regenbuien kregen, de eerste net bij de beklimming van de Peit Poggio, de lastigste helling van de omloop.

Vanaf dan kregen we zowel in de kopgroep als in het peloton een afvallingskoers. Jürgen Roelandts kon solo vanuit het peloton de
sprong naar maken, voor Pieter Vanspeybrouck lukte dat net niet. Verderop was de voorsprong van de kopgroep tot 3 minuten
opgelopen.

Op weg naar de ﬁnale reed Thomas De Gendt een tijdje solo op kop. Laurens De Plus, Philippe Gilbert en Tim Wellens sloten
verderop aan en met minder dan 2 ronden te gaan bleven enkel Gilbert en Wellens vooraan over. Andere renners uit de kopgroep en
wat nog over bleef van het peloton kwam in de achtergrond samen en brak opnieuw uiteen in verschillende groepjes. Gilbert won,
Floris werd 19e, Preben 22e en Gijs 24e. Slechts 30 renners reden de wedstrijd uit.

(alle foto's © Erik Van Breugel)

Ereplaatsen voor Steels en Capiot
22 juli 2016 - Grand Prix Cerami (BEL., 1.1) en Grand Prix José Dubois, Isières (BEL)
Na een welkom zomer intermezzo zijn onze wegrenners weer in actie gekomen. De voorbije dagen reden we de GP Cerami en de
GP José Dubois te Isières en zaterdag staat de Tour de Wallonie op het programma.
Jelle Wallays won woensdag solo de GP Cerami. Eliot Lietaer en Pieter Vanspeybrouck raakten betrokken bij valpartijen, gelukkig
zonder veel erg. Eén dag later won nationaal kampioen Philippe Gilbert solo in Isières. Stijn Steels eindigde mooi vierde, Amaury
Capiot was negende. Jens Wallays was mee in een kopgroep van zes. Met nog een 65-tal kilometers te gaan kwam er beweging in
het peloton. Onder meer Tim Declercq, Stijn Steels, Jef Van Meirhaeghe en Amaury Capiot toonden zich hier.

Van Lerberghe 8ste, Lietaer sprokkelt secondje
23 juli 2016 - Tour de Wallonie (BEL., 2.HC)
Tom Boonen is de winnaar van rit 1 van de Tour de Wallonie. In de massaspurt haalde hij het voor Jonas Van Genechten en de
Arnaud Démare. Bert Van Lerberghe werd achtste.
Een kopgroep van drie liep tot meer dan vijf minuten uit maar werd met nog dik 40 kilometer te gaan gegrepen. Nadien volgden er
nog aanvalspogingen en daarbij liet Eliot Lietaer zich gelden. Hij sprokkelde punten voor de bergprijs en staat in dat klassement op
plaats twee en hij pakte ook een seconde boniﬁcatie waardoor hij op plaats negen in het algemeen klassement staat. In het
ploegenklassement staat Topsport Vlaanderen - Baloise tweede. Thomas Sprengers en Pieter Vanspeybrouck eindigden in de top 20.
Tour de Wallonie (BEL., 2.HC)

Terugblik op de voorbije weken
10 augustus 2016 - Meerdere koersen
Een 4-tal UCI ééndagswedstrijden en 3 rittenkoersen werkten onze mannen af de voorbije weken. De belangrijkste uitslag in die
periode was misschien wel de eindzege in het ploegenklassement van de Tour de Wallonie. In de Tour of Denmark stak Aimé De

Gendt het bergklassement op zak en een aantal renners zorgde voor een goed gevulde korf met top 10 plaatsen in ritten en
klassementen.
Floris De Tier werd eind juli 6de in de eindstand van de Tour de Wallonie. Met Eliot Lietaer op 12 en Thomas Sprengers op 16
staken we dus het ploegenklassement op zak, eerste van 18! Ereplaatsen in de ritten waren er hier voor Bert Van Lerberghe, Pieter
Vanspeybrouck en Floris.
In dezelfde week spurtte Amaury Capiot naar plaats vier in de Franse Grand Prix de la Ville de Pérenchies. Kort nadien pakte
Amaury nog drie top 10 plaatsen in ritten van de Tour of Denmark: 9e, 4e en 10e. Gijs Van Hoecke werd er zesde en eerste Belg in
de eindstand, Tim Declercq werd 11e en Aimé De Gendt pakte de bergprijs, onder meer door mee te gaan in ontsnappingen in de
slotrit en in rit drie, de koninginnerit.
Jonas Rickaert liet zich aanvallend opmerken in de RideLondon Classic en opnieuw in de Antwerpse Havenpijl, waar Jarl Salomein
9e werd in de slotsprint. Intussen stond ook de Vuelta a Burgos op het programma waar Pieter Vanspeybrouck nog maar eens een
mooie reeks ereplaatsen aan zijn rijk gevulde palmares 2016 toevoegde.
En dan was er vorige vrijdag nog de totaal vernieuwde Dwars door het Hageland, van Aarschot naar de citadel Diest, de vijfde
manche van de Napoleon Games Cycling Cup. 194 Kilometer over kasseien, grindstroken en hellingen. We kregen een spectaculaire
wedstrijd waarin Tim Declercq (7e) en Stijn Steels (12e) zich sterk toonden. Helaas hier wel een zware valpartij voor Gijs Van
Hoecke, gelukkig geen breuken, wel kneuzingen en hechtingen.

De Ketele in de aanval, Salomein in valparij na ﬁnish
11 augustus 2016 - Arctic Race of Norway (NOR., 2.HC)
Kenny De Ketele was vandaag mee in de vlucht van de dag in rit 1 van de Arctic Race of Norway. De langst overlevende van de
zeven vluchters werd op ongeveer 5 kilometer van de ﬁnish gegrepen en Alexander Kristoff won de spurt van het uitgedunde
peloton. Jarl Salomein eindigde 12e maar werd meteen na de ﬁnish meegesleurd in een valpartij vlak voor hem. Op het eerste zicht
valt de schade mee, zo hoorden we vanuit Noorwegen.
De kopgroep van zeven verwierf maximaal zeven minuten voorsprong. Met nog 27 kilometer te gaan was er de zwaarste hindernis
van de dag, Ljosenhammeren summit, een klim van eerste categorie. De kopgroep viel uiteen en Kenny werk met nog dik 20
kilometer te gaan ingelopen. Andreas Schillinger was het die als laatste overbleef. 81 Man spurtte voor de zege, naast Jarl zat
Preben Van Hecke nog in het eerste peloton.

Van Lerberghe valt op 8 km van de ﬁnish
20 augustus 2016 - Arnhem-Veenendaal Classic (NED., 1.1)
Dylan Groenewegen won vrijdag voor het tweede jaar op rij de Arnhem-Veenendaal Classic. Niemand van onze ploeg in de top 10,
maar onze man voor de spurt, Bert Van Lerberghe, kwam ten val op acht kilometer van de ﬁnish.
De Arnhem-Veenendaal Classic is traditioneel voor de spurters, maar Bert was daarvoor eigenlijk al uitgeschakeld. Hij wist op een
kleine vier kilometer van de ﬁnish nog terug te keren vooraan maar strandde in de buik van het peloton. Met Farazijn (16e), Rickaert
(18e) en Salomein (19e) hadden we drie man in de top 20.

Thomas Sprengers 9e in de eindstand
20 augustus 2016 - Tour du Limousin (FRA., 2.1)
De Amerikaan Joey Rosskopf (BMC) heeft de Tour du Limousin op zijn naam geschreven. Thomas Sprengers werd knap negende
in de eindstand terwijl Amaury Capiot in rit één en Pieter Vanspeybrouck in ritten drie en vier top 10 uitslagen haalden.
De Tour du Limousin is een vierdaagse rittenkoers over lastige golvende wegen in centraal Frankrijk. Amaury spurtte naar de tiende
stek in de openingsrit. Pieter eindigde respectievelijk op de zevende en zesde plaats. In de eindstand is Pieter achttiende. Thomas
dankt zijn negende plaats in de eindstand aan de ontsnapping van de dag in de slotrit. Met elf waren ze weg, ze reden 150 kilometer
in de aanval en nadat ze in de ﬁnale ingelopen waren hield Thomas stand in het sterk uitgedunde peloton. Dankzij boniﬁcaties,
gescoord in de kopgroep van de dag, schoof hij de top 10 van de stand binnen.

Leuven, Zottegem en Overijse

26 augustus 2016 - Grote Prijs Jef Scherens (BEL., 1.1), Grote Prijs Stad Zottegem (BEL., 1.1),
Druivenkoers Overijse (BEL., 1.1)
Gespreid over vier dagen reden onze mannen afgelopen week drie UCI koersen op Vlaamse bodem. Amaury Capiot in Leuven en
Floris De Tier in Overijse waren onze dichtste ﬁnishers.
Dimitri Claeys won zondag de 50ste editie van de Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven. Amaury werd hier elfde. Tim Merlier
won dinsdag in de sprint de GP Stad Zottegem. Tim Declercq en Stijn Steels toonden zich aanvallend en diep in de ﬁnale op de
kasseien van de Paddestraat zat Pieter Vanspeybrouck alleen op kop. Jérôme Baugnies won woensdag voor de tweede keer op rij de
Druivenkoers Overijse. Floris De Tier werd hier twaalfde.
Kortom, geen top 10 plaatsen maar het zit wel goed met de conditie van een aantal van onze renners, dat zal wel blijken uit de
volgende wedstrijden.

Eindzege bergprijs en combiné voor Sander Helven
27 augustus 2016 - Tour du Poitou Charentes (FRA., 2.1)
Sander Helven mocht gisteren in de Franse rittenwedstrijd Tour du Poitou Charentes het podium op als eindwinnaar van het
bergklassement en van de combiné. Dit alles had hij te danken aan aanvalswerk in rit 2 en rit 5. Ook onze andere renners toonden
zich in deze vierdaagse.
Maxime Farazijn bijvoorbeeld, mee in de aanval in de eerste rit. En Thomas Sprengers bijvoorbeeld, mee in de aanval in rit 3, een
voormiddagrit over 95 kilometer. Thomas pakte hier ook twee bergprijzen. Op minder dan twee kilometers van de ﬁnish werden de
vluchters gegrepen. Beide ritten eindigden op een sprint en werden gewonnen door Nacer Bouhanni.
Tussenin won Tom Van Asbroeck de tweede rit. Sander Helven zat hier in de vlucht van de dag, pakte drie keer de punten voor de
bergprijs en kwam daarmee aan de leiding in het bergklassement en de combiné. In het algemene klassement schoof Sander op naar
plaats drie. In rit 4, een lastige tijdrit over 23 kilometer en dat in tropische temperaturen tot 38°, was Eliot Lietaer onze beste man,
23ste op 1’51” van Sylvain Chavanel. En in de slotrit trok Sander nogmaals in de aanval. Met acht waren ze nu, en Sander ging
opnieuw voor de punten: vier keer eerste bergop en één tussenspurt, goed voor eindzege in bergklassement en combiné. De
vluchters werden gegrepen, Sonny Colbrelli won de sprint en Thomas Sprengers werd nog achtste. De eindzege ging naar Sylvain
Chavanel en Eliot was als 16de onze best geklasseerde.

Steels 3e, samen met Declercq in goede vlucht

29 augustus 2016 - Schaal Sels (BEL., 1.1)
Twee man in de goede vlucht, Stijn Steels knap als derde op het podium en sterke Tim Declercq zevende, zo liep de Schaal Sels
editie 2016 af voor onze ploeg. Ook op post vooraan was Wout Van Aert. Hij was de topfavoriet en hij maakte het af, op het laatste
stuk onverhard reed hij van zijn medevluchters weg.
Het werd een spectaculaire wedstrijd over heel wat onverharde stroken, kasseien, en met veel wind in en om Merksem. De renners
maakten koers, en de goede vlucht ontstond kort nadat een eerste ontsnapping geneutraliseerd was. Topfavoriet Wout Van Aert was
mee, bij hem zes man waaronder Stijn en Tim. Met nog een 35 kilometer te gaan kregen we breukjes in de kopgroep, en volgden er
demarrages. Onze ploeg was de enige met vooraan twee vertegenwoordigers en ook Tim probeerde vooraan voor afscheiding te
zorgen. Toen hij gegrepen werd ging Stijn aanvallen, er waren nog een 25-tal kilometers te gaan. Op een grindstrook 5 kilometer
verder kwam Wout Van Aert aansluiten. De twee hadden 25 seconden voorsprong maar door een ongelukkig misverstand - Wout
waarschuwde Stijn voor een bocht, Stijn sloeg meteen maar te vroeg af, zag de vergissing, corrigeerde, waarop Wout zijn achterwiel
raakte - moest Wout voet aan de grond zetten wegens mechanisch defect. Hoe dan ook, verderop was Stijn ingelopen en waren de
zeven weer samen. Tot op die laatste onverharde strook dus, 650 meter lang met namen nog 5 kilometer te gaan. Tim, ondanks een
lekke band voordien, bleef nog even het dichtste in de buurt van Wout en lanceerde aan het slot nog de sprint voor een ereplaats
voor Stijn.

Foto © TDWsport.com

Kort: Salomein - Lietaer - Tour des Fjords
01 september 2016 - Teamnieuws en Tour des Fjords (NOR., 2.1)
Pech opnieuw voor Jarl Salomein, door een breuk van een handwortelbeentje staat hij een tijdje aan de kant. Eliot Lietaer werd
opgenomen in de nationale selectie voor de Europese Kampioenschappen. En Bert Van Lerberghe eindigde achtste in rit één van de
Tour des Fjords.
Helaas weer pech voor Jarl Salomein, bij de valpartij na de 1ste rit van de Arctic Race of Norway liep hij een polsbreuk op. De rit
dateert al van 11 augustus, Jarl eindigde 12e maar werd meteen na de ﬁnish meegesleurd in een valpartij vlak voor hem. Jarl bleef
pijn hebben aan de pols en uit nieuw onderzoek afgelopen maandag bleek een breuk van het os triquetrum, een handwortelbeentje.
Eliot Lietaer werd opgenomen in de nationale selectie voor de wegrit op de Europese Kampioenschappen in het Franse Plumelec.
De wegrit gaat door op zondag 18 september.
Leigh Howard won woensdag in Noorwegen de eerste rit van de Tour des Fjords. Het peloton spurtte voor de derde plaats, Bert Van
Lerberghe werd achtste. Lastige zaak daar want de hele rit reden de renners in gietende regen, en de Noorse weerman voorspelt geen
beterschap.

Eendagskoersen voor Boonen en Kittel
05 september 2016 - Brussels Cycling Classic (Bel., 1.HC) en GP de Fourmies / La Voix du Nord (Fra.,
1.HC)
Tom Boonen en Marcel Kittel wonnen afgelopen weekend respectievelijk de Brussels Cycling Classics en de GP de Fourmies.
Beide wedstrijden eindigden zoals verwacht in een massasprint. Ereplaatsen waren er voor Pieter Vanspeybrouck en Amaury
Capiot.
In Fourmies hadden we een Jens Wallays mee in de kopgroep van de dag. Met vijf waren ze maar meer dan drie minuten kregen ze
niet en op ongeveer 25 kilometer van de ﬁnish werden ze bijgehaald. Amaury spurtte naar de zevende plaats. In Brussel spurtte
Pieter naar plaats zes. Hij zat wat ver en ging vroeg aan.

Zware kost in Noorse Tour des Fjords
05 september 2016 - Tour des Fjords (NOR., 2.1)
Het bleef maar regenen de voorbije dagen in de Tour des Fjords in Noorwegen. Onze mannen leverden er prima werk maar helaas
moest Eliot Lietaer, met uitzicht op een goed klassement, uit koers na een derde valpartij. Ereplaatsen waren er nog voor Otto
Vergaerde in rit 2 en Bert Van Lerberghe in rit 3.
Alexander Kristoff pakte liefst drie ritten en het eindklassement. Rit 1 ging naar Leigh Howard, en rit 4 was voor Asbjorn Kragh
Andersen. Dries Van Gestel is op plaats 19 onze dichtst geklasseerde. Kenny De Ketele trok mee in de vlucht van de dag in rit twee
en sprokkelde onderweg wat boniﬁcatieseconden. Otto Vergaerde, sterk op (of “in”?) een zeer aparte “tunnelhelling”, pakte die dag
de negende plek. Bert Van Lerberghe was achtste in rit drie, zes man was ontsnapt in de ﬁnale en Bert werd tweede in de
pelotonsprint. Voordien was Jef Van Meirhaeghe mee in een ontsnapping, ook hij sprokkelde onderweg wat seconden. Pech was er
dus voor Eliot Lietaer. Na een lichte schuiver in rit één en een val op twee kilometer van de meet in rit twee moest hij verder met
enkele schaafwonden. Maar in rit vier zaterdag kwam hij opnieuw ten val. Eliot werd overgebracht naar een hospitaal en bleef daar
tot zondag in observatie. Tegen de middag wachtte hij nog op een laatste bezoek van de dokter, daarna kon hij het hospitaal verlaten.
Er zijn geen breuken, wel nekklachten.

Dupont haalt het voor Bert Van Lerberghe
10 september 2016 - De Kustpijl (BEL., 1.2)
Timothy Dupont was gewoon te snel voor de rest, maar in het spoor van zijn Veranda’s Willems treintje piloteerden Stijn Steels,
Jonas Rickaert, Maxime Farazijn en Jarl Salomein onze spurter Bert Vanlerberghe naar de dichtste ereplaats. Dupont schreef met
deze Kustpijl al een veertiende UCI-zege op zijn palmares 2016.
We kregen van bij de start een snelle wedstrijd, aan de ﬁnish bedroeg het gemiddelde 47 kilometer per uur maar in het eerste uur
ging het nog sneller. De wedstrijd begon met vijf grote ronden over 24 kilometer waarin het peloton steeds in stukken brak tussen
Westkapelle en Heist om dan grotendeels weer samen te vloeien richting Damme. In die eerste fase verdwenen Kenny De Ketele,
Moreno De Pauw en Otto Vergaerde uit koers, die laatste erg ontgoocheld vanwege mechanisch defect. Bert en Maxime moesten
van wiel wisselen maar konden hun plaats in het peloton weer innemen.
Intussen begon het peloton aan tien plaatselijke ronden van elk 7,6 kilometer. Aan aanvallers geen gebrek, maar echt vrijgeleide
kreeg niemand. Stijn, Jonas en Maxime waren mee in één van die aanvalspogingen. Een latere kopgroep van drie, verderop
uitgedund naar twee, werd door het werk van onze mannen en Veranda’s Willems gegrepen op drie kilometer van de ﬁnish. Timothy
Dupont won daarop dus de sprint voor Bert. Beter kon niet, aldus Bert achteraf, Dupont was gewoon de snelste. En goed nieuws ook
over Jarl, hij heeft goed stand gehouden met de pols liet sportdirecteur Andy Missotten ons weten. Jarl stond een tijdje aan de kant
omwille van een handwortelbeentje na een val in de Arctic Race of Norway.

Capiot 4e in Zwevegem, Sprengers aanvallend op de citadel
15 september 2016 - GP Marcel Kint, Zwevegem (BEL., 1.2), Memorial Briek Schotte, Desselgem (BEL.)
en GP de Wallonie (BEL., 1.1)
Jan-Willem van Schip won maandag de Grote Prijs Marcel Kint na een sprint met twee. Een groepje spurtte 11 seconden later voor
plaats drie en Amaury Capiot werd vierde. Amaury zat samen met Jens Wallays en Tim Declercq in een kopgroep van ongeveer 16
man. Vroeg in de wedstrijd trok een groep van acht in de aanval, daarbij al Jens. Voorbij half koers kwamen nog renners aansluiten.
Tim en Jens reden voor Amaury maar toen het duo Van Schip - Dieleman in de ﬁnale in de aanval trok kwam er daarachter geen
samenwerking.

Woensdag won Tony Gallopin op de Citadel van Namen de Grand Prix van Wallonië. Een kopgroep van negen werd op 26
kilometer van de ﬁnish ingelopen overeind bleef. Een nieuwe kopgroep van zeven vormde zich met daarbij Thomas Sprengers. Bij
het opdraaien van de Citadel zat het eerste peloton al weer zo goed als in het wiel van de vluchters. Een gaandeweg meer en meer
uitgedunde eerste groep klom daarop naarboven met Tim Declercq lang op de voorste rijen. Het brak met vooraan een man of 15
waaruit Tony Gallopin weg sprong, en Tim eindigde dertiende op slechts 4 seconden van de winnaar. Eliot Lietaer werd 20e en pech
was er voor Floris De Tier, lekke band met nog 8 kilometer te gaan.
Tussen Zwevegem en Namen was er dinsdag nog de Memorial Briek Schotte te Desselgem. Bert Van Lerberghe werd er zevende.

Ereplaatsen in België, Eliot helper in Plumelec
19 september 2016 - Kampioenschap van Vlaanderen (BEL., 1.1), Primus Classic - Van Petegem (BEL.,
1.HC) & EK op de weg, wegrit Elite, Plumelec (FRA)
In Koolskamp Koers vrijdag en in de Primus Classic te Haacht zaterdag kregen we twee keer op rij massaspurt met Timothy Dupont
(Veranda's Willems) en Fernando Gaviria (Etixx-Quick Step) in de hoofdrol. Onze ploeg scoorde twee top 10 plaatsen in
Koolskamp. En zondag zagen we een geslaagd optreden van Eliot Lietaer in de Europese Kampioenschappen op de weg.
Timothy Dupont en Fernando Gaviria waren de winnaars in Koolskamp en Haacht. Timothy haalde het voor Fernando op vrijdag,
op zaterdag waren de rollen omgekeerd. Top 10 was er voor Bert Van Lerberghe (6e) en Amaury Capiot (7e) in Koolskamp. In de
Primus Classic was Preben Van Hecke mee in een kopgroep van zes. Tot 3'30" liepen ze uit en op 40 kilometer van het einde werden
de vluchters gegrepen.
In het Franse Plumelec deed Eliot Lietaer perfect wat van hem verwacht werd: werken in de eerste 150 kilometers van de Europese
Kampioenschappen op de weg 2016. Een reeks foto's van deze wedstrijd vind je hier.

Net niet voor kopgroep met Stijn Steels
22 september 2016 - Eneco Tour (BEL./NED., 2.UWT)
Dylan Groenewegen en Peter Sagan wonnen rit 1 en rit 3 van de Eneco Tour. Tussenin was Rohan Dennis de sterkste in de tijdrit
over 9,6 kilometer. Super spannend was de ﬁnale van rit 3, het werd "net niet" voor de kopgroep van vijf met daarbij Stijn Steels, ze
vielen stil in de slotkilometer en werden ingelopen met nog 100 meter te gaan.
De openingsrit werd eveneens gekleurd door een kopgroep van vijf. Bert Van Lerberghe was mee, won de twee Primus Checkpoint
sprints en mocht de groene trui afhalen als leider in het Primus klassement van de strijdlust. Stijn pakte vlot de sprints in rit drie
maar heeft in de stand van dit nevenklassement 1 puntje minder dan Bert. Met twee man voorop in dit klassement staan we er goed
voor, al zal vooral de aﬂoop van rit drie, na een vlucht van 180 kilometer, nog blijven nazinderen.
Pech was er in de tijdrit voor Gijs Van Hoecke, de benen waren goed maar door een leegloper in de laatste drie kilometer kwam hij
uiteindelijk binnen op meer dan een minuut van de winnaar, Rohan Dennis. Die pakte de leiderstrui en voert ook na rit drie nog
steeds de stand aan.

Nog twee dagen strijd voor de groene trui
24 september 2016 - Eneco Tour (BEL./NED., 2.UWT)
Nog twee ritten te gaan in Eneco Tour. Vandaag een grotendeels Limburgse rit van Riemst naar Lanaken en zondag de slotrit van
Bornem naar Geraardsbergen. Gisteren was er de ploegentijdrit zodat de leidersplaats van Bert Van Lerberghe in het Primus
Strijdlust klassement niet in gevaar kwam maar vandaag en morgen belooft dit nog een stevige stijd.
De Brit Mark McNally (Wanty-Groupe Gobert) staat op amper drie punten van Bert en wat verderop volgen nog Brian Van
Goethem en Stijn Steels. Niets is dus al beslist in dit klassement.
In de ploegentijdrit vrijdag werd Topsport Vlaanderen - Baloise 17de op 22 deelnemende ploegen. Donderdag was er nog een
achtste plaats voor Amaury Capiot in de rit met aankomst in Sint-Pieters-Leeuw. Bert pakte in die rit de eerste sprint, maar daarna
was het beste eraf en kaapte Amaury de punten weg voor de concurrentie in de tweede sprint.
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Zwaar werk voor de Italia gangers
25 september 2016 - GP Bruno Beghelli (ITA., 1.HC), Giro dell’Emilia (ITA., 1.HC), Coppa Sabatini
(ITA., 1.1) & Giro della Toscana (ITA., 2.1)
In Italië nemen we gedurende een week deel aan een reeks lastige wedstrijden met stevig deelnemersveld. Vijf dagen werd er al
gekoerst, drie van de wedstrijden zijn van UCI categorie HC, dinsdag staat de laatste in de reeks op het programma.
Om te starten was er dinsdag en woensdag de Giro della Toscana, met Thomas Sprengers als 15de en Tim Declercq als 16e in de
eindstand, beiden op zeven seconden van de eindwinnaar, Daniele Bennati. Jens Wallays toonde zich in de vlucht van de dag, op 28
kilometer van de ﬁnish werden ze gegrepen. Giovanni Visconti won die dag, Sam Bennett won rit twee. Floris De Tier, ziek,
verdween uit koers en is ook donderdag niet gestart in de Coppa Sabatini. Die ging naar Sonny Colbrelli, de snelste in de sprint van
een sterk uitgedund peloton. Thomas Sprengers was 12de, Preben Van Hecke 20ste.
Zaterdag stond dan de 100ste editie van de Giro dell’Emilia op het programma, een lastige klus met heel wat klimwerk. De
Colombiaan Esteban Chaves haalde het en Preben Van Hecke was onze man in de vlucht van de dag. Zondag tenslotte won Nicola
Ruffoni de Gran Premio Bruno Beghelli, een uitgedund peloton spurtte voor de zege, Thomas werd 17e, Preben 25e, en Tim
Declercq werd hier slachtoffer van een valpartij. Voor onze Italia selectie is er nog één wedstrijd te gaan, dinsdag de Tre Valli
Varesine.

Eindzege Primus Strijdlust voor Bert Van Lerberghe
25 september 2016 - Eneco Tour (BEL./NED., 2.UWT)
Bert Van Lerberghe heeft het gehaald, de eindzege en daarmee verbonden zwart/groene trui voor de Primus strijdlust van de Eneco
Tour is een feit. In de zware slotrit, door de regen een regelrechte afvallingskoers, pakte hij en zijn rivalen geen punten meer.
Zaterdag nog was Bert diep moeten gaan om punten te scoren en aan het slot nog mee te sprinten voor de zege, de vluchters bleven
immers voorop en Bert werd derde.
Wat in rit drie net niet lukte, lukte in rit zes dus net wel. De vluchters, met Bert erbij dus, bleven uit de greep van het peloton en
gingen spurten voor de zege. De Sloveen Luka Pibernik (Lampre) haalde het en Bert werd derde. Voordien was Bert al diep moeten
gaan in de tussenspurten want zijn dichtste rivaal voor dat klassement, Mark McNally, zat evenzo in de kopgroep, en eindigde
tweede in de rit.
In de slotrit naar Geraardsbergen kwam er pas na meer dan 60 kilometer een eerste ontsnapping. Negen man was weg, niemand

betekende gevaar voor Bert zijn nevenklassement zodat gewoon ﬁnishen voldoende was. Tegenslag was er voor Stijn Steels, door
materiaalpech stond hij te voet tijdens de eerste passage op de Muur.
Hier enkele reeksen met foto's van deze Eneco Tour.

Drie man mee in de ﬁnale
29 september 2016 - Tre Valli Varesine (ITA., 1.HC)
Sonny Colbrelli was de snelste in Tre Valli Varesine, de laatste van een reeks Italiaanse wedstrijden voor onze ploeg. Onze mannen
lieten zich in de ﬁnale opmerken in het uitgedunde peloton.
Onze mannen toonden zich al in de achtervolging op de vroege vluchters en in de ﬁnale hadden we nog steeds drie man mee in het
uitgedunde peloton. Op het plaatselijke parcours verscheen Preben Van Hecke nog vooraan met amper 5 kilometer en nog een
laatste helling te gaan. Uiteindelijk werd Thomas Sprengers 29ste, Preben was 33ste en Floris De Tier 35ste. Geen Tim Declercq
meer aan de start hier, een gevolg van zijn val twee dagen eerder. Hij hield er een breukje aan over van de ringvinger aan de
linkerhand en zet daarmee een punt aan zijn wegseizoen 2016.

Vierde plaats voor Capiot na slopende koers
02 oktober 2016 - Tour de l’Eurométropole (BEL., 1.1)
Wind, regen en koudere temperaturen maakten van de Eurométropole Tour 2016 een slopende wedstrijd. We kregen een verrassend
slot en een tumultueuze sprint, gewonnen door Dylan Groenewegen voor Oliver Naesen. Amaury Capiot werd knap vierde.
Het werd een zware dag door de weersomstandigheden, maar er werd meteen ook stevig gekoerst. Een zeer sterke kopgroep van 18
was weg en met nog dik 60 kilometer te gaan werd duidelijk dat de winnaar vooraan zat. Voor onze ploeg was enkel Amaury mee.
Op weg naar de ﬁnish brak de kopgroep uiteen in twee groepen van negen man. Drie man ontsnapte vooraan maar achter hen
kwamen de 15 overige renners weer samen. In de slotkilometer bleven de koplopers mekaar beloeren, ze werden ingelopen en we
kregen een tumultueuze sprint met Amaury op de vierde plaats.

Ereplaatsen voor Van Lerberghe en Capiot
05 oktober 2016 - Sparkassen Münsterland Giro (GER., 1.HC) & Binche - Chimay - Binche / Mémorial
Frank Vandenbroucke (BEL., 1.1)
De winnaars in de Münsterland Giro en Binche-Chimay-Binche waren respectievelijk John Degenkolb en Arnaud Démare.
Ereplaatsen waren er voor Bert Van Lerberghe, tiende in Münster, en Amaury Capiot in Binche.
In de Münsterland Giro was Aime De Gent mee in een kopgroep van zes. De sprintersploegen zorgden voor de hergroepering en
Degenkolb was de snelste. In Binche werd in de slotkilometers nog ﬂink aangevallen, onder meer Preben Van Hecke liet zich ook
opmerken.

Capiot pakt 21ste top 10 dit seizoen
12 oktober 2016 - Nationale Sluitingprijs - Putte - Kapellen (BEL., 1.1)
De traditionele afsluiter van het Belgische wielerseizoen in Putte-Kapellen werd gisteren in de sprint gewonnen door Roy Jans.
Pieter Vanspeybrouck toonde zich in de aanval en Amaury Capiot eindigde op plaats vier.
Met acht reden ze in de aanval, daarbij dus Pieter. Maximaal liepen ze tot 2'30" uit. In de ﬁnale liep alles terug samen. Met minder
dan 20 kilometer te gaan raakte Pieter en Jens Wallays betrokken in een massale valpartij. Een groepje van drie reed daarop in de
aanval met daarachter een eerste peloton waarin onze mannen samen met die van Veranda’s Willems het tempo bepaalden. Wat
volgde was een nieuwe hergroepering, nog enkele aanvallers en uiteindelijk de sprint gewonnen door Jans. Amaury pakte met de
vierde plaats zijn 21ste top 10 plaats dit seizoen.

Zilver en brons in puntenkoers en ploegkoers
24 oktober 2016 - Europese Kampioenschappen Piste voor Elite, Saint-Quentin-en-Yvelines (FRA)
Respectievelijk zilver en brons behaalden onze renners tijdens de puntenkoers en de ploegkoers van het Europees kampioenschap
baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.
Kenny De Ketele pakte het zilver in de puntenkoers, het goud ging naar de Deen Niklas Larsen. Samen met Moreno De Pauw pakte
Kenny op de slotdag brons in een zeer lastige en boeiende ploegkoers. De Belgische selectie presteerde ook knap in de
ploegenachtervolging. Kenny en Moreno werden er samen met Lindsay De Vylder en Robbe Ghys zevende in 4:01.800, hun tweede
sterkste tijd ooit. In de kwaliﬁcaties waren ze eveneens op de zevende plaats geëindigd. Bij Belgian Cycling Team was iedereen
tevreden, ook in andere disciplines werd er sterk gepresteerd.
Dinsdag starten Moreno en Kenny in de zesdaagse van Londen, vorig jaar wonnen ze de eerste editie van deze zesdaagse.

(foto: https://www.facebook.com/belgiancyclingteam)

Sport Vlaanderen - Baloise 2017 met 22 renners
26 oktober 2016 - Teamnieuws
Hierbij bevestiging dat met de volgende 22 renners een contract werd afgesloten voor het jaar 2017:
Zes renners die debuteren bij de profs : Piet Allegaert, Lindsay De Vylder, Benjamin Declercq, Kevin Deltombe, Christophe Noppe
en Edward Planckaert.
De blijvers zijn : Amaury Capiot, Aimé De Gendt, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Maxime Farazijn, Eliot Lietaer, Ruben Pols,
Jonas Rickaert, Jarl Salomein, Thomas Sprengers, Stijn Steels, Dries Van Gestel, Preben Van Hecke, Bert Van Lerberghe, Kenneth
Van Rooy en Jens Wallays.
De ofﬁciële naam van de ploeg wordt vanaf 1 januari 2017 “Sport Vlaanderen - Baloise”.

(foto: © Tim De Waele)

Kenny en Moreno pakken opnieuw 6daagse London!
30 oktober 2016 - Six Day London (UK)
Sensatie in de slotfase van de afsluitende ploegkoers van de zesdaagse van London! Kenny De Ketele en Moreno De Pauw vallen
aan, pakken een ronde, de punten van de sprints, en zo meteen ook hun tweede eindoverwinning op rij in deze zesdaagse. Dat dit
nog mogelijk was op het einde van deze ploegkoers hadden we niet gedacht, aldus Kenny in een eerste reactie voor de micro.
Panic on the track in Londen in de ﬁnale van de afsluitende ploegkoers. Met nog een 30-tal ronden te gaan was het moment
gekomen voor Kenny en Moreno om aan te vallen. Net op dat moment mist Cavendish dan zijn aﬂossing met Wiggins, Cav kan niet
anders dan doorgaan met een heel peloton in zijn wiel en Kenny en Moreno slaan meteen een grote kloof. Onze mannen hadden nog
een ronde goed te maken op de Britten en 20 zenuwslopende ronden lang was het pompen. Met succes, de ronde werd een feit en
terug in het peloton kropen de Belgen meteen in het wiel bij de Britten. Moreno wist dan nog de slotsprint te winnen, voor de zege
van de zesdaagse was dat zelfs niet meer nodig, maar hun totaal in de punten liep zo op tot 391, super veel! In de reacties nadien
kregen Kenny en Moreno er nog een dikke chapeau bij van Wiggins. De Belgen zijn de specialisten, aldus Wiggo, al jaren bij de
besten van de wereld en ze acteren al heel de week sterk.
Kenny en Moreno pakten de leiding in de stand op dag 2 en behielden die tot zaterdag. Toen verschenen de Britten op kop van de
stand met een ronde voorsprong. Met die situatie zijn ze blijven worstelen tot aan het eind van die ploegkoers dus.

Brons in ploegkoers wereldbeker baanwielrennen
07 november 2016 - Wereldbeker / UCI Track Cycling World Cup 2016/2017 #1 Glasgow (UK)
In Glasgow, tijdens de eerte van vier Wereldbekerwedstrijden baanwielrennen deze winter behaalden Kenny De Ketele en Moreno
De Pauw brons in de ploegkoers. De Spanjaarden Mora Vedri-Torres wonnen voor de Australiërs Meyer-Scotson. In de
ploegenachtervolging werden de Belgen, met naast Kenny en Moreno nog Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, vijfde en kwamen ze
slechts 0.07 sec te kort voor een nieuw Belgisch record. Kenny werd nog vijfde in de puntenkoers nadat hij door materiaalpech een
sprint en een winstronde miste en daardoor naast een zo goed als zekere derde plaats greep. Vrijdag start in het Nederlandse
Apeldoorn de tweede manche van deze wereldbeker.
Het voorbije weekend was er ook een pistemeeting omnium in Gent. Jonas Rickaert, die zoch opmaakt voor de Lotto Zesdaagse
Vlaanderen-Gent, werd er tweede na de jonge Limburger Gerben Thyssen.

Goud, zilver en brons!
13 november 2016 - Wereldbeker / UCI Track Cycling World Cup 2016/2017 #2 Apeldoorn (NED.)
Schitterende resultaten in de tweede van vier Wereldbekerwedstrijden baanwielrennen afgelopen weekend. De Belgen, met drie van
onze renners, brachten bij de mannen goud, zilver en brons mee naar huis. Respectievelijk in de ploegkoers, de
ploegenachtervolging en de scratch was het prijs.
Kenny De Ketele sloot het geslaagde weekend af door samen met Robbe Ghys de ploegkoers te winnen. Eén dag voordien werden
de Belgen tweede na Canada in de ploegenachtervolging. De ﬁnale werd gereden door Kenny, Moreno, Robbe Ghys en Gerben
Thijssen. In de kwaliﬁcaties was Jonas Rickaert in actie gekomen. In de scratch was er nog knap brons voor Moreno.

Nieuw baanrecord voor Moreno en Kenny
16 november 2016 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent
Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn de leiders na de eerste nacht van de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent. Onze kleppers
zorgden ook voor een nieuw baanrecord op de 500 meter. Vier koppels staan nog in dezelfde ronde.
De Zwitsers Tristan Marguet/Franco Marvulli klokten op 22 november 2009 de 500 meter af in 27.03. Diezelfde tijd wisten de
Duitser Christian Grasman met Moreno De Pauw te evenaren op 21 november 2014. Dinsdagnacht lanceerde Kenny Moreno
richting nieuw baanrecord: 26.90! Aan het eind van de avond totaliseerden onze mannen 90 punten. Zij worden in dezelfde ronde
gevolgd door de Belgisch-Italiaanse combinatie Iljo Keisse/Elia Viviani (76), de Britten Bradley Wiggins/Mark Cavendish (72) en
de Australiërs Cameron Meyer/Scotson Callum (43).
Op één ronde volgen nog drie koppels: Lindsay De Vylder/Leif Lampater (34), Marc Hester/Jesper Morkov (25) en Otto
Vergaerde/Morgan Kneisky (20). Jonas Rickaert, gekoppeld aan Roy Peiters, staat op plaats 8, op drie ronden.

foto: Yves Steyaert

Tweede plaats in editie met strafste deelnemersveld ooit

21 november 2016 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent 2016
De Britten Mark Cavendish en Bradley Wiggins zijn de winnaars van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent 2016. In de afsluitende
ploegkoers pakten ze in de ﬁnale een ronde op ons duo Kenny De Ketele en Moreno De Pauw en op Iljo Keisse / Elia Viviani.
Die drie ploegen stonden in de stand nog in dezelfde ronde bij de start van de afsluitende ploegkoers. Onze mannen stonden op kop
met de punten met Keisse/Viviani vlakbij. De Britse wereldsterren konden niet meer winnen met de punten, zij moesten een ronde
nemen en dat deden ze. Toen Bradley Wiggins zich in de ﬁnale op gang trok was er geen houden aan. Kenny en Moreno hebben
alles gegeven, zes dagen lang, en eindigden op plaats twee. Hoe dan ook een schitterend resultaat van onze specialisten in een editie
met het strafste deelnemersveld ooit. Er waren de Britten, en met Iljo reed de Olympische kampioen omnium Rio 2016.
Knap ook is de vijfde plaats van Lindsay De Vilder met Leif Lampater. Lindsey wordt prof op 1 januari 2017 bij onze ploeg. Otto
Vergaerde werd met Kneisky Morgan zesde. Otto stapt op 1 januari over naar team Veranda's Willems-Crelan, het project van Nick
Nuyens. Jonas Rickaert werd met Roy Pieters negende.
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De Ketele en De Pauw eindwinnaars in Amsterdam
12 december 2016 - Six Day Amsterdam (NED.)
Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben de eindoverwinning beet in de Zesdaagse van Amsterdam. Vanaf dag één stond ons
duo aan de leiding. De Duitsers Leif Lampater en Marcel Kalz werden op één ronde tweede, de derde plaats ging naar de Zwitsers
Tristan Marguet en Claudio Imhof.

Van Lerberghe 2e jaar op rij de Belgisch Kampioen strandracen MTB
19 december 2016 - BK MTB Strandracen, Bredene
Bert Van Lerberghe werd zondag in Bredene voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen strandracen. Op de lange rechte harde
zand stroken reed Bert zijn laatste gezel uit het wiel op ongeveer drie kilometer van de ﬁnish. Hij won de wedstrijd solo. Joris
Massaer werd tweede, Frederik Decaesteker derde. Onze ploeg had nog Jarl Salomein (16e) en Maxime Farazijn (32e) aan de ﬁnish.

Omnium winst voor Moreno De Pauw
19 december 2016 - Omnium, Wintermeeting WBV, Gent (BEL., Cl2)
Moreno De Pauw won zondag in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx een omnium wedstrijd. In de scratch, de puntenkoers en
de afvalling was Moreno de snelste. De wedstrijd stond op het programma van een Wintermeeting WBV.

Titels voor Moreno en Kenny
29 december 2016 - BK Baanwielrennen, Gent (BEL.)
Op de Belgische pistekampioenschappen behaalde Moreno De Pauw goud op de openingsdag in de puntenkoers en op dag drie
samen met Kenny De Ketele in de madison.
Vier disciplines stonden er op het programma van Moreno, in de scratch en de 1000 meter moest hij vrede nemen met de tweede
plaats. De winnaars hier waren respectievelijk naamgenoot Ayrton De Pauw en Bryan Boussaer. Ereplaatsen waren er voor Jonas
Rickaert: zesde op de 1000 meter en tweede in de puntenkoers.
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