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Twee titels voor Moreno De Pauw, ploegkoers voor De Buyst - De Ketele
29 december 2014 - BK baanwielrennen
Moreno De Pauw scoorde in het laatste weekend van het jaar 2 titels op de nationale pistekampioenschappen en ons duo
Jasper De Buyst - Kenny De Ketele won de ploegkoers.
Op de kilometer veroverde Moreno De Pauw zaterdag zijn eerste van twee gouden medailles. Met een goeie chrono won hij
de kilometer voor Edward Theuns en in de puntenkoers haalde hij het voor Otto Vergaerde en Dominique Cornu. In de
scratch werd Moreno tweede, de titel hier ging naar Killian Michiels. In de ploegkoers ging de titel naar Jasper De Buyst en
Kenny De Ketele voor Moreno De Pauw en Otto Vergaerde.

BK Achtervolging: Cornu voor Theuns en Campenaerts
27 december 2014 - BK baanwielrennen
Dominique Cornu werd gisteren Belgische kampioen baanwielrennen, individuele achtervolging. Dominique, die uitkomt
voor Sunweb-Napoleon Games, haalde het voor onze wegrenners Edward Theuns en Victor Campenaerts. Die laatste zat pas
vorige maand voor het eerst op een pistefiets!
Dominique was ook de snelste in de reeksen. Victor Campenaerts was daarin nog vierde, Jonathan Dufrasne ging hem
vooraf. Finaal pakte Victor dus brons, erg knap want pas vorige maand zat hij voor het eerst op een pistefiets. „Ik doe dit in
functie van mijn tijdritten op de weg, waar ik voornamelijk sterk ben in lange afstand, maar de meeste tijdritten die we
rijden zijn 15 kilometer of minder”, zo liet Victor nog weten. „Achtervolging op de piste is ook kort, … vandaar! Edward
was eveneens tevreden met zilver, één plaatsje beter dan vorig jaar.

Jasper en Kenny winnen Lotto Z6sdaagse Vlaanderen - Gent
25 november 2014 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent
Jasper De Buyst en Kenny De Ketele wonnen zondag de Gentse Zesdaagse en zorgden zo voor een nieuw hoogtepunt op
hun palmares en dat van de ploeg in dit fantastische 2014.
Het duo Otto Vergaerde met Nick Stopler eindigde vijfde, Moreno De Pauw met Christian Grasmann zesde. Iljo Keisse en
Mark Cavendish werden tweede, Leif Lampater en Silvan Dillier waren derde op één ronde.
Bij het begin van de slotdag hadden Jasper en Kenny nog een ronde goed te maken maar op de punten stonden ze ruim voor.
Vier ploegen begonnen uiteindelijk in dezelfde ronde aan de afsluitende ploegkoers. Cavendish en Keisse pakten vrij snel
een ronde en gingen dan controleren en het duurde lang eer Kenny en Jasper dit goed maakten maar ze begonnen wel als
leiders aan de laatste vijftig ronden en hielden knap stand. Afsluiten dezen ze met winst in de slotsprint.

Kristallen Fiets 2014: Walter Planckaert beste ploegleider
20 november 2014 - Teamnieuws
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Bij de verkiezing van de Kristallen Fiets gisteren was het prijs voor Walter Planckaert. In de categorie 'beste ploegleider van
het jaar' haalde hij het voor kleppers als Patrick Lefevere en Valerio Piva.
De Kristallen Fiets is een trofee die de beste Belgische wielrenner van het jaar bekroont in meerdere caterogieën. Het is een
initiatief van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Gisteren was het zover, in het Casino van Knokke waren Greg Van
Avermaet (beste prof), Iljo Keisse (Kristallen Zweetdruppel - beste helper) en Dylan Teuns (beste jongere) bij de laureaten.
En Walter dus, als beste ploegleider.
Dit alles is nog eens een bekroning van het super seizoen 2014 dat onze renners allemaal samen neergezet hebben: 21
overwinningen, eindwinnaar van de Europe Tour, met Tom Van Asbroeck eindwinnaar van die Europe Tour individueel,
winst van Jelle Wallays in Parijs-Tours, acht truien in nevenklassementen, zes renners die doorstromen naar topploegen en
een reeks topprestaties van onze pistiers die momenteel nog bezig zijn.

foto © TDWsport.com

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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De Buyst-De Ketele leiden, drie andere ploegen in zelfde ronde
20 november 2014 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent
Twee nachten ver zijn we in de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen Gent, en dat met ons duo Jasper De Buyst - Kenny De Ketele
aan de leiding. Ook voor Otto Vergaerde en Moreno De Pauw loopt het uitstekend. Ze pakken prijzen in nevennummers, en
afgelopen nacht mooie winst voor Otto en de Nederlander Nick Stöpler in de afsluitende ploegkoers.
Jasper en Kenny, Keisse-Cavendish, Rasmussen-Hester en Lampater-Dillier versierden tijdens nacht 2 een bonusronde
versierden door het overschrijden van de honderd punten. Jasper en Kenny voeren de stand aan, ze hebben 45 punten
voorsprong op Keisse-Cavendish. Otto en Nick Stöpler staan vijfde op een ronde, Moreno met Christian Grasmann zesde.

Overwinningen voor Otto Vergaerde en Kenny De Ketele
17 november 2014 - Track, International Belgian Open (UCI cl1)
Onze pistiers waren in de winning mood tijdens tijdens de internationale pistemeeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy
Merckx afgelopen weekend. Otto Vergaerde won zaterdag de scratch en de puntenkoers en Kenny De Ketele was zondag,
samen met de Nederlander Roy Pieters, de beste in de ploegkoers. Moreno De Pauw werd vierde in het omnium.
Die afsluitende ploegkoers zondag ging over 25 kilometer. Otto reed met Moreno, zij werden tweede. Kenny De Ketele was
zaterdag ook tweede in de puntenkoers. De eindzege in het omnium ging naar de Franse wereldkampioen Thomas Boudat.
Moreno eindigde dus net naast het podium maar won wel de kilometer en de baanronde.

Drukke weken voor onze pistiers
14 november 2014 - International Belgian Open en 6daagse Vlaanderen-Gent
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Het wordt nu echt druk voor onze pistiers: achtereenvolgens de International Belgian Open, de 6daagse Vlaanderen-Gent, de
Sixday-Nights Zürich en de manche 2 voor de UCI Track Cycling Worldcup staan voor de deur.
Op zaterdag 15 en zondag 16 november 2014 vindt er in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent een internationale
pistemeeting UCI klasse 1 plaats. Op het programma onder meer verschillende fondnummers: omnium, puntenkoers,
scratch, individuele achtervolging en madison. In totaal zullen meer dan 100 renners uit 17 landen aan de start staan op de
piste aan de Blaarmeersen. Een ongeziene affiche met tal van internationale en nationale toppers met voor onze ploeg
daarbij Kenny De Ketele, Moreno De Pauw en Otto Vergaerde. Jasper De Buyst past nog omwille van zijn val vorige week
tijdens de wereldbeker manche 1.
Meer info over de International Belgian Open.
Dinsdag 18 november start dan de 74e editie van de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent met voor ons dezelfde vier renners op
post. Jasper en Kenny rijden samen, Moreno rijdt met Christian Grasmann en Otto met Nick Stöpler.
Meer info over de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent.
Pech is er voor Gijs Van Hoecke en Jonas Rickaert, beiden zijn out met blessures. Gijs is nog niet helemaal hersteld van zijn
val in Parijs-Tours en Jonas blijft hinder ondervinden van een hamstringsletsel.

Topsport Vlaanderen – Baloise 2015
04 november 2014 - Teamnieuws
Hierbij bevestiging dat met de volgende renners een contract werd afgesloten voor het jaar 2015:
Zes renners die debuteren bij de profs: Amaury Capiot, Floris De Tier, Oliver Naesen, Jef Van Meirhaeghe, Bert Van
Lerberghe en Jens Wallays
De blijvers zijn Victor Campenaerts, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Tim Declercq, Sander Helven, Pieter Jacobs,
Eliot Lietaer, Jonas Rickaert, Jarl Salomein, Thomas Sprengers, Stijn Steels, Edward Theuns, Preben Van Hecke, Gijs Van
Hoecke, Arthur Vanoverberghe, Pieter Vanspeybrouck, Otto Vergaerde en Jelle Wallays.
Drie weken van vakantie en rust zitter erop, gisteren was er in Gent voor de wegrenners en sportdirecteurs Walter
Planckaert, Hans De Clercq en Andy Missotten al een eerste bijeenkomst met het oog op 2015. Na een gezamenlijk ontbijt
volgde een infosessie door trainer Wm Van Hoolst (EnergyLab), een reeks stabilisatie oefeningen en enkele krachttesten.
Nadien werd er nog wat op de piste gereden.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Zilver voor Otto en Kenny in de ploegkoers
20 oktober 2014 - Europese Kampioenschappen Piste Elite, Baie-Mahault (Guadeloupe)
Op de Europese Kampioenschappen baanwielrennen in het Caribische Guadeloupe was er na goud in de scratch voor Otto
Vergaerde, samen met Kenny De Ketele, nog zilver in de ploegkoers. Intussen pakte Jelle Wallays nog een 10de plaats mee
in de Franse Chrono des Nations.
Winnaars van de ploegkoers werden de Oostenrijkers Andres Graf en Andreas Muller. Nog voor die ploegkoers in
Guadeloupe had Kenny De Ketele gespreid over twee dagen het omnium gereden. Hij sloot hier af met een negende plaats.
Otto was eerder vierde geworden in de puntenkoers. Hij won wel de eindsprint. Moreno De Pauw eindigde in de scratch en
de puntenkoers diep in het pak maar hij had zich steeds weggecijferd voor de ploegmaat.

Goud voor Otto Vergaerde in de scratch!
17 oktober 2014 - Europese Kampioenschappen Piste Elite, Baie-Mahault (Guadeloupe)
Onze wegrenners genieten eindelijk van een welverdiende winterstop, maar onze pistiers gaan gewoon verder, op hetzelfde
elan. Youngster Otto Vergaerde bijvoorbeeld, hij veroverde goud in de scratch op de Europese Kampioenschappen
baanwielrennen in Caribische eiland Guadeloupe.
Otto haalde her voor de Spanjaard Eloy Teruelrovira en de Brit Edward Clancy. Na een teleurstellende eerste dag op het EK
piste in Guadeloupe hebben de Belgen op de tweede dag twee medailles veroverd. De mannen reden voordien ook de
ploegenachtervolging maar dat werd een tegenvaller voor Otto, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw en Dominique Cornu,
ze reden de twaalfde tijd op dertien landen. De klimatologische omstandigheden
in Guadeloupe - een Frans departement dicht bij de evenaar - spelen sommige van de renners in de nationale selectie wel
parten. Er wordt gekoerst op een openluchtbaan.Drie van onze pistiers zijn er niet bij op dit EK. Voor Jasper De Buyst
kwam de overstap naar de piste wat te snel, hij reed nog het WK op de weg in Ponferrada bij de beloften. Gijs Van Hoecke
en Jonas Ryckaert zijn out door kwetsuren, Gijs door een val in Parijs-Tours en Jonas door een aanslepende
hamstringblessure.

Het is hem gelukt! Tom 2de in Putte Kapellen en eindwinnaar UCI Europe
Tour (update 15/10/2014)
14 oktober 2014 - Sluitingsprijs in Putte-Kapellen
Voor de ploeg was de opdracht vandaag "Tom Van Asbroeck in de top 12" van de Nationale Sluitingsprijs in PutteKapellen. En het fantastische nieuws is: het is gelukt, het is de tweede plaats geworden. Er waren demarrages tot in de
slotkilometer maar de ploeg heeft de hele koers lang KEI-hard gewerkt en op het einde was het massaspurt. Door die tweede
plaats is Tom eindwinaar van de UCI Europe Tour ranking individueel. Met enorm veel dank aan Kenneth Vanbilsen - hele
dag in de aanval - en de ploegmaats, heel de dag op kop van het peloton.
En daarmee komt er een eind aan het wegseizoen 2014. Al in januari voorspelde sportdirecteur Walter Planckaert dat dit wel
eens een boerenjaar kon worden voor de ploeg. En of het een boerenjaar is geworden, 2014 werd een schot in de roos met
als kers op de taart de klassieke overwinning van Jelle Wallays in Parijs-Tours, en eindzeges in de UCI Europe Tour ranking
voor ploegen en individueel met Tom Van Asbroeck. Nog een uitschieter was de prestatie in de ploegentijdrit tijdens de
wereldkampioenschappen op de weg in het Spaanse Ponferrada. En daarnaast waren er uiteraard nog een hele reeks
hoogtepunten die we hier niet allemaal kunnen opsommen. Zes renners stromen door, dat is alvast een illustratie van al dat
goede.
Namens Team Manager Christophe Sercu kan je hier nog een kort overzicht downloaden van ons prachtige seizoen. De
ploeg dankt iedereen die heeft meegewerkt aan dit succes en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Jelle Wallays wint klassieker Parijs Tours!
12 oktober 2014 - Paris-Tours (Fra., 1.HC)
Straf straffer strafst, zo ging het dit jaar! Kroon op het werk: Jelle Wallays wint klassieker Parijs Tours! In een sprint-a-deux
versloeg hij Thomas Voeckler. Het peloton volgde op 12 seconden, Jens Debusschere werd derde.
Jelle bleef cool in de finale. Met nog iets meer dan een kilometer te gaan nestelde hij zich in het wiel van Voeckler en in de
sprint was hij zonder meer de sterkste. Jelle en Voeckler trokken al na 5 kilometer koers mee in een kopgroep van zeven, er
waren nog 232 kilometers te gaan. De kopgroep raakte gaandeweg uitgedund. Op de côte de Beausoleil ging Kevin Van
Melsen als laatste overboord. Het peloton leek hier nog terug te komen maar een elitegroepje van een man of 10 met
topfavoriet John Degenkolb zonderde zich af en vanaf dan bleven ze daar naar elkaar kijken. De voorsprong van het
leidersduo was gezakt tot net onder de 20 seconden maar steeg weer terug tot 45 seconden. Met het gekende gevolg, Jelle
won voor Voeckler en achter hem liepen een aantal groepen terug samen zodat Tom Van Asbroeck nog 13de kon worden.
In de individuele ranking voor de UCI Europe Tour zou Tom op één komen, gelijk met de Italiaan Colbrelli. Om te winnen
moet Tom dinsdag in Putte Kapellen top 12 halen.
Hier vind je 10 foto’s over deze editie van Paris-Tours.
Hier vind je foto’s en video’s over de prachtige overwinning van Jelle:
Sporza: Jelle Wallays sprint naar zege in Parijs-Tours
Nieuwsblad: Jelle Wallays: ‘Mooiste zege uit mijn carrière’
Nieuwsblad: Jelle Wallays geeft Voeckler het nakijken en sprint naar zege in Parijs-Tours
De Morgen: Jelle Wallays klopt in spurt Parijs-Tours Voeckler, die niet naar podium wil komen

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Yves Lampaert neemt afscheid met 2 overwinningen
10 oktober 2014 - Oostrozebeke en Zwevezele (Bel.)
Yves Lampaert won deze week de laatste twee koersen die hij reed in het truitje van Topsport Vlaanderen - Baloise.
Maandag won hij het Herfstcriterium in Oostrozebeke en vrijdag was hij de sterkste in Zwevezele. Daarmee zet hij de teller
van de ploeg op 20 overwinningen op de weg in 2014.
In Oostrozebeke verschalkte Yves zijn medevluchters Baptiste Planckaert en Joeri Calleeuw. Dit trio bleef over van een
eerdere ontsnapping van 10 man met daarbij nog Zico Waeytens die vierde eindigde. In Zwevezele haalde Yves het in een
sprint met twee van Oliver Naesen. Eerder dit jaar won Yves Izegem Koers en de Arnhem Veenendaal Classic.
Voor de ploeg staat de teller zo op 20 overwinningen op de weg in 2014. Toen die 20 in zicht kwam hield sportdirecteur
Walter Planckaert de druk nog af, het seizoen was zo al super geslaagd, alle doelstellingen waren met overschot gehaald en
het was niet nodig om nieuwe doelen te stellen.

Van Asbroeck in de aanval en dan nog 2de in de spurt
29 september 2014 - Gooikse Pijl (Bel., 1.2)
Tom Van Asbroeck werd zondag tweede in de Gooikse Pijl. Roy Jans (Wanty - Groupe Gobert) won de massasprint, en zijn
ploegmaat Laurens De Vreese werd derde.
'Weer tweede', we hoorden het Tom al zeggen na afloop van de GP Scherens in Leuven en nu opnieuw. Maar hier in de
Gooikse Pijl had Tom zich ook aanvallend getoond door halfweg koers als enige van de ploeg mee te gaan in een kopgroep
van 16. Mee vooraan zat ook Bjorn Leukemans. Pas diep in de finale was iedereen weer gegrepen. Tom had uiteraard wel
energie verbruikt in deze ontsnapping. Massaspurt dus, alle ploegmaats zorgden voor een mooi treintje maar Roy Jans, eind
juni nog tweede in het BK achter Jens Debusschere, was het snelst.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Jelle Wallays verschalkt medevluchters en wint solo
25 september 2014 - Omloop van het Houtland Lichtervelde (Bel., 1.1)
Prachtige overwinning woensdag voor Jelle Wallays in de Omloop van het Houtland te Lichtervelde. In de slotfase
verschalkte hij vijf medevluchters. Daarmee scoorde hij zijn tweede overwinning dit seizoen. Tom Van Asbroeck won de
pelotonspurt voor de zevende plaats en sprokkelde daarmee weer punten voor de spannende strijd in de Europetour ranking.
Halfweg koers hadden we vooraan een kopgroep van 19 man met daarbij enkel Jelle. Het peloton volgde op minder dan
twee minuten, onze mannen maakten het tempo. De weersomstandigheden waren lastig door stevige regenbuiten, en de
spurters Démare en Kittel hadden de wedstrijd verlaten. Vooraan brak de kopgroep, met zes bleven ze over en alle anderen
werden gegrepen door het peloton. De koplopers mochten nu weer wat verder uitlopen. In een spurt maakt Jelle geen kans,
aanvallen was dus de boodschap. Met nog ongeveer drie kilometer te gaan lukte het, Jelle was alleen weg. De anderen
bleven te lang twijfelen en de overwinning was binnen. Daniel Schorn (NetApp-Endura) en Coen Vermeltfoort (CT De
Rijke) vervolledigden het podium en Tom Van Asbroeck won de pelotonsprint voor de zevende plaats. Voor de ploeg was
dit overwinning nummer 18, benieuwd of we dit jaar de 20 kunnen halen.

Topsp.Vl. - Baloise
@teamTVLB

Follow

RT @Mercurier: @jellewallays wint @OmloopHoutland #topsport
7:54 PM - 24 Sep 2014
8 RETWEETS 13 FAVORITES

Ereplaatsen in Isbergues en Vichte
23 september 2014 - GP Isbergues (Fra., 1.1) en Vichte (Bel.)
De wedstrijden in Isbergues en Vichte leverden als winnaars Arnaud Démare en Jens Debusschere op. Ereplaatsen waren er
voor Tom Van Asbroeck, vierde in Isbergues, en Zico Waeytens, tweede in de Textielprijs te Vichte.
Telkens werd er gespurt voor de zege. Onze mannen deden opnieuw schitterend werk in het peloton, koplopers kregen nooit
meer dan twee minuten.

Fractie van seconde te kort voor 16de plaats!!
21 september 2014 - UCI Team Time Trial World Championships Men Elite
Met Pieter Jacobs, Jelle Wallays, Victor Campenaerts, Yves Lampaert, Gijs Van Hoecke en Edward Theuns heeft Topsport
Vlaanderen - Baloise vandaag een sterke prestatie neergezet in de ploegentijdrit tijdens de wereldkampioenschappen op de
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

8/84

2-1-2015

Nieuws 2014

weg in het Spaanse Ponferrada: 17de in 1h06:15 en een kleine 5/10e van een seconde te kort voor de hotseat en de 16de
plaats.
Topsport Vlaanderen - Baloise was de elfde ploeg die van start ging en meteen lieten onze mannen sterke tussentijden
noteren. Van de niet-Worldtourploegen was finaal enkel Team RusVelo sneller: een kleine 5/10 van een seconde, in afstand
zou dat zes meter zijn en dat na een tijdrit over 57,10 kilometer! Lampre-Merida, op plaats 15, was een fractie meer dan 15
seconden sneller. Met team Europcar, Ag2r-La Mondiale en Lotto Belisol waren we sneller dan drie Worldtour ploegen.

Foto © TDWsport.com

De Buyst achtste - De Ketele in de aanval
21 september 2014 - Primus Classic Impanis - Van Petegem (Bel., 1.1)
De sprinters moesten niet in stelling gebracht worden zaterdag aan het eind van de Primus Classic Impanis - Van Petegem.
Vijf vluchters bleven voorop en Greg Van Avermaet won de spurt. Jasper De Buyst volgde in een groepje op 11 seconden
en werd achtste. Kenny De Ketele reed eveneens in de aanval.
De kopgroep van de dag was aanvankelijk tien man sterk. Kenny zat erbij en pikte onderweg een premiespurt mee. In de
finale werd er vooraan gedemarreerd en bleven ze met vijf over. Amper 11 seconden hadden ze aan de finish op een groepje
tegenaanvallers met daarbij Jasper. Het peloton kwam deze keer dus niet terug, ze bleven net geen minuut achterop. Greg
maakte het af in de spurt.

Michael vierde, Tom in de aanval en nog tiende
19 september 2014 - Kampioenschap van Vlaanderen (Bel., 1.1)
De Fransman Arnaud Démare won vandaag in Koolskamp het Kampioenschap van Vlaanderen. In de massaspurt haalde hij
het voor Luka Mezgec , Jonas Van Genechten en Michael Van Staeyen. André Greipel was de laatste van een kopgroep van
negen man die werd ingelopen op amper 2 kilometer van de finish.
Niet alleen spurter Greipel was een verrassing in die kopgroep, ook Tom Van Asbroeck was mee. Tom spurtte nog mee ook
en werd zo tiende. Aanvankelijk telde de kopgroep 13 renners. Vooraleer die groep voorop raakte waren er enkele
aanvalspogingen van Stijn Steels.
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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De mannen voor Ponferrada zijn klaar
19 september 2014 - Grand Prix de Wallonie (Bel., 1.1)
Woensdag in de GP van Wallonië was Yves Lampaert onze dichtste finisher. De overwinning ging naar Greg Van
Avermaet, en Jelle Wallays reed in de aanval. Pech was er voor Pieter Vanspeybrouck, door een val heeft hij een blessure
aan de knieschijf en dat betekent helaas ’einde seizoen’.
Met minder dan 50 kilometer te gaan trok Jelle Wallays mee in de aanval in een groepje van vijf. Ze werden op 23 kilometer
van de finish gegrepen. Fränk Schleck opende dan de debatten richting finale en dat resulteerde in de kwartet koplopers met
een 20-tal seconden voorsprong op een sterk uitgedund peloton aan de voet van de citadel van Namen. Behalve Frank zaten
vooraan de winnaar van 2013 Jan Bakelants, Jelle Vanendert en Greg Van Avermaet. Het peloton kwam tot bij de vier maar
vrijwel niemand raakte er nog over. Greg won en Yves werd knap 12de in deze zware finale. Victor Campenaerts en Gijs
Van Hoecke zaten ook nog dicht, allen zijn ze klaar voor een straffe prestatie zondag in de ploegentijdrit op het WK
wielrennen in het Spaanse Ponferrade.

Trittico Lombardo
19 september 2014 - Coppa Bernocchi - Coppa Agostoni - Tre Valli Varesine (Ita.)
In Italië gingen reden we deze week het Lombardische drieluik: de Coppa Bernocchi, de Coppa Agostoni en de de Tre Valli
Varesine. Zware kost, three crazy races twitterde Eliot Lietaer. Kenny De Ketele reed zich in de kijker op dag 1, Thomas
Sprengers eindigde 10de op dag 2.
Het zijn drie ééndagswedstrijden daar in Lombardië. Kenny De Ketele reed in de Coppa Bernocchi mooi mee in de aanval,
werd pas diep en de finale ingelopen en wist zo stand te houden in het eerste groepje dat spurtte voor de zege. Elia Viviani
won en Kenny eindigde 15de. Tim Declercq eindigde in een volgend groepje en werd 30ste. In de Coppa Agostoni ging de
overwinning in de spurt naar Niccolo Bonifazio, Thomas Sprengers pakte de tiende plaats. Michael Albasini tenslotte was
de sterkste in de Tre Valli Varesine. Pech was er nog maar eens voor Tim Declercq, valpartij! Eliot eindigde 18de.

Greipel voor Tom Van Asbroeck
16 september 2014 - Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven (Bel., 1.1)
Eén week na de Brussels Cycling Classic is André Greipel ook de snelste in de GP Jef Scherens te Leuven. Na 183
kilometer haalde hij het voor Tom Van Asbroeck en Danny van Poppel. Kenny van Hummel werd vierde, Kenneth
Vanbilsen vijfde.
Onze renners waren van bij de start attent en mee in alle ontsnappingen. Toen op een gegeven moment enkele kleppers weg
waren en het toch dreigde mis te lopen heeft iedereen samen de situatie weer recht gezet. Jelle Wallays was mee in de
kopgroep van 14 die tot stand kwam in de tweede van dertien ronden. Pieter Jacobs volgde dan in groep van zes
tegenaanvallers. In ronde negen kregen we vooraan de samensmelting van de twee groepen terwijl in de achtergrond nog
een groep van zes zich afzonderde met Victor Campenaerts erbij.
Vooraan ging Jelle aan de boom schudden waarna de kopgroep uitgedund werd tot negen man met ook Pieter er nog bij. Het
peloton was niet ver meer en verderop raakte die voorop met de Italiaan Frapporti. Achter hen liep alles samen. Er volgden
nog tegenaanvallen maar in de kop van het peloton bepaalde Lotto Belisol een strak tempo, zij trokken de kaart Greipel en
massaspurt. Victor en opnieuw Jelle roerden zich nog in de laatste kilometers maar de Lotto trein neutraliseerde alles. Tom
Van Asbroeck pakt hier zijn negende „tweede plaats” van het jaar maar die is wel goed voor kostbare punten voor de UCI
Europe Tour ranking individueel en per ploeg. En Kenneth Vanbilsen doet daar als vijfde nog wat punten bij. Sportdirecteur
Walter Planckaert was dan ook een tevreden man na afloop.
Foto's van de wedstrijd vind je hier en op onze facebook pagina.
Een uitgebreid Sporza video-verslag vind je hier.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Van Asbroeck, Greipel en Van Poppel (foto © cyclingmoments.com)

Van Staeyen winnaar in Kustpijl Knokke Heist
14 september 2014 - De Kustpijl (Bel., 1.2)
Michael Van Staeyen was zaterdag de snelste spurter in de Kustpijl Knokke-Heist. Pieter Vanspeybrouck werd vijfde.
Verschillende aanvallers kleurden de koers maar uit de greep van het peloton blijven zat er niet in. Een laatste groepje van
vier werd met wat minder dan vier kilometer te gaan gegrepen. Spurten dus! Gebracht door Jarl Salomein kon Michael
vanuit het wiel van zijn opponenten toeslaan. De ereplaatsen gingen naar Robin Stanuit (Wallonie-Bruxelles) en Roy Jans
(Wanty-Groupe Gobert). Met deze overwinning staat de teller voor de ploeg op 17 en daarvoor tekenen 13 renners, een
mooie illustratie van de sterkte in de breedte van onze ploeg dit jaar. Iedereen werkt hard voor dit succes, ook in Knokke
Heist zagen we dit weer.

Lampaert primus in Izegem Koers
13 september 2014 - Izegem (Bel.)
Yves Lampaert won donderdag Izegem Koers. In een spurt met twee klopte hij Bjorn Leukemans. Dit is na zijn overwinning
in de Arnhem Veenendaal Classic zijn tweede overwinning dit jaar en zijn derde als prog.
Jelle Wallays, Zico Waeytens, Pieter Vanspeybroek en Jasper De Buyst waren mee in een kopgroep van 17 maar meer dan
twee minuten voorsprong zat er niet in. Terwijl vooraan het gevecht om de zege begon en zeven man zich afzonderde wist
Yves alleen een kloof van 40 seconden richting koplopers te overbruggen. Hij ging op en over de zeven en kreeg
Leukemans mee. Yves won de spurt, Zico vijfde en Jelle zevende. Door deze zege is Yves ook provinciaal kampioen.

Dichte ereplaatsen in .HC wedstrijden
08 september 2014 - Brussels Cycling Classic (Bel., 1.HC) en GP de Fourmies / La Voix du Nord
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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(Fra., 1.HC)
Michael Van Staeyen werd zaterdag vierde in de Brussels Cycling Classic en Tom Van Asbroeck was zondag tweede in
Fourmies. Beide wedstrijden zijn van Europetour UCI categorie .HC en de ereplaatsen leveren dus weer heel wat punten op
voor de individuele en teamranking. De winnaars van het weekend waren respectievelijk André Greipel en Jonas Van
Genechten.
De belangrijkste ontsnapping in de Brussels Cycling Classic was een groepje van zes was een groepje van zes maar op de
laatste van zes doortochten op de Smeysberg in Huldenberg kregen we al een hergroepering. Er bleven nog dik 60 kilometer
te gaan en met daarin slechts één helling was het te verwachten dat er ging gespurt worden voor de zege. Er waren nog
ontsnappingen, onder meer met Kenneth Vanbilsen en Jasper De Buyst, meer veel ruimte kregen die niet.
Gespurt werd er ook aan het eind van de GP Fourmies. Jonas Van Genechten haalde het voor Tom en de Italiaan Elia
Viviani. Een kwartet vormde de ontsnapping van de dag, Victor Campenaerts was erbij, hij en de Fransman Anthony
Delaplace bleven het langst voorop. Met nog 15 kilometer te gaan werden ze gegrepen.

Pieter Vanspeybrouck wint in Kortemark
05 september 2014 - Kortemark (Bel.)
Pieter Vanspeybrouck won gisteren de regionale wedstrijd in Kortemark. In een spurt met vijf haalde hij het voor Jens
Keukeleire en de Nederlander Brian van Goethem. Kenny De Ketele eindigde als vierde en Zico Waeytens werd vijfde.
Onze ploeg was sterk vertegenwoordigd in een omvangrijke kopgroep, naast die drie renners waren nog Pieter Jacobs, Tim
Declercq en Thomas Sprengers mee. Uiteindelijk trokken we met vijf richting finish en met dank aan Kenny en Zico kon
Pieter het afmaken. Knap voor hem, Pieter heeft al onnoemelijk veel tegenslag gehad in zijn carrière. Begin dit jaar nog
bleek hij enorm sterk in Qatar en Oman tot hij door een val out was met een barst in de ruggenwervel.

Erwin Borgonjon
@ErwinBorgonjon

Follow

Proficiat! @VsbPieter
7:45 PM - 4 Sep 2014
1 RETWEET 5 FAVORITES

De Buyst wint Omloop Mandel-Leie-Schelde
31 augustus 2014 - Meulebeke - Omloop Mandel-Leie-Schelde (Bel.)
Jasper De Buyst won zaterdag in Meulebeke de Omloop Mandel-Leie-Schelde gewonnen. In de sprint haalde hij het voor de
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Duitser Alexander Krieger en Jonas Van Genechten.
Jasper komt meer en meer op dreef de laatste weken. Woensdag was hij nog heel dicht bij de overwinning in de
Druivenkoers in Overijse, nu strandde de winnaar van daar, Jonas Van Genechten, op plaats drie. De teller bij de ploeg staat
nu op 14 overwinningen op de weg, behaald door 11 renners. Leuk ook is dat Franky, de vader van Jasper, deze wedstrijd
won in 1997. Franky debuteerde bij onze ploeg Vlaanderen 2002 in 1994 en bleef er tot en met 1996.

Gijs Van Hoecke 2de in eindstand jongerenklassement
29 augustus 2014 - Tour du Poitou Charentes (Fra., 2.1)
Sylvain Chavanel werd vandaag eindwinnaar van de Tour de Poitou-Charentes, een Franse rittenwedstrijd van categorie 1.
Onze renners toonden zich in verschillende ritten en Gijs Van Hoecke werd op plaats elf onze best geklasseerde.
Mark Cavendish won in de spurt de eerste twee ritten. Sander Helven toonde zich in de openingsrit door met succes alleen
op zoek te gaan naar vier koplopers maar richting finale werd iedereen weer gegrepen. De daaropvolgende dag trok Gijs
Van Hoecke in de aanval. Met medevluchter Kevin Van Melsen werd hij op 80 kilometer van de finish gegrepen. Daarop
vormde zich een nieuwe kopgroep, vier man met daarbij opnieuw Sander. Ook deze vlucht haalde de meet niet. In de spurt
die Cavendish won werd Edward Theuns negende.
Donderdag stonden er twee ritten op het programma: voormiddag een rit in lijn over 111 kilometer, namiddag een tijdrit
over 24,3 kilometer. In de rit in lijn was Jarl Salomein onze man in de ontsnapping en hij pakte daarmee een combiné prijs
van de dag. Toch kregen we weer een spurt en die werd gewonnen door de Italiaan Nicola Ruffoni. Sylvain Chavanel was
de snelste in de tijdrit en Victor Campenaerts was hier mooi 10de. Chavanel kwam daarmee aan de leiding in de stand en die
plaats gaf hij vandaag niet meer prijs. De slotrit ging naar de Spanjaard Jesus Herrada voor Jan Bakelants en Pieter
Vanspeybrouck werd mooi zesde.
Met Gijs op plaats 11, Edward op 19 en Victor op 25 hebben we 3 man in de top 25 van de eindstand. Alle 3 staan ze in de
top zes van het jongerenklassement, Gijs als tweede, voorafgegaan door Jesus Herrada. In het ploegenklassement eindigt
Topsport Vlaanderen - Baloise zesde op 20 ploegen.

De Buyst en Van Asbroeck op podium
29 augustus 2014 - Druivenkoers Overijse (Bel., 1.1)
We hebben het niet kunnen afmaken gisteren maar top wedstrijd van de ploeg, zo klonk de samenvatting van Jasper De
Buyst na afloop van de Druivenkoers afgelopen woensdag. Jasper werd er tweede, Tom Van Asbroeck derde. Jonas Van
Genechten (Lotto-Belisol) haalde het in een spurt met 10.
De Druivenkoers ging dit jaar van start in Huldenberg. Op het programma drie grote ronden langs Overijse en Huldenberg
gevolgd door 8 lokale ronden van 12 kilometer in en rond Overijse. Al in de eerste grote ronde vormde zich een
omvangrijke kopgroep van 27 man. Topsport Vlaanderen - Baloise had niemand mee en dan weet je het wel: werken
geblazen. Samen met enkele pionnen van Willems Veranda's - ook zij hadden niemand in de kopgroep - waren Pieter
Jacobs, Arthur Vanoverberghe en Kenny De Ketele onze eerste pionnen die het peloton op sleeptouw namen. Tot aan de
plaatselijke ronden bleef de voorsprong van de koplopers schommelen tussen 2 en 3 minuten. Vanaf dan staken onze
achtervolgers nog een tandje bij terwijl de kopgroep meer en meer uitgedund raakte en op 25 kilometer van de finish was de
volledige hergroepering een feit. Onder meer Jelle Vanendert en Bjorn Leukemans toonden zich nog in de aanval maar een
sterke Jelle Wallays, Tom Van Asbroeck en Jasper De Buyst waren attent en toen in de finale een groepje van 10 tot stand
kwam waren ze mee.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Foto © cyclingmoments.com

Edward Theuns vierde in Frankrijk
25 augustus 2014 - Châteauroux Classic de l’Indre Trophée Fenioux (Fra., 1.1)
Iljo Keisse won zondag in de sprint de Franse UCI 1.1 wedstrijd Châteauroux Classic de l’Indre. Edward Theuns werd
vierde.
Vroeg in de wedstrijd reed een kwartet in de aanval, ze liepen tot 5 minuten uit. Op 19 kilometer van de finish werden ze
gegrepen. Kevin Ista trok diep in de finale nog in de aanval maar werd geremonteerd door het spurtende peloton. Keisse
haalde het voor Romain Feillu en Roy Jans.

Yves Lampaert wint solo
23 augustus 2014 - Arnhem Veenendaal Classic (Ned., 1.1)
Yves Lampaert heeft vrijdag in Nederland solo de Arnhem-Veenendaal Classic gewonnen. Met nog vier kilometer te gaan
reed hij weg uit een kopgroep van 12. Tom Van Asbroeck werd nog vierde en hij komt daarmee weer aan de leiding in de
individuele UCI Europe Tour ranking. Dankzij de eerste en vierde plaats komen we eveneens aan de leiding in de UCI
Europe Tour ranking voor de ploegen.
Deze wedstrijd eindigde in het verleden meestal op een massasprint maar nu kregen de renners een gewijzigde zwaardere
omloop voorgeschoteld en de weersomstandigheden waren ook zwaar. Aanvallers en ontsnappingen waren er van bij de
start, maar na 160 kilometer was alles te herdoen. Verderop ontstond dan de kopgroep waaruit Yves solo wegreed. Moest
dat niet lukken dan hadden we daar nog Tom voor de sprint. Voor Yves was dit de eerste overwinning van 2014, vorig jaar
won hij de GP van de Stad Geel (1.2).

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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ArnhemV'daalClassic
@AVC_Official

Follow

Winnaar @yveslampaert komt dolblij over de streep. @teamTVLB
9:09 PM - 22 Aug 2014
8 RETWEETS 5 FAVORITES

Een video samenvatting en een interview met Yves Lampaert vind je hier.

Geselecteerd voor WK ploegentijdrit
20 augustus 2014 - Teamnieuws
Voor het derde jaar op rij is onze ploeg geselecteerd om deel te nemen aan de Wereldkampioenschappen op de weg,
ploegentijdrit voor merkenploegen. De selectie is definitief sinds 15 augustus, Topsport Vlaanderen - Baloise stond toen bij
de ploegen op plaats twee in de UCI Europe Tour Ranking.
Dit WK wordt gereden op zondag 21 september in het Spaanse Ponferrada. De afstand bedraagt 57,10 kilometer, daarin 386
hoogtemeters. Geselecteerd geraken en een goede prestatie neerzetten is elk jaar opnieuw één van de hoofddoelstellingen
van onze ploeg. De renners kwamen ook dit jaar al enkele keren samen om te testen en te trainen met het oog op deze dag,
en de komende dagen staan nog meer sessies op het programma.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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(Foto © Cyclingmoments.com - Erik Van Breugel)

Update 1-20 augustus: 2 overwinningen en nog veel meer ...
19 augustus 2014 - Meerdere wedstrijden
Het werd sinds 1 augustus even wat stiller op de website van de ploeg maar onze renners gingen intussen verder op de
ingeslagen weg! Het programma werd met enkele stevige rittenwedstrijden erbij zwaarder en er werden prijzen gepakt,
mooie ereplaatsen, nevenklassementen en twee nieuwe overwinningen: Pieter Jacobs in Buggenhout-Opstal en vandaag
Edward Theuns in de Grote Prijs van de Stad Zottegem.
Met de Eneco Tour kon onze ploeg nog eens strijden op het Worldtour niveau. Kenneth Vanbilsen toonde zich meerdere
keren in de aanval en stak de eindzege in het Primus strijdlustklassement op zak, de zwarte trui. Michael Van Staeyen was
terecht tevreden met zijn twee ereplaatsen: 10de in rit 1 en 4de in rit 4. Yves Lampaert werd knap 3de in de slotrit en in de
eindstand was Thomas Sprengers op de 21ste plaats onze eerste vertegenwoordiger.
Edward Theuns liet zich opmerken in de massasprint van rit 2 in de Arctic Race of Norway, hij werd er mooi derde na
Alexander Kristoff en Thor Hushovd maar voor Marcel Kittel. Tom Van Asbroeck werd in die rit 8ste. In de Ronde van
Denemarken opende Jasper De Buyst sterk met een 2de plaats. Tom werd in die rit 4de, één dag later 8ste en in rit 4 dan nog
eens 2de. Jasper stond tot aan rit 5, een tijdrit, 2de in het klassement. In de slotrit zat Jelle Wallays in de eerste groep
waardoor hij in de eindstand op plaats 7 terecht kwam. In twee ritten streed hij mee voor de zege.
Stijn Steels werd nog knap 7de in de Franse wedstrijd La Poly Normande. In Buggenhout - Opstal, waar Pieter Jacobs won
voor Victor Campenaerts, werd Gijs Van Hoecke 8ste en eerste Oost-Vlaming. Daarmee stak Gijs die provinciale proftitel
op zak.
Otto Vergaerde, Jonas Rickaert en Moreno De Pauw gingen met een nationale selectie van start in de Ronde van Namen.
Otto was 16de in de eindstand, en Jonas moest de strijd staken omwille van een hamstringblessure, een paar maanden terug
had hij daar ook al last van.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Kenneth Vanbilsen in de leiderstrui van het Eneco Tour Primus strijdlustklassement (foto © TDWsport.com)

Eindzege spurtklassement, ploegenklassement en 2de plaats in slotrit
30 juli 2014 - Tour de Wallonie (Bel. 2.HC)
Yves Lampaert werd vandaag knap tweede in de slotrit van de Tour de Wallonie. Met 40 gingen ze voor de zege, Gianni
Meersman won voor Yves en Jasper Stuyven. Meersman steekt ook de eindzege op zak, Tom Van Asbroeck is vierde en
Zico Waeytens vijfde. Zico wint het sprintklassement en Topsport Vlaanderen - Baloise het ploegenklassement.
Vier keer op rij was hij tweede maar vandaag, na een super lastige finale, heeft Meersman dan toch beet: ritwinst en meteen
ook zeker van de eindzege. Op een parcours zoals dat van de finale van Luik-Bastenaken-Luik ging Tim Wellens solo op
zoek naar winst maar het verlengstuk van een 4-tal kilometer in Ans was er te veel aan. Hergroepering en sprint, met Yves
dus knap op plaats twee. Ook Tom Van Asbroeck, Thomas Sprengers en Zico Waeytens zaten nog vooraan maar Zico raakte
betrokken in een valpartij in de slotkilometer. Hij kwam met achterstand binnen maar behield zijn klassement. Het
jongerenklassement ging uiteindelijk naar Silvan Dillier, die staat in dezelfde tijd als Tom Van Asbroeck maar heeft meer
punten. Voorafgaand aan de finale vandaag zat Gijs Van Hoecke in een kopgroep.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

17/84

2-1-2015

Nieuws 2014

foto ©TDWsport.com

foto ©TDWsport.com

Schitterende overwinning van Tom Van Asbroeck
29 juli 2014 - Tour de Wallonie (Bel. 2.HC)
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Schitterende overwinning van Tom Van Asbroeck vandaag, in de vierde en voorlaatste rit van de Tour de Wallonie haalde
hij het in de spurt voor Gianni Meersman en de Rus Viacheslav Kuznetsov. In het klassement staat Tom nu vierde, gevolgd
door Zico Waeytens op de vijfde plaats en Pieter Jacobs als achtste. Zico heeft nog steeds de trui voor de tussenspurten,
Tom heeft de rode trui als beste jongere en onze ploeg blijft leider in het ploegenklassement.
Super gereden van Tom, dit was een lastige rit in slechte weersomstandigheden en met onderweg 11 hellingen. Over een
afstand van 174,9 kilometer ging het van Herve naar Waremme. Jelle Wallays toonde zich vroeg in de aanval, bij hem zaten
Stijn Devolder, Kevin Van Melsen en Maxime Anciaux. Met wat meer dan 20 kilometer te gaan werden de vluchters
gegrepen. Er kwamen nog nieuwe aanvallen met onder meer Thomas Degand, Maxime Monfort, Tim Wellens, Yohann
Offredo en daarna diep in de finale onze Gijs Van Hoecke. Uiteindelijk maakte een groep van een 60-tal renners zich op
voor de spurt in Waremme. Voor Tom was het afzien op de laatste hellingen om vooraan te blijven maar het is gelukt en
daarmee pakte hij na Chôlet - Pays de Loire en Ninove zijn derde overwinning van het jaar en zijn zesde als prof.

foto © TDWsport.com
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Floris De Tier vanaf 1 januari 2015 prof bij Topsport Vlaanderen - Baloise
29 juli 2014 - Teamnieuws
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Floris De Tier wordt vanaf 1 januari 2015 prof bij Topsport Vlaanderen - Baloise. De 22-jarige belofte uit Gavere reed in
juli met de nationale selectie van bondscoach Jean-Pierre Dubois het Europees Kampioenschap op de weg in het Zwitserse
Nyon.

Edward Theuns primus in Westrozebeke
29 juli 2014 - Grote Prijs Raf Jonckheere, Westrozebeke (Bel.)
Eerste profzege gisteren voor Edward Theuns, hij haalde het in de Grote Prijs Raf Jonckheere te Westrozebeke voor Michael
Van Staeyen.
Slechts 77 renners verschenen aan de start in Westrozebeke. De eerste ronde was het wat aftasten maar vanaf ronde 2 kregen
we verschillende ontsnappingen met steeds 2 tot 3 man van ons erbij. Tussen kilometer 60 en 70 vormde zich in drie
schijven een kopgroep van 25. Voor Topsport Vlaanderen - Baloise zaten zes renners vooraan: Edward Theuns, Arthur
Vanoverberghe, Victor Campenaerts, Pieter Vanspeybroeck, Sander Helven en Michael Van Staeyen. Na 120 kilometer
koers scheurt de kopgroep in 3 stukken en bij de 8 koplopers hebben we enkel Victor en Sander mee maar in hun gezelschap
zaten enkele snelle spurters zoals Robert, Caethoven, Duval, Baptiste Planckaert en Van Goethem. De 8 liepen snel
40
seconden uit tot Victor en Sander begonnen aan te vallen en op 5 kilometer van het einde kregen we vooraan toch weer 20
man.
Op 900 meter van de finish ging Pieter nog in de aanval, hij werd gegrepen op 250 meter van de finish en Edward gevolgd
door Michael werkten af, goed voor de negende overwinning van Topsport Vlaanderen - Baloise op de weg in 2014.

Zico Waeytens steeds in fuchsia, teamTVLB op kop in ploegenklassement
29 juli 2014 - Tour de Wallonie (Bel. 2.HC)
Drie ritten ver zijn we in de Tour de Wallonie, en met Zico Waeytens hebben we de leider in het sprintklassement aan huis.
Zico pakte de fuchsia trui in rit 1 en heeft na drie ritten 6 punten voorsprong op de Deen Juul Jensen. De winnaars in ritten 2
en 3 waren respectievelijk de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Spanjaard Juan José Lobato en Gianni Meersman voert het
klassement aan.
Pieter Jacobs was onze man aan boord van de vroege vlucht van vier in rit twee. In de spurt werd Tom Van Asbroeck
achtste. Met Thomas Sprengers als 10de, Yves Lampaert als 13de en Tom Van Asbroeck als 14de in rit 3 pakten we het
ploegenklassement van de dag en namen we in dat klassement de leiding over van AG2R La Mondiale.

Zilver en brons op Europese pistekampioenschappen
29 juli 2014 - Europese pistekampioenschappen - European Track Championships U23, Anadia
(Por.)
Op de Europese pistekampioenschappen in het Porugese Anadia behaalde Jasper De Buyst brons in de puntenkoers en
samen met Otto Vergaerde zilver in de ploegkoers. Jasper verdedigde hier ook zijn titel van 2013 in het omnium maar nu
strandde hij op de vierde plaats. Hoe dan ook knap want halfweg mei was Jasper een tijd out door een polsblessure.
Halfweg mei kwam Jasper ten val bij de start van een wedstrijd in Puivelde. Er waren meerdere barsten in het polsgewricht
en hij moest een tijdje revalideren maar hij geraakte toch nog klaar voor het EK. Veel koersritme kon Jasper echter niet
opdoen. Toch pakte hij, mede dankzij de steun van Jonas Rickaert, brons in de puntenkoers. Eerder was er, samen met Jonas
Rickaert, Otto Vergaerde en Lindsay De Vylder een zesde plaats in de ploegenachtervolging. Otto Vergaerde pakte nog een
vierde plaats in de scratch.

Tussenspurten in rit 1 voor Zico Waeytens
29 juli 2014 - Tour de Wallonie (Bel. 2.HC)
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Na 3 wedstrijden in het regionale circuit namen onze mannen gisteren de start in de Tour de Wallonie, een rittenwedstrijd
categorie HC. De overwinning in rit 1 ging in de spurt naar nationaal kampioen Jens Debusschere, hij is ook de eerste leider.
Tom Van Asbroeck werd achtste en Zico Waeytens heeft de trui voor het rushesklassement.
Zico was aanstoker van de vlucht van de dag. Samen met Thomas Wertz (Color Code-Biowanze) en Julien Stassen
(Wallonie-Bruxelles) liep hij tot bijna 8 minuten uit! Op ongeveer 10 kilometer van de finish werden de drie gegrepen. Zico
won de drie tussenspurten, heeft dus de leiderstrui in het rushesklassement en dankzij de 9 seconden bonificaties die bij de
rushes horen staat hij tweede in het algemeen klassement. Er waren ook 6 bergprijzen in deze rit, Zico won er ééntje en was
op de andere vrijwel steeds tweede.

1 Tom 2 Michael 3 Jarl!
24 juli 2014 - 72ste GP Beeckman - De Caluwé, Ninove (Bel.)
Tom Van Asbroeck op 1, geflankeerd door Michael Van Staeyen op 2 en Jarl Salomein op 3! Voor de tweede keer in een
week plaatste Topsport Vlaanderen - Baloise drie man op het podium van een regionale wedstrijd. Vandaag was het bingo in
de 72ste GP Beeckman - De Caluwé Ninove.
In de finale reden Eliot Lietaer en Yannick Eyssen voorop en met nog 450 meter te gaan werden zij gegrepen. Eliot was op 5
kilometer van het einde aanstoker van de aanval, dit scenario was vooraf ook doorgenomen met sportdirecteur Andy
Missotten. Jarl draaide dan op kop de laatste rechte lijn in en enkel Tom en Michael gingen er nog net over.
De wedstrijd opende met een kopgroep van 7 waarbij Pieter Van Speybrouck. Na 110 kilometer wedstrijd kwam een grote
groep met Victor Campenaerts, Stijn Steels en Kenny De Ketele vooraan aansluiten. De 26 leiders werden op 12 kilometer
van de finish gegrepen.

2 op 2 en super teamwork!
22 juli 2014 - Grand Prix José Dubois, Isières (Bel.) en Dentergem (Bel.)
Met 2 overwinningen en 8 top 5 plaatsen in twee regionale koersen heeft Topsport Vlaanderen - Baloise er een leuk
verlengd weekend op zitten. Stijn Steels won op de nationale feestdag in Dentergem, Jelle Wallays won de dag daarvoor in
Isières de Grand Prix José Dubois.
De hele top 5 was voor de ploeg in Dentergem. Stijn en Yves Lampaert kwamen samen aan, Yves liet Stijn de zege.
Verderop volgden Zico Waeytens, Pieter Jacobs en Jarl Salomein. Jelle Wallays won zondag na een solo van dik 15
kilometer. Yves was hier vierde, en Stijn vijfde. Straf van Jelle want de dag voordien trainde hij nog meer dan 5 uur in het
Italiaanse Livigno en dat in tropische temperaturen, en nadien keerde hij met zijn ouders nog met de wagen huiswaarts.

Jasper De Buyst en Otto Vergaerde winnen in Polen
07 juli 2014 - International Track Cycling Event, GP Poland, Pruszkow (CL.1)
Met overwinningen van Jasper De Buyst in het vernieuwde omnium en Otto Vergaerde in de scratch deden onze pistiers het
schitterend op de internationale UCI baanmeeting in het Poolse Pruszkow. Met daarbij nog een derde plaats voor Kenny De
Ketele in de puntenkoers werden waardevolle punten gescoord.
Pruszkow kreeg de primeur van de door de UCI doorgevoerde reglementswijziging in het omnium. Een puntenkoers is nu
het laatste van zes onderdelen en de eindwinnaar in het omnium is hij die het meeste punten haalt in plaats van de renner
met de minste punten. Per discipline krijgt de winnaar 40 punten, voor de tweede en de daarop volgende plaatsen zijn er 38,
36, 34 enz. punten. Na vijf disciplines starten de mannen met hun puntentotaal op het scorebord in de puntenkoers over 40
kilometer en kunnen ze verder punten sprokkelen en/of verliezen. Op die manier kan het publiek veel beter het verloop van
de wedstrijd volgen, en aan het eind ken je meteen ook de winnaar van het omnium en zijn totaal aantal punten.
Zo werd Jasper dit weekend vijfde in de scratch, derde in de individuele achtervolging, derde in de afvalling, zesde in de
tijdrit, tweede in vliegende ronde en derde in de puntenkoers. Met een totaal van 211 punten haalde hij het voor de Duitser
Maximilian Beyer en de Wit-Rus Raman Tsishkou. Knap resultaat, wetende dat Jasper in mei nog een polsbreuk opliep bij
een valpartij. Kenny werd negende. Zaterdag was Kenny derde in de puntenkoers en Otto werd hier achtste. In een
gemiddelde van 50,89 km/h werd Otto tot slot knap winnaar van de scratch over 15 kilometer. Met vier hadden ze een ronde
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genomen.

Pistiers in actie in GP Poland, Pruszkow
05 juli 2014 - International Track Cycling Event, GP Poland, Pruszkow (CL.1)
Het merendeel van onze renners komt sinds het BK in Wielsbeke niet meer in actie voor het weekend van 20-21 juli, maar
niet zo onze pistiers. Kenny De Ketele, Jasper De Buyst en Otto Vergaerde starten dit weekend in een internationale
baanmeeting in het Poolse Pruszkow.
Jonas Rickaert, geblesseerd, en Moreno De Pauw zijn er niet bij. Moreno kan in competitie niet meer voluit gaat door
problemen in de rug en de nek. Oorzaak van de problemen zou een metalen plaatje zijn in het linker sleutelbeen, een gevolg
van vroegere breuken daar, en dat plaatje mag verwijderd worden.
Op het programma in Pruszkow een puntenkoers en de scratch. Dit is een UCI meeting waar onze pistiers broodnodige
punten kunnen sprokkelen.

Hans De Clercq: enkel de kers op de taart ontbreekt ...
30 juni 2014 - Belgisch Kampioenschap op de weg, Wielsbeke (Bel.)
Geen podiumplaats voor Topsport Vlaanderen - Baloise op het BK 2014, maar onze ploeg heeft schitterend gereden en
enkel de kers op de taart ontbreekt. Michael Van Staeyen (4de) en Yves Lampaert (5de) werden in de massasprint
voorafgegaan door de nieuwe kampioen Jens Debusschere, Roy Jans en Tom Boonen.
Massasprint dus, nadat een kopgroep met nog 8 man aan boord pas op 500 meter van de finish werd bijgehaald. Geen tijd
meer voor organisatie, het Lotto Belisol duo zat aan de juiste kant en gelanceerd door Jürgen Roelandts ging Jens als eerste
over de finish. Roy Jans werd tweede, de sprinter van Wanty-Groupe Gobert kwam van ver, reed de snelste sprint, en zorgde
zo voor een mooie prijs nadat zijn ploeg de hele dag zwaar gewerkt had vanwege niet goed vertegenwoordigd in
ontsnappingen. Tom Boonen werd dus derde, zijn ploeg Omega Pharma-Quick.Step wijzigde van tactiek op 5,5 kilometer
van de finish, zette zich op kop van het peloton en zorgde voor de late hergroepering. Zonder die inspanning zouden de
vluchters voorop gebleven zijn en waren Gert Steegmans en Kris Boeckmans de grootste kanshebbers op de titel. Voor ons
zaten in die kopgroep Stijn Steels en Jelle Wallays, beiden hadden echt alles gegeven en zaten net als iedereen in die groep
kompleet kapot. Stijn, diep diep ontgoocheld, bleef na de finish minutenlang staren en mijmeren.
Die kopgroep van oorspronkelijk 9 man kwam tot stand op ongeveer 60 kilometer van de finish. Voordien had zich in twee
schijfjes een kopgroep van 12 gevormd met daarbij Jonas Rickaert en Arthur Vanoverberghe. Bijna 5 minuten liepen ze uit
maar op minder dan 70 kilometer van de finish waren ze al gegrepen, vooral door het werk van Wanty-Groupe Gobert.
Binnenkort volgen nog foto's van dit BK.
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Stijn Steels, samen met Jelle Wallays voor onze ploeg in de kopgroep Foto © cyclingmoments.com

Sponsorship Topsport Vlaanderen - Baloise verlengd
27 juni 2014 - Teamnieuws
Verzekeraar Baloise Insurance heeft haar partnership met de professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen Baloise met minstens 2 jaar verlengd tot eind 2016. Ook de Vlaamse overheid verlengt haar jaarlijkse ondersteuning voor
2015.
Baloise Insurance : veilige sponsorpartner in de wielersport
Baloise Insurance bevestigt hiermee haar reputatie als veilige en stabiele langetermijnpartner in het wielrennen en gaat in
tijden van crisis dus tegen de trend in van steeds meer sponsors die afhaken in het wielrennen. Daarmee is de verzekeraar nu
al 8 jaar vaste sponsorpartner van het team van manager Christophe Sercu. 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, directeur PR van Baloise
Insurance.
“Mede dankzij ons partnership is de toekomst van de ploeg verzekerd, en kan het haar succesvolle parcours verder
uitbouwen. Met de talrijke podiumplaatsen en de tweede plaats op de huidige teamranking van de UCI Europe Tour, doet de
ploeg het heel goed en zijn wij een fiere sponsor.” Topsport Vlaanderen - Baloise bracht met onder andere Sep Vanmarcke,
Jan Bakelants en Thomas De Gendt de voorbije jaren al een aantal toprenners voort.
Topsport Vlaanderen
Het topsportbeleid van de Vlaamse overheid wil met het project wielrennen, begeleid door de Wielerclub Eddy
Merckxvrienden vzw, jonge Vlaamse, talentvolle wielrenners detecteren, opleiden, begeleiden en laten doorstromen. De
talenten krijgen opleidings- en doorstromingskansen in verschillende disciplines van het wielrennen (in het bijzonder weg en
baan) binnen het kader van een professionele gestructureerde wielerploeg. Dit met het oog op enerzijds het behalen van
medailles/podiumplaatsen in belangrijke nationale en internationale competities en kampioenschappen en anderzijds het
bevorderen van hun doorstromingsmogelijkheden naar World Tour-teams.
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“We willen renners, die bewezen hebben over de nodige sportieve kwaliteiten te beschikken, klaarstomen om
(her)opgenomen te worden in een UCI World Tour-ploeg. Daarnaast draagt de ploeg ook haar steentje bij tot de versterking
van de naambekendheid van “Vlaanderen,” aldus Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

Foto © TDWsport.com

Gijs Van Hoecke wint, Jelle Wallays derde
25 juni 2014 - Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. (Bel., 1.2)
Gijs Van Hoecke heeft woensdag de Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. - kortweg IWT Oetingen gewonnen. Na 170 kilometer haalde hij het van Loic Vliegen. De twee waren de laatste overblijvers van een lange vlucht
van 8. Jelle Wallays werd mooi derde.
Deze wedstrijd gaat over veel kasseien en beklimmingen zoals de Congoberg, de Bosberg, de Muur van Geraardsbergen en
in Oetingen de Voskensstraat en de Bergstraat. Aan het eind zijn er enkele plaatselijke ronden. Na dik 20 kilometer koers
raakten ze vooraan met 8 weg, daarbij Gijs en Jelle. Onze mannen maakten van bij de start mee koers, dat was ook zo
gevraagd door sportdirecteur Hans De Clercq. Zelf de koers openbreken en in handen nemen, en indien het met die vlucht
nog fout zou aflopen dan hadden we nog Zico Waeytens en Tom Van Asbroeck achter de hand.
Maar niet iedereen werd ingelopen dus. Op één plaatselijke ronde van het einde waren ze nog met vier: Gijs, Jelle, Nico
Sijmens en Loic Vliegen, een topper bij de beloften die uitkomt voor het BMC development team. Jelle kon kiezen voor de
aanval en de anderen uit hun kot lokken, en Gijs konden we inzetten voor een eventuele sprint. De groep brak daarop in 2,
vooraan bleven Gijs en Loic over met nog 11 kilometer te gaan. Bijna 150 kilometer reden ze in de aanval, maar Gijs wist
zijn tegenstander te verschalken en won met kleine voorsprong. Mooi ploegspel, perfect afgemaakt door Gijs en een even
sterke Jelle op drie, zo besloot Hans De Clercq. Een leuke opsteker voor Gijs ook, deze eerste overwinning bij de profs op
de weg in een koers van de Europe Tour.

Arnaud Démare wint, Michael Van Staeyen 3de
25 juni 2014 - Halle-Ingooigem (Bel., 1.1)
Arnaud Démare won vandaag Halle-Ingooigem. Uiteraard in de spurt haalde de Fransman het voor Kris Boeckmans en
Michael Van Staeyen.
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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De koers werd gekleurd door een kopgroep van vijf die een maximale voorsprong van 6’10” verwierf. Na ongeveer 80
kilometer vormde zich nog een groepje in de achtervolging met onder meer Yves Lampaert Greg Van Avermaet en Pieter
Serry, maar 20 kilometer verder was dat verhaal over. Vooraan was Dries Devenyns mee, in de finale reed hij nog een tijdje
alleen voorop. Op zeven kilometer van de finish werd ook hij gegrepen en kregen we dus de massaspurt. Michael werd op
500 meter van de finish goed afgezet door Jarl Salomein en werd dus derde. ‘Geen superdag, toch goeie sprint gereden‘ liet
hij achteraf weten. Pech was er voor Edward Theuns. Hij was bij de eerste aanvallers van de dag maar raakte verderop
betrokken in een valpartij, moest de strijd staken, en een wonde aan de knie laten hechten. Of hij kan starten in het BK
zondag weten we nog niet.

Podiumplaatsen in regionale wedstrijden
25 juni 2014 - Lede (Bel.) / Ruddervoorde (Bel.)
Zondag in Lede en dinsdag in Ruddervoorde waren er podium plaatsen voor Kenny De Ketele en Victor Campenaerts.
Kenny was derde in Lede, Victor in Ruddervoorde.
In Lede kregen we snel een koppeloton van 23 man dat kort na half koers uiteenviel. Met 12 bleven ze vooraan over, de
zege ging naar de Ier Sam Bennet. Kenny werd dus derde en Victor was hier al vierde. Bij de renners die geklasseerd
werden ook Kevin De Jonge, deze koers was één dag voor zijn trainingsongeval. Kevin brak daarbij zijn enkel en dinsdag
werd hij geopereerd, daarbij werden enkele bouten geplaatst.
In Ruddervoorde won de Nederlander Jarno Gmelich solo. Victor was dus derde en Arthur Vanoverberghe werd vijfde.
Eerder in Lede was Arthur al elfde, ook hij komt stilaan weer op dreef. Stijn Steels werd in Ruddervoorde tiende.

Kevin De Jonghe breekt enkel na aanrijding op training
23 juni 2014 - Teamnieuws
Pech, pech en nog meer pech voor Kevin De Jonghe. Het houdt niet op, al twee jaar lang. Tijdens zijn training vandaag liep
hij een enkelbreuk op bij een aanrijding.
Kevin werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis afgevoerd voor verder onderzoek. Daar werd de breuk aan de enkel
vastgesteld. ‘Het is nog onduidelijk of Kevin al dan niet moet geopereerd worden’ zo lezen we op de website van Kevin.
Van fietsen zal de komende weken weer geen sprake zijn.

Eliot Lietaer achtste in de eindstand!
22 juni 2014 - Tour de Slovénie (Slo., 2.1)
De Italiaan Francesco Bongiorno won zaterdag in de Ronde van Slovenië de koninginnerit voor de Portugees Tiago
Machado. Die laatste werd de nieuwe leider en stak één dag later de eindzege op zak. Eliot Lietaer werd 10de in de
koninginnerit en 8ste in de eindstand, Tom Van Asbroeck spurtte naar de 5de plaats in de slotrit, gewonnen door Elia
Viviani.
De koninginnenrit eindigde op een klim van eerste categorie en Eliot Lietaer werd knap 10de. De rit werd gekleurd door een
kopgroep met onder meer Edward Theuns. Enkele kilometers voor de slotklim werden ze gegrepen. In de slotrit zondag
kregen we een kopgroep van 5 met Pieter Jacobs. Ook mee was de Rus Pavel Kochetkov en die stond op slechts 1'55" van
Machado in de stand. Een vrijgeleide krijgen zat er dus niet maar van de 5 bleven Pieter en Kochetkov bleven het langs
voorop. Met nog 35 kilometer te gaan hadden ze nog 2'30" op het peloton. Op 11 kilometer van het einde werden ze
gegrepen.
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Zico Waeytens 11de in Ardennenrit, 14de in eindstand
22 juni 2014 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (Ned., 2.1)
De ritzeges in de Ster ZLM Toer afgelopen weekend gingen naar Philippe Gilbert zaterdag en André Greipel zondag.
Philippe Gilbert stak ook de eindzege op zak. Zico Waeytens werd zaterdag elfde ein eindigde veertiende in eindstand.
Michael Van Staeyen werd zondag in de spurt vierde.
Zaterdag in de Ardennenrit met aankomst op La Gileppe werd Zico Waeytens mooi 11de. Gijs Van Hoecke was 24ste. Op
de voorlaatste klim van La Gileppe, met nog ongeveer 35 kilometer te gaan, kregen we een kopgroep met onder meer Stijn
Steels. Kort voor de laatste kllim werden de vluchters bijgehaald. Stijn werd geveld door krampen en eindigde 84ste maar
belangrijk is de bevestiging van zijn sterke prestaties van de voorbije weken. André Greipel won de slotrit in een sprint die
Op twee kilometer van de finish ontsierd werd door een massale valpartij. Michael Van Staeyen werd vierde. Dankzij een
super sterke Jarl Salomein liet Michael achteraf noteren. Jarl hield Michael perfect vooraan en zette hem goed af in de
finale. In de eindstand is Zico Waeytens onze dichtst geklasseerde renner, 14de op 49 seconden van Gilbert. Gijs Van
Hoecke werd 22ste op 1'02", Yves Lampaert 24ste op 1'02".

Kenneth Vanbilsen out in Ster ZLM Toer
21 juni 2014 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (Ned., 2.1)
Kenneth Vanbilsen start vandaag niet meer in de Ster ZLM Toer. Onze onfortuinlijke Limburger heeft te veel last van zijn
val na de botsing met een overstekende toeschouwer bij de start van de proloog woensdag. In de ritten van donderdag en
vrijdag waren er voor Michael Van Staeyen ereplaatsen.
Van de jury kreeg Kenneth woensdagavond toelating om donderdag mee te starten in de volgende rit. Belangrijk voor
Kenneth, met het oog op het BK van volgende week wilde hij absoluut kilometers doen. In de ritten van donderdag en
vrijdag is dat dus gelukt maar zaterdag zal Kenneth niet meer starten en maandag zal hij nog een controle ondergaan in het
ziekenhuis van Herentals. Hij blijft immers nog veel pijn voelen, zo twitterde Kenneth zelf. Intussen wist zijn kamergenoot
Michael Van Staeyen een 6de en een 4de plaats te pakken in de ritten van donderdag en vrijdag. De winnaars waren Marcel
Kittel en Gregory Henderson, telkens in de sprint. De stand wordt aangevoerd door Marcel Kittel. Yves Lampaert is onze
dichtst geklasseerde, 20ste op 27 seconden.

Eliot Lietaer in vorm
21 juni 2014 - Tour de Slovénie (Slo., 2.1)
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In de Tour de Slovénie zijn we een proloog en een rit ver. In de stand staat Eliot Lietaer er op de 14de plaats op 26 seconden
van de Australiër en proloogwinnaar Michael Matthews. De rit van vrijdag ging naar Sonny Colbrelli.
In die rit, met op 40 kilometer van de finish een stevige klim van 1ste categorie, werd Eliot mooi 11de. Met dank aan Tom
Van Asbroeck en Jelle Wallays om me bij te staan, zo twitterde Eliot achteraf. Ook in de proloog demonstreerde Eliot zijn
goede vorm, hij werd 26ste en behaalde voor het eerst een gemiddelde boven de 50! De Tour de Slovénie eindigt zondag,
zaterdag is er een aankomst bergop.

Kenneth Vanbilsen zal vrijwel zeker starten donderdag
18 juni 2014 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (Ned., 2.1)
Zeer bang moment deze namiddag in de proloog van de Ster ZLM Toer voor Kenneth Vanbilsen en sportdirecteur Walter
Planckaert. Kenneth kwam meteen na zijn start in botsing met een overstekende toeschouwer en moest afgevoerd worden
naar het ziekenhuis. Intussen is Kenneth terug bij de ploeg in het hotel en van het college van jury commissarissen krijgt hij
de toelating om morgen te starten.
De proloog moest geneutraliseerd worden meteen na de val van Kenneth. De ziekenwagen kwam het parcours op, Kenneth
werd afgevoerd en sportdirecteur Walter Planckaert is mee gevolgd. Kenneth werd meteen goed opgevangen en de nodige
zorgen en onderzoeken werden uitgevoerd. We zijn vriendelijk en prima geholpen daar, vertelde Walter. Kenneth is nu terug
in het hotel, voelt zich ok en heeft de toelating om morgen in de eerste rit in lijn te starten. Eén van de jury commissarissen
was getuige en achteraf heeft het college van jury commissarissen dit zo beslist. In de officiële stand is Kenneth opgenomen
als allerlaatste met een achterstand van 49 minuten.
We zullen als ploeg wel alle risico’s vermijden. Morgenvroeg zal Kenneth eerst testen op de rollen, en hij zal meegaan naar
de start. Er volgt ook nog een controle door de dokter.
Yves Lampaert was als 21ste op 11 seconden van winnaar Gilbert vandaag onze dichtste finisher. Yves was bij de eerste
starters en stond heel lang met de snelste tijd genoteerd.

Stijn Steels in de aanval, Michael 5de, Kenneth 10de
16 juni 2014 - Ronde van Limburg (Bel., 1.1)
De Ronde van Limburg gisteren ging in de sprint naar de jonge talentvolle Nederlandse veldrijder Mathieu van der Poel.
Michael Van Staeyen werd vijfde, Kenneth Vanbilsen tiende en Stijn Steels was onze man in de kopgroep die pas op drie
kilometer van de finish werd gegrepen.
De wedstrijd ging over 200 kilometer, 14 hellingen en 6 kasseistroken. We kregen drie verschillende grote lussen gevolgd
door 3 plaatselijke ronden van 11 kilometer. Bij de eerste passage in Alden Biesen vormde zich in schuifjes een kopgroep
van 10 zonder volk van Topsport Vlaanderen - Baloise. Mee vooraan onder meer Tim Wellens, Roy Jans, Wout Van Aert,
Sébastien Delfosse, Jos van Emden en de latere winnaar Mathieu van der Poel. Onze ploeg kon dit niet laten gebeuren en
zette de situatie recht. Na bijna 80 kilometer kregen we dan een nieuwe kopgroep: een kwartet met Stijn en bij hem Nico
Sijmens, Jesper Asselman en Antoine Demoitié. Die laatste moest er snel weer af maar het trio hield vol tot op 3 kilometer
van de finish. Eerder onderweg was er nog een moeilijk moment voor Stijn toen hij lek reed en nogal wat tijd verloor.
Gelukkig kon hij vooraan zijn plaats weer innemen en bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde trok hij even solo in de
aanval. Samengevat, knappe koers en flinke opsteker voor Stijn. Van de fysieke klachten die hem al een heel seizoen
achtervolgen had hij dit keer geen last, geen krachtverlies en leegloopgevoel.
Voor de sprint rekenden we hier op Tom Van Asbroeck, Kenneth en Michael. Tom zat wat ver en werd 15de, Kenneth 10de
en Michael 5de. En de mannen van team Belkin hadden in het peloton heel wat werk op de schouders genomen maar Paul
Martens werd finaal tweede na 19-jarige Van Der Poel.
Foto's vind je hier en op onze facebook pagina.
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Stijn Steels begint solo aan de slotronde (foto © cyclingmoments.com)

Geschke wint, Zico Waeytens mooi 11de
13 juni 2014 - GP du canton d’Argovie (Sui., 1.HC)
De Duitser Simon Geschke (Giant-Shimano) won donderdag in Zwitserland de GP du Canton d'Argovie. De 28-jarige
renner met de volle baard was de snelste van een groep van een 30-tal renners. Zico Waeytens spurtte mee en eindigde op de
elfde plaats.
De wedstrijd op een lokale omloop rond Gippingen bleef lang gesloten, een trio reed aan de leiding en kon tot 10 minuten
uitlopen. Met nog drie ronden te gaan brak de koers open. De zware klim op het parcours deed zijn werk en onze ploeg had
vooraan nog steeds zes man mee bij het ingaan van de laatste ronde. Niet mee waren Sander Helven en Edward Theuns.
Sander was gevallen maar gelukkig zonder erg.
Aan de finish bleven ze dus met 30 over waarbij Zico als 11de. Knap uiteraard want Zico stond toch lang aan de kant na zijn
val in de Amstel Gold Race en hier zien we dat hij terugkeert naar zijn niveau van het voorjaar en dat was sterk, aldus
sportdirecteur Hans De Clercq. Op 23 seconden van de winnaar volgden nog 10 renners, daarbij zaten Thomas Sprengers
(32ste) en Eliot Lietaer (34ste). Pas in de slotkilometer op de explosieve klim moesten zijn vooraan de rol lossen.

Tom Van Asbroeck 2de in slotrit en winnaar groene trui
08 juni 2014 - Boucles de la Mayenne (Fra., 2.1)
In de Franse rittenwedstrijd Boucles de la Mayenne won Europcar renner Yohann Gène de slotrit voor Tom Van Asbroeck.
Net als gisteren werd Tom dus tweede. In de eindstand is Tom zesde en daarbovenop is hij eindwinnaar van het
puntenklassement en de daarbij horende groene trui.
De rit eindigde in de sprint en behalve Tom op 2 hadden we nog Pieter Jacobs op 8. De eindzege gaat naar de Fransman
Stéphane Rossetto (Bigmat-Auber 93). In de virtuele stand voor de Europtour, met deze wedstrijd dus meegerekend, staat
Tom weer aan de leiding.
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Waeytens 4de in Heistse Pijl, Van Staeyen 3de in Nederland
08 juni 2014 - Heistse Pijl / Heist-op-den-Berg (Bel.) / Ronde van Zeeland Seaports (Ned., 1.1)
In eigen land won Tom Boonen zaterdag de Heistse Pijl, zijn tweede opeenvolgende zege in deze regionale wedstrijd. Zico
Waeytens werd hier vierde. In Nederland won Theo Bos in een massasprint de Ronde van Zeeland Seaports. Michael Van
Staeyen spurtte naar plaats drie, Yves Lampaert werd zesde.
Net als bij eerdere edities verschenen in Heist-Op-Den-Berg massaal veel renners aan de start maar al vroeg in de koers reed
een groep van 24 renners weg en de anderen zagen die niet meer terug. Vooraan heel wat kleppers, naast Boonen onder
meer de tweede van vorig jaar, Kenny Dehaes, en verder Van Keirsbulck, Terpstra, Vansummeren, Vermote, Van
Genechten, en voor ons Victor Campenaerts, Jelle Wallays en Zico Waeytens. Op een gegeven moment hadden ze 10
minuten voorsprong. Zico spurtte mooi naar de vierde plaats nadat Victor in de slotronde nog alleen trachtte weg te geraken,
maar Jelle vinden we niet terug in de uitslag. Buiten de koplopers reed niemand de wedstrijd uit. Bij de deelnemers voor
onze ploeg ook Arthur Vanoverberghe, terug na herstel van een barst in het bekken, opgelopen in de Amstel Gold Race.
Arthur reed nadien nog de Waalse Pijl, Luik- Bastenaken- Luik, Frankfurt en Puivelde, maar boekte daarin geen resultaten
door veel rugpijn en een gebrek aan kracht in de benen. In Heist zaterdag moest hij in het begin wat zoeken naar het goeie
ritme maar na 3 ronden begon het gevoel beter te worden en in de buik van het peloton kon hij nog goed wat kilometers
afwerken en met een goed gevoel afsluiten. Maandag rijdt hij in Borsbeek, net als nog een aantal andere van onze renners.
In Nederland won Theo Bos in een massasprint de Ronde van Zeeland Seaports. Ramon Sinkeldam was tweede en Michael
Van Staeyen derde. Yves Lampaert eindigde dus zesde. Een kopgroep van zeven met Kenneth Vanbilsen kleurde de koers
maar meer dan drie minuten kregen ze nooit. De laatste vier vluchters met daarbij nog steeds Kenneth werden op negen
kilometer van de finish gegrepen.

Eliot Lietaer wint solo rit 2
07 juni 2014 - Boucles de la Mayenne (Fra., 2.1)
Prachtige solo overwinning van Eliot Lietaer zaterdag in rit 2 van de Franse rittenwedstrijd Boucles de la Mayenne. Eliot
hield twee seconden voorsprong over op zijn eerste achtervolgers en daarvan was Tom Van Asbroeck de snelste, goed voor
de tweede plaats.
Onze renners reden heel de dag attent mee in de frontlinie, op een gegeven moment reden ze zelfs alle zes in een groep
voorop. Uiteindelijk reed een kopgroep van zes weg en die dikte gaandeweg aan tot 11 man met nog 24 kilometer te gaan.
Mee voorop zaten Eliot en Tom. Op 5 kilometer van het einde ging Eliot ervandoor, hij moest alles uit zijn lijf persen maar
hield stand tot de finish. En schitterend was dan uiteraard dat Tom nog de tweede plaats kon veroveren. Maar ook het knap
afstopwerk van onze vier andere renners mocht gezien worden. Knap teamwork! Voor Eliot is dit zijn eerste zege bij de
profs, voor de ploeg de vierde dit jaar.
Deze Boucles de la Mayenne startte donderdag met een proloog, gewonnen door Jimmy Engoulvent. Vrijdag won de
Fransman Armindo Fonseca de eerste rit. Tom werd achtste op 35 seconden.
Hier vind je een reeks foto’s van deze wedstrijd.

Ereplaatsen voor Vanbilsen en Theuns, strijdlust voor Lampaert
02 juni 2014 - Baloise Belgium Tour (Bel., 2.HC)
Voor het derde jaar op rij won Tony Martin de Baloise Belgium Tour. Hij greep de macht vrijdag in de tijdrit en zijn
leiderstrui kwam met de hulp van een sterk
Omega Pharma-QuickStep niet meer in gevaar. De zeges in het weekend waren voor André Greipel aan het aan Les Lacs de
l'Eau d'Heure en Paul Martens in Oreye. Yves Lampaert mocht mee op het eindpodium als winnaar van de strijdlust.
Kenneth Vanbilsen pakte zaterdag de zesde plaats en Edward Theuns werd zondag achtste in de koninginnerit.
Vrijdag nog presteerden Yves Lampaert (13de) en Victor Campenaerts (17de) sterk in de tijdrit. Winst en leider in de stand
werd zoals verwacht Tony Martin. Zaterdag werd er gespurt door een groep van een 70-tal renners, met dus voor Kenneth de
zesde plaats. Zondag volgde de koninginnerit vanuit Oreye, halfweg tussen Sint-Truiden en Luik. Op het programma twee
lussen met telkens zes hellingen waaronder de muur van Huy. Victor Campenaerts glipte mee in een kopgroep van negen en
na de tweede passage in Huy waren ze nog met vijf. Verderop, nog een 35-tal kilometer te gaan, waren de vluchters
gegrepen en vormde zich een koppeloton van een 40-tal renners. Edward Theuns was erbij en hij eindigde mooi achtste. De
leiderstrui van Yves Lampaert in het klassement van de strijdlust kwam intussen niet meer in gevaar, die prijs was binnen.
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Michael Van Staeyen moest dit weekend afhaken door problemen aan de achillespees en zal daardoor dinsdag niet starten in
Gullegem Koerse.
Foto's vind je hier.

Victor Campenaerts (foto: Patrick Vispoel)

Tim Declercq op 11 in eindstand
02 juni 2014 - Tour des Fjords (Nor., 2.1)
Alexander Kristoff heeft zondag de Tour des Fjords op zijn naam geschreven. De Noor won dit weekend beide ritten en nam
de leiding terug over van het Deense talent Magnus Cort Nielsen, de ritwinnaar van vrijdag. Tim Declercq eindigde elfde in
het klassement, terwijl Thomas Sprengers zaterdag kort na de start van de vierde rit moest opgeven na een val.
De finale van de derde rit, vorige vrijdag, werd gekleurd door een trio dicht gevolgd door een groepje van zes. Niet ver
daarachter werkte onze ploeg om de schade te berperken. Vooraan liep het nog samen en met negen gingen ze spurten voor
de zege. Magnus Cort Nielsen won en Tom Van Asbroeck werd twaalfde. Thomas Sprengers schoof op naar de dertiende
plaats in de stand op 23 seconden van de leider maar zaterdag kort na de start was er dan helaas die valpartij gevolgd door
opgave omdat hij zijn lip moest laten hechten. Nog zaterdag werd Tim Declercq tiende in de rit. Een groepje van 15 reed
weg op de laatste klim en Tim was mee. In de stand schoof hij nu op naar plaats 12. In de slotrit kon Tim met de hulp van
Sander Helven nog enkele bonificatieseconden scoren waardoor hij nog één plaats won in de stand: elfde op 32 seconden
van de winnaar! En Tom Van Asbroeck werd in de spurt nu derde.
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Tim, Sander, Pieter, Tom in de trui als leider van de UCI Europe Tour, en Zico - kort voor de start van de slotrit van de Tour
des Fjords

Jonas Rickaert derde in eindstand
02 juni 2014 - Tour de Gironde Cycliste International (Fra., 2.2)
In de Franse rittenwedstrijd Tour de Gironde is Jonas Rickaert in de eindstand derde geworden op zes seconden van de
winnaar. In het jongerenklassement is hij tweede. De Nederlander Te Brake Remco is eindwinnaar, de Fransman Menut
David werd tweede en is beste jongere.
Jonas was vrijdag ook achtste geworden in de derde rit. Kenny De Ketele stapte zondag ziek af na 35 kilometer koers. Otto
Vergaerde eindigde vijftiende op 1’08” van de winnaar.

Lampaert neemt zwarte strijdlusttrui over van Vanspeybrouck
29 mei 2014 - Baloise Belgium Tour (Bel., 2.HC)
Weinig verhaal in rit 2 van de Baloise Belgium Tour waar onze ploeg weer goede zaken doet. Yves Lampaert
demonstreerde in de vroege vlucht en neemt de zwarte leiderstrui voor het klassement van de strijdlust over van Pieter
Vanspeybrouck. Tom Boonen won de massaspurt, Michael Van Staeyen werd vierde.
De finish lag op de korte helling van de Wandelaar in Knokke-Heist. Boonen haalde het voor ploegmaat Gert Steegmans en
Theo Bos. Michael zat goed geplaatst en werd nipt vierde, voor Thor Hushovd. Hij doet daarmee één plaats beter dan vorig
jaar en staat in de stand na twee dagen negende. Dat zal zo morgen niet meer zijn, dan wordt het koersen tegen de klok over
16,7 kilometer in en rond Diksmuide en kijken we uit naar de prestaties van Victor Campenaerts en Yves, hoewel die laatste
vandaag al enorm veel gegeven heeft.
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Kristoff voor Van Asbroeck en Sprengers vijfde
29 mei 2014 - Tour des Fjords (Nor., 2.1)
Alexander Kristoff won vandaag in de spurt rit twee in de Tour des Fjords. Tom van Asbroeck werd tweede en Thomas
Sprengers vijfde. Kristoff neemt de leiderstrui over van Jérôme Baugnies.
De wedstrijd werd gekleurd door een kopgroep van vier die ver mocht uitlopen. De Ethiopische kampioen Tsgabu
Gebremaryam Grmay (MTN-Qhubeka) werd in de finale als laatste ingelopen. In de stand staat Thomas vijfde op 10
seconden van Kristoff. Pieter Jacobs volgt als 17de, Tim Declercq als 19de, beiden op 13 seconden. Dit alles levert Topsport
Vlaanderen - Baloise de eerste plaats op in het ploegenklassement van de dag en in de ploegenstand. Morgen volgt er een rit
over 163 kilometer met 3636 hoogtemeters.

Fotofinish met Tom van Asbroeck (tweede) en Thomas Sprengers (vijfde).

Pistiers koersen met nationale ploeg in Frankrijk
29 mei 2014 - Tour de Gironde Cycliste International (Fra., 2.2)
Drie van onze renners koersen vanaf donderdag tot zondag in het wijnbouwgebied Médoc de oevers van de rivier de
Gironde. Kenny De Ketele, Jonas Rickaert en Otto Vergaerde werden samen met Niels Vanderaerden, Matthi Van
Beethoven en Lindsay De Vylder opgenomen in een in Belgische nationale selectie. Sportbestuurder is Peter Pieters. Op het
programma vijf ritten, vandaag een ploegentijdrit over 21,8 km. en een rit in lijn over 113,9 km.
In de ploegentijdrit werden de Belgen vijfde, de overwinning ging naar het Spaanse Equipeo Euskadi. In de tweede rit trok
Jonas Rickaert met vier kompanen in de aanval. Tot 2’50” liepen ze uit. Na een laatste tussenspurt, op 17 kilometer van de
finish, werden ze weer gegrepen. De Nederlander Rens Te Stroet pakte na 113,9 kilometer de zege voor land- en
ploeggenoot bij Cycling Team Jo Piels Geert van der Weijst. Er waren geen Belgen bij de top 3.
Er volgen nog 3 ritten in lijn over respectievelijk 179, 172 en 159 kilometer.

Jacobs 7de in de rit, Sprengers 4de in de stand
29 mei 2014 - Tour des Fjords (Nor., 2.1)
Mooie overwinning voor Jérôme Baugnies gisteren in de openingsrit van de Tour des Fjords. met nog 2 kilometer te gaan
viel hij aan en het peloton kon hem net niet bijbenen. Pieter Jacobs werd knap zevende en Thomas Sprengers was mee in de
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vlucht van de dag en komt op plaats vier in de stand.
Met negen waren ze in die kopgroep. Na iets meer dan 20 kilometer gingen ze ervandoor en maximaal liepen ze 5’20” uit.
Thomas won een tussenspurt en die leverde hem 3 bonificatieseconden op. Toen met nog 20 kilometer te gaan de
hergroepering eraan kwam, we zaten op de laatste beklimming van de dag, zette Thomas nog even alleen door. Uiteindelijk
werd hij wel ingerekend en kregen we een aanval van Marc De Maar die als eerste boven kwam. Ook hij werd weer
bijgebeend en een groep van een 50-tal renners maakte zich op voor de sprint. Tot dan Baugnies aanviel. Pieter werd
zevende en verder hadden we ook Thomas, Zico Waeytens en Tim Declercq in het eerste peloton. In de stand staat Thomas
vierde. Rit twee op donderdag gaat over 203,2 kilometer met 2262 hoogtemeters.

Pieter Vanspeybrouck pakt leiding in strijdlust klassement
29 mei 2014 - Baloise Belgium Tour (Bel., 2.HC)
Tom Boonen heeft in de spurt rit één van de Baloise Belgium Tour gewonnen en Pieter Vanspeybrouck pakt de leiding in
het klassement voor de strijdlust. Michael Van Staeyen zat iets te ver om mee te doen voor de dichte prijzen en werd achtste.
Vandaag is er een tweede kans voor de spurters, de aankomst ligt op De Wandelaar in Knokke-Heist.
In het gezelschap van Laurens De Vreese en Arnaud Démoite was Pieter Vanspeybrouck onze man aan boord van de vroege
vlucht. Vooraleer die tot stand kwam had Gijs Van Hoecke in eigen Lochristie nog wel de punten voor de strijdlust - de
Primus Checkpoint - mee te graaien. Bij de volgende Primus Checkpoint, na 120 kilometer koers, trok Laurens iets teveel op
wandel met Pieter waardoor Pieter de eerste plaats kreeg toegewezen. Pieter pakte ook nog punten in de laatste Checkpoint
en komt aan de leiding in dat nevenklassement, gevolgd door Gijs Van Hoecke. In rit 2 draagt Pieter de daarbij horende
zwarte trui.
Met nog ongeveer 25 kilometer te gaan kregen de koplopers, als voorbode van het hele peloton, het gezelschap van Philippe
Gilbert. De sprintersploegen controleerden nu alles en gelanceerd door Steegmans klopte Tom Boonen André Greipel en
Theo Bos.

Tom Van Asbroeck voert ranking UCI Europe Tour aan
27 mei 2014 - Teamnieuws
Tom Van Asbroeck is sinds 25 mei de nieuwe leider in het klassement van de UCI Europe Tour. Hij mag bijgevolg gans de
maand juni met de leiderstrui van de UCI Europe Tour rijden. Na Kenneth Vanbilsen, die nog altijd op een mooie 10de
plaats staat, is Tom nu al de tweede renner van onze ploeg die dit jaar een maand met deze leiderstrui mag rijden.
Ook op 25 mei 2014 staat onze ploeg op een schitterende tweede plaats in de ranking van de UCI Europe Tour, op slechts 20
punten van de ploeg Cofidis. Momenteel hebben 111 ploegen punten verzameld in de UCI Europe Tour. Dit is een bewijs
van de uitstekende collectie prestaties van de renners van onze ploeg.
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Tom Van Asbroeck in Nokere Koerse (Foto ©TDWsport.com)

Ereplaats voor Michael Van Staeyen
26 mei 2014 - World Ports Classic (Ned., 2.1)
Theo Bos is de eindwinaar van de Wolrd Ports Classic. André Greipel zaterdag en Ramon Sinkeldam zondag wonnen de
ritten. Michael Van Staeyen werd zondag zesde.
Ook zaterdag leek Michael, gepiloteerd door Jarl Salomein, op weg naar een dichte ereplaats, tot hij wat ingesloten geraakte
en vol in de remmen moest. Hoe dan ook, het komt stilaan goed met Michael en dat ondanks het accident op training van
vorige een 10-tal dagen terug. Alle aandacht gaat nu naar de Baloise Belgium Tour die woensdag start met een rit van
Lochristi naar Buggenhout over 173,6 kilometer.

Eliot Lietaer elke dag in de weer en 16de in eindstand
25 mei 2014 - Tour of Norway (Nor., 2.HC)
Vijf ereplaatsen, twee dagen jongerentrui en de zestiende plaats voor Eliot Lietaer, ziedaar onze oogst in de Ronde van
Noorwegen 2014. De Pool Maciej Paterski (CCC Polsat) is eindwinnaar van deze vijfdaagse rittenwedstrijd.
Met drie plaatsen in de top tien vorige woensdag openden we sterk. Alexander Kristoff (Katusha) won de spurt, Tom Van
Asbroeck werd derde, de wederoptredende Zico Waeytens mooi vijfde en Thomas Sprengers achtste. Vroeg in de rit trok
Eliot Lietaer met succes op zoek naar zes koplopers. Hij reed 120 kilometer mee in de aanval. De vluchters werden
ingelopen en in de hectische finale verloor Eliot nog 21 seconden. Daarom ‘no Gc for me‘ twitterde Eliot achteraf maar na
sterk presteren dag na dag is hij na vijf ritten wel onze best geklasseerde renner geworden.
In rit twee was Preben Van Hecke tot 40 kilometer van het einde in de aanval en winnaar van één tussenspurt. Tom Van
Asbroeck won nadien een tussenspurt voor Mollema en Zico Waeytens. Tom werd dan nog negende in de rit en kwam zo
aan de leiding in het jongerenklassement. En Eliot Lietaer, hij reed in finale ook nog even in de aanval. Marc De Maar won
de rit in een sprint met twee voor Maciej Paterski en werd de nieuwe leider.
De rit van vrijdag eindigde bergop. Super lastig was die niet en onze renners hielden goed stand in het peloton dat eindigde
op 13 seconden van winnaar Sep Vanmarcke. Marc De Maar bleef leider in het klassement en door een tussenspurt te
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winnen wist Tom zijn leiderspositie in het jongerenklassement nog wat te verstevigen maar we hadden nog wel de
koninginnerit van zaterdag te goed.
Bauke Mollema won die rit, het tweede succes op rij voor Belkin. Marc De Maar hield stand als leider in het klassement met
drie seconden voorsprong op Maciej Paterski. Mollema reed in de finale met drie medevluchters met kleine voorsprong voor
een groep van 16 renners uit. In die groep Eliot, die deze zware rit ondanks een lekke band op een slecht moment mooi
afsloot als twaalfde. Thomas Sprengers werd 24ste op 2’38” en achter hem kwam het peloton maar dat was al op 6’56” van
de winnaar.
Sensatie vandaag nog in de finale van de slotrit waar een groepje vooraan zich afscheidde na een actie van de renners van
CCC Polsat. Op een korte maar zeer steile klim met top op 1 kilometer van de finish gingen ze keihard door. Marc De Maar
moest zes seconden prijsgeven en Maciej Paterski stak zo de eindzege op zak. Alexander Kristoff won de rit en Tom werd
negende. Zestiende plaats dus voor Eliot Lietaer, op 47 seconden van Paterski. Zonder tijdverlies in rit 1 zou hij net tiende
worden maar daar gaan we ons niet op blindstaren, het is normaal dat renners die een dag in de aanval rijden tijd verliezen in
lastige finales.

Eliot Lietaer centraal in beeld - koninginnerit Ronde van Noorwegen (Foto © TDWsport.com)

Van Staeyen vijfde in Berlin - Lampaert vierde in Verrebroek
19 mei 2014 - Garmin Velothon Berlin (Ger., 1.1)
In Berlijn zondag won de Nederlander Raymond Kreder in een massaspurt de door zijn hoofdsponsor gesteunde wedstrijd,
de ‘Garmin Velothon Berlin’. Michael Van Staeyen spurtte naar de vijfde plaats.
De editie 2014 was nog maar de vierde van deze wedstrijd. Geen weersomstandigheden zoals in België gisteren in
Duitsland. Integendeel, gietende regen tot kort voor de start en koude. De wedstrijd werd gekleurd door een kopgroep van
drie Duitsers en een Pool.
In het Oost-Vlaamse Verrebroek was er zondag een wedstrijd voor beloften en eliterenners met en zonder contract. De
overwinning ging naar Jérôme Baugnies en Yves Lampaert werd er vierde. Kevin De Jonghe reed de wedstrijd uit als 52ste
op 1’48” van de winnaar. Een opsteker voor Kevin in zijn 2de wedstrijd na lange revalidatie.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

36/84

2-1-2015

Nieuws 2014

Michael Van Staeyen in de spurt (Foto ©TDWsport.com)

Démare pakt twee ritten en eindzege
18 mei 2014 - Tour de Picardie (Fra., 2.1)
Kenneth Vanbilsen is tiende geworden in de eindstand van de Tour de Picardie. De driedaagse Franse wedstrijd begon
vrijdag, Kenneth was toen vijfde en Tim Declercq won de prijs van de strijdlust. In rit twee werd Tom Van Asbroeck vierde
en Edward Theuns tiende. Topsport Vlaanderen - Baloise eindigt derde in het ploegenklassement.
Arnaud Démare was na de Vierdaagse van Duinkerke ook hier de grote winnaar. Twee ritten en de eindzege stak hij op zak.
De eerste rit ging naar Bryan Coquard. Met nog een 20-tal kilometers te gaan viel het peloton uiteen door waaiervorming en
Kenneth, Tom, Edward Theuns, Victor Campenaerts en Sander Helven waren mee met de eerste 55 renners. Geen Tim
Declercq maar hij was net voordien als laatste ingelopen van de vroege vlucht van de dag. De ontsnapping kwam tot stand
na een 50-tal kilometer en bij Tim zaten Philippe Gilbert, Nikolas Maes en Christophe Laporte. Na 75 kilometer koers
hadden ze 4’45” voorsprong, maar in het peloton hielden de mannen van FDJ.COM alles onder controle. Tim werd na 161
kilometer koers ingelopen, 10 kilometer eerder was hij er vanuit de kopgroep alleen vandoor gegaan. Hij mocht het podium
op als 'combative'.
Rit twee werd gekleurd door een kopgroep van 15 met daarbij Tom Van Asbroeck. Ze werden allen ingelopen en Tom werd
dus nog vierde. In rit drie was Victor Campenaerts mee met een groepje aanvallers. In de eindstand hebben we behalve
Kenneth als 10de nog Tom als 15de, Edward na 2 weken zonder koers mooi 17de en Victor als 23ste.

Pieter Jacobs zevende in de eindstand
11 mei 2014 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (Fra., 2.HC)
Voor het tweede jaar op rij steekt Arnaud Démare de eindzege op zak van de Vierdaagse van Duinkerke. Deze editie was
door de barre weersomstandigheden aan de Frans-Vlaamse kust super zwaar en met ereplaatsen in de eindstand voor Pieter
Jacobs (7de) en Tim Declercq (13de) kunnen we tevreden zijn.
Jimmy Engoulvent won zondag de slotrit. Op 12 seconden spurtte het peloton voor de 5de plaats, Tom Van Asbroeck werd
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12de. Zaterdag ging de overwinning naar Thierry Hupond. Zeven renners bleven buiten schot van wat nog restte van het
peloton na behoorlijk wat klimwerk en koersen tegen de wind: een groep van een 20-tal renners. Pieter en Tim waren hier
mee. Vrijdag werd er gekoerst op Cap Blanc Nez en Sylvain Chavanel haalde het hier voor medevluchter Michael Valgren
Andersen. Die jonge Deen van Tinkoff-Saxo won in 2012 en 2013 bij de beloften Luik-Bastenaken-Luik. Pieter en Tim
eindigden in de groep die spurtte voor de 9de plaats. In de eindstand hebben we behalve Pieter en Tim nog Tom Van
Asbroeck als 22ste en Jonas Rickaert, onze topper in de eerste twee ritten, op plaats 43.
Er was ook behoorlijk wat pech deze week. Zeker voor Victor Campenaerts die in rit 2 eerst nog in de aanval reed en punten
voor de rushes sprokkelde maar nadien 2 keer ten val kwam en noodgedwongen moest opgeven. Kenneth Vanbilsen was in
die rit op de kasseistroken ook twee keer gevallen, had last aan de knie en stopte zaterdag. Ook Stijn Steels stopte zaterdag,
hij zal een tijdje niet koersen en wil eerst duidelijkheid over een probleem dat hem al een heel seizoen achtervolgt en
waardoor het hem niet lukt om zijn normaal vermogen te leveren. „Oorzaak en oplossing van steeds verkrampen en zonder
macht rondrijden moeten eerst gevonden worden”, zo liet hij zelf weten via twitter. Ook geen Otto Vergaerde in de
eindstand maar onze youngster/pistier - nog geen 20 - ging wel mee tot in de slotrit.

Collectief weer sterk en op 2 en 3 in de stand
08 mei 2014 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (Fra., 2.HC)
Terwijl de Fransman Arnaud Démare goed op weg is om zijn aantal overwinningen in de 4-daagse van Duinkerke 2013 te
evenaren behoorden de renners van onze ploeg weer tot de uitblinkers van de dag. Aan de finish hadden we met Tom Van
Asbroeck (3de) en Pieter Jacobs (5de) weer dichte ereplaatsen.
Gietende regen van bij de start, en stevige wind, niet simpel allemaal. Vier renners trokken vrij snel in de aanval en Victor
Campenaerts was mee. Maximaal kregen ze 2’40” maar na 70 kilometer koers was daar al weer een minuut van af. Victor
won wel twee van de drie tussenspurten. De vier werden ingelopen en daarop kregen we een nieuwe kopgroep met Jonas
Rickaert, David Boucher en Jimmy Engoulvent. Toen dan weer een eind kwam aan dat verhaal kregen we, met nog een 40tal kilometer te gaan, opnieuw Jonas in de aanval maar nu in het gezelschap van Edwig Cammaerts (Cofidis). Jonas, gisteren
al goed voor de prijs van de strijdlust, maakte opnieuw indruk. Achter de vluchters was het verbrokkeling alom maar net als
gisteren troepte dan toch ween en klein pelotonnetje samen, en daar zat nog behoorlijk wat Topsport Vlaanderen - Baloise
volk bij.
In de laatste 18 kilometers viel het weer allemaal uiteen vooraan. Het begon met een kasseistrook uit Paris-Roubaix waar
Chavanel volop doortrok. Gevolg van die actie was een kopgroep van 14 op 14 kilometer van het einde en wij waren met
drie man mee. De voorsprong was niet groot en de mannen van Démare, die alleen vooraan zat, brachten nog een groep
terug. Edwig Cammaerts trok verderop opnieuw in de aanval en een kleine spurtende groep remonteerde hem op minder dan
500 meter van de finish. Démare haalde het vlot in de sprint, Tom Van Asbroeck werd dus 3de en Pieter Jacobs was 5de.
Tim Declercq was ook op weg naar zo een dichte ereplaats maar weer pech voor hem, in een bocht op ongeveer 2 kilometer
van de finish werd er gevallen en Tim stond erbij.
In de stand blijft Démare uiteraard leider, Tom doet een goede zaak en staat tweede op 16 seconden en Pieter volgt als derde
op 17 seconden. Jonas staat 12de op 24 seconden en Tim 22ste op 28 seconden. Doe er daar 11 vanaf en Tim zou net als
Pieter op 17 seconden staan, jammer jammer. Als 25ste volgt nog Kenneth Vanbilsen op 31 seconden, ook hij was sterk
vandaag.

Ploeg doet een goede zaak in rit 1
07 mei 2014 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (Fra., 2.HC)
Arnaud Démare won vandaag de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerke. Onze ploeg deed weer een goede zaak,
Kenneth Vanbilsen eindigde mooi vierde en Jonas Rickaert reed zowat de hele dag in de aanval. In de stand hebben we
dankzij bonificaties Pieter Jacobs op vier, Tim Declercq op vijf, en in totaal 5 man in de top 20.
De Vierdaagse van Duinkerke duurt al jaren vijf dagen en de openingsrit over 162,9 kilometer was daarvan de kortste maar
het werd een helse bedoening. Het was fris, er stond enorm veel wind, en er werd sneller gekoerst dan het snelste
uurschema. In dat geweld kregen we een kopgroep van drie met daarbij Jonas Rickaert maar toen het peloton in een viertal
waaiers brak werden de vluchters terug gepakt. In die eerste groep, ongeveer 30 man sterk, was onze ploeg met zes man
sterk vertegenwoordigd! Bij tussenspurt 2 pakten Pieter en Tim de eerste twee plaatsen. Jonas raakte nog opnieuw weg, nu
met Cofidis renner Florian Senechal. Het werd even wat rustiger en vanuit de achtergrond konden renners terug aansluiten
bij het eerste peloton. Het duo aan de leiding kreeg, tegen de wind in, niet veel voorsprong en met nog een 20-tal kilometer
te gaan werd Jonas als laatste van de 2 gegrepen.
Een eerste peloton van nog 65 man bood zich aan voor de finale, niemand raakte nog echt weg. Stijn Steels en Tim Declercq
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trokken onze trein op gang maar door de sterke tegenwind was dit moeilijk houdbaar. Na enkele rotondes in de slotkilometer
zat het peloton op een lint. Arnaud Démare rukte indrukwekkend op en won en Kenneth werd mooi vierde. In de
ploegenrangschikking staat Topsport Vlaanderen - Baloise aan de leiding.

2de plaats voor Tom en 2 x top 10 voor Michael
05 mei 2014 - Grand Prix de la Somme (Fra., 1.1) en Presidential Cycling Tour of Turkey (Tur.,
2.HC)
Elia Viviani en Mark Cavendish wonnen afgelopen weekend de laatste ritten in de Ronde van Turkije. Michael Van Staeyen
eindigde telkens achtste. Massaspurt ook in de GP de la Somme waar Tom Van Asbroeck tweede werd na 'kwak'werk door
winnaar Yauheni Hutarovich.
Michael Van Staeyen sloot de Ronde van Turkije dus af met 5 top 10 plaatsen. De ploeg beëindigde deze ronde na acht
dagen 'au grand complet'. Mooi moment in de finale van de slotrit, samen namen ze even de leiding van het hele pak. In de
GP de la Somme was een duo aan de vroege vlucht van de dag begonnen maar Victor Campenaerts vond nog een gaatje in
het peloton en na een korte achtervolging sloot hij aan bij de vluchters. De ploegmaats konden zich sparen voor de
voorbereiding van de spurt die dus resulteerde in een tweede plaats en opnieuw belangrijke punten voor het klassement van
de UCI Europe Tour.

Viviani en Yates ritwinnaars, Yates ook nieuwe leider.
02 mei 2014 - Presidential Cycling Tour of Turkey (Tur., 2.HC)
Geen Cavendisch, wel Elia Viviani (Cannondale) in de spurt aan het eind van rit vijf van de Ronde van Turkije. En in rit zes
met finish bergop greep de jonge Brit Adam Yates (Orica GreenEdge) de macht: ritwinst en leiderstrui met … 1 seconde op
de vorige leider, Rein Taaramäe (Cofidis).
Na de chaos van rit vier kon het peloton wel een ‘rustiger‘ verloop van de dag appreciëren. Rit vijf kreeg snel een
gebruikelijke kopgroep en met ongeveer 10 kilometer te gaan werd wat daarvan overbleef gegrepen. In de laatste 10
kilometer werd er op 2 hellingen nog aangevallen maar toch kregen we een groepsspurt. Michael Van Staeyen eindigde
negende. Rit zes eindigde met een slotklim en bood aan de klassementsrijders een laatste kans om leider Taaramäe te
bestoken. Met succes dus voor Adam Yates, al is 1 seconde niet echt comfortabel. Pieter Vanspeybrouck ging het langst mee
in de klim en eindigde 34ste op 1’57” van Yates.

Victor Campenaerts knap zevende, Kristof Vandewalle wint
02 mei 2014 - BK Tijdrijden Hooglede-Gits (Bel., NC)
Kristof Vandewalle werd donderdag in Hooglede-Gits voor de derde keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden. Onze troef,
Victor Campenaerts, werd mooi zevende op 1’33”.
‘Formidabel gereden‘ en ‘het resultaat waar we voor gingen‘ zo klonk het achteraf in de ploeg. Door een kniekwetsuur was
het seizoen 2014 voor Victor moeilijk gestart, een groot deel van de voorbereiding in de winter ging aan hem voorbij. Vorig
jaar was Victor Europees Kampioen tijdrijden U23. Edward Theuns, tevreden over zijn tijdrit, werd 10de op 2’03”. Stijn
Steels werd 11de op 2’19”. ‘Niet goed, niet slecht‘ klok het bij hem. Rode draad door dit seizoen is dat in net niet in staat
ben om het vermogen te leveren dat ik normaal vlot haal.
Verrassing wel op het podium van dit BK. Naast Vandewalle kregen we Tim Wellens en Pieter Serry en niet Philippe
Gilbert, Stijn Devolder of Guillaume Van Keirsbulck. Of heeft dit te maken met de ongelukkige datum waarop dit BK
geprogrammeerd stond?
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Victor Campenaerts (Foto © cyclingmoments.com)

Heel mooie ereplaatsen voor Jacobs en Sprengers
02 mei 2014 - Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (Ger., 1.HC)
Geen tweede zege favoriet Degenkolb gisteren in Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt maar wel Milaan-Sanremo
winnaar Kristoff die met de bloemen naar huis ging. In de gietende regen werd er gespurt en de Noor haalde het voor
Degenkolb en Jérôme Baugnies. Pieter Jacobs en Thomas Sprengers werden 4de en 5de, geen podium dus maar wel twee
mooie ereplaatsen in een koers van niveau 1.HC.
We kregen een natte maar gelukkig niet te koude editie van Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt 2014. 168 renners
uit 21 ploegen begonnen zo aan de opdracht, 202 kilometers met heel wat hoogtemeters door het Taunusgebergte en een
vlakkere finale en enkele plaatselijke rondjes in Frankfurt. Pas na een uur koers en heel wat aanvalsgeweld vormde zich een
kopgroep van 10 en de vijf sterksten daarvan werden op ongeveer 35 kilometer van de finish gegrepen. Hier vormde zich
meteen een nieuwe kopgroep en Eliot Lietaer was mee. De mannen van Giant Shimano (Degenkolb) en MTN Qhubeka
(Ciolek) behielden steeds de controle en op 7 kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen. Met uitzondering van
Eliot dan wel, hij ging solo door tot op 2 kilometer van het einde.

Chaos door regen in aanvangsfase, Michael 10de
30 april 2014 - Presidential Cycling Tour of Turkey (Tur., 2.HC)
Mark Cavendish heeft met overschot de vierde rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Massaspurt weer, en Michael Van
Staeyen was nu 10de. De aanvangsfase van de rit was door de regen, de massale valpartijen en een neutralisatie enorm
chaotisch. Jelle Wallays en Jasper De Buyst waren hierbij betrokken maar reden de rit wel uit.
Hevige regen op een klim na 25 kilometer koers, en op de top zat iedereen in de mist. Na 300 meter afdalen gingen zeker 40
renners en 2 motards tegen de grond. Jelle Wallays en Jasper De Buyst waren bij de slachtoffers. Het was spekglad zodat
zelfs ter hulp snellende mecaniciens uitgleden. De koers werd hierop geneutraliseerd, renners daalden rustig af, en anderen
deden dat in de ploegauto's. Nog volop in de regen werden schaafwonden verzorgd en na een dik half uur werd de koers
toch weer op gang geschoten. Zeven kilometer verder klaarde het op en was het droog, sommige renners stapten hier pas uit
de wagens om terug op de fiets te hervatten.
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Jelle heeft een serieuze vleeswonde in de bil en bij Jasper idem aan de elleboog, wit tot op het bot. Het wegdek is hier als
een rasp, ruwe makadam, zo kregen we door vanuit Turkije. Hoe dan ook iedereen is terug vertrokken en ook binnen tijd
aangekomen. In een afdaling aan het slot van de wedstrijd namen de meeste renners geen risico meer en reden ze rustig
binnen.

Vanspeybroeck en even ook Salomein in de aanval
29 april 2014 - Presidential Cycling Tour of Turkey (Tur., 2.HC)
De Est Rein Taaramae won vandaag de koninginnerit in de Ronde van Turkije en is de nieuwe leider in het klassement. Dit
was een loodzware rit, maar het weerhield onze mannen er niet van om zich toch weer te tonen. Pieter Vanspeybroeck was
mee in de vroege vlucht en Jarl Salomein toonde zich aanvallend bij het begin van de slotklim, net op het moment dat
Kenny De Ketele lek reed.
Ze waren met zes in de vroege vlucht maar na een categorie 1 klim bleven ze nog met vier over. Ook Nico Sijmens (WantyGroupe Gobert) was mee. Tot 2 keer toe leken ze ingelopen te worden maar dan viel het in het peloton toch weer even stil.
De tweede keer was dat door een valpartij op een 20-tal kilometer van de finish. Aan boord van dat eerste peloton hadden
we met Kenny, Jarl, Gijs Van Hoecke en Jelle Wallays nog 4 man mee maar zij waren gelukkig niet betrokken in die val. De
slotklim begon echt op 12 kilometer van de finish. Net daar werden de vier koplopers ingelopen, reed Kenny lek en viel Jarl
aan. Iets meer dan een kilometer verder was Jarl weer bijgehaald door het peloton dat dan snel verder uitdunde tot een groep
van 14 man met als enige Belg Kevin Seeldraeyers. In de finale raakten Rein Taaramae (Cofidis) en Adam Yates (Orica
Greenedge) alleen voorop, Taaramae won.
Al onze renners reden de rit uit, Jarl werd 37ste op 7’39” en Kenny was 49ste op 9’07”. Spijtig van die lekke band voor
Kenny want hij voelde zich goed en zat goed in het ritme, hij had heel wat dichter kunnen eindigen.

Twee keer Cavendish, Van Staeyen zondag 5de
28 april 2014 - Presidential Cycling Tour of Turkey (Tur., 2.HC)
Mark Cavendish heeft de eerste twee ritten in de Ronde van Turkije gewonnen. Telkens massaspurt uiteraard, en zondag
werd Michael Van Staeyen daarin mooi vijfde.
Even leek Michael nog dichter te finishen, voor plaats drie was het maar nipt. Gijs Van Hoecke, gretig in de comeback na
kwetsuur, zat zondag mee in de kopgroep van vier. Die koplopers werden ingelopen in een laatste plaatselijke ronde. In de
daaropvolgende hectische slotkilometers was er nog een valpartij waarbij Moreno De Pauw betrokken raakte, gelukkig
zonder veel erg. Maandag ging Michael ook voor de sprint maar hij raakte ingesloten in de slotkilometer en eindigde 12de.
Bij aanvang van de tweede rit was het nog even bang afwachten. Stormwind, stortregen en onweer, de renners zaten te
schuilen in een café waar het zelfs binnen regende. Uiteindelijk is het dan weer snel droog geworden en kon alles gewoon
doorgaan.
Cavendish heeft de leiding in het algemeen klassement en Michael staat 5de, maar dinsdag is het aankomst bergop in Elmali
en dan krijgen we zeker een hertekend klassement.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

41/84

2-1-2015

Nieuws 2014

Foto © TDWsport.com

Pieter Jacobs, ruim 200 km in de aanval, pakt bergprijs
27 april 2014 - Liège - Bastogne - Liège (Bel., 1.UWT)
Pieter Jacobs was in Luik-Bastenaken-Luik onze man in de ontsnapping van de dag. Met 5 medevluchters kleurde hij 200
kilometer koers en op zeven hellingen kwam hij als eerste boven. En toch, Luik-Bastenaken-Luik 2014 is een
jubileumeditie, de honderdste, maar in het hoofd van Pieter en vriendin Ann is het nog geen feest. Samen gaan ze door een
lastige periode door opeenvolgende zwangerschapsproblemen. Wel feest was er voor Simon Gerrans, hij won. En Thomas
Sprengers, 73ste op 5’16”, was weerom onze eerste renner aan de finish.
Pieter was sterk, mentaal en met de pedalen. In een voor zijn vriendin en hemzelf moeilijke periode slaagde hij erin om een
uitgesproken rol te spelen in ‘la Doyenne 2014‘. Vriendin Ann is voor de derde keer zwanger, de twee vorige keren liep het
mis, en ook nu verbleef Ann een tijdje in het ziekenhuis. Aan zijn ontsnapping hield Pieter de bergprijs over. Vanuit de
ploeg wensen we hen uiteraard het allerbeste toe en zeggen we chapeau voor wat hij vandaag klaar speelde.
Simon Gerrans haalde het dus, voor Alejandro Valverde en Michal Kwiatkowski. Thomas Sprengers kwam binnen op 5’16”
en dat is knap. Pieter werd dan op 11’41” exact 100ste en ook Eliot Lietaer en Preben Van Hecke eindigden binnen de
reguliere tijd.
Foto's van Luik-Bastenaken-Luik vind je hier.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

42/84

2-1-2015

Nieuws 2014

Pieter Jacobs in de aanval, hier op de Stockeu in Stavelot (Foto © cyclingmoments.com)

Thomas Sprengers op Côte de Saint-Nicolas (Foto © cyclingmoments.com)

Preben Van Hecke krijgt er nooit genoeg van
24 april 2014 - La Flèche Wallonne (Bel., 1.UWT)
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De Waalse Pijl staat synoniem voor wachten op de laatste kilometer, maar voor Topsport Vlaanderen - Baloise was de editie
2014 weer top. Amper drie dagen na zijn marathon ontsnapping in de Amstel Gold Race trok Preben Van Hecke opnieuw op
avontuur. In twee klassiekers samen reed hij zo 410 kilometers in de aanval. En vergeten we zeker ook Thomas Sprengers
niet: 28ste op slechts 51 seconden van de winnaar, heel knap!
Na 19 kilometer koers kwam de vlucht tot stand. Preben was weg met Jonathan Clarke (UnitedHealth), Ramunas
Navardauskas (Garmin). In de finale raakten ze Clarke kwijt en op ongeveer 12 kilometer van de finish werden ze gegrepen.
Een peloton van een man of 50 vloog dan razendsnel naar de Muur van Huy waar Alejandro Valverde het haalde voor
Daniel Martin en Michal Kwiatkowski. Preben hield aan zijn ontsnapping de bergprijs over en dat is alvast meer dan in de
Amstel Gold Race, daar was er geen beloning en ging de strijdlust naar de nog iets sterkere Christophe Riblon. Nu wachten
we benieuwd af voor zondag in Luik-Bastenaken-Luik, krijgen we daar de aanval van Preben Van Hecke part 3? En we
kijken ook uit naar Thomas en onze andere youngsters, hoe ver kunnen zij geraken in La Doyenne.

Foto © TDWsport.com

Chapeau Preben Van Hecke - 240 kilometer in de aanval
21 april 2014 - Amstel Gold Race (Ned., 1.UWT)
Preben Van Hecke heeft een fantastische Amstel Gold Race gereden, ruim 240 kilometer in de aanval. Dit moet zowat de
langste ontsnapping geweest zijn in de intussen 21-jarige geschiedenis van onze ploeg!
Na 1 kilometer koers was de ‘lange vlucht’ al een feit. Preben was mee in een groep acht man sterk. Een 4-tal kilometer
verder kwamen nog 2 renners aansluiten en de 10 liepen tot 15 minuten uit. De Nederlander Pim Ligthart (Lotto-Belisol)
was de aanstoker. Hij kreeg het gezelschap van Preben, James Vanlandschoot (Wanty-Groupe Gobert), Rory Sutherland
(Tinkoff-Saxo), Aleksej Loetsenko (Astana), Christophe Riblon (AG2R), Matej Mohoric (Cannondale) en Manuel Belletti
(Androni). Pirmin Lang (IAM) en Nicola Boem (Bardiani) zijn de twee die wat later kwamen aansluiten. Heel wat kwaliteit
vooraan: Riblon won in de Tour 2013 de rit op Alpe d’Huez, Loetsenko werd in Valkenburg 2012 wereldkampioen bij de
beloften (Tom Van Asbroeck pakte toen brons) en Mohoric heeft meerdere recente wereldtitels op de weg bij de beloften en
de junioren. Riblon en Preben bleken de sterksten, pas op 9 kilometer van de finish werden ze gegrepen. Eerst door Greg
Van Avermaet en de Deen Jakob Fuglsang, kort nadien door het hele peloton. Op de Cauberg volgde dan de aanval van
Philippe Gilbert die zo voor de derde keer won. Achteraf kreeg Riblon de prijs voor de strijdlust, Preben vertelde ook zelf
wel dat de Fransman de sterkste was vooraan.
Pech was er bij ons voor Zico Waeytens en Arthur Vanoverberghe, beiden gevallen, en voor Thomas Sprengers, lek op een
slecht moment. Pieter Vanspeybrouck gaf een wiel af en Edward Theuns bracht op weg naar de Vrakelberg Zico terug tot in
het peloton. Zico had echter enorm veel last van de rug, en trok voor verder onderzoek nog naar het ziekenhuis en naar de
osteopaat, hierover later meer. Eliot Lietaer was niet 100% en hield stand in het peloton tot op de Eyserbosweg.
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Interview met Preben op Sporza.
Video over de Amstel Gold Race van Preben op TV Oost.

Christophe Riblon en Preben Van Hecke in de finale bij het binnenrijden van Valkenburg (Foto © Cyclingmoments.com)

Adrien Petit wint, Kenneth en Tim op 45 seconden
21 april 2014 - Tro-Bro Léon (Fra., 1.1)
De 23-jarige Adrien Petit (Cofidis) won zondag de Tro Bro Léon, de gravelkoers in Frankrijk. Het parcours lag er dit jaar
nog slechter bij dan vorig jaar, door de droogte was de ondergrond hard waardoor de losse stenen er nu echt bovenop lagen.
Voor de start begon het dan nog wat te regenen zodat het glad werd, maar gelukkig droogde het na 30 minuten koers weer
uit.
We kregen door de rugwind een snelle start en er vormde zich na 10 kilometer een kopgroep van negen, allen uit
verschillende ploegen. In het peloton behield Europcar de controle. Dit is natuurlijk een heel aparte koers en na ongeveer
150 kilometer koers waren vier van onze renners out. Eerst Otto Vergaerde en Victor Campenaerts (last van de darmen),
verderop Moreno De Pauw die eerder diep moest gaan om terug te keren na een lekke band, en daarna reed ook Jasper De
Buyst lek. Vooraan was de laatst overgebleven vluchter intussen gegrepen, we waren 160 kilometer ver. Tim Declercq en
Kenneth Vanbilsen zaten nog in de hoofdgroep. Beiden kregen nadien nog af te rekenen met lekke banden en konden na
hels achtervolgingswerk terug aansluiten bij het peloton van 45 man. Op de plaatselijke omloop brak deze groep in stukken
en was er geen overzicht meer. Twee leiders bleven voorop, Adrien Petit won. Kenneth werd 20ste, Tim 24ste.

Demotié (Bruxelles-Wallonie) wint, Rickaert in de aanval
19 april 2014 - Tour du Finistère (Fra., 1.1)
Sportdirecteur Andy Missotten is dit weekend met zeven renners van de partij in 2 Franse koersen. Zaterdag reden ze in het
Westen van het schiereiland Bretagne de Tour du Finistère. Antoine Demotié (Bruxelles-Wallonie) was de winnaar. Jonas
Rickaert reed een kloof dicht van 4 minuten om mee te zijn met de vlucht van de dag.
Slechts 105 renners namen de start in deze wedstrijd. Na een 15-tal kilometer reden 2 renners weg en ze kregen snel 4’30”
voorsprong. Daarop trok Jonas in zijn eentje op zoek naar de koplopers, en dat lukte hem na 29 kilometer vlammen nog ook.
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Eigenlijk doe je zoiets niet, maar het was wel spectaculair en sterk van Jonas, aldus Andy Missotten achteraf. De drie
koplopers kwamen verderop met 4 minuten voorsprong aan een klim met steile stroken tot 17%. De voorsprong slonk hier
meteen 2 minuten, in het peloton was de koers begonnen. Een 40-tal renners ging er overboord, daarbij onze pistiers.
Na 125 kilometer werden de leiders gegrepen. In de hoofdgroep hadden we nog Victor Campenaerts, Kenneth Vanbilsen en
Tim Declercq. Op weg naar de finale kregen we plots een kopgroep van 18 met niemand van onze ploeg erbij. Kenneth en
Victor hebben hier alles gegeven om weer vooraan te geraken, andere ploegen hadden allen een mannetje mee. Bij het
opdraaien van de plaatselijke omloop kwam alles weer samen maar op de eerste klim in die omloop raken we Kenneth kwijt
en reed weer 10 man weg. Er waren nog een 20-tal kilometers te gaan. De 10 bleven voorop en Antoine Demotié won de
spurt bergop. Tim werd 48ste, Victor 57ste.

Tom Van Asbroeck negende in massaspurt
18 april 2014 - GP de Denain Porte du Hainaut (Bel., 1.1)
Nacer Bouhanni was donderdag de snelste spurter in de GP de Denain Porte du Hainaut. Tom Van Asbroeck eindigde op de
negende plaats.
Tom raakte wat ingesloten in de sprint. Nu volgt er rust voor Tom tot op 1 mei, dan start hij in Frankfurt. Victor
Campenaerts reed Denain niet uit, na een valpartij reed hij nog een tijdje verder maar na 130 kilometer koers stapte hij af.

Philippe Gilbert wint, onze ploeg toonde zich
17 april 2014 - De Brabantse Pijl (Bel., 1.HC)
Philippe Gilbert heeft woensdag in Overijse de Brabantse Pijl gewonnen. Onze renners deden het goed, onder meer Arthur
Vanoverberghe, Thomas Sprengers en Zico Waeytens toonden zich.
Een kopgroep van zes kleurde de aanloop tussen Leuven en finale circuit in Overijse. Daar aangekomen slonk de
voorsprong en toonde Arthur Vanoverberghe zich in de eerste schermutselingen. Jurgen Van den Broeck en drie Omega
Pharma Quick Step renners waren hier de aanstokers. Verderop was het de beurt aan Thomas Sprengers om mee te gaan in
een groepje terwijl al onze overige renners in het peloton attent gepositioneerd bleven. Bij een volgende poging sloten een
aantal renners aan bij wat overbleef van de vroege vlucht en zo kregen we 10 leiders. Onze renners volgden kort in het
eerste peloton. We hadden niemand mee maar voorop blijven was voor vluchters in de Brabantse Pijl 2024 niet te doen, alles
liep weer samen.
Met nog 10 kilometer te gaan toonde Zico Waeytens zijn goede benen. Een sterk nummertje, vrijwel drie kilometer lang in
de spits van de wedstrijd, al had Walter Planckaert ook wel graag gezien hoever Zico met die energie gekomen was in de
slotsprint op de Schavei. Een uitgedund peloton spurtte op de laatste helling voor de zege en de ereplaatsen gingen naar de
Australiër Michael Matthews en de Fransman Tony Gallopin.
20 Foto's van de Brabantse Pijl 2014 vind je hier.
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Zico Waeytens bij Jan Bakelants (Foto © TDWsport.com)

Zico Waeytens (Foto © TDWsport.com)

Cocquard wint, Moreno De Pauw 150 kilometer in de aanval
17 april 2014 - Paris-Camembert (Fra., 1.1)
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De Fransman Bryan Cocquard (Team Europcar) won dinsdag in de spurt Parijs - Camembert. Moreno De Pauw reed in een
groepje van vijf dik 150 kilometer in de aanval.
Parijs - Camembert was een harde koers gekruid met een stevige finale van opeenvolgende hellingen. De vluchters werden
op 35 kilometer van de finish gegrepen. Bij een derde passage aan de finish waren er nog iets meer dan 30 kilometers te
gaan en zat Tom Van Asbroeck nog mee vooraan. Uiteindelijk finishte hij 35ste op 2'22". Kort na hem volgde Victor
Campenaerts als 36ste. Michael Van Staeyen, koorts en ziek in het weekend, verscheen hier niet aan de start.

Pech en valpartijen in Roubaix
14 april 2014 - Paris - Roubaix (Fra., 1.UWT)
Zes van onze renners hebben binnen de tijd Parijs-Roubaix 2014 uitgereden maar pech en valpartijen sloegen de laatste van
hen met nog een 60-tal kilometers te gaan weg uit de voorste regionen. Tot een eind voorbij het bos van Wallers kwamen we
met een aantal renners regelmatig in beeld op de voorste rijen van het peloton.
Yves Lampaert, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays zagen we zo voorbij flitsen maar voor de eerste twee was het over toen
Hayden Roulston (Trek Factory Racing) heel wat renners mee sleepte in zijn val vooraan in het peloton. Er waren nog 63
kilometers te gaan toen, en ook Cancellara moest hier voet aan de grond zetten. Verderop kwam Jelle ten val door een
klapband. Ondanks een grote snijwonde aan de dij reed hij de wedstrijd uit. Nadien moest de wonde gehecht worden.
Nog voor het bos van Wallers was er al pech voor Stijn Steels en Tim Declercq. Stijn sukkelde na een val met het
versnellingsapparaat en Tim wilde na een lekke band terug aansluiten bij het peloton maar werd tot 2 keer toe onderuit
gereden door volgwagens. Met zijn door eerdere valpartijen al geteisterde rug en ribben neemt Tim nu even wat rust, geen
Brabantse Pijl voor hem.
Hoe dan ook, al onze renners reden hier voor het eerst Parijs Roubaix en met zes bereikten we dus binnen de tijd de finish.
Part one van het klassieke voorjaar 2014 zit erop voor Topsport Vlaanderen - Baloise 2014. Onze renners waren top in de
semi-klassiekers, dat blijkt ook nog eens uit de nieuwe video hier toegevoegd.

Jarl Salomein (Foto © TDWsport.com)

Tom Van Asbroeck 4de, Jonas Rickaert sterk
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13 april 2014 - Grand Prix Cerami (Bel., 1.1)
Alessandro Petacchi heeft gisteren de 48ste editie van de GP Pino Cerami gewonnen. In de sprint haalde hij het voor Jonas
Vangenechten en de Italiaan Daniele Colli. Tom Van Asbroeck werd vierde, Michael Van Staeyen twaalfde.
Prachtig weer bij de start in Saint-Ghislain toen de 166 renners eraan begonnen. In onze selectie een aantal wederoptredende
pistiers, hun opdracht is vooral koerskilometers maken en alles op de te verwachten sprint zetten. Super snel ging het van bij
de start, met steeds nieuwe ontsnappingspogingen. Jonas Rickaert mengde zich ook in de debatten. Na 1 uur koers stonden
er al 49,5km op de teller. Na 45 kilometer reden twee Italianen weg uit het peloton en zij kregen vrijgeleide, hun voorsprong
liep op tot 7’30.
In het peloton werkten vooral Omega Pharma Quick Step en Wanty Groupe Gobert en draaide soms ook Jonas mee. In
Frameries waren er nog 3 ronden van 13 kilometer te gaan. De voorsprong was hier teruggelopen tot 1’40”. Met nog 25
kilometer te gaan begon het achtervolgende peloton te scheuren en net toen reed Moreno De Pauw lek. Toch kon hij weer
mooi aansluiten. Op 20 kilometer van het einde konden 15 renners wegrijden uit het peloton naar de 2 koplopers. Hier
hadden we niemand mee, het peloton hing steeds op een 20-tal seconden. Met nog een 4-tal kilometer te gaan kregen we dan
toch weer hergroepering, en was het wachten op de massaspurt. Al onze renners reden de wedstrijd uit. Jonas Rickaert
maakte een heel sterke indruk, aldus sportdirecteur Andy Missotten. Hij zette Tom ook af voor de sprint.

Thomas Sprengers wint bergklassement
11 april 2014 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (Fra., 2.1)
Ramunas Navardauskas is vrijdag eindwinnaar geworden in de Franse rittenwedstrijd Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la
Loire. De Litouwse wielrenner die uitkomt voor Garmin-Sharp veroverde donderdag de leiderstrui. Thomas Sprengers was
de roze trui als leider in het bergklassement even kwijt aan Marco Minnaard maar vrijdag scoorde hij weer meer punten,
genoeg voor de eindzege in dit nevenklassement.
Vrijdag won de Fransman Axel Domont (AG2R) solo de slotrit. Navardauskas was donderdag de winnaar, hij reed dus de
Brit Alex Dowsett uit de leiderstrui. Het was een lastige rit en Dowsett was niet meer in de eerste groep. Marco Minnaard
(Wanty-Groupe Gobert) pakte hier de bergtrui over van Thomas, beiden hadden wel evenveel punten. In de slotrit pakte
Thomas één puntje meer.

Van Asbroeck 12de, Van Staeyen 19de
10 april 2014 - Scheldeprijs (Bel., 1.HC)
Top 20 woensdag voor Tom Van Asbroeck (12de) en Michael Van Staeyen (19de) in de Scheldeprijs te Schoten. Tom was
daarmee ook eerste Belg. Marcel Kittel (Giant-Shimano) schreef geschiedenis, hij won voor de derde keer op rij.
Op twee na waren alle topspurters van de wereld present in Schoten, en dan weet je het moeilijk wordt. Zo raakte Michael
wat ingesloten, en hij was niet de enige. Voorafgaand aan de spurt was er een lange vlucht van zes man, daarbij niemand
van de ploeg. Op ongeveer twee kilometer van de finish waren alle vluchters gegrepen.
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Sportbestuurder Walter Planckaert met Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters in de volgwagen (Foto ©
TDWsport.com)

Thomas Sprengers ‘en rose’
10 april 2014 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (Fra., 2.1)
In de Franse rittenwedstrijd Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire zitten ze vandaag al aan dag drie. Thomas Sprengers
draagt er de roze trui als leider in het bergklassement.
De Brit Alex Dowsett is de leider in het algemeen klassement. Hij won woensdag namiddag de korte tijdrit. In de
voormiddag won de Zweed Jonas Ahlstrand de korte rit in een massaspurt, Thomas werd toen negende. Dinsdag hadden we
ook al een massaspurt, winaar was Nacer Bouhanni. Het was in deze rit dat Thomas de basis mee was met de vroege vlucht
en punten scoorde voor de bergtrui.

Jelle Wallays in vroege vlucht, Zico Waeytens 35ste
07 april 2014 - Ronde van Vlaanderen (Bel., 1.UWT)
Uitzoeken hoever ik meekan in een klassieker van dit kaliber, dat is één van de opdrachten voor onze renners in de Ronde
van Vlaanderen en in de daarna volgende topklassiekers tijdens de aprilmaand. Zico Waeytens kwam zondag het dichtst,
35ste werd hij, op 1'43" van winnaar Fabian Cancellara. Knap, dit was zijn eerste Ronde van Vlaanderen bij de profs.
Enorm veel valpartijen in deze editie van de Ronde en Topsport Vlaanderen - Baloise ontsnapte er niet aan, met Yves
Lampaert als voornaamste slachtoffer. Onze tweedejaarsprof uit Ingelmunster genoot op kop van het peloton door zijn eigen
gemeente maar richting finale eindigde zijn Ronde in het ziekenhuis van Ronse. De kwetsuren zouden al bij al nog
meevallen, hierover volgt later meer nieuws. Tom Van Asbroeck werd ook geremd door een val, gelukkig zonder veel erg.
Jelle Wallays was op post in de vroege vlucht van 11 die tot stand kwam na ongeveer 40 kilometer koers. Een aantal renners
viel vooraan weg door lekke banden en op de Valkenberg, met nog 80 kilometer te gaan, moest Jelle de rol lossen. Een
klopke, en geplaagd door buikkrampen. Net als Tim Declercq overigens, die boven op de Taaienberg dringend een toilet
opzocht.
In het peloton zagen we onze renners dikwijls goed in beeld, goed gepositioneerd. Kenneth Vanbilsen, twee jaar terug nog
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winnaar van de Ronde bij de beloften, anticipeerde dan door aan te vallen kort voor de tweede passage van de Oude
Kwaremont. Verbrokkeling alom intussen, en in die klim werd hij weer bijgehaald door de voorwacht van het peloton. Tot
aan de Koppenberg waren de meeste van onze renners nog mee, maar daar begon de finale helemaal, er waren nog iets meer
dan 40 kilometers te gaan.
Zico was hier mee in een eerste pakket dat opnieuw uiteenviel op de laatste passage van de Oude Kwaremont. Uiteindelijk
eindigde hij in een groep die spurtte voor de 26ste plaats en hij werd 35ste op 1'43" van de winnaar. Preben Van Hecke (68),
Tom Van Asbroeck (71) en Kenneth Van Bilsen (72) eindigden op 8'17".

Zico Waeytens trekt de spurt voor de 26ste plaats op gang (Foto © Erik Van Breugel)

Moreno Hofland wint, ploeg met drie in eerste groep
05 april 2014 - Volta Limburg Classic (Ned., 1.1)
Moreno Hofland won vandaag in eigen land de Volta Limburg Classic. In de sprint was hij de snelste van een 40-tal renners.
Pieter Jacobs was onze dichtste finisher, hij werd 11de. Mee in die eerste groep waren ook Thomas Sprengers (15de) en
Arthur Vanoverberghe (33).
Met dat trio waren voor onze ploeg de meest verwachte renners vooraan mee. Jonas Rickaert reed hier zijn eerste
wegwedstrijd na een drukke piste-winter en op dit zware parcours deed hij zijn werk gedurende 150 kilometer. Sander
Helven was een tijdje out door zijn zware val in Harelbeke en onze drie andere deelnemers kwamen nog maar net uit de
Driedaagse De Panne. De wedstrijd brak open op de Loorberg, er waren nog een 40-tal kilometers te gaan. Na een aanval
van Laurens Ten Dam vormde zich een sterke kopgroep van 7 en werd het peloton helemaal uiteengeslagen. Daarop volgde
30 kilometer lang strijd, Laurens Ten Dam werkte vooraan niet mee en zijn ploegmaats trokken achteraan de achtervolging
op gang. Op ongeveer 10 kilometer van het einde liep alles samen waarop de Italiaan Marco Canola er alleen en sterk
vandoor ging. De sprintersploegen moesten alles uit de kast halen en op minder dan 2 kilometer van het einde liep alles weer
samen.

Stijn Steels eindwinnaar rushesklassement
04 april 2014 - VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (Bel., 2.HC)
Top tien in het eindklassement is niet gelukt maar als ploeg in de breedte mogen we toch weer heel tevreden terugblikken op
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de voorbije de VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde, aldus Walter Planckaert donderdagavond. In de ochtendrit pakken we
ereplaatsen met Kenneth Vanbilsen (4) en Michael Van Staeyen (6) en Stijn Steels is eindwinnaar van het rushesklassement.
In die ochtendrit was Stijn enorm diep moeten gaan. Hij wilde absoluut meegaan in een ontsnapping om te scoren voor dat
nevenklassement. Een aantal pogingen gingen niet en toen na een 20-tal kilometer een groepje van vier ervandoor ging trok
hij met succes in zijn ééntje in de achtervolging. Mission completed, Stijn won de enige rush sprint van de dag. En hij werd
daarbovenop gelauwerd als meest strijdlustige renner van deze Driedaagse De Panne-Koksijde. In de sprint gingen onze
mannen met klasse door de laatste 'legendarische' bocht, daar waar je vooraan zitten moet. Sacha Modolo won voor Andrea
Guardini en Kenny van Hummel, Kenneth werd vierde, en Michael zesde. Michael hield wat in om Kenneth te laten scoren
voor het puntenklassement maar die trui ging met gelijke punten naar Sacha Modolo.
Nadien was er nog de tijdrit tussen De Panne en Koksijde. Yves Lampaert werd 14de op 28 seconden van winnaar Maciej
Bodnar en werd zo uiteindelijk elfde in het eindklassement. Kenneth Vanbilsen werd in die stand dertiende.

Eliot Lietaer (heel even) out, Jonas Rickaert in
03 april 2014 - Volta Limburg Classic (Ned., 1.1)
Geen Eliot Lietaer in de Volta Limburg Classic nu zaterdag, Eliot kwam twee keer ten val in de Settimana Int. Coppi e
Bartali en heeft wat meer tijd nodig om te herstellen. Nadien herneemt hij zijn programma als voorzien. In de Limburg
Classic wordt Eliot vervangen door Jonas Rickaert, die daarmee onze eerste pistier is die de competitie hervat na hun WK in
maart. Sander Helven start zaterdag zeker in de Limburg Classic, hij was nog onzeker omwille van zijn elleboog kwetsuur
na zijn val in de E3 Prijs Harelbeke. Onze correcte line-up voor zaterdag is dus: Sander Helven, Pieter Jacobs, Jonas
Rickaert, Thomas Sprengers, Stijn Steels, Michael Van Staeyen, Arthur Vanoverberghe, Pieter Vanspeybrouck en
sportbestuurder Hans De Clercq.

Vanbilsen in het groen en op 3, Lampaert op 11
02 april 2014 - VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (Bel., 2.HC)
Rit 2 van de VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde leverde een negende plaats en de groene trui op voor Kenneth Vanbilsen.
In de stand staat hij nog steeds derde terwijl Yves Lampaert mooi opschuift naar plaats 11 wat dan weer perspectieven biedt
voor de tijdrit van donderdag namiddag.
In de drie lokale ronden aan het einde van de rit naar Oostduinkerke waren nog enkele rushes en Kenneth, mee in een ruime
kopgroep, deed hier ook mee voor de bonificaties. Klassementsleider Sagan was op dat ogenblik al zo goed als uit koers
zodat Kenneth virtueel op plaats twee kwam. Gert Steegmans spurtte echter ook mee en ging zo voorbij Kenneth en Oscar
Gatto die tweede blijft. In de ruime kopgroep hadden we ook Jelle Wallays en Yves Lampaert. Jelle was mee in de eerste
kopgroep, zeven man sterk, die tot zeven minuten uitliep. De rit van meer dan 200 kilometer ging over de Monteberg, de
Kemmelberg, de Rodeberg en de Vidagneberg en daar vormde zich in de achtervolging een groep van 25 met Yves en
Kenneth. De twee groepen smolten samen en uit de achtergrond kwam niemand meer terug.
Op het plaatselijke parcours kregen we met nog twee ronden te gaan een sterk trio in de aanval: de ploegmaats Guillaume
Van Keirsbulck en Niki Terpstra samen met Oscar Gatto. Zij liepen tot bijna 30 seconden uit. In de tegenwind langs de kust
was dat niet simpel, en bij de achtervolgers gingen Yves en Jelle samen met enkele andere ploegen aan het werk. Alles liep
weer samen en Sacha Modolo won de sprint. In de stand staat Jelle op 25, in het ploegenklassement staat Topsport
Vlaanderen - Baloise tweede na Omega Pharma-QuickStep.

Vanbilsen derde, Steels in blauwe rushestrui
02 april 2014 - VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (Bel., 2.HC)
Onze mannen trekken de lijn van topprestaties door, in rit 1 van de VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde was er een derde
plaats voor Kenneth Vanbilsen en de blauwe trui als leider in de rushes voor Stijn Steels.
De overwinning ging naar Peter Sagan voor zijn ploegmaat Oscar Gatto. Kenneth dus derde en aanvankelijk ontgoocheld
maar nadien toch heel tevreden en fier. Stijn reed heel de dag in de aanval en hield er de trui van de rushes aan over.
Michael Van Staeyen kwam ten val maar was meteen weer vertrokken. Hij focust vooral op rit 2 met aankomst in
Oostduinkere en op de korte voormiddagrit in De Panne donderdag. Pieter Vanspeybroeck werd opgehouden door een val.
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Edward Theuns voelt nog de naweeën van zijn val in Harelbeke maar heeft hier bergen werk verzet, net als de anderen in de
ploeg.

Schitterende zesde plaats voor Tom Van Asbroeck
30 maart 2014 - Gent-Wevelgem (Bel., UCI WorldTour)
De Duitser John Degenkolb won in een massaspurt Gent-Wevelgem. Arnaud Démare en Peter Sagan vervolledigden het
podium. Tom Van Asbroeck werd knap zesde, Declercq, Salomein, Vanbilsen en Steels eindigden in een groep op iets meer
dan vier minuten.
Onze ploeg verscheen nogal gehandicapt aan de start van deze Gent-Wevelgem. Van Tim Declercq met gekneusde en
pijnlijke ribben en Jelle Wallays pas ziek mochten we niet veel verwachten. Yves Lampaert en Jarl Salomein werden dan
weer opgetrommeld om Sander Helven en Gijs Van Hoecke te vervangen. Tom Van Asbroeck was wel één van onze
speerpunten voor deze koers en hij presteerde opnieuw super. Na de tweede doortocht over de Kemmel zat Tom in de buurt
van Stijn Devolder en zo was hij mee in de eerste groep van een 50-tal renners die zich vormde. De groep werd nog wat
groter en Tom schoof op zijn ééntje naar voor toen iedereen zich opmaakte voor de sprint. Hij ontsnapte aan nog enkele
valpartijen en pakte een mooie zesde plaats. Kenneth Vanbilsen had ook ambitieus naar deze wedstrijd toegeleefd maar hij
raakte betrokken bij een valpartij en twitterde later zelf "rug vast en knie gestoten". Afwachten wat dit morgen geeft want
Kenneth is voorzien voor de VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde die dinsdag start.

Tom Van Asbroeck (Foto © TDWsport)

Kennaugh eindwinnaar, Dario Cataldo wint slottijdrit
30 maart 2014 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1)
In de Settimana Coppi e Bartali stond vandaag de afsluitende tijdrit op het programma: 10 kilometer waarvan de helft
bergop met percentages tot 16 en 20% en zelfs een strook onverharde weg aan 6,3%. De overwinning ging naar de Italiaan
Dario Cataldo van Team Sky en de eindoverwinning ging naar diens ploegmaat Peter Kennaugh. Thomas Sprengers werd op
58 seconden 26ste in de tijdrit en is onze beste in het eindklassement: 14de op 3'45". Victor Campenaerts, die hier zijn
seizoensdebuut maakte, werd 44ste op 1'17" in de tijdrit. Arthur Vanoverberghe werd nog net 50ste en hij eindigt 22ste in de
stand. Eliot Lietaer en Michael Van Staeyen zijn niet meer gestart. Michael is dinsdag voorzien voor de VDK-Driedaagse
De Panne-Koksijde.
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Van Staeyen 10de, Van Hecke in de aanval
30 maart 2014 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1)
Rit 3 in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali werd in de sprint gewonnen door de Italiaan Elia Viviani (Cannondale)
voor Ben Swift (Team Sky) en Rino Gasparrini (Mg Kvis Trevigiani). Michael Van Staeyen eindigde 10de, Preben Van
Hecke zat in de vlucht van de dag.
Deze vlakke rit ging over 158 kilometer verdeeld over 12 ronen van 13,2 kilometer. Al na 1 kilometer vormde zich een
kopgroep van 16 man met daarbij Preben Van Hecke. Na de zware kost van de voorbije dagen denk je dat er zich een
snipperdag aandient maar er werd constant hard gekoerst. Een gemiddelde na 2 uur koers van tegen de 50 terwijl het peloton
de vluchters steeds onder controle hield. De voorsprong raakte nooit boven 1'30". Blijkbaar ging het nog niet hard genoeg
want na 130 kilometer koers staken ze in het peloton nog een tandje bij. Het peloton brak in 3 stukken en onze renners
waren allen mee vooraan. Tien kilometer verder werden de vluchters gegrepen. Een peloton van 98 renners en met Topsport
Vlaanderen - Baloise compleet op post bood zich aan voor de sprint waarin Michael dus 10de werd. Winnaar Elia Viviani
koerste een paar weken terug nog tegen Kenny De Ketele en Jasper De Buyst op het WK baanwielrennen. In de stand
hebben we Thomas Sprengers 14de op 3'39" van leider Peter Kennaugh, Arthur Vanoverberghe is 17de op 4'07". Vandaag
volgt er een heel zware tijdrit, veel klimwerk en onverharde weg.

Het enige positieve: geen breuken vandaag!
28 maart 2014 - E3 Harelbeke (Bel., UCI WorldTour)
Ziekte, valpartijen, lekke banden, enz., na al het moois van de voorbije weken werd dit een dag om snel te vergeten.
Vanavond volgde het enige goede nieuws: niemand heeft breuken opgelopen in de E3 Prijs Harelbeke!
Het begon al voor de officiële start toen Gusev nog snel een sanitaire stop wilde inlassen en zo door een bruusk manoeuvre
Tim Declercq ten val bracht. Tim reed nog 40 kilometer mee maar moest stoppen van de pijn. Er werd gevreesd voor
breuken maar vanavond is gebleken dat dat niet het geval is. De kneuzingen zijn echter zo pijnlijk dat fietsen momenteel
gewoon niet mogelijk is.
Op weg naar de Kapelberg was er dan de valpartij waarbij Raymond Kreder het achterwiel van de renner voor hem raakte,
het evenwicht verloor en drie van onze renners meenam in zijn valpartij. Voor Edward Theuns en Pieter Vanspeybrouck - ja
helaas hij weer - valt de schade gelukkig mee, overwegend schaafwonden. Voor Sander Helven werd gevreesd voor een
elleboogbreuk maar ook dat is dus niet zo. De elleboog is sterk gezwollen en er volop mee gaan fietsen zal niet makkelijk
worden.
Dit wordt dus puzzelen met het oog op Gent - Wevelgem van zondag, want Jelle Wallays werd geveld door een maag- en
darminfectie en Gijs Van Hoecke is drie weken out door een breukje. Gijs bleef maar last hebben van zijn val in de Omloop
van het Waasland en dat werd nader onderzocht met als gevolg deze spijtige diagnose.
Intussen in de wedstrijd zelf zat Yves Lampaert goed in de voorste gelederen maar de massale val die uiteindelijk heel deze
editie van de E3 Prijs Harelbeke op zijn kop zette hield ook hem en Tom Van Asbroeck op. Tom eindigde 27ste op 3'14"
van winnaar Peter Sagan, Yves in dezelfde tijd 36ste. Jarl Salomein was 73ste.

Zico Waeytens bijna 3300 hoogtemeters in de aanval
28 maart 2014 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1)
Zware kost en 3 op 3 voor Team Sky in Italië waar Peter Kennaugh de koninginnerit won en de nieuwe leider is in de
Settimana Coppi e Bartali. Bijna 3300 hoogtemeters kregen de renners voor de wielen geschoven, en Zico Waeytens reed er
de hele dag in de aanval.
Het was de koninginnerit vandaag in de Settimana Coppi e Bartali. Op het programma dus bijna 3300 hoogtemeters in de
laatste 100 kilometer van totaal 160 kilometers. Vijf keer moesten de renners over de Ville di Monte Tiffi klim. Die begint
met 8 kilometer vals plat, gevolgd door 5 kilometer klimwerk met een gemiddelde van 7% en pieken tot 16%.
Zico was mee in de eerste vlucht van de dag, een groep van oorspronkelijk 20 man maar snel gereduceerd tot 12 die tot
maximaal 3 minuten uitliep. Toen de vluchters gegrepen werden vormde zich een nieuwe kopgroep van 8 en Zico was weer
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op post. Deze groep verwierf een maximale voorsprong van 1'30". In de voorlaatste van 5 ronden met daarin de fameuze
klim barstte de strijd in het peloton los en werden de vluchters opgeraapt. Thomas Sprengers was als eerste van onze ploeg
16de op iets meer dan 3 minuten, hij had in de laatste beklimming nog heel wat posities kunnen opschuiven. Niet veel later
werd Arthur Vanoverberghe 33ste en Zico werd 40ste op 6'33". Al onze renners reden de rit uit, ook Eliot Lietaer die in een
afdaling ten val kwam op een moment dat hij nog mee vooraan zat.

Prima start met ereplaats voor Thomas Sprengers
28 maart 2014 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1)
In Italië zijn we gisteren begonnen aan de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een vierdaagse rittenwedstrijd. Het
deelnemersveld is sterk, vijfentwintig ploegen brengen 194 renners aan de start. Op deze openingsdag stonden twee halve
etappes op het programma: een rit in lijn over 99,5 kilometer met iets voorbij halfweg twee stevige beklimmingen, gevolgd
door een ploegentijdrit over 13,3 kilometer met teams die opgesplitst werden in ploegen van 4 man. Vrijdag en zaterdag zijn
er ritten in lijn waarvan die van vrijdag over 160,2 kilometer de zwaarste is. Zondag sluiten we af met een zware individuele
tijdrit, slechts 10 kilometer maar stevig bergop en stroken onverharde weg. Topsport Vlaanderen - Baloise is de enige
Belgische ploeg bij de deelnemers.
De eerste rit werd gewonnen door Ben Swift, de derde van Milaan Sanremo afgelopen zondag. Swift was de snelste van een
groep van een 50-tal renners. Mooie vierde plaats was er voor Thomas Sprengers. Dit eerste peloton vormde zich na de
beklimmingen even voorbij halfweg koers. Er was ook een onstnapping van zeven met daarbij Preben Van Hecke. In de
namiddag was er dan die ploegentijdrit waarbij onze 2 kwartetten het uitstekend deden, beide in de top 10.
Video finish rit 1a #CoppieBartali met Thomas als vierde.

Foto © TDWsport.com
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Foto © TDWsport.com

Topsport Vlaanderen - Baloise op 1 in teamranking UCI Europe Tour
28 maart 2014 - Teamnieuws
Wat al een tijdje circuleerde is sinds gisteren ook officieel: Topsport Vlaanderen - Baloise staat op 1 in de team ranking van
de UCI Europe Tour.
In de individuele ranking is de Italiaan Simone Ponze de nieuwe leider met 240 punten. Kenneth Vanbilsen heeft 142 punten
en gaat van 1 naar 5. Tom Van Asbroeck komt op de vierde plaats met 148 punten. Sander Helven valt met 83 punten net
buiten de top 10. In de landerranking staat Italië op 1 voor België.

Van Asbroeck, Vanbilsen en co weer top!
27 maart 2014 - Dward door Vlaanderen (1.HC)
Onze renners trekken de lijn van schitterende prestaties netjes door. In Dwars door Vlaanderen waren Kenneth Vanbilsen en
Tom Van Asbroeck de sterksten van de omvangrijke kopgroep en in het achtervolgende peloton waren onze andere renners
niet uit de voorste linies weg te houden. Finaal had Tom zelfs nog energie over om mee te spurten voor de tweede plaats en
zevende te eindigen.
Na een snel en hectisch openingsuur vormde zich de kopgroep van 22. In de heuvelzone bleek Kenneth gewoon de sterkste,
onder zijn impuls kwam er schifting en bleven ze nog met 8 over. Tom was ook nog mee. Op de top van de Paterberg reed
de latere winnaar Niki Terpsta op en over de koplopers, hij was vertrokken voor een machtige solo. Bij het eerste peloton
dat aansloot bij de vluchters hadden we nog Yves Lampaert, Jelle Wallays en Tim Declercq zodat we daar dan met vijf man
vertegenwoordigd waren. Verderop kwam nog een tweede grote groep bij dat peloton aansluiten. Voor ploegleider Walter
Planckaert was het weer genieten in de volgwagen.

Tom Van Asbroeck wint in Chôlet
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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23 maart 2014 - Chôlet - Pays de Loire (FRA., 1.1)
Vier dagen na nipt te zijn geklopt in Nokere Koerse pakte Tom Van Asbroeck zondag een mooie overwinning in Frankrijk.
Tom was samen met Thomas Sprengers mee in een grote kopgroep, ze bleven met negen over en Tom won overtuigend de
spurt.
Van bij de start werd er gekoerst in Chôlet - Pays de Loire 2014. Vrijwel meteen vormde zich een kopgroep 22 man sterk.
De koplopers liepen tot 8 minuten uit en de groep raakte gaandeweg ook uitgedund. Op 29 kilometer van het einde waren ze
nog met 19. Ondanks verschillende aanvalspogingen bleven ze vooraan met 9 over. In de spurt haalde Tom het overtuigend
voor Sébastien Delfosse (Wallonie Bruxelles). Fantastisch alweer voor Tom, en voor Topsport Vlaanderen - Baloise de
derde overwinning in 2014.

Photofinish Chôlet - Pays de Loire 2014

Kenneth Vanbilsen 2de, kleurt samen met Sander Helven de koers
22 maart 2014 - Classic Loire Atlantique (FRA., 1.1)
De 21-jaar jonge Franse neo-prof Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) won zaterdag solo de Classic Loire Atlantique.
Tien seconden later haalde Kenneth Vanbilsen het in de spurt voor de tweede plaats van de Nederlander Wesley Kreder
(Wanty-Groupe Gobert). Een volgende groepje van 9 spurtte voor de 4de plaats, Sander Helven werd 11de.
De 12 koplopers bleven over uit een grotere kopgroep toen die na 100 kilometer koers op het punt stond om ingelopen te
worden door het peloton. De verstandhouding vooraan was goed en de koplopers bleven buiten schot. Met Kenneth en
Sander hadden we twee man mee. Alexis Gougeard ging met nog 10,5 kilometer te gaan alleen door en Kenneth en Wesley
Kreder volgden op 10 seconden. Jammer maar dit is koers, klonk heb bij Kenneth, nu het niet lukte die kloof dicht te rijden.
Wel opnieuw een mooie dichte ereplaats en ook weer een korf Europe Tour punten!
De Classic Loire Atlantique gaat over 11 ronden van 16,8 km rond het dorp La Haye-Fouassière in de buurt van Nantes. De
koplopers reden 180 van de 184,8 kilometer in de aanval. Winnaar Alexis Gougeard won bij de beloften een rit in de Ronde
van de Toekomst.

Neoprof Edward Theuns spurt naar derde plaats
21 maart 2014 - Handzame Classic (Bel., 1.1)
Neoprof Edward Theuns is vrijdag derde geëindigd in de Handzame Classic, koers van UCI categorie 1.1. De Sloveen Luka
Mezgec van Giant-Shimano haalde het voor de Nederlander Theo Bos. Knap hoe Edward helemaal links nog heel wat
posities won in de laatste meters van de spurt. En de jarige Tim Declercq zat met twee kompanen in de belangrijkste vlucht
van de dag.
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Bij Tim zaten Alphonse Vermote en Dennis Coenen. Het trio kwam pas voorop op ongeveer 60 kilometer van de finish en
liep tot 1'20" uit. Met nog 6 kilometer te gaan waren ze weer ingelopen door het werk van de spurtersploegen. In de eerste
100 kilometers van de wedstrijd was er volop strijd in waaiers doorheen de Moeren. Toen die passage helemaal verwerkt
was bleken toch zo'n 60 renners definitief overboord. Er waren ook valpartijen, zo kende Jelle Wallays pech door nog voor
de officiële start al te vallen. Hij moest verder op een reservefiets en reed dan nog eens lek. Gijs Van Hoecke, nog gehavend
door een valpartij vorige zondag in de Omloop van het Waasland, verdween uit koers door een nieuwe val. Hij reed nog wel
verder maar was te veel tijd verloren.
Hier vind je 8 foto's van de Handzame Classic 2014.

De spurt met Edward helemaal links (Foto © TDWsport.com)
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Het podium (Foto © TDWsport.com)

Een millimeterspurt, een jump, een finishfoto en een tweede plaats
19 maart 2014 - Nokere Koerse - Danilith Classic (Bel., 1.1)
Een millimeterspurt, een jump, een finishfoto, een tweede plaats! Zo nipt hoe Tom Van Asbroeck vandaag Kenny Dehaes
moest laten voorgaan in Nokere Koerse. Op de derde plaats eindigde de Fransman Nacer Bouhanni, ook een klepper.
Sven Spoormakers schreef in de recentste editie van Bahamontes magazine nog over vervelende gevoelens in een
coureursleven, waaronder de bittere ontgoocheling van de verloren millimeterspurt. Maar een dikke proficiat aan Tom is ook
op zijn plaats. We kregen een snelle 69e editie van Nokere Koerse. Yves Lampaert was mee in een kopgroep van 17 die in
de finale meer en meer uitgedund raakte. Ze bleven met vijf over, daarbij nog steeds Yves, tot dan Gert Steegmans solo
ging. Steegmans eindigde vierde, het podium trio spurtte hem voorbij met het gekende gevolg.

Foto © TDWsport.com
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Foto ©TDWsport.com

Zico Waeytens negende, Pool Lukasz Wisniowski wint
17 maart 2014 - Kattekoers (Bel., 1.2)
In Ieper won zondag Lukasz Wisniowski de 74ste editie van de Kattekoers. De 22-jarige Pool, uitkomend voor Etixx, haalde
het voor zijn medevluchters Gaetan Bille en Boris Dron. De drie waren op 12 kilometer van het einde ontsnapt uit een
ruimere kopgroep.
Een aantal uitvalspogingen meteen na de start werden geneutraliseerd. Onder meer Kenneth Vanbilsen mengde zich in de
debatten. Uiteindelijk raakte een groep van zeven goed weg, tot 5'30" liepen ze uit. Voor onze ploeg was na een eerste
passage in de heuvelzone met de Kemmelberg iedereen mee in de eerste achtervolgende groep, ongeveer 25 man sterk. De
kloof was meteen tot 3 minuten herleid. Net voor de tweede passage op de Kemmel werden de vluchters gegrepen en op de
klim vormde zich een kopgroep van 14 met daarbij Zico. Een 20 seconden verderop volgde een 10-tal renners met Kenneth
en Eliot Lietaer en nog wat verder terug een 10-tal met Arthur Vanoverberghe en Thomas Sprengers. Die groepjes bleven de
laatste 25 kilometer hangen binnen de minuut. Op een 15-tal kilometer trok Zico vooraan solo in de aanval maar op de
daaropvolgende counter raakten de drie met de latere winnaar weg. Zico eindigde negende. 'Slappe benen, geen snee', zo
twitterde hij zelf achteraf. Zico trainde de voorbije week in Spanje maar was daar een 3-tal dagen ziek. Nadien had hij er een
zware trainingsweek van gemaakt waarvan hij nog niet 100% gerecupereerd was. Kenneth werd 15de, Eliot 23ste, Thomas
36ste en Arthur 43ste.
Hier vind je een uitgebreid video verslag van Motomediateam.be over deze wedstrijd: https://vimeo.com/89336642.
Een 4-tal foto's vind je hier.

Italianen in Drenthe en in Waasland
17 maart 2014 - Energiewacht Dwars door Drenthe (Ned., 1.1) en Omloop van het Waasland (Bel.,
1.2)
Italiaanse winst in Drenthe en in het Waasland zondag. Simone Ponzi won Dwars door Drenthe in een sprint met 10 en in
Stekene won Danilo Napolitano de Omloop van het Waasland.
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Het was een kopgroep van 25 man sterk die richting finale trok in Drenthe. Voor ons waren Tim Declercq, Sander Helven
en Tom Van Asbroeck mee. Er werd slag om slinger aangevallen, onder meer Tim liet zich daarbij sterk gelden. Een aanval
net toen hij gegrepen was lag aan de basis van de kopgroep van 10. Tim en Sander draaiden in de achtervolging op voor alle
werk, steun kregen ze vrijwel niet. Doel was om Tom terug mee vooraan te krijgen maar de kopgroep bleef buiten schot en
Tom moest vrede nemen met de 12de plaats.
De Omloop van het Waasland 2014 eindigde in een massaspurt met Napolitano als snelste. Onze ploeg liet zich aanvallend
opmerken en met spurter Michael Van Staeyen en Jarl Salomein hadden we 2 man mee in een vlucht van 12. Veel
voorsprong kregen ze niet, nooit meer dan anderhalve minuut, en met nog 30 kilometer te gaan werden ze gegrepen. Er
volgden naar aanvalspogingen van onder meer Stijn Steels en Gijs Van Hoecke die een tijdje solo voor het peloton uit reed
maar een spurt was onafwendbaar. Knap hoe Michael nog vijfde werd na een bewogen week door last aan het bekken en de
lies. Overbelasting van de adductoren bleek na een scan, en gelukkig geen liesbreuk. Edward Theuns werd zevende.
Foto's van Omloop van het Waasland vind je hier.

Collectief sterk en met 3 in top 10
15 maart 2014 - Albert Achterhes Ronde van Drenthe (Ned., 1.1)
Onze mannen maakten een goede beurt zaterdag in de Ronde van Drenthe maar in een spurt met 4 was het Kenny Dehaes
die de zege op zak stak. Met Sander Helven als vierde, Yves Lampaert vijfde en Jelle Wallays zevende hadden we drie man
in de top 10.
Vijf beklimmingen van de Vamberg en zes lange kasseistroken, dat is het recept van deze 1.1 koers. Sander Helven was mee
in de groep van vier die spurtte voor de zege. Nog vooraan zaten Bert-Jan Lindeman, de winnaar uit 2012 en de Brit Scott
Thwaites die voor NetApp-Endura rijdt en vorig weekend in de 2 ritten van de Driedaagse West-Vlaanderen top 10 reed.
Het viertal reed weg uit een kopgroep van 15 tijdens de laatste passage op de Vamberg. Bij die 15 hadden we ook nog Yves
Lampaert en Jelle Wallays mee. Het peloton was op dat ogenblik al uitgeschakeld, ze reden op meer dan 5 minuten van de
koplopers. Kort voor de laatste passage op de Vamberg legde Jelle een strak tempo op, even zelfs reed hij wat afgescheiden
op kop. Tijdens de korte klim zette Lindeman door met in zijn spoor Sander. Yves zat op dat ogenblik wat te ver in de
groep. Uiteindelijk waren ze met vier en langzaam bouwden ze een voorsprong op van 40 seconden. Op 2 kilometer van de
finish begonnen ze dan te pokeren en bijna te surplacen maar Kenny Dehaes behield de controle en maakte het af. Yves
werd 5de op 3 seconden en Jelle 7de. Tim Declercq moest opgeven door materiaalpech op een heel slecht moment.

Vlnr.: Kenny Dehaes, Scott Thwaites, Bert-Jan Lindeman en Sander Helven (Foto © TDWsport.com)
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Danny De Meulenaere overleden
12 maart 2014 - Teamnieuws
Afgelopen zondag, 9 maart, is in Gent Danny De Meulenaere op 54-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. Danny
trok regelmatig mee met onze ploeg als verzorger. Vanwege iedereen bij Topsport Vlaanderen - Baloise onze deelneming.
Veel sterkte aan echtgenote Els, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Danny.

Est Gert Joeaar eindwinnaar
10 maart 2014 - Driedaagse van West-Vlaanderen (Bel., 2.1)
Stralend koersweer in de Driedaagse van West-Vlaanderen waar we afgelopen weekend de 2 ritten in lijn afwerkten. De
eindoverwinning ging er naar de Est Gert Joeaar. Onze mannen reden zich steeds aanvallend in de kijker. Yves Lampaert
eindigt in de stand 19de op 30 seconden van Joeaar. Wat later volgen Gijs Van Hoecke, Jelle Wallays en Kenneth
Vanbilsen, alle 3 in de top 25.
De Nederlander Danny van Poppel en Guillaume Van Keirsbulck waren de winnaars van de ritten. Zaterdag reed een
kwartet in de aanval met daarbij net als in de openings rit in Bessèges Sander Helven en Laurens De Vreese (Wanty Groupe Gobert). Op 50 kilometer van het einde, net over de Tiegemberg, waren ze allen gegrepen en vormde zich nog een
nieuwe kopgroep met daarbij Stijn Steels. Ook zij werden gegrepen en een eerste peloton spurtte voor de zege. Zondag reed
Jelle Wallays mee in de ontsnapping van de dag. Zij werden gegrepen richting finale waarop zich een nieuwe kopgroep van
15 vormde met Kenneth Vanbilsen erbij. Guillaume Van Keirsbulck was niet mee en trok solo op zoek naar de vluchters.
Met de hulp van ploegmaat Fenn die zich even uit de kopgroep liet terugzakken lukte de aansluiting en in de finale ging Van
Keirsbulck er alleen vandoor. Terwijl zijn medevluchters werden ingelopen door het peloton won hij solo de rit.

Kort: 3daagse West-Vlaanderen - operatie Kevin De Jonghe
07 maart 2014 - Driedaagse West-Vlaanderen + teamnieuws
De Est Gert Joeäär (Cofidis) is de onverwachte winnaar van de proloog vrijdag in de Driedaagse van West-Vlaanderen. Hij
haalde het voor Johan Le Bon (FdJeux) en Trek renners Kristof Vandewalle en Stijn Devolder. Yves Lampaert was onze
snelste man, hij werd 16de op 22 seconden. Op onze foto-pagina vind je een beeld van onze 8 deelnemers.
Kevin De Jonghe werd woensdag opnieuw aan de heup geopereerd. Het osteosynthese materiaal - de bouten - werden
verwijderd.
Alles is goed verlopen maar het deed toch meer pijn dan verwacht, zo lezen we op zijn website. Binnen twee weken worden
nietjes verwijderd en daarna kan de opbouw terug beginnen.

Maxime Vantomme wint, Zico Waeytens negende
06 maart 2014 - Le Samyn (Bel., 1.1)
Maxime Vantomme won gisteren in de sprint Le Samyn, de eerste (kleine) klassieker van het nieuwe seizoen op Waalse
bodem. Vantomme klopte zijn ex-ploegmaat en winnaar van vorig jaar, Alexey Tsatevich en de Fransman Nacer Bouhanni.
Zico Waeytens zat wat ver voor de spurt en werd negende. Michael Van Staeyen reed lek in de finale en spurtte daardoor
niet meer mee.

Jasper en Kenny eerst wel ... dan niet wereldkampioen ploegkoers!
03 maart 2014 - UCI World Track Championships, Cali (Col.)
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws
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Drama zondagnacht Belgische tijd, wat eerst een fantastisch orgelpunt was om een super weekend mee af te sluiten eindigde
in een enorme anticlimax: Jasper De Buyst en Kenny De Ketele zijn helaas niet de nieuwe wereldkampioenen ploegkoers!
Op het WK baanwielrennen in Cali werden zij na een verwarrend slot aangeduid als de nieuwe world champs maar dik 20
minuten later kwam de jury terug op die beslissing. Eventjes waren we aan het zweven, want twee jaar na 'De Ketele - Van
Hoecke' hadden we met 'De Ketele - De Buyst' opnieuw de wereldkampioenen in huis! En dan volgde die koude douche en
zagen we 2 renners aangeslagen wegkruipen. En de tittel, die ging naar de Spanjaarden.
Kenny en Jasper scoorden in vrijwel elke sprint punten maar hadden een ronde achterstand op de Australiërs. Die laatsten
scoorden die ronde door van bij de start aan te vallen. Eer de andere renners dit door hadden waren de Australiërs al bijna
rond. Maar ze verloren die ronde halfweg koers in een verwarrende fase nadat een aantal renners ten val kwam. Zoals
gezegd, Kenny en Jasper pakten volop punten en met nog minder dan 40 ronden te gaan waren ze voor wat de punten betreft
al veilig. In de laatste 20 ronden dan lag het deelnemersveld helemaal uiteen na een aanval van de Spanjaarden en de reactie
van de Belgen. Verwarring troef en iedereen zat een tijdje te wachten op het verdict van de jury. En wat er dan gebeurde, ja
dat weten we intussen.

Vachon en Bardet winnaars in Ardeche en Drôme
02 maart 2014 - Classic Sud Ardèche (Fra., 1.1) - La Drôme Classic (Fra., 1.1)
Zware kost afgelopen weekend in de Franse streek van de Ardeche en de Drôme waar een tweeluik gereden werd op een
mooi maar zeer geaccidenteerd parcours. De zegebloemen bleven in Frankrijk bij Florian Vachon zaterdag en Romain
Bardet zondag.
De wedstrijd van zaterdag - ook gekend als de Souvenir Francis Delpech - ging over 195 km. Eliot en onder meer Sander
Helven hielden stand tot aan de laatste klim. Eliot Lietaer wist nog het best de schade te beperken. Hij eindigde op 3'39" van
de winnaar, Florian Vachon. Die lanceerde zijn ploegmaat Armindo Fonseca in de spurt van een klein peloton maar Fonseca
ging uit de bocht en Vachon won zelf. Philippe Gibert eindigde derde. Zondag in de Drôme Classic over 189 kilometer won
Romain Bardet solo. Hij was ontsnapt uit een kopgroep van oorspronkelijk 18 man sterk. Vooral renners die zich
voorbereiden op onze Ardeense klassiekers verschenen aan de start van dit tweeluik. Bardet bijvoorbeeld was vorig jaar in
Luik-Bastenaken -Luik nog 13de.
Ook erbij in Frankrijk waren Gijs Van Hoecke en Kevin De Jonge. Kevin ondergaat binnenkort een operatie en mag in
afwachting blijven trainen en koersen maar op volle kracht kan dat uiteraard niet. En Gijs begon dit jaar later aan de
voorbereiding op het wegseizoen omdat hij in 2013 een zwaar gevuld programma afwerkte tot en met de zesdaagse van
Gent eind november.

Vierde! Yves Lampaert laat zien wat hij in zijn mars heeft.
02 maart 2014 - Kuurne-Brussel-Kuurne (Bel., 1.1)
Na de formidabel verlopen Omloop het Nieuwsblad was het vandaag onze hardrijder Yves Lampaert die zich in de kijker
reed. In Kuurne-Brussel-Kuurne zat hij mee in de kopgroep van 10 die met nog 70 kilometer te gaan tot stand kwam en
voorop bleef tot de finish. In Kuurne eindigde Yves knap als vierde!
Er was nog niet veel gebeurd in de wedstrijd voordat de 10 ervandoor gingen. Het ging snel van bij de start, een groepje van
vier raakte weg, en het peloton raasde door richting heuvelzone. Helemaal hard ging het richting Kwaremont, er kwamen
breuken in het peloton. Yves zat vooraan te wringen om in een goede positie te geraken en toen Stijn Vandenbergh er een
lap op gaf zonderden ze zich vooraan af met 10: 5 man van Omega Pharma-Quickstep, 3 van Team Belkin, Johan
Vansummeren voor Garmin en ... Yves. Vanaf dan begon een boeiende strijd tussen de koplopers en het peloton en de
voorsprong schommelde steeds tussen 55 seconden en 1'10". Yves deed volop zijn deel van het werk en werd heel mooi
vierde.
Dat Yves sterk is wisten we al. Vorige week was hij een van onze sterke mannen die het peloton uiteen ranselden in de
slotrit van de Ruta del Sol. Moreno Hofland, nu tweede in Kuurne, won toen de rit. Yves is een hardrijder en groot talent als
tijdrijder. Op onze ploegvoorstelling verwees sportdirecteur Hans De Clercq nog naar de pech van Yves in de tijdrit van de
Ronde van België. Yves reed toen lek op 4 kilometer van het einde en had op dat ogenblik 28 seconden achterstand op Tony
Martin. De tweede in die tijdrit had aan de finish 45 seconden achterstand op Tony Martin ...
Als ploeg kunnen we terugblikken op een super geslaagd weekend, binnenkort vind je hier foto's van deze wedstrijd.
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Yves Lampaert naast Tom Boonen (Foto © TDWsport.com)

Formidabele Omloop van Kenneth, Stijn, Zico, Jelle en co
02 maart 2014 - Omloop het Nieuwsblad (Bel., 1.HC)
Wat een formidabele Omloop het Nieuwsblad voor onze ploeg! Met Stijn Steels mee in de vroege vlucht begon het al zoals
het moet, daarop toonde Kenneth Vanbilsen zich volop tot ver na de heuvelzone en hadden we drie man mee richting finale.
Mee koersen zonder complexen, zo leren onze mannen de stiel en op de wegen tussen Gent en Gent gebeurde dat zaterdag
niet onopgemerkt!
Na een 10-tal kilometer had zich een kopgroep van 8 gevormd. Daarbij dus Stijn Steels. De voorsprong bleef lange tijd in de
buurt van vier minuten. In het peloton controleerde OmegaPharma Quickstep met op kop zo goed als meestal Iljo Keisse. De
echte strijd vatte aan op de Taaienberg en wat verder waren de koplopers eraan. Een kleine 20 kilometer verder, richting
Molenberg, hadden we vooraan nog een 30-tal renners met daarbij Kenneth, Jelle Wallays, Zico Waeytens en Edward
Theuns. Vooraan kwam er afscheiding met onder meer Chavanel, Boasson Hagen, Demare, Offredo, Boom, Terpstra en van
onze kant een gretige Kenneth Vanbilsen in de witte leiderstrui als leider van de UCI Europtour ranking. Na de Molenberg
zat Kenneth met Boasson Hagen, Demare, Boom en Terpstra. Kenneth gaf zich volledig maar liet zich net als Demare
verrassen op de kasseien van de Paddestraat. Vooraan bleven ze met drie over maar ook zij werden verderop ingelopen door
een eerste groepje met nog steeds enkele van onze renners. Hieruit ontsnapten dan dan Ian Stannard en Greg Van Avermaet.
Het duo bleef voorop en in de spurt haalde Stannard het. Met de acties van Kenneth en Stijn en met Zico als 15de op 1'34"
van de winnaar, Jelle als 16de en Edward als 21ste op 3'43" toonden we ons als sterke ploeg in de breedte! Formidabel was
dit was een zware Omloop en de regen en koude in de laatste 50 kilometer maakte het allemaal nog veel zwaarder. In de
Sporza live studio kregen we een schitterend rapport: 8 op 10!
2 reeksen foto's (8 + 16) van deze wedstrijd vind je hier.
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Kenneth Vanbilsen (Foto © TDWsport.com).

De Ketele en De Buyst vrijdagavond: this is a nightmare!
01 maart 2014 - UCI World Track Championships, Cali (Col.)
Dramatische dag vrijdag voor onze pistiers op hun WK in het Colombiaanse Cali. Jasper De Buyst werd gediskwalificeerd
in het omnium en Kenny ging hard tegen de grond in de puntenkoers. 'Today was a nightmare' twitterden ze beide. 'Ik ben er
100% van overtuigd dat ik geen fout maakte' voegde Jasper daar nog aan toe. Zondag kunnen ze samen nog voor goud gaan
in de madison maar dan mag Kenny niet meer teveel last hebben aan de ribben, zwaar geraakt door de val.
Na twee onderdelen in het omnium was Jasper op medaillekoers. Als vierde in de stand en met verwaarloosbare achterstand
begon hij aan de afvalling. Met nog zeven man in de baan werd Jasper aangeduid als 'afvaller' hoewel hij overduidelijk niet
in laatste positie over de lijn reed. De reden hiervoor was dat Jasper voordien op de blauwe band reed maar in de
communicatie was dat absoluut niet duidelijk. Een andere deelnemer, wel laatste, had zich intussen al laten uitzakken.
Protest was er ook van coach Pieters. Doordat Jasper nog een tijd doorreed werd hij door de jury gediskwalificeerd voor het
volledig omnium. Nog voor dit alles was er al de valpartij geweest van Kenny. Hier is nog werk aan met het oog op de
madison, zo liet hij weten.
Hopelijk komt het dus goed met die ribben van Kenny. We kunnen enkel maar veel respect opbrengen voor de cocktail van
emoties waar die pistiers ginder in Cali door moeten: eerst wekenlang trainen en opbouwen, dan het overlijden van
Goddaert, een piste met waterplassen, de titel van Kelly Druyts, de valpartij van Kenny, de diskwalificatie van Jasper ...
Eerder op dit WK waren de Belgen met Jasper, Kenny, Moreno De Pauw en Jonas Rickaert 9de geworden in de
ploegenachtervolging. Jonas, in een slechte dag, was 20ste in de individuele achtervolging en Moreno 12de in de scratch.
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Kenneth Vanbilsen voert ranking UCI Europe Tour aan
27 februari 2014 - Teamnieuws
Vandaag officieel meegedeeld door de UCI, Kenneth Vanbilsen is de eerste leider in het klassement van de UCI Europe
Tour. Zaterdag start Kenneth in de Omloop het Nieuwsblad in de daarbij horende leiderstrui. In het klassement voor de
ploegen staat Topsport Vlaanderen - Baloise tweede na de Italiaanse ploeg Yellow Fluo.
Minstens tot eind maart zal Kenneth in wedstrijden van de Europe Tour dus koersen in die trui. Kenneth pakte vooral punten
in de Grand Prix Cycliste la Marseillaise en scoorde nadien ook nog in de Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista Del Sol als
laatste pion van ons fameuze treintje. Vorig jaar eindigde de Oostenrijker Riccardo Zoidl als eerste in die ranking. Hij is nu
onderdak bij Trek Factory Racing.

Dat treintje! Chapeau allemaal.
23 februari 2014 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (Esp., 2.1)
De Vuelta a Andalucia / Ruta Ciclista Del Sol zit erop, de prijzen zijn verdeeld. Onze mannen lieten zich elke dag
opmerken, met als kers op de taart hun treintje in de finale van de slotrit: gretig trokken ze samen het hele pak op een lint
zodat er zowaar breukjes in het peloton kwamen. Paniek achterin. Het leverde Kenneth Vanbilsen de derde plaats op. Tom
Van Asbroeck, de laatste man voor Kenneth in die sprint en nog vierde in de slotrit, mag naar huis als eindwinnaar van de
bergprijs. Edward Theuns werd nog 5de en dat nadat hij zich in de rit van zaterdag al super toonde: hele dag mee in de
aanval en als laatste van de koplopers ingelopen.
Eerst nog de rit van vrijdag, volgens het roadbook de koninginnerit, maar de meeste renners en volgers vonden de rit van
donderdag toch zwaarder. Het parcours was overwegend vlak met als uitsmijter een slotklim van ongeveer 10 kilometer. Op
die klim bepaalden de renners van team Sky het tempo en dat was hard, heel hard. Met nog 7 kilometer te gaan bleven ze
vooraan met amper 20 man over. Het sloopwerk van Wiggins en co bleef doorgaan maar aan het slot ging wel Valverde met
de prijs lopen, zijn derde al. Eliot Lietaer was in deze rit onze dichtste finisher, hij werd 26ste op 1'48".
Zaterdag wilde (Ed)ward Theuns zich laten zien in de aanval. Na 8 kilometer raakte hij al even weg maar hij zat alleen en
werd na enkele kilometers ingelopen. Het ging heel snel, steeds waren er ontsnappingspogingen, en pas na 40 kilometer
raakte een groep van 4 definitief weg, met Ward erbij. Op minder dan 10 kilometer van de finish liet Ward zijn
medevluchters in de steek en met nog 7 kilometer te gaan werd hij ingelopen. In de finale raakten we door een massale
valpartij nog Eliot Lietaer en Stijn Steels kwijt. Gerald Ciolek won de spurt, Tom Van Asbroeck werd 5de en Kenneth
Vanbilsen 9de.
In de slotrit van zondag dan werd de laatste van 8 aanvallers ingelopen met nog een 8-tal kilometers te gaan. Onze ploeg
ging de spurt aantrekken voor Kenneth Vanbilsen en verscheen 'au grand complet' aan kop van het peloton. Er was nog
ongeveer 3,5 kilometer te gaan. Een indrukwekkende 'leadout' met Valverde in hun wiel. Ter hoogte van 2 ronde punten
kwamen er zelf breukjes in het lint met voorop een man of 10. Het werd een langgerekte sprint, met eigenlijk 1 pion te kort.
Kenneth werd 3de, Moreno Hofland (Belkin Pro Cycling Team) won voor Nikias Arndt (Giant-Shimano). En Tom Van
Asbroeck mocht zich opmaken voor het eindpodium als bergkoning! Dat in het gezelschap van Alejandro Valverde
(eindwinnaar, puntenklassement) en Andrey Zeits (Meta Volantes).
Hier een video met de laatste 2 kilometers: http://www.youtube.com/watch?v=tDX6j986k2o

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

66/84

2-1-2015

Nieuws 2014

Bergprijs voor Tom Van Asbroeck

Preben op het eindpodium naast Froome en Greipel
23 februari 2014 - Tour of Oman (Oma., 2.HC)
De slotrit in Oman ging in de spurt naar André Greipel voor Nacer Bouhanni en Sam Bennett. De eindzege van Christopher
Froome kwam niet meer in het gedrang. Onze ploeg mag terugblikken op een geslaagde Tour of Oman en keert huiswaarts
met de trui van de combativité - the most agressive rider - rond de schouders van Preben Van Hecke.
De ploegmaats van Greipel hadden hun handen vol om het tot een spurt te laten komen in de slotrit. Toen een kopgroep
ingelopen was bleven er aanvalspogingen komen. Uiteindelijk toch spurt dus en Greipel won zijn derde rit in deze ronde.
Leuk gezelschap ook voor Preben op het podium: Greipel en Froome! Enig minpunt van deze ronde: de blessure voor Pieter
Vanspeybrouck na een valpartij vrijdag.
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Het eindpodium met Romain Bardet (beste jongere), André Greipel (punten), Christopher Froome (eindwinnaar) en Preben
Van Hecke (combativité). Foto © TDWsport.com

Pieter Vanspeybrouck: barst uitsteeksel ruggenwervel
23 februari 2014 - Teamnieuws
Pech voor Pieter Vanspeybrouck, de gevolgen van zijn val in de Tour of Oman zijn dan toch zwaarder dan verwacht. Na een
nieuwe CT-scan bleek een uitsteeksel van een ruggenwervel gebarsten en hij zal een paar weken out zijn. We wensen Pieter
een spoedig herstel en zullen hem missen in het Belgische openingsweekend volgend weekend.
Pieter kwam ten val na 100 kilometer wedstrijd in de vierde rit en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Er werden toen geen
breuken vastgesteld maar Pieter bleef te bed en kon amper stappen door de zware kneuzingen aan de rug. Afwachten wat dit
geeft na de nacht, zo liet sportdirecteur Hans De Clercq toen nog weten.
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In rit 2 van de Tour of Oman spurtte Pieter naar de 7de plaats, hier in beeld naast de Noorse ritwinnaar Alexander Kristoff
(Foto © TDWsport.com)

Wallays en dan weer Van Hecke in trui Combativité
22 februari 2014 - Tour of Oman (Oma., 2.HC)
Haasje over binnen de ploeg voor wat betreft de trui voor de Combativité. Gisteren trok Jelle Wallays opnieuw in de aanval
en hij nam die trui over van Preben Van Hecke. Vandaag in de kopgroep van vier hadden we Thomas Sprengers en weer
Preben mee en die laatste nam de leiding terug. Zo blijven onze renners zich in Oman elke dag in de kijker rijden. Helaas
verloren we vrijdag Pieter Vanspeybrouck door een valpartij.
Jelle reed vrijdag voorop in het gezelschap van Popovych, Huffman en Van Avermaet en won drie tussenspurten. Vier
beklimmingen in de finale zorgden voor de nodige afscheiding en Peter Sagan won de rit. Pieter Vanspeybrouck kwam ten
val na 100 kilometer wedstrijd en kon niet meer verder. In het ziekenhuis werden geen breuken vastgesteld maar Pieter bleef
te bed en kon amper stappen door zware kneuzingen, vooral aan de rug. Afwachten wat dit geeft na de nacht, zo liet
sportdirecteur Hans De Clercq nog weten. Jammer, Pieter was sterk bezig, hopelijk komt dit weer goed voor het Belgische
openingsweekend.
Zaterdag kregen de renners opnieuw een zware rit voorgeschoteld. Preben en Thomas reden in de aanval, Preben won 2
tussenspurten, en nam de trui weer over van Jelle. De overwinning en de leiding in het klassement gingen naar Christopher
Froome. Zico Waeytens, onze dichtst geklasseerde renner in die 2 laatste ritten is ook onze eerste renner in de stand: 39ste
op 5'02" van de leider.

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

69/84

2-1-2015

Nieuws 2014

Podium na de rit van vrijdag met truidragers Greipel, Sagan en Jelle Wallays (Foto © TDWsport.com)

Truien scoren in Oman en Spanje
20 februari 2014 - Tour of Oman (Oma., 2.HC) en Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (Esp.,
2.1)
Het peloton, getekend door het overlijden van Kristof Goddaert dinsdagavond, trok zich woensdag weer op gang voor de
koers, zowel in Oman als in Spanje. In Oman was er vooraf een minuut van stilte. In hun prestaties trokken de renners de
lijn van de voorbije weken door. Preben Van Hecke, Jelle Wallays, Michael Van Staeyen en Pieter Van Speybroeck toonden
zich in Oman 3 dagen op rij en de ploeg stond er 2 dagen aan de leiding van het ploegenklassement. In Oman was Yves
Lampaert sterk in de proloog en Tom Van Asbroeck super in de enorm lastige rit van donderdag.
In Oman begonnen ze er dinsdag aan. De eerste rit werd gekleurd door een kopgroep van 4 met daarbij Preben Van Hecke
en Jelle Wallays. Preben won de tussenspurten en pakte daarmee de trui van de 'combativité'. De vluchters werden ingelopen
en in de spurt lanceerde Pieter Vanspeybrouck Michael Van Staeyen richting mooie zesde plaats. Pieter werd 14de en Pieter
Jacobs 16de. In de stand hadden we Preben op de vierde plaats dankzij bonificaties die hij sprokkelde in de vroege vlucht.
Dit alles leverde Topsport Vlaanderen - Balooise de leiding op in het ploegenklassement. Preben was vastbesloten om de
trui te verdedigen en reed woensdag opnieuw in de aanval. Met 2 kompanen liep hij tot bijna 8 minuten uit. Uiteindelijk
kregen we weer massaspurt en Pieter Vanspeybrouck werd nu 7de. Donderdag dan was het weer de beurt aan Jelle Wallays
om mee te glippen. Met vier waren ze nu, maar het peloton behield de controle. In de finale met klimwerk raakten Froome,
Cancellara, Sagan en Stybar weg maar de mannen van Greipel brachten het pak terug en de Duitser won na de openingsrit
nu ook rit 3. Woensdag was het de Noor Alexander Kristoff die won. In het ploegenklassement staan we nog tweede en
Preben blijft de trui voor de combativité dragen. Knap allemaal, onze mannen tonen zich elke dag!
Dat kan je ook zeggen van onze delegatie in de Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Yves Lampaert was sterk in in de
proloog over 7,3 kilometer. Hij werd 22ste op 24 seconden van winnaar Valverde. Vandaag stond een super lastige rit
geprogrammeerd, 186 kilometer en geen moment plat. Een reeks beklimmingen voor de punten en een gretige Tom Van
Asbroeck, mee in een kopgroep van 11, kwam 4 keer als eerste boven. Gevolg: bergtrui voor onze spurter! De rit eindigde
met een stevige slotklim en werd net als de proloog gewonnen door Valverde. Eliot Lietaer werd op 55 seconden 33ste en
was onze eerste finisher.
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Foto © http://www.vueltaandalucia.es/

Foto © TDWsport.com
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Kristof Goddaert overleden na een val op training
19 februari 2014 - Teamnieuws
Diep geraakt, nog maar eens: Kristof Goddaert overleden na een val op training. Kristof reed na 1 jaar Jong Vlaanderen in
2008 en 2009 voor Topsport Vlaanderen - Mercator.
Ploegleiding, personeel en renners zijn aangeslagen en in gedachten bij de huidige ploegmaats, familie, vrienden en
supporters. Sterkte aan iedereen!

Nog meer pech voor Kevin De Jonghe - nieuwe operatie
16 februari 2014 - Teamnieuws
Ongelofelijk jammer hoe de pech blijft duren bij Kevin De Jonghe. Na enkele weken met last in de heup rond te lopen en te
fietsen gevolgd door een bezoek aan de specialist is de beslissing gevallen dat de bouten uit zijn heup verwijderd moeten
worden.
Dit is volgens de specialist de enige optie om Kevin van de hinder te verlossen. De operatie is gepland op 5 maart, gevolgd
door twee weken inactiviteit. Wanneer Kevin terug zal koersen is nog niet duidelijk. Hij kan nu wel nog blijven trainen tot
aan de operatie. "Het is gewoon zo dat ik voortdurend met het gevoel rondloop en fiets alsof er iets niet goed zit en zit te
duwen wat nu niet bepaald fijn is", zo zegt hij het zelf op zijn website (http://www.kevindejonghe.be).

Foto © TDWsport.com
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Spurten met Boonen, Greipel en Démare
14 februari 2014 - Tour of Qatar (Qat., 2.HC)
Met Tom Boonen, André Greipel en Arnaud Démare konden de organisatoren nog 3 mooie namen mogen bijschrijven op de
erelijsten van hun Ronde van Qatar 2014. Niki Terpstra, leider vanaf dag 1, stak de eindzege op zak. Wij sloten af met 2 top
10 plaatsen voor Michael Van Staeyen, ontsnappingen van Jarl Salomein en 3 man bij de eerste 40 in de stand. De ploeg
werd 8ste op 19 in de ploegenstand. Spijtig is de valpartij van Pieter Vanspeybrouck in rit 1. Was hem dat bespaard
gebleven dan had hij een top 10 plaats in de eindstand binnen bereik. Nu strandt hij op de 25ste plaats op 2'30" van Terpstra.
Opvallend waren weer de snelheden die hier gehaald werden. In rit 4 ging het vooraan een aan gemiddelde van 57 per uur.
Het was die rit die gewonnen werd door Tom Boonen. Opvallend in die rit was ook de aanval van Jarl Salomein samen met
Philippe Gilbert.
Op de Garmin van Thomas Sprengers:
thomasspreng… • 11 maanden
Volgend
geleden

37 likes

0 comments

Tom Boonen wint supersnelle waaieretappe - Hepburn de tijdrit
11 februari 2014 - Tour of Qatar (Qat., 2.HC)
Tom Boonen won maandag de tweede rit van de Ronde van Qatar. In een ouderwetse waaieretappe zette Omega PharmaQuickstep de koers volledig naar zijn hand. Tom Boonen was de snelste van de 1ste waaier, 18 man sterk. Een tweede groep
van 30 man volgde op 48 seconden en daarbij hadden we 4 renners van ons tot Zico Waeytens daar wegviel, opgehouden
door een val voor hem.
De rit verliep supersnel met de wind in de rug, maar het werd ook gevaarlijk. Bij één van de valpartijen raakte Jarl Salomein
betrokken, gelukkig zonder veel erg. Niki Terpstra, ploegmakker van Boonen, bleef leider en dat was ook zo na rit 3, een
tijdrit over 10,9 kilometer. De Australiër Michael Hepburn (Orica-GreenEdge) was de snelste. Jelle Wallays eindigde op de
69ste plaats op 57 seconden en was daarmee de snelste van de ploeg. In de stand staat Jelle 25ste op 2’03” van de leider.
Jelle hoopt nog naar de top 20 op te schuiven. We hebben als ploeg nog altijd 4 man bij de eerste 42 en staan in de
ploegenstand 8ste op 19.

Collectief op post, Michael 9de
10 februari 2014 - Tour of Qatar (Qat., 2.HC)
Na een dolle week in Zuid-frankrijk verschenen onze mannen in Qatar gretiger dan ooit aan de start van hun eerste wegkoers
2014: rit 1 van de Ronde van Qatar. Ze hebben het er goed van afgebracht. Jarl Salomein zat in een vroege vlucht, Michael
Van Staeyen werd 4de in de pelotonspurt en 9de in de rit, en zonder de valpartij van Pieter Vanspeybrouck hadden we zes
man mee vooraan bij de eerste groep van 47.
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Jarl was meegetrokken in een vroege vlucht van 5 en ze liepen tot meer dan 6 minuten uit. Toen het peloton uiteen viel in
waaiers wist een eerste groep van 21 man aan te sluiten bij de 5 koplopers. Op dat ogenblik waren we nog niet halfweg
koers. Een 2de waaier wist nog terug te keren en met een 50-tal renners ging het dan richting finish. In die groep, ongeveer
één derde van het totaal aantal deelnemers aan deze Ronde van Qatar, hadden we zes man mee. Pieter Vanspeybrouck viel
daar pas diep in de finale letterlijk weg. Vooraan had zich intussen ook een nieuwe kopgroep van 5 afgezonderd en zij
hielden stand tot de finish. Niki Terpstra won en het peloton spurtte voor de 6de plaats. Michael Van Staeyen werd knap
9de.

Photo © TDWsport.com

Schitterende 5daagse zit erop, Sander 10de na tijdrit
09 februari 2014 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)
Walter Planckaert had hem getipt en hij heeft het gehaald: Tobias Ludvigsson (Giant-Shimano) stak vandaag de eindzege op
zak in de Ster van Bessèges. De Zweed won de afsluitende tijdrit over 10,7 kilometer voor de Fransman Jérôme Coppel en
de Italiaan Sonny Colbrelli. Sander Helven gaf zich volledig maar had 1'10" meer nodig dan Ludvigsson, zijn 34 seconden
voorsprong werden nu 36 seconden achterstand en hij schoof op naar plaats 10 in de eindstand. Maar Sander en de hele
ploeg kunnen uiteraard terugblikken op een schitterende vijfdaagse, met ritwinst en 4 dagen koersen in de leiderstrui.
Het venijn van de tijdrit zat hem in de staart, met een passage bergop tot 16%. Het was moeilijk om de kansen van Sander
vooraf in te schatten, aldus Planckaert. Door de gekende gezondheidsproblemen van Sander vorig jaar heeft hij op dit niveau
zoiets toen niet gedaan. En het werd dus een 52ste plaats in de tijdrit. Walter keek ook uit naar de prestatie tegen de klok van
Yves Lampaert en Edward Theuns. Yves eindigde 27ste en Edward 56ste. In het jongerenklassement eindigen zij
respectievelijk 3de en 6de. In de eindstand is Yves 21ste, Edward 37ste en Tom Van Asbroeck 40ste.
http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

74/84

2-1-2015

Nieuws 2014

In de lastige rit van zaterdag wist Sander zijn trui nog te behouden. De Fransman Bryan Coquard won voor de tweede dag
op rij. Over de Mur de Laudun werd er gespurt maar in de slotkilometer ook gevallen. Daardoor werden na lang beraad heel
wat renners in dezelfde tijd gezet.

Sander als leider met 5 ploegmaats het slotweekend in
08 februari 2014 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)
Drie ritten ver zijn we in de Ster van Bessèges en Limburger Sander Helven zit nog steeds in de leiderstrui. Gisteren
verloren we helaas 2 man door ziekte. Eliot Lietaer ging niet meer van start en Stijn Steels moest er snel de brui aan geven.
De grootste bezorgdheid was dan ook: gaan er nog volgen. Walter Planckaert stond vanmorgen op met een bang hartje maar
iedereen verscheen gezond en wel aan de ontbijttafel. Klaar voor het slotweekend dus: vandaag nog een lastige rit en
morgen een tijdrit over 11 kilometer. En Sander, die geniet en ziet het allemaal zitten!
Een sprintersrit donderdag en een heuvelachtige rit vrijdag met daarin 3 beklimmingen van de Col de Trelys (eerste
categorie), Sander overleefde beide als leider in de stand. Onze ploeg controleerde perfect de rit van donderdag, de kopgroep
werd netjes binnen bereik gehouden. De Fransman Nacer Bouhanni (FDJ) won voor de Duitser John Degenkolb (Team
Giant-Shimano). Kenneth Vanbilsen en Tom Van Asbroeck maakten zich ook op voor de sprint maar werden gehinderd in
de aanloop. Vrijdag won de Fransman Bryan Coquardd de sprint van een uitgedund peloton. Tom werd nu 8ste. In de stand
heeft Sander 5 seconden voor op zijn dichtste belager, Benoit Jarrier (Bretagne).
Vandaag is er de koninginnerit, 156 kilometer met in de laatste 30 kilometer 3 maal de Mur de Laudun, een helling van
ongeveer 400 meter met een moment van 17/18% erin. De aankomst ligt een 100-tal meter voorbij deze bult.

2 op 2! Sander Helven wint openingsetappe Bessèges
05 februari 2014 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)
En wij gaan door, wedstrijddag twee vandaag voor onze wegrenners en weeral prijs! Sander Helven won in een spurt met
zes de openingsetappe van de Ster van Bessèges. Sander wordt meteen ook leider in de stand. Met Kenneth Vanbilsen op
plaats 8 en Tom Van Asbroeck op 10 hadden we 3 man in de top 10. Wat een start, in Frankrijk noemen ze dat "forcément
génial"!
De rit ging over 154.5 kilometer van Bellegarde naar Beaucaire. Sander en zijn 5 medevluchters liepen tot bijna 8 minuten
uit. Het peloton kwam veel te laat in actie en strandde op 22 seconden. Sander haalde het voor Laurens De Vreese, dit jaar
bij Wanty-Groupe Gobert. Benoît Jarrier (Bretagne-Séché Environnement) werd 3de. In de stand staat Sander 5 seconden
voor Laurens en Jarrier. De 4de en 5de, Boris Dron en Michael Goolaerts, volgen op 12 seconden. Het peloton volgt op 34
seconden. Super allemaal, dit en die zege van Kenneth Vanbilsen vorige zondag in de GP de la Marseillaise erbij. En een
opsteker voor Sander, na een door virus zo moeilijk verlopen debuutseizoen bij de profs, zo liet hij via twitter al blijken
(https://twitter.com/Helvens).

Van een schitterende start gesproken: Vanbilsen wint!
02 februari 2014 - GP Cycliste la Marseillaise (Fra., 1.1)
Van een schitterende start gesproken! Voor het eerst in 21 jaar hebben we prijs is onze eerste wegwedstrijd van het jaar:
Kenneth Vanbilsen won vandaag de Grand Prix La Marseillaise. In de sprint haalde Kenneth het voor Baptiste Planckaert
(Roubaix-Lille Métropole) en Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale). Vierde werd de sterke finisher John Degenkolb
(Giant-Shimano).
Vroege vluchters werden tijdig ingelopen en dankzij knap werk van onze ploeg kon Kenneth het afmaken in de spurt.
Vorige donderdag werd er nog verwezen naar het sprintersbloed dat Kenneth in de benen heeft, zijn moeder is de zus van
Eric Vanderaerden. Kenneth had drie jaar op rij een moeilijke winter doorgemaakt, vorig jaar nog kwam hij pas laat op dreef
omwille van een knieoperatie kort na het WK bij de beloften in Valkenburg eind 2012. Nu maakte Kenneth echter een
perfecte winter door. "Ik begin nu zondag in Marseille en we zullen wel zien" vertelde Kenneth donderdag. En of we het
gezien hebben!
Een zege om in te kaderen, deze. De grote Franse ploegen, allen aanwezig, willen voor eigen publiek niet afgaan. Een beetje
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te vergelijken met de druk op Belgische ploegen in ons openingsweekend. De GP Cycliste la Marseillaise is een koers van
UCI categorie 1, zoals bijvoorbeeld Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Er stonden 5 ploegen uit de Worldtour aan de start. Proficiat
Kenneth!

Klaar voor de start!
02 februari 2014 - Teamnieuws
De Grand Prix la Marseillaise cycliste opent vandaag het Europese wegseizoen. Voor onze ploeg verschijnen Thomas
Sprengers, Arthur Vanoverberghe, Pieter Jacobs, Eliot Lietaer, Preben Van Hecke, Kenneth Vanbilsen, Sander Helven en
Tom Van Asbroeck aan de start. Op woensdag 5 februari start dan de Ster van Bessèges. Arthur Vanoverberghe, Kenneth
Vanbilsen, Sander Helven, Tom Van Asbroeck nemen ook hier de start en bij hen voegen zich Stijn Steels, Yves Lampaert,
Edward Theuns en normaal gezien ook Tim Declercq, tenzij die laatste nog teveel last heeft van de knie. Sportbestuurders
van dienst zijn Walter Planckaert en Andy Missotten.
De Grand Prix la Marseillaise telt in Frankrijk mee voor de Coupe de France PMU. Er staan zondag 5 ploegen uit de
Worldtour aan de start, 8 continentale profploegen en 6 continentale ploegen. Ten opzichte van de voorbije jaren is de
wedstrijd iets ingekort: er wachten de renners net geen 140 kilometers.
Jelle Wallays en Jarl Salomein zouden nu zondag de start nemen in de 16de editie van de Mountainbike Beach Challenge te
Duinbergen. Voor Jelle gaat dit echter niet door. Hij raakte vrijdag op training betrokken in een lichte aanrijding en heeft
wat last aan de kuit. Om alle risico uit te schakelen schrapt hij de strandrace, het lopen tijdens zo’n race zou er te veel aan
zijn, zo lezen we op Jelle's website. Jarl zal dus wel van de partij zijn. Hij kan zich meten met onder meer Kevin Van
Hoovels.
Neoprof Victor Campenaerts staat bij de start van dit seizoen aan de kant. Door een knieblessure was de stage in Calpe voor
hem na een paar dagen voorbij. Herstel van de knie gaat nu voor, onder meer door oefeningen in het zwembad en door
dagelijkse behandelingen bij de kiné. Daarnaast blijft er ook aandacht voor de conditie, de laatste 2 weken sliep en rustte hij
in een hoogtetent. Maandag bekijkt men bij Energy Lab wat de oorzaak zou kunnen geweest zijn van de problemen.

De knie van Victor Campenaerts (Foto: © www.linearecta.be)

Ploegvoorstelling 2014: scherpe ambities!
01 februari 2014 - Teamnieuws
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Op donderdag 30 januari werd onze ploeg Topsport Vlaanderen - Baloise voorgesteld aan pers, sponsors en genodigden.
Voor het derde jaar op rij ging dit door in de gebouwen van Baloise Insurance aan de Posthofbrug in Antwerpen. Er werd
nog even teruggeblikt op de hoogte- en dieptepunten van vorig seizoen met voorop de 3de plaats in de UCI-ranking van de
Europe Tour, maar de ploegleiding sprak vooral ambitieuze taal: in 2014 willen we scoren!
De presentatie van de ploegvoorstelling was in handen van Wim De Meyer. Openen deed hij met een gesprekje met
Christophe Sercu die zijn 10de jaar als teammanager begint. Net als onze sportbestuurders Hans De Clercq en Walter
Planckaert later op de avond vatte hij de missie en de targets voor 2014 helder samen. Dat begint bij de vaststelling dat heel
wat renners die klaar waren voor de Worldtour door de crisis in het wielrennen bij onze ploeg zijn gebleven. Die talenten
hebben we aangevuld met zes nieuwkomers waaronder enkele sterke tijdrijders. In totaliteit zijn we zo sterker dan vorig jaar.
We verwachten van onze renners dat ze er kompleksloos in vliegen en we mikken hoger voor wat betreft de resultaten.
Walter voegt daar nog 1 specifieke ambitie bij: op het WK tijdrijden voor merkenploegen willen wij als team een aantal
Worldtour ploegen verslaan. Daarnaast is er ook het engagement met een sterke kern van pistiers die werken richting Rio
2016.
Raadgever sport van Vlaams Minister Muyters, Brecht De Vos, en Bart Walraet (Baloise Insurance) zijn beiden tevreden
met de resultaten, werking en filosofie van de ploeg en spraken lovende woorden. Kurt Moons (CEO Eddy Merckx Cycles)
gaf een heldere toelichting bij de optimalisatie's die werden aangebracht op onze fiets voor 2014: de EMX 525 carbon. En
Paul Van Den Bosch (Energy Lab) ging daarop verder door toe te lichten hoe zijn medewerker Wim Van Hoolst de
verkregen meetresultaten wetenschappelijk vertaalt en er een evolutie en evaluatie uit haalt. Paul vulde nog aan met enkele
mooie compimenten over de werking van onze ploeg en ook bij hem zijn de verwachtingen voor het nieuwe seizoen hoog.
Na dit alles was het de beurt aan de hoofdrolspelers, de renners. In groepjes kwamen ze op het podium en elk van hen sprak
kort over zijn ambities voor het komende jaar. En zij staan vooral te popelen om aan het echte werk te beginnen. Meer
daarover vanaf zondag, dan beginnen ze eraan in en rond Marseille.
Herbeluister enkele interviews:
Kurt Moons (CEO Eddy Merckx Cycles) en Paul Van Den Bosch (Energy Lab)
over de optimalisatie's aan de EMX 525 en de verwerking van verkregen meetresultaten:
6:50

Sportbestuurders Hans De Clercq en Walter Planckaert
over de scherpe ambities voor het nieuwe seizoen
7:12

De Nieuwkomers aan het woord:
Steels, Campenhout, Theuns, De Pauw, Rickaert en Vergaerde:
14:12

Onder meer een aantal snelle mannen:
Van Staeyen, Van Asbroeck, Jacobs, Vanbilsen, Vanoverberghe:
12:08

Enkele renners die terugkeren na behoorlijk wat pech:
Helven, Sprengers, De Jonghe, Lietaer en Salomein:
10:56

West-Vlamingen, pistiers, en de ploegkapitein:
Wallays, Declercq, Lampaert, Waeytens, Vanspeybrouck, De Ketele, De Buyst, Van Hoecke en Van Hecke:
22:22

Enkele links naar foto's van de ploegvoorstelling:
- Foto's ploegvoorstelling 2014 #1
- Foto's ploegvoorstelling 2014 #1
- Foto's ploegvoorstelling 2014 #1
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03:05

De Ketele / Müller in extremis voor De Buyst / Lampater
29 januari 2014 - Berliner 6 Tage-Rennen 2014 (Ger.)
Kenny De Ketele en de Oostenrijker Andreas Müller hebben gisteren de 103e editie van de Zesdaagse van Berlijn
gewonnen. Vijf dagen lang stonden Jasper De Buyst en de Duitser Leif Lampater aan de leiding maar in extremis ging de
zege dus naar Kenny en zijn Oostenrijkse kompaan. De 2 versierden een bonusronde in de slotfase. Een revanche voor
Kenny op deze zesdaagse, want vorig jaar maakte hij min of meer hetzelfde mee toen het Duits-Nederlandse duo Kluge Schep met drie puntjes de zege naar zich toe trok. Op de erelijst van deze zesdaagse is Kenny nu de eerste Belg na Etienne
De Wilde in 1999.

De Buyst / Lampater na 2 dagen stevig aan de leiding
25 januari 2014 - Berliner 6 Tage-Rennen 2014 (Ger.)
Eergisteren begon editie 103 van de Zesdaagse van Berlijn. Jasper De Buyst vormt er een duo met de Duitser Leif Lampater
en vanaf dag 1 namen zij de leiding in de stand. 32 punten hebben ze voor op Kenny De Ketele die hier rijdt met de
Oostenrijker Andreas Müller.
Jasper en Lampater totaliseren al 121 punten. Kenny en Müller zitten nog onder de 100 punten en volgen daardoor op 1
ronde met 88 punten. Na hen volgen nog 4 koppels in dezelfde ronde. Op de erelijst van deze zesdaagse vinden we in 1999
Etienne De Wilde terug. Sindsdien won er geen Belg meer, maar daar lijkt nu misschien wel verandering in te komen.

Jasper en Kenny, niet met maar tegen elkaar voor 1 keer

Eindwinst voor Jasper in omnium en samen met Kenny in ploegkoers
20 januari 2014 - UCI Track World Cup #3, Guadalajara (Mex.)
Jasper De Buyst heeft er een druk maar succesvol weekend op zitten. In het Mexicaanse Guadalajara verzamelde hij
ereplaatsen in de slotmanche van de Wereldbeker baanwielrennen en werd hij eindwinnaar in het omnium en samen met
Kenny De Ketele in de ploegkoers.
Kenny De Ketele moest door ziekte afhaken voor de puntenkoers. Jasper reed in Kenny's plaats en eindigde net naast het
podium. Hij won 4 van de 12 sprints en eindigde 1ste maar 3 tegenstanders hadden een ronde genomen en schoven dankzij
20 bonuspunten door naar de top 3. Stonden nadien nog op het programma voor Jasper: 6 wedstrijden in het omnium plus de
ploegkoers.
In het omnium stond Jasper 4de na 3 onderdelen. Na afwerking van alle onderdelen was Jasper opgeschoven naar de tweede
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plaats. De zege ging naar de Australiër Trian McManus. In de ploegkoers was een herstelde Kenny De Ketele weer terug op
post, ons duo werd 2de na de Nieuw-Zeelanders Patrick Bevin en Thomas Scully. Dat was voldoende voor Belgische
eindwinst in de wereldbeker ploegkoers. Met ruime voorsprong voor Spanje en Nieuw-Zeeland. Met een zieke Kenny De
Ketele in de rangen werden de Belgen op de openingsdag 14de in de ploegenachtervolging.

Kenny De Ketele
@deketelekenny

Follow

Last but not least, happy birthday to my girlfriend
@kaarlemcculloch, to bad we couldn't win for you!
@JasperDeBuyst
4:14 AM - 20 Jan 2014
3 RETWEETS 15 FAVORITES

Vooruitblikken naar de eerste wedstrijden
18 januari 2014 - Teamnieuws
Onze trainingsstage in Calpe zit er zo goed als op. Vandaag na de laatste training keren de verzorgers en mecaniciens
huiswaarts en morgenvroeg nemen de renners in de luchthaven van Alicante hun vlucht richting Charleroi. Tijd om even
vooruit te blikken want de eerste wedstrijden komen er nu snel aan.
Het programma voor de komende weken mag er wezen. Er zijn een aantal habitués op ons programma zoals de GP Cycliste
la Marseillaise en Etoile de Bessèges maar dit jaar starten we na een afwezigheid van 2 jaar opnieuw in de Tour of Qatar en
de Tour of Oman. En nadien nemen we deel aan de Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol en niet meer aan de Volta
Algarve. Als voorbereiding is dit alles alvast een verbetering ten opzichte van vorig jaar, en ook verderop in het seizoen
wachten ons dit jaar nog mooie opportuniteiten. Details over ons programma komen in de agenda.
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Stage op kruissnelheid
12 januari 2014 - Teamnieuws
Vier dagen ver zijn we met onze trainingsstage in Calpe. En of het druk was de voorbije dagen. De ploeg deelt hotel Sol y
Mar met een grote kern van Omega Pharma-Quick Step en met de continentale ploeg Etixx Ihned. Tijdens en naast de
trainingen deed wielerfotograaf Tim Dewaele zijn werk voor onze officiële actiebeelden en portretten. Er was ook bezoek
van vertegenwoordigers van heel wat sponsors en materiaalsponsors en van de pers.
Het leverde ook wat leuke instagram beelden op, hieronder vind je een kleine verzameling:

eddymerckxcy… • 12 maanden
Volgend
geleden

69 likes

1 comment

tdwsport • 12 maanden geleden
Volgend

kimtiebergyn • 12 maanden geleden
Volgend

ffwdwheels • 12 maanden geleden
Volgend
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ffwdwheels • 12 maanden geleden
Volgend

Travelday richting Calpe en Mexico
08 januari 2014 - Track World Cup #3, Guadalajara (Mex.) + trainingsstage
Morgen travelday voor onze renners: Kenny De Ketele en Jasper De Buyst vertrekken naar Mexico voor de finale van de
wereldbeker baanwielrennen van 17 tot 19 januari, en de 23 andere renners reizen naar Calpe voor de jaarlijkse
trainingsstage. Vandaag was er eerst nog een media en communicatietraining in Overijse.
Het gaat momenteel hard voor onze pistiers. Gisterenavond werden Kenny en Jasper nog tweede in de zesdaagse van
Rotterdam. Iljo Keisse en Niki Terpstra wonnen door diep in de finale een ronde te nemen. Morgen vertrekken Kenny en
Jasper al naar Mexico. Van 17 tot 19 januari gaat in Guadalajara de finale van de UCI Track World Cup door.
De wegrenners wacht staan voor een druk programma met uiteraard de dagelijkse trainingen en verder enkele workshops en
een sessie met fotograaf Tim Dewaele voor onze officiële beelden. De stage in Calpe duurt tot zondag 19 januari. En vanaf
dan gaat het snel want al op 27 januari staat de eerste wegkoers op ons programma, de Grand Prix Cycliste la Marseillaise,
gevolgd door de Ster van Bessèges vanaf 30 januari.

teamtvlb • 12 maanden geleden

De Ketele - De Buyst aan de leiding in Rotterdam
04 januari 2014 - Zesdaagse Rotterdam (Ned.)
Twee dagen ver zijn we in de Zesdaagse van Rotterdam en op kop van het algemeen klassement staan daar Kenny De Ketele
en Jasper De Buyst! Ons duo won de afsluitende koppelkoers en nam zo de leiding over van Iljo Keisse en de Nederlander
Niki Terpstra.
Kenny en Jasper totaliseren 10 punten meer en tellen een ronde voorsprong. Op dag 2 wonnen ze ook de dernykoers en de
afvalling. Keisse - Terpstra wonnen vorig jaar deze zesdaagse.

2 Belgische titels op de baan
30 december 2013 - BK Baanwielrennen - Australian Madison Championship
De laatste twee weekends van december zijn elk jaar opnieuw vaste data voor het Belgisch kampioenschap baanwielrennen.
Jasper De Buyst haalde het samen met Iljo Keisse in de Madison en voordien tegen Keisse in de puntenkoers. In Melbourne
intussen won Kenny De Ketele met Leif Lampater de wedstrijd om het Australian Madison Championship.
De pistiers die vanaf 1 januari hun profdebuut maken in onze ploeg lieten zich ook gelden met titels en ereplaatsen. Moreno
De Pauw was goed voor goud in het omnium en in de 1000 meter tijdrit. Jonas Rickaert pakte goud in de individuele
achtervolging. Zilver en brons waren er nog voor Moreno De Pauw, Jonas Rickaert, Otto Vergaerde en Edward Theuns.
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Ook op 21 december won Kenny De Ketele samen met Leif Lampater de wedstrijd om het Australian Madison
Championship in Melbourne. De titel ging naar Luke Davison en Alex Edmondson, zij eindigden derde.
Uitslagen op het BK:
Omnium: 1: Moreno De Pauw 2: Jonas Rickaert 4: Otto Vergaerde
Individuele achtervolging: 1: Jonas Rickaert 3: Edward Theuns 6: Otto Vergaerde
ITT 1000m.: 1: Moreno De Pauw 2: Jonas Rickaert 5: Otto Vergaerde
Scratch: 2: Otto Vergaerde 5: Moreno De Pauw 8: Jonas Rickaert
Madison: 1: Jasper De Buyst (+ Keisse) 2: Moreno De Pauw (+ Cocquyt) 3: Jonas Rickaert / Otto Vergaerde
Puntenkoers: 1: Jasper De Buyst 3: Otto Vergaerde 4: Moreno De Pauw

Topsport Vlaanderen – Baloise 2014
21 oktober 2013 - Teamnieuws
De professionele continentale wielerploeg "Topsport Vlaanderen – Baloise" bevestigt hierbij dat met de volgende renners
een contract werd afgesloten voor het jaar 2014:
Nieuw:
Victor Campenaerts
Moreno De Pauw
Jonas Rickaert
Stijn Steels
Edward Theuns
Otto Vergaerde
Blijven:
Jasper De Buyst
Kevin De Jonghe
Kenny De Ketele
Tim Declercq
Sander Helven
Pieter Jacobs
Yves Lampaert
Eliot Lietaer
Jarl Salomein
Thomas Sprengers
Tom Van Asbroeck
Preben Van Hecke
Gijs Van Hoecke
Michael Van Staeyen
Kenneth Vanbilsen
Arthur Vanoverberghe
Pieter Vanspeybrouck
Jelle Wallays
Zico Waeytens
Topsport Vlaanderen – Baloise 2014 is hiermee compleet en zal bijgevolg net als in 2013 uit 25 renners bestaan. Zes van
deze renners zullen uitkomen in competities op de piste: De Pauw, Rickaert, Vergaerde, De Buyst, De Ketele en Van
Hoecke. Zij vormen de kern waarmee - in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen - wordt gewerkt met het oog op de
Olympische Spelen in Rio De Janeiro 2016.
Volgende renners verlaten de ploeg aan het eind van 2013:
Sander Armée (naar Lotto Belisol)
Dominique Cornu
Laurens De Vreese (naar Wanty-Groupe Robert)
Tim Mertens
Stijn Neirynck
Sven Vandousselaere
Waregem, 21 oktober 2013

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

82/84

2-1-2015

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

Nieuws 2014

83/84

2-1-2015

http://www.topsport-vlaanderen.be/nieuws/allenieuws

Nieuws 2014

84/84

